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A GeoEasy programcsomag geodéziai mérések illetve mérőállomásokkal rögzített adatállományok
feldolgozására szolgál. Lehetővé teszi mind az alappontok, mind a részletpontok koordinátáinak
kiszámítását, grafikus megjelenítését, a mérési és számítási jegyzőkönyvek megjelenítését illetve
nyomtatását.
A GeoEasy 2.04 verziótól opcionális modulokkal bővíthető. A bővítő modulok csak a GeoEasy alap
moduljával együtt használhatók. A modulok beépülnek az alap modul felhasználói felületébe, a menüket,
eszközsorokat bővítik újabb elemekkel. A GeoEasy 2.05 verzióhoz a következő opcionális modulok
állnak rendelkezésre:
•
•
•
•

ComEasy kommunikációs modul a mérőműszerekhez
Regressziós modul, regressziós egyenes, sík, kör paramétereinek meghatározása
Domborzat modellező modul, háromszögrács alapú DTM, szintvonalak, térfogat
Hálózat kiegyenlítés modul (GNU Gama-val)

Az egyes modulokhoz önálló súgó tartozik, melyeket itt talál.
Jelen verzióban a távolságról a program feltételezi, hogy meteorológiai javítás illetve a prizmaállandó
már figyelembe lett véve. A távolságok vízszintesre, alapfelületre és vetületi síkra redukálása végezhető
el a programmal. A rögzített magasságkülönbségekről a program feltételezi, hogy a műszer- és
jelmagasság hatását tartalmazza.
A programcsomag jelen verziója Geodimeter, Leica, Sokkia, Trimble, TopCon, Nikon mérőállomások
adatainak feldolgozására alkalmas, illetve azoknak az adatait képes feldolgozni. Ezenkívül lehetőség van
Geodat 124 adatrögzítő állományainak, GeoProfi program mérési jegyzőkönyveinek és
koordinátajegyzékeinek, AutoCAD DXF állományok illetve szöveges formátumú koordinátajegyzékek
(pl. ITR) fogadására is valamint lehetőség van az adatok manuális bevitelére is. Más forrásból érkező
adatok fogadásához igény szerint további konvertáló modult készítünk.
A program különböző operációs rendszerek alatt (Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, Unix/Linux)
egyaránt használható, azonos funkcionalitás mellett. A dokumentációban megjelenő, a program ablakairól
készült ábrák a különböző operációs rendszerek esetén eltérőek lehetnek.
Tartalomjegyzékhez>>

Program védelem
A program védelmét a 2.02 illetve későbbi változatokban hardverkulcs biztosítja. A hardverkulcs a
telepítő CD-vel együtt kerül szállításra. A kulcsot a program indítása előtt kell a számítógép párhuzamos
vagy USB portjára csatlakoztatni, a párhuzamos portra csatlakoztatott hardverkulcshoz további nyomtató
és hardverkulcs csatlakoztatható. A program az indításkor és futás közben rendszeresen ellenőrzi a
hardverkulcs meglétét, hiánya esetén hibaüzenetet küld. A hardverkulcs lehetővé teszi, hogy a felhasználó
a szoftvert más-más számítógépen is használja, de egyidejűleg csak egy helyen. A telepítéssel kapcsolatos
információkat itt találja.
Tartalomjegyzékhez>>

A program indítása

GeoEasy ikon

A telepítése után, a programot a Windows Start menü Programok menüpont
alatti GeoEasy mappában található GeoEasy menüpont kiválasztásával vagy az
asztalon látható ikon segítségével indíthatja el. A telepítéssel kapcsolatos további
információkat itt találhat.

GeoEasy a start
menüben

A GeoEasy telepítése során egy újabb mappa kerül a Windows Start menübe.
Ebben a mappában a bal oldalon látható három menüpont található. A GeoEasy
súgó menüpont segítségével a program felhasználói kézikönyvét jelenítheti meg. A
GeoEasy menüpont szolgál a program elindítására, funkciója azonos az asztalon
megjelenő GeoEasy ikonnal. A programból a GeoEasy súgó és GeoEasy oktató
tartalma is elérhető az Súgó menüpont kiválasztása után.

Tartalomjegyzékhez>>

A Főmenü
A GeoEasy programcsomag a telepítés során
Főmenü létrehozott menüpont vagy az asztalon található ikon
segítségével indítható el. Sikeres indítás után a
képernyő bal felső sarkában egy kis ablak jelenik meg
a főmenüvel. Az ablak fejléce a program verzió számát
is tartalmazza. Az ablakban forgó földgömb mutatja,
hogy újabb parancsokat adhat ki a GeoEasy bármelyik
ablakában. Amennyiben a földgömb áll várnia kell.
A program indításakor automatikusan megjelenik egy Számítási eredmények ablak, melyben a
végrehajtott feladatok naplózása és a számítások eredményei jelennek meg a továbbiakban.
A főmenü egyes menüpontjaihoz legördülő menük tartoznak. Az egyes menüpontok mellett megjelenhet
egy billentyű (pl. F2) vagy egy billentyű kombináció (pl. Ctrl-F2) neve. Ezek a Windowsban megszokott
gyors billentyűk, segítségükkel a megfelelő billentyű megnyomásával, az egér használata nélkül,
közvetlenül kiválaszthatjuk a menüpontot. Az egyes menüpontok mellett egy háromszög is megjelenhet,
ez arra utal, hogy a menüpont kiválasztásakor egy újabb almenü (kaszkád menü) fog megjelenni.
Tartalomjegyzékhez>>

GeoEasy adatállományok kezelése
A GeoEasy az összetartozó mérési adatokat három azonos nevű fájlban tárolja, melyek kiterjesztése
eltérő. A GEO kiterjesztésű fájlok tartalmazzák a mérési eredményeket, a COO kiterjesztésűek a
koordinátákat, a PAR kiterjesztésűek pedig a méréshez kapcsolódó járulékos adatokat (műszer típus,
észlelő, dátum, középhibák). A PAR fájl opcionális, a program nélküle is használható, a korábbi
változatokkal való kompatibilitás érdekében. Ezek szöveges (ASCII) fájlok, leírásukat a melléklet
tartalmazza. A programcsomag segítségével tetszőleges számú adatállomány lehet egyidőben nyitva, és a
számítások során valamennyi nyitott állomány tartalma figyelembe vételre kerül. Az egyidejűleg
megnyitott állományok különböző típusúak is lehetnek, így a különböző műszerekkel végzett mérések
eredményeit együttesen lehet feldolgozni.

A GeoEasy minden adatformátum esetén tizedes pontot tartalmazó
állományokat vár, az operációs rendszer beállításaitól függetlenül!
A Fájl menüben az adatállományok kezelésével és a különböző program
paraméterek beállításával kapcsolatos műveleteket találhatja meg. A
Ment másként ... menüpont segítségével különböző programok számára
megfelelő formátumba mentheti az adatállományait.
Tartalomjegyzékhez>>

Új adatállományok létrehozása
Az Új... menüpont kiválasztása után az aktuálisan használt operációs
rendszer "Ment másként" párbeszéd ablaka jelenik meg, ahol megadhatja
a létrehozandó adatállomány nevét és a hozzá tartozó könyvtárat. A fájl
neve után nem kell megadni a kiterjesztést. A program automatikusan
létrehoz a kiválasztott könyvtárban három üres fájlt a megadott
névvel, .GEO, .COO illetve .PAR kiterjesztéssel. Amennyiben olyan
fájlnevet ad meg, mely már létezik a kiválasztott könyvtárban, akkor a
program rákérdez, hogy felülírhatja-e azt. Ezután bővítheti az új üres
A fájl menü
állományt a Módosít/Mérések és a Módosít/Koordináták illetve a
Módosít/Észlelési adatok menüpont segítségével. Nem fontos, hogy az
állomány méréseket és koordinátákat is tartalmazzon. Használhat olyan állományokat is amelyek csak
méréseket vagy csak koordinátákat tartalmaznak, de ebben az esetben is léteznie kell mind a három
fájlnak. Új állomány létrehozását a Ctrl-O billentyűk megnyomásával bármelyik ablakból
kezdeményezheti.

Az állomány nevének megadása
(az operációs rendszertől függően eltérő kinézetű lehet)
Tartalomjegyzékhez>>

Adatállományok betöltése, konvertálása és mentése

A Fájl menü első csoportjában a mérési jegyzőkönyvekkel és koordinátajegyzékekkel kapcsolatos
műveletek találhatók meg. A Fájl/Betölt menüpont segítségével GeoEasy formátumú vagy a támogatott
adatformátumok egyikének megfelelő állományokat tölthet be. A Fájltípus listából választhatja ki a
megfelelő formátumot.

Fájl típus kiválasztás
(az operációs rendszertől függően eltérő kinézetű lehet)
A GeoEasy formátumtól eltérő fájlok esetén az állományok konverziója is megtörténik, de a konvertált
állomány mentése nem. Ehhez a Fájl/Ment menüpontot kell kiválasztani.
Az adatállományok betöltésénél előfordulhat, hogy ugyanabban a koordinátajegyzékben ugyanaz a
pontnév vagy pontszám többször szerepel. A program az első előfordulást eltárolja, a további azonosaknál
figyelmeztető üzenetet küld és nem tárolja az adatokat.
Egyidőben több adatállomány lehet betöltve, de a második, harmadik stb. adatállomány betöltése közben
ellenőrzésre kerül, hogy az abban szereplő pont nevek szerepelnek-e már az eddig betöltött
adatállományokban. Ha van pontszám egyezés/ütközés, akkor azok egy listában megjelenítésre kerülnek.
Ezzel a program figyelmezteti a felhasználót, hogy ezeket a már betöltött állományokban szereplő
pontokkal azonosnak tekinti. Vigyázat az ilyen pontoknak mindkét állományban lehet koordinátája,
amennyiben azok egymástól eltérnek zavart okozhatnak a számítások során. Előfordulhat, hogy a
program hol az egyik, hol a másik állományban található koordinátát használja a számításoknál. Ezt a
pont egyik koordinátajegyzékből történő törlésével vagy a két koordinátajegyzékben szereplő koordináták
azonosra állításával tudja kiküszöbölni. Amennyiben a pontszám egyezés csak a véletlen műve, akkor a
felhasználónak kell gondoskodnia a pontszámok átjavításáról. Abban az esetben, ha már egy betöltött
adatállomány nevét választaná ki, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet küld. Az egyidőben betöltött
adatállományoknak még akkor is különböző névvel kell bírniuk, ha nem ugyanabban a könyvtárban
vannak!
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy
• Geodimeter ARE vagy JOB,
• Sokkia SET, SCR illetve SDR33,
• Leica WLD, GRE, GSI (8, illetve16 karakteres formátum), IDEX,

•
•
•
•
•

TopCon GTS-700, TopCon GTS-210,
Trimble (M5 formátum),
Nikon DTM300,
Geodat 124,
GeoProfi,

• Szöveges vagy Excel CSV,
• AutoCAD DXF állomány pontjai, feliratai,
• ESRI ASCII GRID vagy GRASS ASCI GRID formátumú domborzatmodell pontjai
adatokat konvertáljon a betöltés során. Ezen kívül más programokból is átvehet koordináta adatokat TXT,
CSV (Excel), DAT (ITR koordinátajegyzék vagy ITR ASCII DAT) vagy DXF (AutoCAD/ITR)
formátumban. A különböző merőállomás adatformátumokról részletesebben a függelékben olvashat. Ezen
állományok betöltéséhez a fájl kiválasztó ablak alsó részén a fájl típust *.GEO-ról a megfelelő - *.ARE,
*.JOB (Geodimeter), *.SET, *.SCR (Sokkia Set 4), *.SDR, *.CRD (Sokkia SDR33), *.WLD, *.GRE,
*.GSI, *.IDX (Leica-Wild), *.700, *.XZY, *.GTS7 (TopCon GTS-700), *.210 (TopCon GTS-210), *.M5
(Trimble), *.NIK (Nikon DTM300), *.GDT (Geodat 124), *.MJK (GeoProfi mérési jegyzőkönyv),
*.EOV, *.SZT, *.HER, *.HKR, *.HDR (GeoProfi koordinátajegyzék), *.TXT, *.CSV(szöveges
koordinátajegyzék fájl), *.DAT (ITR ASCII DAT), *.PNT (GeoEasy DTM koordináta fájl) vagy *.DXF
(AutoCAD DXF fájl), DTM GRID (ASC, ARX) - formátumra kell átváltani.
A betöltés után a fájlok tartalmát nem menti ki a program automatikusan GeoEasy formátumú (GEO,
COO illetve PAR) fájlokba. Ezeket a fájlokat a Ment menüpont segítségével hozhatja létre, nevük meg
fog egyezni az eredeti fájl nevével, illetve azzal azonos könyvtárba kerülnek. Ha már létezett ilyen nevű
fájl, akkor az figyelmeztetés nélkül felülírásra kerül. A Ment másként menüpont segítségével az
eredetitől eltérő néven is mentheti az állományt.
A két távcsőállásban végzett méréseket a betöltés során a GeoEasy automatikusan közepeli, erről
részletesen a támogatott formátumok leírásánál olvashat. Az első távcsőállásban végzett mérésnek meg
kell előznie a második távcsőállásban végzett mérést. A több fordulóban végzett mérést nem közepeli a
program, de a két távcsőállást több forduló esetén is közepeli, ha az első, második távcsőállás sorrendben
szerepelnek az adatállományban. Túl nagy eltérés (kollimáció vagy index hiba > 6') esetén hibaüzenetet
küld a program és nem közepel. A közepelés során a mért távolságokat és a jelmagasságokat is vizsgálja a
program, nagyobb eltérés esetén figyelmeztet. A közepelés eredményei a számítási eredmények ablakban
jelennek meg. A megengedett index hiba és a kollimáció hiba értéke alapértelmezésben 6', ezt a
geo_easy.msk fájlban a maxColl illetve maxIndex változók módosításával változtathatja meg. Az
értékeket másodpercben kell megadnia.
Két távcsőállás
Álláspont Kollimáció Index Távolság Jelmag.
Irányzott hiba hiba eltérés eltérés
101
107 0-00-05 0-00-13 0.000 0.000
1 - 0-00-05 0-00-15 0.000 0.000

