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A GeoCalc 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen 
felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok 

feldolgozására szolgál.

Adatrögzítő
A modul a felmérési munkák során általában használt adatrögzítők adatait dolgozza fel. A 

modul csak a Geodéziai számítások és/vagy a Hálózatkiegyenlítés modullal használható.

Geodéziai számítások
A modul segítségével lehet a különböző geodéziai pontkapcsolási számításokat elvégezni.

Hálózatkiegyenlítés
A modul a vízszintes hálózatok és trigonometriai magasságméréssel mért magassági 

hálózatok kiegyenlítésére, valamint a részletmérések feldolgozására alkalmas.

Térbeli transzformáció
A modullal lehet a hazai vetületi rendszereink közötti átszámításokat elvégezni.

Adatcsere
A modulban lehet a különböző adatformátumokat konvertálni.
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Adatrögzítő

 

 

 

 

GeoCalc-AR 
formátum
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A program képes a felmérési munkák során általában használt 
adatrögzítők adatait feldolgozni. Az adatrögzítőkből az alábbi 
adatokat tudja értelmezni:

Psz  Pontszám (álláspont, iránypont)
Hz Vízszintes szög
Zi Magassági szög
Tf Ferde távolság
Tv Vízszintes távolság
dM Magasságkülönbség
Mj Jelmagasság
Mm Műszermagasság
Pkód Pont jellege

    
Formátumok:
GeoCalc-AR
Geodimeter UDS
GeoProfi MJK
Sokkia SDR Alfanumerikus
Sokkia SDR Numerikus
Leica GSI-8
Leica GSI-16
Leica TC-600
Leica TPS-1000
Leica TPS-3/4/700
Topcon

Vízszintes és magassági vetületi redukció
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Geodéziai számítások
Manuális kódolás (1989)

k_  
1 , 3817.26 , 7339.75
5 , 2852.34 , 6562.88
6 , 3092.68 , 8273.89
9 , 3766.59 , 6327.93
;;
tj
1
9 , 182.0324
5 , 230.2105
6 , 321.2330
;;
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Kiegyenlítés
● Vízszintes- és trigonometriai magasságméréssel mért hálózatok kiegyenlítése a 

legkisebb négyzetek módszere alapján
● Teljeskörű, állami átvételre is alkalmas számítási dokumentáció a 

kiegyenlítésről
● Pontossági mérőszámok dokumentálása
● Önálló hálózatok számítása és hálózati transzformáció

2D + H

Részletmérés

Lépések:

1 - mérési adatok összeállítása
2 - kiegyenlítendő pontok megadása
3 - előzetes számítások
4 - vízszintes kiegyenlítés
5 - magassági kiegyenlítés
6 - részletmérés
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Matematikai statisztikai próbákon alapuló durvahiba szűrési módszerek

 Mérési eredmények egyenkénti tesztelése 
normális eloszláson alapuló statisztikai 
próbával – lokális teszt 
 STANDARD NORMAL DISTRIBUTION

210-1-2

0.399

0.299

0.199

0.099

 

 Mérési eredmények egyenkénti tesztelése 
normális eloszláson alapuló statisztikai 
próbával – lokális teszt 
 STANDARD NORMAL DISTRIBUTION

210-1-2

0.399

0.299

0.199

0.099
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A Térbeli transzformáció modullal lehet a hazai vetületi 
rendszereink közötti átszámításokat elvégezni.

● Transzformációs paraméterek: transzformációs paraméterek 
meghatározása térbeli hasonlósági transzformációval

● Átszámítás: koordináták átszámítása
● Beállítások: a nyomtatások során a koordináták kijelzésének élessége, 

valamint a transzformációs paraméterek manuális szerkesztése 
végezhető el

Közös pontok

Kereső sugár
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Transzformáció
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Adatcsere

A modulban lehet a GeoCalc formátumú 
adatbázisokban tárolt koordinátákat válogatni, 
csoportosítani, konvertálni, valamint a kézi, 
navigációs célú vevők (GPS) különböző 
formátumú földrajzi koordináta állományainak 
beolvasása és átalakítására szolgál.

