
A komplex térinformatikai megoldás komponensei

1.	 Radiodetection	RD8000	nyomvonalkereső	készülék

2.	 Topcon	GRS-1	GNSS	vevő	szubméteres	vagy	akár	
	 centiméteres	pontossággal	és	beépített	kamerával

3.	 DigiTerra	Explorer:	rendkívül	hatékony,	ugyanakkor		
	 egyszerűen	kezelhető	mobil	terepi	térképező	szoftver,		
	 mely	a	térbeli	adatok	gyűjtésére,	szabványos	formá- 
	 tumokban	történő	tárolására,	karbantartására	és	 	
	 publikálására	készült	a	terepi	munkától	az	irodai	
	 adatfeldolgozásig.
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Közmű szolgáltatások egyszerű és hatékony kezelése 

GNSS vevővel és nyomvonal keresővel
A műholdas helymeghatározás DigiTerra Explorer 
szoftverrel és nyomvonal keresővel egyszerűsíti  
a közművek térképezését és karbantartását

A nyomvonalkereső GPS technológiával történő összekapcsolása 
a	terepi	munkavégzésnél	fokozott	hatékonyságnövekedést	eredmé-
nyez	 a	 közüzemi	 erőforrás	 gazdálkodásban.	 A	 nyomvonalkereső	
készülék	 lehetővé	 teszi	 a	 földalatti	berendezések	gyors	 és	pontos	
beazonosítását,	amellyel	kiküszöbölhetők	a	károk,	beazonosítható	
a	 létfontosságú	földalatti	létesítmények	pontos	térbeli	elhelyezke-
dése.	A	nyomvonalkereső	GNSS	vevővel	és	a	DigiTerra	Explorer	térin-
formatikai	 szoftverrel	 kombinálva	 költséghatékony	 és	megbízható	
térképező	eszköze	a	terepen	található	föld	alatti	létesítményeknek.	
Ily	módon	a	pontos	GPS-alapú	térképezés	mellett	háttérbe	szorul-
nak	a	hagyományos	papír	alapú	térképek,	amelyek	gyakran	hiányo-
sak,	pontatlanok	és	ráadásul	bonyolult	elvégezni	rajtuk	a	változások	
átvezetését.	Ez	az	 integrált	megoldás	hatékonyan	 	alkalmazható	a	
közműépítési	és	karbantartási	munkáknál.	A	belőle	származó	adatok	 
támogatják	 az	 új	 közművek	 tervezését	 és	 kivitelezését,	 valamint	
segítik	 a	 folyamatos	 korszerűsítést	 és	 az	 infrastruktúra	 naprakész	 
nyilván-
tar	tását.

Földalatti közmű szolgáltatások detektálása 
mobil térinformatikai megoldással

Plug & Survey

	 GNSS	vevő
+ nyomvonalkereső 
+	DigiTerra	Explorer	7
	 Professional

A	 belterületek	 beépítettségének	 növeke-
désével	 a	 földalatti	 építkezési	 munkák	 
egyre	 intenzívebbé	 és	 összetettebbé	 
válnak.	 Számos	 feladat	 ugyanakkor	 meg-
követeli	 a	 munkafolyamatok	 koordiná-
lását	 a	 maxi	mális	 biztonság	 betartá	sa	 
és	 a	 feladatok	 rövid	 határidővel	 történő	

teljesítése	 mellett.	 Az	 építkezé	se	ken	
dolgozóknak	 folyamato	san	 

küz		de	niük	 kell	 az	 el-
ha			gya	tott	 vagy	 isme-
retlen	 föld		alatti		 	 be- 
rendezé	sek		kel,	 csö-
vekkel,	 veze		té	kekkel	
és	alkatré	szekkel.	
Ugyan	ak	kor	 a	 papír-
munkát	 je	len	tő	hagyo-
mányos	 doku	men		tá-
ciók,	 ter	vek	 és	 analóg	
térképek	háttér	be	szorul-	 
nak	a	pontos	és	költség-

hatékony	 terepi	 digitális	
térképezés	mellett.



1. lépés A földalatti közmű szolgáltatás 
  helyzetének meghatározása

A	 nyomvonalkeresőt	 a	 közmű	 szolgáltatások	 földalatti	
csövei	nek	 és	 vezetékeinek	 gyors	 és	 pontos	 térbeli	 hely-
meghatározására	tervezték.

2. lépés Nyomvonalkereső és a 
  GNSS vevő összekapcsolása

A	DigiTerra	Explorer	szoftver	számos	kábelkeresővel	kompa-
tibilis,	 amelyek	 vezeték	nélküli	 (Bluetooth)	 kapcsolaton	 ke-
resztül	 csatlakoztathatók	a	 szoftvert	 futtató	GNSS	vevőhöz.	
Minden	alkalommal	amikor	a	nyomvonalkereső	beazonosít	
egy	földalatti	csövet	vagy	vezetéket	az	észlelés	helyzetének	
földrajzi	pozíciója	is	rögzítésre	kerül.

3. lépés Integrált mobil térképezés

A	 nyomvonal	 keresőn	 egy	 gomb	megnyomása	 után	 a	 föld	
alatt	beazonosított	közmű	szolgáltatás	mélység	adata,	mérési	
frekvenciája	egyéb	specifikus	adatokkal	és	a	GPS	pozícióval	
együtt	továbbítódik	a	DigiTerra	Explorer	szoftverbe.	A	letárolt	
pozíció	 azonnal	 láthatóvá	 válik	 a	digitális	 térképen	minden	
leíró	adatával	együtt.

Hatékonyság

Az	integrált	megoldás	révén	a	föld	alatti	létesítmények	fel-
térképezése	 lényegesen	 hatékonyabbá	 válik.	 Ennek	 kö	szön-
hetően	a	hagyományos,	kézzel	végzett	felméréssel	összeha-
sonlítva	mintegy	75%-kal	csökken	a	nyilvántartásbavételi	idő.	

Kompatibilitás

A	 DigiTerra	 Explorer	 számos	 hasznos	 funkciója	 mellett	 a 
nyomvonalkereső és GNSS vevő által rögzített adatokat 
közvetlenül szabványos ESRI Shape, Mapinfo MIF, Autodesk 
DXF formátumokban tárolhatja	számos	vektor,	raszter	vagy	
online	Google	Maps,	Bing	Maps	vagy	akár	tetszőleges	WMS	
térképszerver	szolgáltatás	használata	mellett.

Integráció

A	digitális	térképben	tárolt	adatok	a	nap	végén	letölthetők	
a	 kézi	 számítógépről	 a	 DigiTerra	 Explorer	 szoftver	 asztali	
verziójába	további	 feldolgozásra,	nyomtatásra,	online	pub-
likációra	 vagy	 hozzáadhatók	 a	 meglévő	 GIS	 adatbázishoz.	
Így	 válik	 lehetővé	 a	 föld	 alatti	 létesítmények	 papírmentes	
térképezése	a	nyomvonal	kereső	és	a	DigiTerra	Explorer-rel	
ellátott	GNSS	vevő	használatával.
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