Szöveges állomány betöltésekor lehetőség van az aktuális fájl formátumának megfelelő beállítások
megadására. A megjelenő párbeszédablak felső részében a fájlban található oszlopokat és azok sorrendjét
állíthatja be. Az oszlopok sorrendjét a Fel és a Le gombok segítségével változtathatja meg, ehhez először
egy oszlopot ki kell választania (dupla kattintás). A kiválasztott oszlopot a Töröl gomb megnyomásával
távolíthatja el a listából. A Pontszám oszlopot ne távolítsa el soha! A Hozzáad gomb segítségével a
listában eddig nem szereplő oszloppal bővítheti a listát. A szöveges fájlból a Pontszám, Pont kód,
Rendűség, Y, X, Z, Előzetes Y, Előzetes X, Előzetes Z értékeket képes átvenni a program. A hozzáad
listában szerepel egy speciális, Kihagy nevű oszlop is. Ezt arra használhatja, hogy a fájlban szereplő
felesleges oszlopokat kihagyja. Az oszlopok közötti elválasztó karaktereket itt is módosíthatja (lásd még
az Egyéb paraméterek beállításánál). A Szomszédos elválasztók összevonása opció bekapcsolására akkor

lehet szükség, ha az egyes mezők között nem
egy, hanem több elválasztó karakter (pl.
szóközök) szerepel. A fejléc sorok számánál a
fájl elejéről kihagyandó sorok számát adhatja
meg. A szűrő feltétel megadásával a fájl sorai
közül válogathat. A mezőben egy szabályos
kifejezést (lásd szabályos kifejezések) adhat
meg, a fájl sorai közül csak a szabályos
kifejezésnek megfelelő sorokat veszi át a
program.
A párbeszédablak alsó részén a fájl első öt sora
jelenik meg, hogy könnyebben tudja elvégezni
a beállításokat. A megfelelő beállítások
segítségével egy ITR ASCII DAT állományból
is átveheti a pontokat (szűrő feltétel "^310",
szomszédos
elválasztók
összevonásának
Szöveges adatok importálása dialóg
engedélyezése és a szóköz bevitele az
elválasztók közé) vagy egy DTM pont listát
(*.pnt) is betölthet a koordinátajegyzékbe (az elválasztó jelek közé tegye be a szóközt, jelölje ki a
szomszédos elválasztók összevonása mezőt és a fejléc sorok számát állítsa 1-re).
A párbeszédablak alján megjelenő Ment gomb segítségével a beállításokat elmentheti egy .txp
kiterjesztésű fájlba és később a Betölt gomb segítségével felhasználhatja újra a korábban elmentett
beállításokat. Az ITR ASCII DAT illetve a DTM pontlista betöltéséhez a telepítő tartalmazza a szükséges
fájlokat (itrasciidat.txp illetve dtmpnt.txp). A DAT adatcsere formátum T_PONT táblájának betöltéséhez
is tartalmaz egy a szükséges beállításokat tartalmazó fájlt (dat.tpx). A használata előtt a teljes DAT
adatcsere fájlból ki kell másolni a T_PONT tábla tartalmát egy fájlba. Az OK gomb megnyomásával
kezdődik a fájl feldolgozása.
DXF állomány betöltésekor a program csak koordinátákat
képes átvenni, a fájl kiválasztása után egy újabb
párbeszédablak jelenik, melyben további paramétereket
adhat meg. A program a rajzi állományban szereplő
blokkokat, feliratokat és pont entitásokat képes átvenni.
Blokkok esetén a blokk attribútumként tartalmazhatja a
pontszámot, a pontkódot és a magasságot. A párbeszéd
ablakban a blokk, a pontszámot és a pontkódot tartalmazó
blokk attribútum nevét adhatja meg. Ha nem ad meg a
pontszámra attribútum nevet, akkor a program sorszámmal
látja el a pontokat. A Pont blokk neve, a Pontszám, Pontkód
és Magasság attribútuma, illetve a Pontszám réteg neve a
lista gomb megnyomása után kiválasztható a DXF fájlban
szereplő értékek közül.
Feliratok esetén a pontszám felirat beillesztési pontját veszi
át a program a koordinátajegyzékbe. Az átvett pontoknak
azonos rétegen kell lenniük vagy azonos kezdettel bíró
DXF import dialóg
rétegen kell lenniük, ha bekapcsolta a Pontkód a
rétegnévből opciót. Ez utóbbi esetben például, ha a
pontszám feliratok a pont_hp, pont_sp rétegeken vannak, és a Pontszám réteg neve mezőben a "pont_"
állítjuk be és a Pontkód a rétegnévből opciót is bekapcsoljuk, akkor "hp" illetve "sp" kódok kerülnek be
a pontok mellé a koordinátajegyzékbe, attól függően, hogy melyik rétegről jött a pont.
Pont elemek esetén a DXF állományban szereplő pont elemek egy sorszámmal kiegészítve kerülnek be a
GeoEasy állomány koordinátajegyzékébe.

A Z koordinátát illetve a magasság attribútumot csak akkor veszi át a program, ha a 3D pontok mezőt
kijelölte. Egy DXF állományból egy menetben átveheti mind a blokkokat, mind a feliratokat és a pont
elemeket.
Az importált állományok első GeoEasy formátumba mentése után már nincs szükség újbóli konverzióra,
mert az elmentett GEO, COO illetve PAR fájlt töltheti be, és azzal dolgozhat tovább. A műszerrel
rögzített állományokat célszerű GeoEasy formátumban elmenteni, mert ezeket gyorsabban tölti be a
program és a módosításokat megőrzi.
GeoProfi mérési jegyzőkönyv állományok esetén, az mjk fájl betöltése után a program egy
koordinátajegyzék fájl kiválasztásának a lehetőségét is felkínálja. Itt kiválaszthat egy GeoProfi
koordinátajegyzék fájlt vagy a Mégsem gomb megnyomásával ettől eltekinthet. GeoProfi
koordinátajegyzékeket önállóan is betölthet a GeoProfi koordinátajegyzék formátum kiválasztása után.
A betöltött adatállományokat egyesével lezárhatja, azaz a további számításokból kihagyhatja. A
Fájl/Lezár menüpont mellett egy lista jelenik meg a betöltött adatállományok neveivel. Ezek közül egyet
kiválasztva annak az állománynak a tartalmát a program továbbiakban nem veszi figyelembe, illetve a
továbbiakban itt meg sem jelenik. Ez a menüpont arra is alkalmas, hogy segítségével ellenőrizzük a
betöltött állományok neveit. Az adatállományok tartalma bővül a számítások során, tájékozási szögek és
új koordináták kerülnek beléjük, illetve tartalmukat módosíthatjuk manuálisan is. A módosított
adatállományok lezárása esetén a program rákérdez, hogy ki akarja-e menteni az adatállományt.
Amennyiben úgy dönt, hogy nem menti a módosításokat, azok véglegesen elvesznek. Ha a Lezár művelet
egy olyan adatállományra vonatkozik, melynek tartalma a képernyőn is megjelenik egy maszk ablakban,
akkor az ablak lezárásra kerül, a grafikus ablakból azonban csak akkor tűnnek el a pontok, ha az Egyéb
paraméterek között az automatikus frissítés be volt kapcsolva. Különben csak a Frissít (F2) utasítás
használata után tűnnek el csak a lezárt állományhoz tartozó pontok.
A Fájl/Ment menüpont használható arra, hogy a betöltött adatállományok tartalmát egyesével
visszaírassa a lemezre GeoEasy formátumban. Az állomány kimentésekor ugyanabba a könyvtárba
(mappába) kerül, ahonnan betöltötték, azaz az adatállomány eredeti tartalma felülírásra kerül. A kimentett
állomány továbbra is aktív marad, a további számításoknál a tartalma felhasználásra kerül. A GeoEasy
állományokon végrehajtott módosítások csak a Ment menüpont kiválasztása után kerülnek a
háttértárolóra. Ez azt jelenti, hogy ha nem menti el az állományon végrehajtott módosításokat, akkor az
állomány betöltés előtti tartalma marad a fájlokban. A mentés meghiúsulhat, ha nincs írási joga az adott
fájlra, könyvtárra. A Fájl/Mindent ment menüponttal vagy a Ctrl S billentyű kombinációval az összes
módosult GeoEasy adatállomány tartalmát a háttértárolóra mentheti. Ez a megnyitott DTM-re nem
vonatkozik.
A Fájl/Ment másként menüpontot több célra is lehet használni. Abban az esetben, ha a megjelenő
párbeszédablakban a fájl típusnál a GeoEasy formátumot (*.geo) választja, akkor más néven vagy más
könyvtárba mentheti el a betöltött állományt. Az új néven elmentett állományt nem tölti be automatikusan
a program és az eredeti állományt sem zárja le. A Fájltípus *.are, *.scr, *.sdr, *.gsi, *.wld, *.nik
formátumra választásával a megfelelő mérőállomásokhoz készíthet koordinátafájlokat, melyeket a
mérőállomások közvetlenül fogadni tudnak. Erre általában kitűzésekhez vagy koordinátás terepi
adatrögzítés esetén lehet szükség. A Ment másként menüpont használható még az adatok más
programok által olvasható formátumba mentésére is, a Koordinátajegyzék (*.csv, *.itr) vagy a
Geodimeter mérések és koordináták (*.job) formátum kiválasztása esetén. A szöveges koordinátajegyzék
(.csv) a pontszámot, az Y és X koordinátát, a magasságot és a pontkódot tartalmazza, ebben a sorrendben.
Az adatok közötti elválasztójelet megváltoztathatja az Egyéb paraméterek között, alapértelmezett értéke
";". Ez a formátum alkalmas arra, hogy például ITR 3, Excel programokba töltse be a
koordinátajegyzéket. A Geodimeter mérések és koordináták formátum kiválasztása esetén a Geodimeter
műszerek rögzítési formátumának megfelelő .job (mérések) és .are (koordináták) fájlt hoz létre a
program. Az így elmentett állományt más Geodimeter formátum fogadására alkalmas programokban
használhatja. Az exportált job állományba a pontszám, a műszermagasság, a jelmagasság, a ferde
távolság, a vízszintes távolság, a magasságkülönbség, az irányérték, a zenitszög és a pontkód kerül be. A
GPS Trackmaker (*.txt) formátum az GPS Trackmaker program szöveges formátumába menti el a

koordinátákat. Ez a formátum csak EOV koordináták esetén használható, a mentés során a vízszintes
koordinátákat WGS84 hosszúság, szélesség értékekre váltja át a program, a magasságokat változatlanul
hagyja, nem veszi figyelembe a geoid undulációt, de ez a navigációs GPS eszközök esetén elfogadható.
Az átszámítás nem geodéziai pontosságú, néhány deciméterre pontos ami a pont felkereséshez elegendő.
Ennek csak az a célja, hogy egy navigációs GPS vevőbe betöltve az adatokat a pontok felkeresését
megkönnyítse. Az áttöltést például a GPS Trackmaker program ingyenes változatával végezheti el.
A fájlnév megadása mellett a kiterjesztés megadása kötelező, nem elegendő a fájl típus kiválasztása. A
mentés meghiúsulhat, ha nincs írási joga az adott fájlra, könyvtárra.
A Fájl/Egyesít ... menüpont segítségével az összes betöltött mérési jegyzőkönyvet és koordinátajegyzéket
egy állományban egyesítheti. A menüpont kiválasztása után meg kell adnia a létrehozandó állomány
nevét és helyét. A mérési jegyzőkönyvek tartalma a megnyitásuk sorrendjébe kerül egymás után az
egyesített állományba. Az egyesített állomány neve megegyezhet az egyik nyitott GeoEasy adatállomány
nevével. Az egyesített koordinátajegyzékben csak egyszer szerepel minden pont. A koordinátajegyzékek
egyesítése során a program az azonos pontszámok közül az első betöltött állományban lévőt veszi át az
egyesített koordinátajegyzékbe. Az egyesítés után az eredeti állományok maradnak betöltve, az új
egyesített állomány betöltését az eredeti állományok lezárása után tegye meg, hogy elkerülje a
pontszámok egyezése miatti figyelmeztetéseket.
A GeoEasy megjegyzi az utoljára használt könyvtár nevét és a következő adatállomány betöltése,
kimentése során az utoljára használt könyvtár tartalmát jeleníti meg. A program indításakor a
geo_easy.msk fájl lastDir változójában megadott könyvtárat kínálja fel. Állítsa be ezt az értéket arra a
könyvtárra, ahová az adatállományait általában menteni kívánja.

