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Leica Geosystems AG
Neue Organisationsstruktur

„Business-Star“
6  divízió



• CYRA

• DNA
Digitális szintezők

lézerscanner

• GPS

• TPS
mérőállomások
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mérnöki- és hivatali- GIS/földmérés közepes és kis geodézia  alacsony
földmérés nagy pontossággal pontossággal, adattárolással pontossággal, adattárolás nélkül



Ipari mérőrendszerek
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Épitőipari gépvezérlés

… betöltés a
műszerbe

3D modell
… vezetik és ellenőrzik
az építőipari gépeket



GPS-rendszerek:



GPS-rendszerek:

Utólag is kiépíthető

ÖN előnyei: - nem kell új-,  nagyértékű beruházás
- nem kell új betanulás

System500
SR520

kétfrekvenciás

System500
SR530

kétfrekvenciás
valósidős RTK

GPS-mérőállomás

Áramellátás, adattárolás, kezelés
azonos mint a mérőállomásokon!!

GS5 /GS50
GIS vevők

m ill. 30cm pontos

System500
SR510

egyfrekvenciás



Fotogrammetria + Tachimetria = CYRA
Cyra Technologies

Lézer pásztázó scannerek



Cyra - a víziószenzor és rendszer

A valóság bemérésebemérése

gyorsgyors

pontospontos

részletrészleteses

adatátviteladatátvitel CADCAD--rendszerekberendszerekbe







Cyclone 3.1 
Model

AutoCAD
egyszerű adatátvitel

MicroStation



Bonyolult csőrendszerek bemérése
Hídak építmények bemérése

Kémiai , petrolkémiai üzemek , erőművek

Néhány alkalmazási terület





Virtuális felmérés, avagy 
tahimetrálás az irodában…



Ki ne gondolt volna már arra: 
bárcsak behozhatnánk a 

terepet a jó meleg irodába…



Cyrax 2500

3D LASER-Scanner



Cyrax 2500

3D LASER-Scanner

A Cyrax 2500 LASER scanner, 
és terepi kezelője egy 

PC laptop



FOTOGRAMMETRIA+TAHIMETRIA=CYRA



A „virtuális-realitás“ bevonul a 
földmérésbe!



Felmérési munkák:
A Virtual Surveyor™
használata a Cyclone

programban



Tárgy

• Virtual Surveyor (VS) áttekintés
• Felmérési példa



Virtual Surveyor: Előzmények
• A legtöbb felmérési feladat pozíció, és 

attribútum adatokat szolgáltat.
• Az adatok feldolgozására különféle 

eszközök állnak rendelkezésre (Leica 
LisCAD, AutoCAD Survey, LDD, stb.)

• A VS megjelenése előtt nem volt hatékony 
módszer ilyen nagymennyiségű pont, 
„pontfelhő” feldolgozására.



Illesztőpont mérés

***DATA COLLECTOR FILE***
05-02-02
INST 502
BS 503
10:32:01, TC106,H103°-15’-25”,V90°-25’-45”,SD108.354, TC

“Hátra” irányzás

503

H - ANGLE

S - DIST

502

TC106
Mérőállomás



Illesztőpont mérés

TC107

***DATA COLLECTOR FILE***
05-02-02
INST 502
BS 503
10:32:01, TC106,H103°-15’-25”,V90°-25’-45”,SD108.354, TC
10:32:54, TC107,H100°-23’-05”,V90°-25’-55”,SD98.555, TC

“Hátra” irányzás

503

502

TC106
Mérőállomás



Illesztőpont mérés

TC107

HYD7

***DATA COLLECTOR FILE***
05-02-02
INST 502
BS 503
10:32:01, TC106,H103°-15’-25”,V90°-25’-45”,SD108.354, TC
10:32:54, TC107,H100°-23’-05”,V90°-25’-55”,SD98.555, TC
10:34:03, HYD7,H48°-22’-00”,V90°-45’-20”,SD77.235, HYD

“Hátra” irányzás

503

502

TC106
Mérőállomás



Virtual Surveyor™



Egy új VS beállításaiPontszám (egész 
számú)

automatikus
növelése

Következő pont 
száma

Betű előtag
(opcionális)

Koordináta

Megjelenítések 
beállításai

Új, vagy meglévő 
kódlista

Aktuális pont kód

Export ASCII 
fájlba Megjegyzések



Kimenő ASCII adatok 
szerkesztése

Listázás vagy új
ASCII formátum 

szerkesztése 

Elválasztó 
karakter

Mértékegységek 
és más 

paraméterek 
kiválasztsa

Adatoszlopok 
formátuma, 

tartalma



A Virtual Surveyor előnyei
• A földmérők által ismert eljárás
• Rugalmas, könnyen kezelhető csatlakozások
• Leegyszerűsíti az információ nyerést
• Az adatok könnyen nyerhetők:

– Leadandó munkarészként használhatók
– Geodéziai szoftverekkel kiértékelhetők
– Automatizálja a vonalszerkesztést, ugyanazon 

az eljáráson belül
– Közvetlenül importálhatók CADD 

rendszerekbe



Felmérési példa

Adatbevitel a Cyclone programba



Felmérési feladat:
• Készítsünk topográfiai térképet egy 

útkereszteződésről, amely:
– Tartalmazza a síkrajzi elemeket
– Szintvonalakat 0,25 méterenként

• Pontossági előírás: <1,5cm Hz/V
• Ne állítsuk le a kereszteződés forgalmát
• Nincs figuránsom 



A felmérendő terület: Ahogy a 
Scanner látja



Tippeljenek!

Mennyi időt vesz igénybe a terepfelmérés?

Mennyi a terepen töltött idő?

Hány pont mérése szükséges a feladat

megoldásához?

Mennyi időt vesz igénybe az irodai

feldolgozás?



Szkennelési információk
• Hely: Los Angeles, CA
• Szkennelések száma: 1
• Tájékozó pontok mérése? Igen
• Szkennelt pontok száma: 775,000
• Szkennelési idő: 20 min.
• Terepen töltött idő: < 1 hour
• Irodai munkák: < 1 hour



A feladat áttekintése
• Készítsünk egy egyszerű skennelt állományt a 

területről
• Gyűjtsük össze a mért pontokat a Virtual 

Surveyor segítségével
• Exportáljuk az ASCII fájlt az xyz koordinátákkal 

és kódokkal
• Importáljuk a pontokat egy CAD szoftverbe
• Hajtsuk végre az automatikus vonalkiértékelést
• Készítsük el a leadandó topográfiai térképet



A mért pontfelhő



Válasszuk ki az exportálandó 
ASCII fájlt



Gyűjtsük össze a pont és vonal 
adatokat



Gyűjtsük össze a pont és vonal 
adatokat (folyt.)



Export ASCII formátum 
meghatározása



Végső eredmény: ASCII lista



Az előnyök összefoglalása
• Nincs adatvesztés
• Nincs költséges forgalomkorlátozás (sávlezárás)
• Biztonságos – nem kell az úttesten sétálni
• Az adatok megőrizhetők listában, vagy 

pontfelhőként, a későbbi információ nyeréshez
• Egyszerű adatcsere más rendszerekkel (ASCII 

xyz export)
• Nagy pontosság, és adatbiztonság



Néhány példa más alkalmazási területre !



Műemlékvédelem…



Ipari üzemek felmérése…
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