Kimenet:
● szöveges állomány
● DXF állománuy
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Szintezéssel mért magassági 
hálózatok kiegyenlítése

A szinthal1 program szintezéssel mért magassági hálózatok 
kiegyenlítésére alkalmas program. Lehetőségünk van mind 
beillesztett, mind önálló hálózat számítására. Önálló hálózat 
kiegyenlítésekor a hálózati dátumot a kiegyenlítés elvégzése 
után magunk választhatjuk meg. A programmal elvégezhető a 
pontok előzetes magasságainak, valamint a poligonok 
záróhibáinak a számítása. A szintezési vonalak és a poligon 
záróhibák számítását nyomtatott formában is lehet dokumentálni 
a megfelelő hibahatárok figyelembevételével. A kiegyenlítés 
eredményéről jegyzőkönyv készíthető a hálózat jellemző 
adatainak, a magasság jegyzéknek és a szintezési vonalak 
(szakaszok) számításának feltüntetésével. A megfelelő 
valószínűségi szint felvételével elvégezhető a mérési 
eredmények durva hiba szűrése.
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Szinthal1 - Digitális 
szintezőműszerekhez
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A programmal megoldható feladatok

Földhivatal
● Részarány
● BEVET alappontsűrítés
● Művelési ág változásának 

bemérése
● GPS feldolgozás

Termelésben
● Közmű és szakági felmérések
● Ipari geodézai
● Mozgásvizsgálat
● Kutatás



www.geocalc.hu

15GeoCalc

Fejlesztések

Rövidtávú
● Minőségbiztosítás (pdf)
● 3D kiegyenlítés
● Grafika (mérési vázlat)

Hosszútávú
● GPS vektor feldolgozás
● GPS adatbázis
● Automatikus térképezés
● Grafikus export (GIS)
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Desktop GIS - koncepció
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Kutatási/oktatási partnereink:
● NyME-GEO
● FÖMI

REFERENCIÁK

Gazdasági partnereink:
● Continental Invest Rt (Szfv.)
● Geo-Zone Kft (Székesfehérvár)
● Geofény Bt (Székesfehérvár)
● GeoPro Kft (Budapest)
● HungaroCAD Kft (Budapest)

Felhasználók:
A-PONTON Kft. (Budapest); Ágfalvi Bt (Székesfehérvár); Dorner Földmérési Bt (Nagykáta); 
Etalon Kft (Székesfehérvár); FÖMI ÁHO (Budapest); Geo-Kiss Bt (Zalaszentgrót); Geo-Tempo 
(Ráckeve); Geodéziai és Térképészeti Rt (Budapest); Geoid Kkt (Budapest); GeoPro Kft 
(Budapest); Határkő Kkt (Budapest); HungaroCAD Kft (Budapest); Keviterv Plusz Komplex 
Vállalkozási Kft (Miskolc); KMI-Kovács Mérnöki Iroda Kft. (Budapest); Morinform Kft 
(Gödöllő); MTA GGKI (Sopron);  NYME GEO (Székesfehérvár); PentaGrid Kft (Budapest); 
Pest Megyei Földhivatal (Budapest); Poláris 2003 Kft (Székesfehérvár); Pollack M. M. SzKI 
(Pécs); Pro-Plan Bt (Budapest); Savaplan Kft (Salgótarján); Szentes Bt (Székesfehérvár); T-
Systems Hungary Kft (Budapest); Team-Föld Bt (Székesfehérvár); Telekfelmérő Bt 
(Törökszentmiklós); Út-, Vasúttervező Rt (Budapest); WALDMANN-MEIXNER Kft (Győr); 

      Továbbá sok magán földmérő....