Projektek kezelése
Egy adott program állapot (betöltött állományok, nyitott ablakok) megőrzését biztosítják a projektek. A
betöltött állományok grafikus-, és eredményablakait, mérési és koordináta jegyzőkönyveit a program a
mentés pillanatában lévő állapotukban és pozíciójukban menti el. Így ha később megnyitja a projektet
ugyanabban a pozícióban és állapotban látja az ablakokat. A projekt fájlok kiterjesztése .gpr. A projektek
kezeléséhez három menüpont kapcsolódik:
Projektet betölt...
Egy korábban elmentett projekt megnyitása.
Projektet ment...

Egy pillanatnyi program állapot elmentése egy projekt fájlba.

Projektet lezár

Valamennyi nyitott állomány, grafikus és jegyzőkönyv ablak lezárása.

A projekt fájl nem tartalmazza az adatállományokat, csak azok abszolút elérési útját. A projekt fájlban
tárolt abszolút elérési út miatt a projekt fájlok másik számítógépre vagy könyvtárba másolása esetén csak
akkor használhatók, ha az adatfájlok ugyanazon egység ugyanabba a könyvtárába kerülnek/maradnak.
Egy-egy GeoEasy adatállományt több projekthez is hozzá lehet rendelni. A Projektet lezár funkciót
akkor is használhatja, ha előzőleg nem volt megnyitott projekt. Ez a legegyszerűbb módja az összes
adatállomány lezárásának, a programból való kilépés nélkül.

Statisztika

A Statisztika menüpont segítségével összesített
információt kaphat a betöltött állományokról. A listában
felsorolásra kerül a betöltött állományok száma, a betöltött
állományban a pontok, a részletpontok, az álláspontok, a
meghatározott álláspontok, a pontraállások és a tájékozott
pontraállások száma. A Statisztika lekérésekor az
Eredmény ablakban is megjelennek az adatok a
következő formában:

Statisztika

2007.04.30 18:51 - Statisztika ...
Statisztika a betöltött 1 állományról
Pontok száma: 23
Alappontok száma: 15
Részletpontok száma: 8
Álláspontok száma: 10
Meghatározott álláspontok száma: 4
Pontraállások száma: 11
Tájékozott pontraállások száma: 0

Paraméterek beállítása
A fájl menü negyedik csoportjában a program paramétereit
módosíthatja. A Számítási paraméterek menüpont
segítségével különböző, a számítások során figyelembe
veendő értékeket adhat meg.
Ezek a beállítások valamennyi betöltött adatállományra
vonatkoznak. A középhiba értékeket jegyzőkönyvenként
eltérően is beállíthatja az Észlelési adatok között. Az itt
beállított értékek csak azokra a mérési jegyzőkönyvekre
fognak vonatkozni, melyekben nem adta meg a középhiba
értékeket.
Számítási paraméterek megadása

•
•
•
•

•
•

• Vetületi redukció [mm/km] a munkaterületre
vonatkozó átlagos kilométerenkénti vetületi redukció
értéke, ha nullát ad meg, a távolságok nem kapnak vetületi redukciót.
Átlagos tengerszint feletti magasság az alapfelületi redukció számításához használt érték, ha
nullát ad meg, a távolságok nem kapnak alapfelületi redukciót.
Iránymérési középhiba [másodperc] a kiegyenlítésekben a súlyozáshoz figyelembe vett
középhiba érték, a többi számítás esetén nincsen szerepe, a rövid irányokra (200 méternél
rövidebb) megnövelt középhibát vesz figyelembe a program.
Távmérési középhiba [mm] a kiegyenlítésekben a súlyozáshoz figyelembe vett középhiba érték
additív tagja, a többi számítás esetén nincsen szerepe.
Távmérési középhiba [mm/km] a kiegyenlítésekben a súlyozáshoz figyelembe vett középhiba
érték szorzó tagja, a többi számítás esetén nincsen szerepe. A távmérés középhibáját a következő
képlettel számítja a program: Távmérési középhiba [mm] + Távmérési középhiba [mm/km] *
távolság [km]
Refrakció és földgörbület figyelembe vétele a trigonometria magasságok számításánál, a 400
méternél hosszabb irányok esetén a refrakció és földgörbület hatását korrigálja a program
Tizedesek száma az eredményekben a Számítási eredmények ablakban a hossz és koordináta
adatok kiírási élességét szabályozza, kettő esetén centiméter, három esetén milliméter a kiírás
élessége (a szögeket mindig másodpercre írja ki a program). Ez nem befolyásolja a számítási
élességet, az mindig a lehető legnagyobb élességgel történik, csak a megjelenítési élességre
vonatkozik.

A Színek ... menüpont segítségével a jegyzőkönyv, a koordinátajegyzék és a grafikus ablakban használt
színeket állíthatja be. A menüpont kiválasztása után megjelenő párbeszéd ablak felső részében a mérési

jegyzőkönyv és koordinátajegyzék ablakban használt színek beállítására
van lehetőség, míg az alsó részben a grafikus ablakban használt színek
beállítására. A "..." feliratot tartalmazó nyomógomb színe jelzi az
aktuálisan beállított értéket, a gomb megnyomása után az operációs
rendszer szín kiválasztás párbeszéd ablaka jelenik meg.
A 2.-5. színt akkor használja a program, ha ugyanabban a jegyzőkönyv,
koordinátajegyzék mezőben különböző típusú értékek is megjelenhetnek.
Például, ha ugyanazt az oszlopot használja a mérési jegyzőkönyvben a
műszer és jelmagasság megjelenítésére, akkor azokat az első illetve
második szín felhasználásával jeleníti meg a program.
A grafikus ablakban használt színek értelmezése a következő:

Színek dialóg

• Vonal szín - a méréseket jelölő vonalak és nyilak színe a grafikus
ablakban
• Végleges koordináta - a végleges koordinátával bíró pontok
pontszám feliratának színe
• Előzetes koordináta - az előzetes koordinátával bíró pontok
pontszám feliratának színe
• Pont szín - az álláspontként nem használt pontok nullkörének
kitöltés színe
• Álláspont szín - az álláspontként használt, de még nem tájékozott
vagy csak előzetes tájékozással bíró pontok nullkörének kitöltés

színe
• Tájékozott szín - az álláspontként használt, és tájékozott pontok nullkörének kitöltés színe
A beállítások hatása csak az automatikus frissítés bekapcsolt állapotában látszik a párbeszédablak
lezárása után, különben célszerű a minden ablak frissítését (Ctrl-F2) kiadni a használata után.
További a program működését befolyásoló paramétereket állíthat be az Egyéb paraméterek ... menüpont
segítségével.

Egyéb paraméterek dialóg
• Nyelv beállítás hun (magyar) vagy eng (angol) lehet. A megváltoztatása után a programot újra kell
indítani, erre üzenet is figyelmeztet.
• Elválasztó az exportált kj. fájlban beállítást a szöveges *.csv) koordinátajegyzék létrehozásakor
használja a program (lásd a Ment másként ... menüpontot). Az itt megadott karaktert használja a
program a mezők elválasztására a fájlban. Csak egy karakter adható meg.
• Elválasztó az importált kj. fájlban beállítást a szöveges (*.txt, *.csv, *.dat) koordinátajegyzék
beolvasásakor használja a program (lásd a Ment másként ... menüpontot). Több különböző
elválasztó jel is megadható. A program mindet mezőhatároló jelnek tekinti.

• Szomszédos elválasztók összevonása opció kiválasztása esetén olyan állományokat is betölthet,
ahol két mezőt például több szóközzel választottak el. Alapállapotban a betölthető adatok
sorrendje: pontszám, y koordináta, x koordináta, z koordináta. Ha ezek közül pl. az y és x
koordináta hiányzik, akkor a program úgy vonja össze a szomszédos karaktereket, hogy a z
koordináta a második helyre kerül.
• Ablakok tartalmának automatikus frissítése opció kiválasztásával a GeoEasy ablakaiban lévő
tartalom automatikusan frissül. Nagyobb állományok esetén jelentősen lassíthatja a program
működését.
• Nyelv beállítás, jelenleg a GeoEasy magyar és angol nyelvű felhasználó felülettel használható. A
nyelv megváltoztatása esetén a paraméterek elmentése után újra kell indítani a programot.
• 2.04 előtti szelektálási stílus opció segítségével választhat a listákban történő szelekció módok
között. A 2.04 verziótól kezdve a listákban a Shift és Ctrl billentyűk is használhatók tartományok
kijelölésére, a korábbi verziókban csak egyesével történhetett a kiválasztás.
• Részletpontok a tájékozásba és kiegyenlítésbe opció segítségével állíthatja be, hogy a program a
részletpontokat figyelembe vegye-e a tájékozásoknál és a hálózatkiegyenlítésnél. Erre a beállításra
akkor lehet szükség, ha a tájékozó irányokra távolságot is mért és a tájékozópont neve egy
sorszám. Ezeket a pontokat a GeoEasy részletpontnak tekinti, akkor is ha végleges koordinátájuk
van. Ezzel a beállítással az ilyen helyzeteket kerülheti el.
A számítási paraméterek, színek és egyéb paraméterek megváltoztatásának csak a programból való
kilépésig van hatása, ha a Paraméterek mentése menüpontot nem használja. Tehát, ha a paramétereket
nem csak az aktuális programfuttatás idejére akarja érvényesíteni, hanem a következőkben, mint
alapértelmezett értéket használni, akkor mentse el a paraméterek értékét a Paraméterek mentése
menüpont segítségével. A paraméterek mentése meghiúsulhat, ha nincs írási joga a paraméter fájlra
(geo_easy.msk). A korábbi paraméter fájlt is megőrzi a GeoEasy geo_easy.msk.bak névvel. Az összes
lehetséges beállítást a függelékben találja meg.
A Fájl/Vége menüpont a GeoEasy rendszerből való kilépést jelenti. Kilépéskor valamennyi nyitott ablak
lezárásra kerül. Amennyiben a betöltött GeoEasy állományok módosultak, mentésükre egyesével
rákérdez a program. Az Alt F4 billentyűkombináció segítségével is kiléphet a programból.
Tartalomjegyzékhez>>

Mérési jegyzőkönyvek és koordinátajegyzékek megjelenítése, módosítása
Minden egyes GeoEasy formátumú adatállomány három részből tevődik
össze, a mérési adatok, a koordinátajegyzék és az észlelési adatok. Az
észlelési adatok a hagyományos jegyzőkönyvek fejlécébe kerülő adatokat és
a középhibákat tartalmazzák. A betöltött állományokhoz tartozó mérési
eredmények és koordinátajegyzékek megjelenítéséhez és módosításához
Módosít menü
többfajta úgynevezett maszkot kínál a rendszer, mely készletet a felhasználók
is bővíthetik (lásd Maszk definíciók). Segítségükkel a képernyőn az
adatállományt a felhasználó közvetlenül módosíthatja.

Egy mérési jegyzőkönyv megjelenítését a felhasználó a Módosít/Mérések menüpont kiválasztásával
kezdeményezheti. Ez a menüpont a Fájl/Lezár, illetve Fájl/Ment menüpontokhoz hasonlóan működik.
Azaz az egér kurzort a Mérések menüpont felett tartva egy újabb menüben megjelennek a betöltött
állományok nevei. Miután ezek közül választott egyet, a mérési jegyzőkönyv az alapértelmezett maszk
szerint jelenik meg. Az alapértelmezett maszkot a geo_easy.msk fájlban állíthatja be a geoMaskDefault
változó segítségével. Amennyiben nem állít be alapértelmezett maszkot, akkor minden esetben felkínálja
a program a maszk kiválasztását. A maszkok tulajdonképpen különböző jegyzőkönyv formátumokat
jelentenek. Általában a tahimeter maszk a legtöbb célra megfelelő, ez az alap beállítás szerinti
alapértelmezett maszk.

A koordinátajegyzékek megjelenítésekor ugyanolyan
lehetőségei vannak, mint a mérési jegyzőkönyvek esetén,
azzal a különbséggel, hogy a koordinátajegyzékekhez tartozó
alapértelmezett maszkot a cooMaskDefault változó
segítségével állíthatja be. Az alapértelmezett maszk a
vegleges. A koordinátajegyzékben megjelenő tizedesek
száma a paramétereknél beállított értéknek megfelelő.

maszk kiválasztása
Mérési MérésiLeírás
maszk név

tahimeter

Általános tahiméteres mérések jegyzőkönyve. Tartalmazza az álláspont, irányzott pont,
műszermagasság, jelmagasság, irányérték, zenitszög, ferde vagy vízszintes távolság
mezőket. Negatív műszermagasság is megadható!

tahimeter_dm

Abban tér el az általános tahiméteres jegyzőkönyvtől, hogy a zenitszög helyett a mérés
során rögzített magasságkülönbséget tartalmazza (Geodimeter).

tahimeter_go Abban tér el az általános tahiméteres jegyzőkönyvtől, hogy a szögeket új fokokban jeleníti
n
meg.
tahimeter_ko Abban tér el az általános tahiméteres jegyzőkönyvtől, hogy a pontkódot is tartalmazza a
d
pontszám utáni oszlopban.
tajekozas

Az álláspont, irányzott pont, irányérték mellett a tájékozási és középtájékozási szögeket
tartalmazza. Ezt a maszkot használhatja például a középtájékozási szög kézi beállítására

vizszintes

Abban tér el az általános tahiméteres jegyzőkönyvtől, hogy a műszer és jelmagasságot
nem tartalmazza.

...

Az Ön által összeállított maszkok (lásd a Maszk definíciókat a függelékben).
Mérési jegyzőkönyvek megjelenítéséhez használható maszkok

Koordináta maszk név Leírás
elozetes_vegleges

Előzetes és végleges koordináták megjelentése a paramétereknél beállított
élességgel.

vegleges

Végleges koordináták megjelentése a paramétereknél beállított élességgel.

elteres

Két koordinátajegyzék közötti koordinátaeltérések megjelenítése, a
Koordináta változások menüponttal együtt használható.

...

Az Ön által összeállított maszkok (lásd a Maszk definíciókat a függelékben).

Koordinátajegyzékek megjelenítéséhez használható maszkok
Az adatállomány és a maszk kiválasztása után egy újabb ablak jelenik meg a képernyőn, melyben a
kiválasztott állomány a maszkban megadott számú sora látható. A GeoEasy állományokban álláspont
adatot tartalmazó rekord, mérést tartalmazó rekord illetve koordináta rekord szerepelhet. Egy
adatállományhoz tartozó mérési jegyzőkönyv, illetve koordinátajegyzék egyidőben csak egy ablakban
(egyfajta maszk szerint) jeleníthető meg. Amennyiben ismételten kiválaszt egy már maszkban
megjelenített állományt, akkor az csak a többi ablak elé kerül. Másfajta megjelenítést a
Parancsok/Maszk... menüponttal vagy a maszk ablak lezárása után egy másik megjelenítési formátum
kiválasztásával érhet el. A maszkokban megjelenő sorok számát a Parancsok/Sorok száma... menüpont
segítségével módosíthatja. A módosítás csak a program aktuális futtatására vonatkozik, ha nem menti el a
paramétereket. A paraméterek mentése magában foglalja a maszk definíciók mentését is.

Tahiméter maszk
A jegyzőkönyv szerkesztő ablakban egyszerre több sor adatai jelennek meg. A mérési jegyzőkönyvben
egy sornak minősülnek azok az adatok, melyek egy pontra vonatkoznak. Ez lehet álláspont vagy
mért/irányzott pont.
A megjelenő adatok színe különböző lehet. Ha a táblázat fejlécében több érték neve látható, akkor a
színek utalnak arra, hogy a felsoroltak közül aktuálisan melyik érték jelenik meg. Az alapbeállításban az
első értéknek a fekete, a másodiknak a piros, a harmadiknak a kék szín felel meg (lásd Szín beállítások).
A jel és műszermagasság esetén hibásan megadott típus esetén is helyesen fogja használni azokat.
Például, ha az álláspont rekordokban a műszermagasságot jelmagasságként adta meg, a program a
számítások során műszermagasságként veszi figyelembe a bevitt értéket.

Felbukkanó (jobb gomb) menü a maszkban
Minden egyes aktív adatmezőhöz egy felbukkanó menü tartozik, mely a jobb egér gomb megnyomása
után jelenik meg. Ennek felső részében az adott mezőben szerepeltethető értékek neve jelenik meg
különböző színnel, melyek közül egy megegyezik a mezőben szereplő érték színével. Egy másikat
kiválasztva a mezőben szereplő érték színe és értelmezése megváltozik. A felbukkanó menü tartalma a
maszk definíciótól függ, és mezőnként különböző lehet. A menü alsó része minden mezőre azonos,
mérési jegyzőkönyvek esetén Töröl, Új mérés, Új álláspont, Álláspont rekord beszúrás, Álláspont
rekord törlés, Keres, Számítások, illetve koordináta jegyzékek esetén Töröl, Új pont, Keres,
Számítások. Az új álláspont (F7) mindig a mérési jegyzőkönyv végére kerül. A Töröl menüpont
segítségével egy mérést vagy egy teljes álláspont adatait törölheti, attól függően, hogy egy álláspont
rekord vagy egy mérés rekord egy mezőjén állva választja ki azt. Csak az álláspont rekord törlésére
használja az Álláspont rekord törlése menüpontot. Ha az adatbevitel során kimaradt egy álláspont
rekord, és így két állásponton mért mérési sorozat egybeolvad, akkor az Álláspont rekord beszúrás
menüponttal javíthatja a hibát. Az új álláspont rekord az aktuális sor elé kerül.
Az Új mérés (F8) menüpont segítségével az aktuális rekord után szúrhat
be egy újat. Egy kis ablakban adhatja meg az új rekordhoz tartozó
pontszámot. Az Új álláspont (F7) kiválasztása után szintén meg kell adnia
az álláspont számát. Az új állásponthoz tartozó rekord az állomány végére
kerül, a mérési eredmények kitöltése után a görgetősáv segítségével
Pontszám megadás
térhetünk vissza a táblázat keresett részéhez. Az Új álláspont parancs az
ablak Parancsok menüjében is megjelenik, hogy üres adatállományokhoz
is tudjon új álláspontot hozzáadni.

A Keres menüpont segítségével az aktuális oszlopban (melyben megnyomta a jobb
egérgombot a menü megjelenítéséhez) kereshet az állomány vége felé egy megadott
mintát. Amennyiben nincs további előfordulás, egy üzenet ablak jelenik meg. A
keresett mintában egyszerű kifejezések (glob) vagy szabályos kifejezések (regexp)
használhatók. A keresés ablak nyitva marad, így a Keres gomb többszöri
megnyomásával ugyanannak a mintának több előfordulását is megkeresheti.

A felbukkanó menü Számítások menüpontnál egy lista jelenik meg, melynek fejlécében a pontszám vagy
az álláspont neve látható. A pontszámra kattintva egy info ablak tűnik fel a pontra vonatkozó
legfontosabb információkkal. A fejléc alatt az egy pontra vonatkozó számítási lehetőségek találhatók,
ezek közül csak az adott ponton elvégezhető műveletek sorai aktívak. A számítások listája megegyezik a

grafikus ablak felbukkanó menüjével, a számítások részletes leírása ott található meg.
A koordináta jegyzékek kezelése a mérési jegyzőkönyvekéhez hasonló. Az eltérés, hogy az Új álláspont
és Új mérés helyett az Új pont jelenik meg a menüben és a nyomógombok között. A
koordinátajegyzékben a pontok pontszám szerint rendezett sorrendben jelennek meg, elől a számmal
kezdődő pontszámok a numerikus rendezésnek megfelelő sorrendben, majd a betűvel kezdődő
pontszámok ABC sorrendben. A manuálisan bevitt új pont bekerül a koordinátajegyzékben a
sorbarendezésnek megfelelő helyre
A listákon belül a görgetősávokkal, a fel, le nyilakkal, Enter gombbal és a tabulátorral mozoghat, a Ctrl
PageUp és Ctrl PageDown billentyűkkel a lista elejére vagy végére ugorhat. A látható ablak utolsó
sorában Enter gombot nyomva a kurzor a látható ablak első sorára ugrik. A görgővel ellátott egér görgő
gombja a listában a lefelé és felfelé való keresést könnyíti. Az egyes mezők tartalmát a mezőre ráállva
módosíthatja. A mezőn belül a nyíl billentyűk, a Home, End, Backspace, Delete billentyűk használhatók a
tartalom módosításánál. Abban az esetben, ha a mezőbe bevitt érték nem megfelelő (pl. szám helyett
szöveg) akkor erre egy üzenet figyelmezteti a mező elhagyásakor. A mezőt addig nem tudja elhagyni,
amíg helyesen ki nem tölti, vagy tartalmát ki nem törli. Az álláspont és pontszám kitöltése kötelező. A
szögértékek megjelenítése fok-perc-másodpercben, újfokban (grad) és fok tizedeiben lehetséges a
maszkok beállításától függően, a standard maszkokban a szögértékeket fok-perc-másodperc formában
kell beírni. A fok értékeket - jellel kell elválasztani a perc értéktől, a perc értéket - jellel kell elválasztani a
másodperc értéktől, pl.: 152-34-45. A szögek rövidítve is megadhatók, ha a másodperc vagy a perc és a
másodperc is nulla, például 23-00-00 helyett 23 is írható, 46-12-00 helyett 46-12 is írható. A számértékek
megadásánál (pl. távolság) tizedespontot kell használni, az operációs rendszer beállításától függetlenül. A
tizedesvesszőt a program nem kezeli. A tizedpontot tartalmazó értékek élessége a paramétereknél
megadott értéktől függ.
A maszk ablak alján található információs mező bal sarkában az aktuális rekord sorszáma és az összes
rekordok száma látható, a jobboldali részen az utoljára elvégzett számítás eredményét láthatja.

A transzformációs paraméterek

A Parancsok menüben található Transzformálás... művelet
segítségével Helmert (ortogonális) transzformációt, illetve egyszerű
lineáris magassági transzformációt hajthat végre. Ezzel a hasonlósági
transzformációval lehetőség van a koordinátarendszer elforgatására és
eltolására valamint a méretaránytényező változtatására. A magassági
transzformáció esetén eltolásra és méretarány tényező beállítására van
lehetőség. Ez két egymástól független 2D és 1D transzformációt
jelent. A transzformáció az aktuális koordinátajegyzék összes
koordinátájára vonatkozik.

Bizonyos műszerekben az EOV koordináták nem tárolhatók teljes
hosszúságában, ilyenkor az EOV koordináták első számjegyét el kell hagyni. Esetenként a
koordinátatengelyek tükrözésére lehet szükség. Az adriai és balti magasságok közötti átszámítására is
szükség lehet. Például ezekben az esetekben segíthet ez a transzformáció.
Ha ismert transzformációs együtthatók segítségével szeretné transzformálni az aktuális
koordinátajegyzéket, akkor a Transzformálás, paraméterek fájlból menüpontot válassza ki. Ebben az
esetben a program egy adat fájlból olvassa be a transzformációs együtthatók értékét. A megjelenő fájl
kiválasztó ablakban válassza ki a megfelelő .prm (ITR kompatibilis affin/Helmert) vagy .all (TRAFO
kompatibilis max. ötödfokú transzformáció) fájl típust. A transzformáció eredménye felülírja az eredeti
koordinátákat, a Számítási eredmények ablakban az eredeti és a transzformált koordináták is
megjelennek. Erre például akkor lehet szükség, ha a földhivatal által megadott harmadfokú
transzformációt kell alkalmaznia. A GeoEasy képes a koordinátatranszformáció állandóinak
meghatározására
két
koordinátarendszerben
ismert
azonos
pontok
alapján.
Ezt
a
Számítások/Koordinátatranszformáció menüben találja meg.
A Koordináta változások menüpont segítségével két koordinátajegyzék közötti eltéréseket

számíttathatjuk ki, a menüpont kiválasztása után egy GeoEasy adatállományt kell kiválasztani. A program
kiszámítja az azonos nevű/számú pontok koordinátái közötti eltéréseket. Ezeket az elteres nevű maszkkal
tudja megtekinteni. Ez például mozgás- vagy deformációvizsgálatok esetén lehet hasznos.
Az Előzetes koordináták törlése parancs segítségével egyszerre lehet az összes előzetes koordinátát
kitörölni az aktuális koordinátajegyzékből.
Az Előzetes koordináták véglegesítése parancs segítségével a listában található összes előzetes (piros
színnel jelölt) koordináta véglegesre állítható. Erre például azért lehet szükség, mert a GeoEasy csak a
végleges koordinátával rendelkező pontokat írja ki a DXF vagy CSV fájlokba. Abban az esetben, ha a
pontra előzetes és végleges koordináta is van, az előzetes koordináta törlésre kerül!
A Minden koordináta törlése parancs segítségével mind az előzetes, mind a végleges koordinátákat törli
a program az aktuális koordinátajegyzékből. A pontok egyéb adatai (pl. pontszám, pontkód) megmarad.
A Minden pont törlése parancs kiválasztása után az aktuális koordinátajegyzék teljes tartalma törlése
kerül.

Észlelési adatok
A mérés során a különböző típusú műszerek a mérési adatok mellett
egyéb adatokat is rögzíthetnek. Ezeket a Módosít->Észlelési
adatok menüpont segítségével megtekintheti illetve módosíthatja.
Az észlelési adatok a rögzített mérési állományból kerülhetnek be,
de manuálisan is bevihetők, módosíthatók. Az észlelési adatokat
tartalmazó fájl kiterjesztése .par. A paraméterek (jegyzőkönyv
fejléc) a mérési jegyzőkönyv html és rtf formátumú listájában is
megjelennek.
Az észlelési adatok (dátum, idő, észlelő, műszer, megjegyzés)
szabadon módosíthatók, nincs kötött formátumuk, a számítások
során nem játszanak szerepet. Az észlelési adatok módosítása a
Észlelési adatok
mérési eredményektől és a koordinátajegyzékektől eltérően egy
párbeszédablakban történik. A párbeszédablak lezárásáig a GeoEasy
többi ablakában nem tud műveletet végezni. A középhibák megadására akkor lehet szükség, ha a mérési
jegyzőkönyvenként eltérő középhibákat kell figyelembe venni a kiegyenlítés során.

Az alábbi táblázat a különböző adatformátumok betöltése során átvett paraméterek értékeit tartalmazza.
Adatformátumok
Megjegyzés
Dátum
Idő
Kezelő
Műszer_ID
Dxf

dxf import

-

-

-

-

Geodimeter JOB/ARE

+

+

+

+

+

Geoprofi

Geoprofi import

-

-

-

-

Leica GSI

-

-

-

-

leica

Nikon

-

-

-

-

nikon

Sokkia Sdr

-

-

-

-

SDRxx

Sokkia Set

-

+

-

-

+

Topcon 700

GST-700

+

+

+

+

TopCon 210

-

-

-

-

topcon 210

Trimble M5

Trimble M5

-

-

-

-

A táblázatban szereplő jelölések:
"+" műszerből átvett adat
"-" az észlelés során nem kerül rögzítésre vagy átvételre a feldolgozás során
Tartalomjegyzékhez>>

A jegyzőkönyv ablakok menüje
A megjelenő maszkok menüsorában három menüpont szerepel, a Parancsok, a Számítások és a Súgó. A
Parancsok menü a mérési jegyzőkönyv és a koordinátajegyzék esetén is tartalmazza a Maszk..., Sorok
száma..., Minden ablak frissítése (Ctrl-F2), a Frissít (F2), a Mentés RTF formátumba, a Mentés
HTML formátumba és a Lezár menüpontokat.

Mérési jk. parancsok

Koordináta jk. parancsok

A Maszk menüpont segítségével az aktuális ablakban megjelenő
jegyzőkönyv vagy koordinátajegyzék megjelenítési maszkját
változtathatja meg. A menüpont kiválasztása után a lehetséges
jegyzőkönyv formátumok (maszkok) listája jelenik meg mint a
Módosít/Mérések vagy Módosít/Koordináták menüpont
esetén. A jegyzőkönyv formátum kiválasztása után az ablak
tartalma a kiválasztott formátumnak megfelelően alakul át. A
Sorok száma... menüponttal a jegyzőkönyben egy időben
megjelenő sorok számát változtathatja meg. Ötnél kisebb értéket
nem adhat meg. Az itt beállított értéket öröklik az azonos típusú
maszk ablakok, azaz amig nem lép ki a programból vagy nem
változtatja meg ismételten a sorok számát, addig az ilyen típusú
jegyzőkönyvek a megadott számú sorral jelennek meg. Ha ezt a
beállítást a programból való kilépés után is szeretné megőrizni,
akkor a fő ablak Fálj/Paraméterek mentése menüponttal mentse
el a beállításokat. A Frissít menüpont csak az aktuális ablak
tartalmát frissíti fel, a Minden ablak frissítése az összes nyitott
ablak (mérési jk., koordinátajegyzék és grafikus ablakok)
tartalmát frissíti. Ezekre a menüpontokra elsősorban akkor van
szükség, ha az automatikus frissítés paramétert kikapcsolta az
egyéb paraméterek között. A mérési jegyzőkönyv ablakból
közvetlenül megnyithatjuk a koordinátajegyzék ablakot a
Koordinátajegyzék menüpont vagy az F9 billentyű
segítségével. Ha a koordinátajegyzék ablak már nyitva van,
akkor a program a többi ablak elé hozza azt, hogy látható legyen.
Ha nincs nyitva a koordinátajegyzék ablak, akkor meg kell adnia
a megjelenítéshez használt maszkot is. Koordinátajegyzék maszk
esetén a Mérési jegyzőkönyv menüpont hasonlóan működik.
A
Mérési
jegyzőkönyv
ellenőrzése,
illetve
a
Koordinátajegyzék ellenőrzése menüpont segítségével
megvizsgálhatja, hogy vannak-e hibás vagy hiányos sorok a
jegyzőkönyvben. Az ellenőrzés eredménye a számítási
eredmények ablakban jelenik meg. A program a következőket

ellenőrzi:
Koordinátajegyzék:
• Pontszám szerepel-e minden rekordban
• Y és X vagy előzetes X és előzetes Y csak együtt fordul-e elő (például nem lehet csak Y
koordináta egy pontra)
Mérési jegyzőkönyv:
• Álláspont, tájékozópont vagy irányzott pont szerepel-e minden rekordban
• Ferde távolság mellett szerepel-e zenitszög vagy magasságkülönbség
• Álláspont és jelmagasság, irányérték, zenitszög, ferde távolság, vízszintes távolság nem
szerepelhet együtt
• Irányzott pont és műszermagasság nem szerepelhet együtt
• Álláspont és irányzott pont száma azonos-e
• Egy állásponton belül többször szerepel-e ugyanaz a pontszám
A parancsok menü lehetőséget biztosít mérési jegyzőkönyv esetén Új álláspont (F7),
koordinátajegyzéknél Új pont (F7) bevitelére. Erre elsősorban üres állományok manuális feltöltésekor
lehet szükség, amikor még a felbukkanó menü funkció nem aktivizálható. Az egyes mérési jegyzőkönyv
vagy koordinátajegyzék ablakok tartalmát RTF vagy HTML formátumba mentheti a Mentés RTF

formátumba és Mentés HTML formátumba menüpontok segítségével, bővebben a Mérési eredmények
listázása, nyomtatása fejezetben olvashat erről. A Lezár menüpont bezárja az aktuális mérési
jegyzőkönyv vagy koordinátajegyzék ablakot.

Jegyzőkönyv és koordinátajegyzék ellenőrzés eredménye
A Számítások menü azokat a számításokat tartalmazza, melyek egyidőben több pont koordinátáinak
illetve tájékozásának kiszámításával járnak. Mivel ez a menü megegyezik a grafikus ablak Számítások
menüjével a részletes leírás ott található meg.
Tartalomjegyzékhez>>

Mérési eredmények listázása, nyomtatása

Lista menü

A mérési eredmények és koordinátajegyzékek listáját és nyomtatását
többféleképpen megvalósíthatja. Készíthet az irodai szövegszerkesztőkbe (pl.
MS Word, OpenOffice, Magyar Office, stb.) betölthető RTF formátumú
állományt, vagy az internet böngésző programokkal (pl. Internet Explorer,
Mozilla, Opera, stb.) megjeleníthető HTML formátumú állományt illetve az
egyszerűbb szövegszerkesztőkkel (pl. Jegyzettömb) megjeleníthető TXT
formátumú állományt. Ugyanarról az adatállományról különböző formátumú
és tartalmú listákat készíthet. Az RTF és HTML formátumú listák a maszk
definíciókat használják. A TXT listákhoz, a maszkokhoz hasonlóan definíciót
készíthet a felhasználó, melyet menet közben is betölthet a Form definíciók
betöltése menüpont segítségével.

A lista típusának (mérések vagy koordináták) és formátumának (RTF/HTML/TXT) kiválasztása után
RTF/HTML formátum esetén a betöltött maszk definíciók listájából választhat egyet (ez a Módosít menü
által használt maszkokkal azonos), TXT formátum esetén pedig a lista definíciók közül választhat egyet.
Az RTF és HTML állományok közvetlen megjelenítését nem biztosítja a GeoEasy, ezért ilyen
állományok létrehozása esetén meg kell adnia egy fájl nevét, melybe a lista állományt elmenti a program.
A szokásos fájl kiválasztó ablakban jelölheti ki a mentendő állomány helyét és nevét. A GeoEasy
automatikusan kitölti a fájl nevét, mely az állomány eredeti neve plusz a _geo vagy _coo szöveg. Az
állomány elkészítése után a program megkérdezi, hogy megnyissa-e azt. Igenlő válasz esetén a
számítógépre telepített böngésző vagy RTF megjelenítő programot indítja el a GeoEasy. RTF állományok
megjelenítéséhez MS Word, OpenOffice, Magyar Office programokat használhatja, a WordPad program
csak korlátozottan alkalmas erre a célra. HTML formátumú állományokhoz többek között az Internet
Explorer, FireFox, Opera programok használhatók. Ezekből a programokból hajthatja végre a nyomtatást,
RTF és HTML formátum esetén. Több oldalas RTF állományban minden lapon megjelennek a maszk
fejléc mezői, HTML állományokban ez nem oldható meg. Az RTF állomány élőfej sorában a program
verziószáma, az élőláb sorában az oldalszám jelenik meg. A mérési eredmények listázása során a program

a mérési jegyzőkönyvet kiegészíti az Észlelési adatokkal, hacsak nem üresek azok.
TXT formátum esetén a kiválasztott lista formátumnak megfelelő lista megjelenik egy külön ablakban.
Az ablak egy menüt is tartalmaz, melynek segítségével szövegrészeket kereshet a jegyzőkönyvben, fájlba
mentheti a jegyzőkönyv tartalmát vagy a szelektált részt, illetve ezeket kinyomtathatja. A
jegyzőkönyvben való mozgásra használhatja a PageUp, PageDown illetve a nyíl le és nyíl fel
billentyűket, a görgető oszlop/sor (scroll bar) mellett. A Fájl/Lezár parancs segítségével lezárhatja a
listaablakot. A megjelenő listát módosíthatja és kiegészítheti is a szövegszerkesztő programokban
megszokott módon. A TXT formátum helyett az RTF formátumú listák használatát javasoljuk, az TXT
listák csak a korábbi verziókkal való kompatibilitás miatt maradtak a programban. A következő
verziókból ki fog maradni. A lista ablak menüjének elemei megegyeznek a Számítási eredmények ablak
menüjében találhatókkal, ezek leírását a Számítási eredmények ablaknál találhatja meg.

Mérési eredmények listája

Koordinátalista
Tartalomjegyzékhez>>

Maszk, illetve form definíciók betöltése

A GeoEasy program elindításakor a program telepítési könyvtárában lévő geo_easy.msk fájlból
automatikusan betölti a maszk és lista definíciókat. Újabb maszk illetve lista definíciókat a felhasználó is
elhelyezhet ebben a fájlban, de külön fájlba is teheti őket. A felhasználó által külön fájlban elhelyezett
maszk, illetve lista definíciók betöltését a Módosít/Maszk definíciók betöltése vagy a Lista/Form
definíciók betöltése menüpont segítségével kérheti. A betöltendő fájlt a fájl kiválasztó ablakban jelölheti
ki. Az előzőleg betöltött maszk illetve lista definíciók megmaradnak, hacsak a betöltendő állományban
nem szerepel azonos nevű definíció, mely az előzőt felülbírálja. A geo_easy.msk-tól eltérő nevű fájlból
betöltött definíciók a GeoEasy legközelebbi indításakor nem töltődnek be automatikusan. A főablak
Fájl/Paraméterek mentése menüpontja, a paraméterek mellett az összes betöltött maszk és form
definíciót is elmenti a geo_easy.msk fájlba.
Tartalomjegyzékhez>>

Ablakok menü
Ebből a menüpontból lehet kezdeményezni a különböző
ablakokkal kapcsolatos parancsok kiadását. A
koordinátával rendelkező pontok és a mérések
megjelenítéséhez a grafikus ablakot használhatjuk. Egy
időben több, maximum 10 grafikus ablak lehet nyitva.
Az eredmény ablakban pedig az egyes műveletek
végrehajtási ideje, az elvégzett számítások
jegyzőkönyvei jelennek meg. A Nyitott ablakok
Ablakok menü
menünél megjelenő kaszkád menü tartalmazza az összes
megnyitott jegyzőkönyv, grafikus vagy számítási
eredmények ablak nevét, ezek közül egyet kiválasztva az ablak a többi ablak elé kerül. Ebben a menüben
is megjelenik a Minden ablak frissítése menüpont, mely segítségével az összes nyitott mérési
jegyzőkönyv, koordinátajegyzék és grafikus ablak tartalmát frissítheti.
Tartalomjegyzékhez>>

A grafikus ablak
A betöltött adatállományok előzetes, illetve végleges vízszintes koordinátával rendelkező pontjait a
grafikus ablakban jeleníti meg a rendszer az Ablakok/Új grafikus ablak menüpont kiválasztása vagy az
F11 billentyű megnyomása után. Egy időben több grafikus ablakot is megnyithat. Az egyes grafikus
ablakok fejléce egy sorszámot is tartalmaz, a már lezárt ablakok sorszáma újra felhasználásra kerül. A
grafikus ablak státusz sorában az egér kurzor aktuális pozíciójának koordinátái láthatók. Az egyes
grafikus ablakokban az összes betöltött GeoEasy állomány koordinátával rendelkező pontjai megjelennek,
de az egyes ablakokban más-más részletre nagyíthat és az ablak beállításai is eltérőek lehetnek.
Az egyes pontok helyzetét egy nullkör jelzi, felette jelenik meg a pontszám. A nullkör színének is
jelentése van. Alapértelmezés szerint a pirossal kitöltött nullkör az álláspontként használt pontokat jelöli,
a zöld színnel kitöltött pedig azokat az álláspontokat, ahol már van tájékozás, fehérrel kitöltött nullkörrel
jelölt pontokon nem álltunk fel. Azok a pontok, melyek neve piros színnel jelenik meg csak előzetes
koordinátával rendelkeznek. A grafikus ablakban használt színeket a Színek párbeszédablakban
módosíthatja.

A grafikus ablak és menüje

A grafikus ablak eszközsora
A grafikus ablakban a menü alatt egy eszközsor található. Az
eszközsor elemei közül csak az egyik lehet aktív. A kurzort az eszközsor elemei fölött tartva azok neve
megjelenik a grafikus ablak státuszsorában (jobbra lent). Az első eszköz a grafikus ablak tartalmának a
nagyítására szolgál. Az eszköz kiválasztása után a grafikus ablak belsejébe kattintva az ablak tartalmának
méretaránya kétszeresére növekszik, az ablak középpontja a kattintással megadott pont lesz. A nagyítás
egy téglalappal is megadható, ha a bal egérgomb nyomva tartása mellett egy téglalapot húz ki. A második
eszközzel az ablakba kattintva a méretarány a felére csökken, az ablak középpontja a megadott pont lesz.
A nagyítás kicsinyítés céljára az egér görgőjét is használhatja. A harmadik eszköz segítségével a grafikus
ablak tartalmát mozgathatja a méretarány változtatása nélkül, tartsa nyomva a bal egér gombot és
mozgassa az egeret. A középső egérgombot (három gombos egér esetén) nyomva tartva ugyanúgy az
ablakot mozgathatja a háttér előtt, függetlenül attól, hogy melyik eszköz az aktív. Ugyanerre a célra
használhatók az ablak jobb szélén és alján található görgetési eszközök is. A grafikus ablakban látható
részt még a Parancsok/Mindent megmutat menüpont segítségével, illetve az F3 billentyű
megnyomásával úgy állíthatja be, hogy minden részlet látszódjon az aktuálisan betöltött
adatállományokból.
A grafikus ablakban valamennyi betöltött állomány tartalma megjelenik, több grafikus ablak egyidejű
megnyitása esetén azokban eltérő nagyítást és megjelenítést (pl. pontszámok kikapcsolása) állíthat be.
Az elvégzett számítások eredményeit csak akkor tükrözik a grafikus ablakok, ha az ablakok automatikus
frissítését beállította a paraméterek között. Különben a Parancsok/Frissít menüpontot kell kiválasztania
vagy az F2 gombot megnyomnia, a Ctrl-F2 megnyomásával az összes nyitott jegyzőkönyv,
koordinátajegyzék és grafikus ablak tartalmát frissítheti.
A további három eszköz (hosszmérés a pontok között, területmérés a pontok között, sokszögvonal pontok
megadása) számítási feladatokhoz kapcsolódik. Az eszköz kiválasztása után kattintson sorban a pontokra,
a program a megadott pontokat fekete vonallal köti össze, az utolsó ponton kattintson duplán, vagy
ismételje meg ugyanannak a pontnak a megadását. Az utóbbi esetben a program rákérdez, hogy valóban
ez legyen a végpont. A megjelenő fekete törtvonal az ablak következő frissítésnél, vagy eszköz váltásnál

eltűnik.
A negyedik, vonalzót ábrázoló eszközzel a koordinátajegyzékben szereplő pontokon vezetett törtvonal
hosszát mérheti le. A számítási eredmények ablakban jelenik meg az egyes szakaszok hossza és a
szumma hossz. A szumma hossz a grafikus ablak státus sorában is megjelenik. Lásd még itt.
Tipp: A pontok megadása közben a középső egérgomb segítségével mozgathatja az ablak tartalmát.

Hossz-számítás eredménye
2003.05.25 20:49 - Távolság számítás
Pontszám y x Hossz
5001 89562.448 3587.503
1_sp 89929.843 3249.964 498.911
2_sp 90259.989 3267.487 330.610
3_sp 90589.918 2934.962 468.429
5002 90587.625 2590.112 344.858
Szumma 1642.809

Az ötödik eszköz segítségével a koordinátajegyzékben szereplő pontok által határolt sokszög területét
számíthatja ki. Az eszköz kiválasztása után kattintson sorban a pontokra, az utolsó ponton duplán
kattintson. A sokszög fekete vonallal megjelenik a grafikus ablakban és csak a következő frissítésnél,
vagy eszközváltásnál tűnik el. A számítási eredmények ablakban jelenik meg az egyes oldalak hossza és a
terület. A terület a grafikus ablak státus sorában is megjelenik. Lásd még itt.
Tipp: A pontok megadása közben a középső egérgomb segítségével mozgathatja az ablak tartalmát.

Területszámítás
2003.05.25 21:10 - Terület számítás
Pontszám y x Hossz
5003 89398.545 2775.181
1_sp 89929.843 3249.964 712.529
2_sp 90259.989 3267.487 330.610
3_sp 90589.918 2934.962 468.429
5002 90587.625 2590.112 344.858
5003 89398.545 2775.181 1203.396
Terület 503397.03353

A hatodik eszközt sokszögvonalak és magassági vonalak grafikus megadásához használhatja. Az eszköz
kiválasztása után kattintson sorban a sokszögpontokra, az utolsó sokszögponton duplán kattintson. A
sokszögvonal fekete színnel jelenik meg a grafikus ablakban. A sokszögpontok összekötése csak
ideiglenes módon kerül be a grafikus ablakba, a következő frissítés vagy nagyítás után már nem jelenik
meg. A végpont megadása után választhat, hogy sokszögvonalat, magassági vonalat vagy mindkettőt
kíván-e számítani. A számítás ezután elkezdődik és a sokszögelés és/vagy a magassági vonal számítási
jegyzőkönyv a számítási eredmények ablakban jelenik meg. A program a számítás előtt ellenőrzi a
számításhoz szükséges adatok meglétét, ennek hiányában hibaüzenetet küld. Az egyik végén tájékozott és
szabad sokszögvonal illetve a szabad magassági vonal megadása esetén az ismert koordinátájú/tájékozott
pontból kell indulni. A sokszögvonal és magassági vonal számítás a Számítások menüből is elérhető, de
ott nincs grafikus megadási lehetőség. Ezzel a módszerrel ugró állásos magassági vonalat is megadhat, a
Számítások menüből indítva a számítást ez nem lehetséges.

Az eszközsorban található további
ikonok a Regresszió számítás és a
Digitális terepmodell modulokhoz
tartozó
feladatok
elvégzésére
szolgálnak, ezért ha Ön nem
rendelkezik ezekkel a modulokkal,
akkor az ikonok sem jelennek meg a
Grafikus ablak eszközsorában. Az
egyes modulokhoz külön súgó
tartozik, melyet itt talál.
Tartalomjegyzékhez>>

A grafikus ablak menüje
Parancsok menü

Sokszögvonal grafikus kijelölése

Grafikus ablak Parancsok menü
A grafikus ablak Parancsok menüje
a teljes grafikus ablakra vonatkozó
parancsokat tartalmazza. Az első
csoportban a grafikus ablak frissítésére és helyzetére vonatkozó parancsokat találja. A Minden ablak
frissítése illetve a Frissít menüpont kiválasztása után az összes illetve az aktuális grafikus ablak tartalma
újra kirajzolásra kerül, az aktuális jegyzőkönyv tartalomnak megfelelően. Erre akkor lehet szükség, ha az
automatikus frissítést kikapcsolta az egyéb paraméterek között. A frissítést az F2 illetve Ctrl-F2 billentyű
megnyomásával is kezdeményezheti. A Mindent megmutat (F3) menüpont a grafikus ablakban egy
olyan nagyítást állít be, hogy minden részlet látszódjon. A Pontszámra keres (CTRL-F) menüpont
segítségével a grafikus ablak tartalmát eltolhatja, hogy a keresett pont a képernyő közepe közelébe
kerüljön. Csak teljes pontszámot adhat meg a kereséshez megjelenő párbeszéd ablakban. A sikertelen
keresést hangjelzés jelzi.
Vonal számítás típusa

A menüben található második csoport segítségével be- vagy kikapcsolhatja a grafikus ablak tartalmának
egy részét, a pontszámokat (F7), a méréseket ábrázoló vonalakat és nyilakat (F4), a részletpontokat (F5)
illetve a mérésekben nem szereplő pontokat (F6). Az összemért pontok egyenessel kerülnek összekötésre,
nyilak mutatják a mérések irányát. Pipa jelzi a menüben az egyes elemek bekapcsolt állapotát. A
tartalomváltozást rögtön tükrözi a grafikus ablak, nincs szükség frissítésre. Ennek a négy megjelenítési
paraméternek az alapértelmezett beállításait módosíthatja a geo_easy.msk fájlban. A
defaultPointNumbers, defaultObservations, defaultDetails, defaultUsedPointsOnly változók értéke nulla
vagy egy lehet. A geo_easy.msk fájl módosítása csak a program újraindítása után lép érvénybe.
A DXF output menüpont segítségével a grafikus ablak teljes - nem csak a látható - tartalmát egy DXF

DXF output beállításai

fájlba mentheti ki. A fájlnév megadása után (Mentés másként...
ablak) megjelenik egy párbeszédablak, melyben a DXF fájl
tartalmára vonatkozó adatokat adhatja meg. A DXF fájl három
réteget tartalmazhat, az egyiken a pont szimbólumok (ezek
AutoCAD pont elemek), a másikon a pontszámok, míg a harmadikon
a magasságok, mint feliratok találhatók. A pontszám és magasság
réteg kikapcsolható. A Pontkód a rétegnévbe bekapcsolása után a
DXF fájlban nem csak három réteg jön létre, hanem a pont jeleket
tartalmazó réteg neve kiegészül a pontkód értékével. Az yz síkban
opció elsősorban homlokzatmérések esetén lehet hasznos, ebben az
esetben az x és z koordinátát felcseréli a program a DXF fájlban, így
a feliratok az elölnézetnek megfelelő nézetben olvashatók. Lehetőség
van háromdimenziós pontok kiíratására, a 3D pontok négyzet
bekapcsolásával, ebben az esetben a pontszám feliratok is a pont
magasságba kerülnek. A 3D-s pontok a síkbeli szerkesztések esetén
nehézségeket okozhatnak, de például digitális terepmodell
levezetéséhez szükség van rá. Dönthetünk arról is, hogy Csak a
részletpontok kerüljenek a rajzba. A szimbólum méret, illetve a
szöveg elhelyezés paramétereinek értéke is módosítható, a méreteket
a koordinátáknál használt mértékegységben kell megadni, ez
általában méter. A Blokkokkal opció bekapcsolása esetén a pontok
blokk-ként jelennek meg a DXF állományban, melynek a pontszám
és a pontkód az attribútuma.

A program által készített DXF állományok csak az AutoCAD R12 változatban már megengedett kódokat
használják, így azok tartalma nem csak a legújabb verziójú CAD programokkal tölthető be.
Az OK gomb megnyomása után a kiválasztott paraméterekkel elkészül a DXF fájl. Ezután a DXF
állományt importálhatja a további feldolgozáshoz használt programba (AutoCAD, ITR, MicroStation,
ArcView, MapInfo, ...).
A DXF fájl valamely grafikus programba betöltésekor előfordulhat, hogy a képernyőn nem látszik semmi,
ezt a terjedelemre nagyítással korrigálhatja (Zoom Extent az AutoCAD-ben).
A Lezár menüponttal a grafikus ablakot lehet lezárni.
Tartalomjegyzékhez>>

Számítások menü
A Számítások menü azokat a számításokat tartalmazza, melyek egyidőben több pont koordinátáinak
illetve tájékozásának kiszámításával járnak. Az egy-egy pontra vonatkozó számítások a grafikus ablak, a
mérési jegyzőkönyv ablak vagy a koordinátajegyzék ablak felbukkanó menüjéből kezdeményezhetők. A
kiszámolt tájékozási szögek, koordináták automatikusan tárolásra kerülnek a mérési jegyzőkönyvben
illetve a koordinátajegyzékben, a korábbi értékeket felülírja a program. Az irányszögeket, redukált
távolságokat, kitűzési méreteket nem őrzi meg a program az adatállományaiban.

Ugyanez a Számítások menü megtalálható a mérési és koordináta maszk
ablakok menüjében, valamennyi számítás onnan is végrehajtható.
Mind az egy pontra vonatkozó, mind a több pontra vonatkozó
koordinátaszámítások esetén a GeoEasy a mérési jegyzőkönyvből a
pontkódot átviszi a koordinátajegyzékbe, ha ott még a pontra nem szerepel
pontkód. A pontkódok a számítási jegyzőkönyvekben is megjelennek.
A Hálózat kiegyenlítés, Magasságok és Egypontos kiegyenlítések
menüpont helyén más menüpontok jelennek meg, ha a Hálózat kiegyenlítés
modul aktív.
A Regresszió számítás menüpont csak abban az esetben jelenik meg, ha
Ön megvásárolta ezt az opcionális modult. Erre vonatkozó dokumentációt a
Modulok súgóban találhat.
A következőkben egyesével bemutatjuk a Számítások menü elemeit.
Tartalomjegyzékhez>>

Számítások menü

Tájékozások

A Számítások/Tájékozások menüpont segítségével az összes végleges
koordinátával rendelkező álláspontra végleges tájékozást számíttathat, melyre eddig nem volt, vagy csak
előzetes középtájékozási szög állt rendelkezésre. Minden olyan pontot tájékozó iránynak tekint a
program, mely nem részletpont és melyre végleges koordináta található a koordinátajegyzékben. A
középtájékozási szög a távolsággal súlyozottan kerül kiszámításra. A tájékozás során hibahatárnál
nagyobb irányeltérés esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg. A számítás végrehajtása során a képernyőn
nyomon követheti, hogy hány ponton sikerült tájékozni. A számítás végén egy listában megjelenik
azoknak az álláspontoknak a száma/neve, melyekre valamilyen ok miatt nem sikerült középtájékozási
szöget számítani. A tájékozások részletes eredményeit az Eredmény ablakban tekintheti meg. A
tájékozási szögek és középtájékozási szögek a mérési jegyzőkönyvbe is bekerülnek.
Pontonként egyesével is elvégezheti a tájékozást a felbukkanó menüből. Ebben az esetben a tájékozó
irányok közül válogathat is.
A Tájékozások menüpont segítségével valamennyi állásponton újra elvégezheti automatikusan a
tájékozást, ha már minden állásponton van tájékozási szög. Ilyenkor megerősítést kér a program, hogy
újraszámítsa-e a tájékozásokat. A korábban számított tájékozási szögeket a program ilyenkor felülírja.

Újratájékozás megerősítése
A Számítások/Előzetes tájékozások a tájékozások menüponthoz hasonlóan működik, de segítségével
azokon a pontokon is elvégezheti a tájékozást, melyekre csak előzetes koordináták állnak rendelkezésre
illetve tájékozó irányként azokat a pontokat is figyelembe veszi, melyek csak előzetes koordinátával
bírnak. Előzetes tájékozási szögre a kiegyenlítések esetén lehet szükség. Az előzetes tájékozási szögek és
középtájékozási szögek a mérési jegyzőkönyvbe is bekerülnek. Az előzetes koordinátaszámítás

automatikusan kiszámítja az előzetes tájékozási szögeket.
Mindkét esetben az összes rendelkezésre álló nem részletpontra menő irány bekerül a tájékozásba. A
tájékozó irányok között a pontonként elvégzett tájékozás esetén válogathat, ezt a számítási műveletet a
grafikus ablak felbukkanó menüjében és a maszk ablakok felbukkanó menüjében találja meg.
Tájékozások törlése menüpont segítségével az összes tájékozást megszüntetheti a betöltött
állományokban.
Tartalomjegyzékhez>>

Sokszögelés
Sokszögelés számítását kezdeményezheti a menüből
Számítások/Sokszögvonal vagy a grafikus ablak
eszközsorából. A program mindkét végén, egyik végén
tájékozott, beillesztett és szabad sokszögvonalak számítására
alkalmas. A menüpont kiválasztása után először a
sokszögvonal kezdőpontját kell megadnia a megjelenő
listából. Ez a lista a vízszintes végleges koordinátával
Kezdőpont megadása
rendelkező pontokat tartalmazza. Az ezután ismétlődően
megjelenő listából kell kiválasztania az egymás után
következő sokszögpontokat (ez a lista már csak azokat a pontokat tartalmazza, melyekre van mérés az
utoljára megadott pontról). A megadás sorrendjének meg kell felelnie a sokszögvonalbeli sorrendnek.
Ha egy ponton több pontraállás történt, a pont kiválasztása
után a megjelenő párbeszédablakban ki kell választani a
felhasználni kívánt pontraállást. A megjelenő sorok az
állomány nevéből és a megfelelő rekord sorszámából állnak.
Csak egy pontraállást/mérési sorozatot választhat ki.
A kezdőpont
kiválasztása után a
pontszámok listája
mindaddig
ismétlődik, amíg a
végpont gombot
nyomja meg egy
Következő pont megadása
pont kiválasztása
után, ezt tekinti a
program a
sokszögvonal
végpontjának. A
kezdő és
végponton, ha
lehetséges a
tájékozást előzőleg
Figyelmeztetés a számítás során
el kell végezni. A
helyes megadás
ellenőrzése csak valamennyi pont megadása után következik. Hibaüzenethez vezet, ha a megadott
sokszögpontok között nem számítható törésszög, a sokszögpontok között nincs mért távolság. A program
akkor is figyelmeztető üzenetet küld, ha nem mindkét végén kapcsolt és tájékozott sokszögvonalat fog
számítani, például a beillesztett sokszögvonal számítása esetén a jobb oldalon látható figyelmeztető
üzenetet küldi a program. A Mégsem gomb megnyomásával a sokszögvonal számítást megszakíthatja.
Választás a pontraállások közül

A számítás során a mért ferde távolságokat a zenitszög alapján vízszintesre, alapfelületre és vetületi síkra
redukálja a program (lásd a Fájl/Számítási paraméterek menüpontot), ha oda-vissza mért távolság is
szerepel a jegyzőkönyvben, akkor azokat közepeli. A jelentkező szögzáró hibát egyenletesen, míg a
hossz-záró hibát az oldalhosszak arányában osztja szét a program. A számítás befejezése után megjelenik
a számítási eredményablakban a sokszögelés számítási jegyzőkönyve, melynek tartalma a listákhoz
hasonlóan fájlba menthető vagy kinyomtatható. A sokszögpontok végleges koordinátái a
koordinátajegyzékbe is bekerülnek.
Abban az esetben, ha a sokszögpontokra már van legalább előzetes koordináta (az előzetes koordinátákat
automatikusan kiszámítja a program a Számítások/Előzetes koordináták menüpont segítségével), akkor
a grafikus ablakban is kijelölheti őket az
eszközzel.
Tartalomjegyzékhez>>

Sokszögelési csomópont
Sokszögelési csomópont számítására akkor van lehetőség, ha több szabad sokszögvonal fut össze
ugyanabba a pontba. A csomópont koordinátája a szabad sokszögvonalakból számítható koordináták
súlyozott középértéke lesz. A súly a sokszögvonal hosszának négyzetreciproka. A csomópont
koordinátáinak meghatározása után egyik végén tájékozott sokszögvonallal újra végigszámolja a
csomópontba befutó sokszögvonalakat.
A számítás megkezdése előtt a szabad sokszögvonalak
kezdőpontján a tájékozást el kell végezni. A csomópont számítás
első lépésében a sokszögelési csomópont nevét/számát kell
megadnia. Ezután a következő vonal sorszáma jelenik meg. Az
Csomópont neve
OK gomb megnyomása után az egyes szabad sokszögvonalak
pontjait kell sorban kiválasztania a megjelenő listából. Ez
hasonlóan történik, mint az egyszerű sokszögvonal megadásánál.
Csak annyi az eltérés, hogy itt nincs végpont nyomógomb. A
program akkor tekinti befejezettnek a sokszögvonalat, ha a
csomópontként megadott pontba ér a vonal. A sokszögvonalak
megadását a Vége gomb megnyomásával fejezheti be. A grafikus
ablakban nem lehet megadni a csomóponthoz kapcsolódó
Következő vonal
sokszögvonalakat. Az eredmény ablakban megjelenik a szabad
sokszögvonal számítási, a csomópont koordináta számítási és az
egyik végén tájékozott sokszögvonal számítási jegyzőkönyvek is.

Magassági vonal
Magassági vonal számítását kezdeményezheti a menüből Számítások/Magassági vonal vagy a grafikus
ablakból. Mindkét végén ismert magasságú ponthoz kapcsolódó vagy szabad magassági vonalat lehet
számítani. A program lehetőséget biztosít a tárolt magasságkülönbségek vagy zenitszögek alapján történő
magassági vonal számítására is, a magasság különbségeknél figyelembe veszi a refrakciót is (lásd a
Fájl/Számítási paraméterek menüpontot). A menüpont kiválasztása után először a magassági vonal
kezdőpontját kell megadni a megjelenő listából. Ez a lista a magassággal rendelkező álláspontokat
tartalmazza. Az ezután ismétlődően megjelenő listából kell kiválasztania a magassági vonal egymás után
következő pontjait (ez a lista már csak a mérések alapján szóba jöhető pontokat tartalmazza). A megadás
sorrendjének meg kell egyeznie a magassági vonalban elfoglalt sorrendnek. A lista mindaddig ismétlődik,
amíg a végpont nyomógombot választja. Ezzel a módszerrel csak olyan magassági vonalat adhat meg,

Kezdőpont

melyben a kezdőpontból a végpont felé haladva az oda értelembe vett
magasságkülönbségek számíthatók. Az ugró állásos magassági vonal megadása
csak a grafikus ablakban lehetséges. A helyes megadás ellenőrzése csak
valamennyi pont megadása után következik. Hibaüzenethez vezet, ha a
magassági vonal nem számítható valamilyen adat hiányában. A magassági vonal
pontjainak vízszintes távolságára szükség van a számításhoz. Ezt a program a
pontok vízszintes koordinátai vagy a mért távolság alapján próbálja
meghatározni. A jelentkező záró hiba az oldalhosszakkal négyzetes arányban
kerül szétosztásra. A számítás befejezése után megjelenik a számítási
eredményablakban a számítási jegyzőkönyv, melynek tartalma a listákhoz
hasonlóan fájlba menthető. A magassági vonalhoz tartozó pontok végleges
magasságai a koordinátajegyzékbe is bekerülnek.

A magassági vonal a sokszögvonalhoz hasonlóan a grafikus ablakban is
megadható az
eszköz segítségével, ha a vonalhoz tartozó pontokra már van
előzetes vagy végleges vízszintes (Y,X) koordináta. A kezdőpontot és a
közbenső pontokat egérkattintással jelölheti ki, a megadott pontokat a program
össze is köti. Végül a végpontot dupla kattintással jelölheti ki. A végpont
Következő pont
megadása után választhat, hogy sokszögvonalat és/vagy magassági vonalat kíván
kiszámíttatni. Ezután a számítás azonnal elkezdődik és befejezése után a
számítási eredmények ablakban megjelenik a számítási jegyzőkönyv. A pontok összekötése csak
ideiglenes módon kerül be a grafikus ablakba, a következő frissítés vagy nagyítás után már nem jelennek
meg. A grafikus ablakból kijelölve, ugró állásos magassági vonalat is kiszámíthat.
Tartalomjegyzékhez>>

Magassági csomópont
A sokszögelési csomóponthoz hasonlóan magassági csomópont számítását is kezdeményezhetjük
ugyanabba a pontba összefutó szabad magassági vonalak esetén. A csomópont magassága a szabad
magassági vonalakból számítható koordináták súlyozott középértéke lesz. A súly a magassági vonal
hosszának négyzetreciproka. A csomópont magasságának meghatározása után a program újra
végigszámolja a csomópontba befutó magassági vonalakat, a csomópont kiszámított magasságával.
A magassági csomópont számítás első lépésében a csomópont nevét/számát kell megadnia. Ezután az
egyes szabad magassági vonalak pontjait kell sorban kiválasztania a megjelenő listából. Ez hasonlóan
történik mint az egyszerű magassági vonal megadásánál. Csak annyi az eltérés, hogy itt nincs végpont
nyomógomb. A program akkor tekinti befejezettnek a magassági vonalat, ha a csomópontként megadott
pontba ér a vonal. A magassági vonalak megadását a Vége gomb megnyomásával fejezheti be. Az
eredmény ablakban megjelennek a szabad magassági vonal számítási, a csomópont magasság számítási és
a magassági vonal számítási jegyzőkönyvek is.
Tartalomjegyzékhez>>

Két egyenes metszése
Két a koordinátajegyzékekben szereplő pontokon átmenő egyenes metszéspontja. Az egyeneseket két-két
pontjukkal kell megadnia. A metszéspont koordinátáját a számítási eredmények ablakba írja ki a program.
A metszéspont koordinátái bekerülnek a koordinátajegyzékbe, ha megad egy pontszámot a megjelenő
párbeszédablakban.

Egyenes megadása két ponttal

2003.05.26 23:20 - Két egyenes
metszése
Pontszám Pontkód Y X Irányszög
231 88568.240 2281.760 50-00-15
kuphegy 90050.240 3525.120
232 88619.860 3159.880 129-31-32
ordogorom 90661.580 1475.280
Két egyenes metszése 89121.531
2745.957

Két egyenes metszéspontjának
számítása
Tartalomjegyzékhez>>

Vonalpont
Két pont között megadott távolságba lévő pont koordinátáinak kiszámítása. Két pont és a vízszintes
távolság megadása után opcionálisan megadhatja a végméretet is. Ebben az esetben a mért és a számított
végméret arányában módosítja a vonalpont távolságát. A számítás befejezése után, ha megad egy
pontszámot, akkor a pont koordinátái a koordinátajegyzékbe is bekerülnek. Különben csak az eredmény
ablakban jelennek meg a számított koordináták.

Hossz-számítás
A koordinátajegyzékben szereplő pontok közötti távolságot számíthatja ki. A kezdőpont kiválasztása után
a pontszámok listája mindaddig ismétlődik, amíg az utolsó pontnál a végpont gombot nyomja meg. Lásd
még itt.

Kezdőpont megadása

2003.05.25 20:49 - Távolság
számítás
Pontszám y x Hossz
5001 89562.448 3587.503
1_sp 89929.843 3249.964 498.911
2_sp 90259.989 3267.487 330.610
3_sp 90589.918 2934.962 468.429
5002 90587.625 2590.112 344.858
Szumma 1642.809

Hossz-számítás eredménye
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Területszámítás
A koordináta-jegyzékben szereplő pontok által határolt terület négyzetméter értéke számítható ki. A
menüpont kiválasztása után, a végleges koordinátával rendelkező pontok listájából kell kiválasztani az
első pontot, majd az egymás után következőket, mindaddig, míg az utolsó ponthoz ér, melyet végpontként
ad meg. Lásd még itt.

Kezdőpont megadása
2003.05.25 21:10 - Terület
számítás
Pontszám y x Hossz
5003 89398.545 2775.181
1_sp 89929.843 3249.964
712.529
2_sp 90259.989 3267.487
330.610
3_sp 90589.918 2934.962
468.429
5002 90587.625 2590.112
344.858
5003 89398.545 2775.181
1203.396
Terület 503397.03353

Területszámítás eredménye
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Előzetes koordináták számítása
Előzetes koordináták számítására kiegyenlítés esetén lehet szükség illetve akkor, ha a végleges

koordinátával még nem rendelkező pontokra a grafikus ablakban rámutatással szeretne számítást
kezdeményezni. Az előzetes koordinátával rendelkező pontok megjelennek a grafikus ablakban is, így a
számításokhoz az egérrel kiválaszthatók. A Számítások/Előzetes koordináták menüpont kiválasztása
után a program az összes ismert álláspontra előzetes tájékozást számít, majd az összes koordinátával még
nem rendelkező pontra megpróbál először előzetes vízszintes koordinátákat számítani és az álláspontokon
előzetesen tájékozni. Egy kis ablakban követheti nyomon hány pontra sikerült koordinátákat számítani
illetve tájékozni. A koordinátaszámítás egyszerű pontkapcsolással történik. Az egyes pontkapcsolások
megoldását az alábbi sorrendben kísérli meg:
•
•
•
•
•
•

poláris pont,
előmetszés,
hátrametszés,
ívmetszés,
oldalmetszés,
ívoldalmetszés.

A számítás befejezése után egy listában jelenik meg azoknak a pontoknak a neve, melyekre nem sikerült
koordinátát számítani. A vízszintes koordináták meghatározása után a magasságok számítása következik,
a trigonometriai magasságmérés módszerével. A számítás befejezése után itt is egy listában jelenik meg
azoknak a pontoknak a neve, melyekre nem sikerült magasságot számítani. Az új előzetes koordinátával
rendelkező pontok azonnal megjelennek a nyitott ablakokban, ha az automatikus frissítés be van
kapcsolva.
Előzetes koordinátát a koordinátajegyzék módosításával is megadhat. Az előzetes koordináták a
koordinátajegyzékbe is bekerülnek, 138, 137 és 139 kóddal. Az előzetes koordináták csak addig őrződnek
meg a koordinátajegyzékben, amíg a végleges koordináták kiszámítása megtörténik.
Az előzetes koordináták a koordináta maszk Parancsok/Előzetes koordináták véglegesítése
menüponttal végleges koordinátákra változtathatók át. Amennyiben előzetes és végleges koordináta is
tartozik a ponthoz, az előzetes koordináta törlésre kerül.
A GeoEasy-ben a végleges koordináták nem módosíthatatlan koordinátákat jelentenek. Bármelyik
végleges koordinátával rendelkező pont koordinátáit újra lehet számíttatni, de az előző koordináta
elveszik.
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Hálózat-kiegyenlítés
A GeoEasy alap programcsomag alkalmas kisméretű vízszintes beillesztett geodéziai hálózatok
kiegyenlítésére. A kiegyenlítésnél minden olyan mérési eredmény figyelembe vételre kerül, mely a
kiválasztott ismeretlen pontokkal kapcsolatban van. A Hálózat-kiegyenlítés modul további lehetőséget
biztosít a hálózat kiegyenlítésre. Amennyiben a Hálózat-kiegyenlítés modult is megvásárolta, akkor a
Számítások/Hálózat kiegyenlítés, a Számítások/Magasságok és Számítások/Egypontos kiegyenlítések
menüpontok helyén a vízszintes, magassági és 3D-s hálózat kiegyenlítés jelenik meg.
A kiegyenlítések során használt középhibákat (súlyokat) a Fájl/Beállítások menüpont segítségével
adhatja meg. A 200 méternél rövidebb irány és zenitszög mérések esetén a középhibákat a 200/távolság
értékkel felszorozza a program.
A Számítások/Hálózat-kiegyenlítés menüpont kiválasztása után egy lista jelenik meg, melyből
kiválaszthatja azokat a pontokat, melyeknek vízszintes koordinátáit hálózat kiegyenlítéssel akarja
meghatározni. A listában azok a pontok jelennek meg, melyek előzetes vagy végleges koordinátával
rendelkeznek. A kiegyenlítés segítségével a végleges koordinátával bíró pontok koordinátáit is
újraszámíttathatja. Szabad hálózat kiegyenlítésére itt nincs lehetőség, így legalább két ismert, rögzített

koordinátájú pontot kell tartalmaznia a hálózatnak. Egy kiegyenlítésbe csak egy összefüggő hálózatrészt
vonjon be. A több különálló hálózat részt önállóan számíttassa ki! A kiegyenlítés a közvetett mérések
módszerével (II. kiegyenlítési csoport) történik.
A figyelembe vett mérések és ismeretlenek számát a képernyőn megjelenő kis ablakban követheti
nyomon. Az ismeretlenek száma nem csak a koordináta ismeretlenek, hanem a tájékozási ismeretlenek
számát is tartalmazza.
A kiegyenlítés végrehajtása után a számítási eredmények ablakban a kiegyenlítésbe bevont mérések
javításai és a kiválasztott pontok kiegyenlített koordinátái, azok javításai és szórásai (középhibái),
valamint a súlyegység középhiba jelenik meg. Ha a kiegyenlítésnél felhasznált előzetes koordináták
pontatlanok (a tisztatag nagyobb mint a középhiba tízszerese), akkor a kiegyenlítés számítását célszerű
megismételni és iterációt alkalmazni. Erre üzenet is figyelmeztetheti.

A Számítások/Magasságok menüponttal az egy pontra vonatkozó magasság számítást iteráltathatja több
pontra. Ezzel egy magassági hálózat-kiegyenlítéshez hasonló megoldást kaphat. Ennek akkor van értelme,
ha az ismeretlen pontok közötti magasságkülönbségre vonatkozó mérések is szerepelnek. Az iteráció
addig folytatódik, amíg a számításba bevont pontok közül mindegyik kap magasságot. A hálózat
számításszerű eredmény elérése érdekében célszerű többször megismételni ezt a számítást, amíg a
magasságok már nem változnak a számítás során.
A Számítások/Egypontos kiegyenlítések menüponttal az egy pontra vonatkozó vízszintes
koordinátaszámítást iteráltathatja több pontra. Ezzel egy vízszintes hálózat-kiegyenlítéshez hasonló
megoldást kaphat. Ennek akkor van értelme, ha az ismeretlen pontok közötti irány és távolságmérések is
szerepelnek. Az iteráció addig folytatódik, amíg a számításba bevont pontok közül mindegyik kap
vízszintes koordinátát. A hálózat számításhoz hasonló eredmény elérése érdekében célszerű többször
megismételni ezt a számítást, amíg a vízszintes koordináták már nem változnak a számítás során.
Tartalomjegyzékhez>>

Koordináta transzformáció
A Számítások/Koordináta transzformáció menüpont segítségével lehetőség van a betöltött állományok
végleges koordinátával rendelkező pontjainak másik vetületi koordinátarendszerbe történő átszámítására,
illetve a transzformációs paraméterek meghatározására. Az alábbi transzformáció típusok közül
választhat:
•
•
•
•
•

3 paraméteres Helmert transzformáció (elforgatás és eltolás)
4 paraméteres Helmert transzformáció (elforgatás, eltolás és méretarány)
Affin transzformáció
Másodfokú polinom transzformáció
Harmadfokú polinom transzformáció

A betöltött állományok közül egyidejűleg csak egy koordináta állomány transzformálható. Több betöltött
állomány esetén a mérési jegyzőkönyv vagy koordinátajegyzék ablak menüjéből indítva a számítást, az
mindig az adott állományra vonatkozik, grafikus ablakból indított számításnál a megjelenő listából kell

kiválasztani a transzformálandó állományt. A transzformáció végrehajtásához rendelkezni kell olyan,
úgynevezett kapcsolópontokkal, melyek koordinátája mind a két koordinátarendszerben ismert. Helmert
transzformáció esetén legalább kettő, affin transzformációnál pedig legalább három, másodfokú
polinomnál legalább hat, a harmadfokú transzformációnál legalább tíz pont esetén végezhetők el a
számítások. Csak akkor választható ki egy bizonyos transzformáció típus, ha elegendő közös pont van a
két koordinátarendszer között. A cél koordinátarendszer pontjait egy külön GeoEasy (*.geo, *.coo)
állományban kell eltárolni. A cél koordinátákat tartalmazó állomány ne legyen megnyitva! Az állományt
pár pont esetében a koordináta-jegyzőkönyv manuális kitöltésével vagy például szöveges koordinátalista
betöltésével lehet elkészíteni. A célállomány elérési útját a célállomány ablakban kell megadni. A
kapcsoló pontok listáján a mindkét állományban azonos névvel szereplő, végleges koordinátájú pontok
láthatók, ezek közül kell kiválasztani a transzformációhoz felhasználandókat. A transzformáció típusának
kiválasztása után a program a legkisebb négyzetek módszerével elvégzi a számítást, ennek eredményét
pedig megjeleníti a számítási eredmények ablakban. Transzformáció eredményeként megjelenik a
transzformációs egyenlet a paraméterekkel, a méretarány-változás és az elfordulás mértéke, a
kapcsolópontok két koordinátarendszerben adott koordinátái és a számított koordináta eltérések, az RMS
értéke. A Transzformált koordináták mentése a fájlba négyzet bejelölésével az átszámított pontok
koordinátája mentésre kerül a cél koordinátarendszer pontjait tartalmazó állományba. A Transzformáció
paraméterek mentése fájlba négyzet kiválasztása esetén a program egy ITR kompatibilis .prm vagy .all
fájlba is kiírja a transzformációs paramétereket.

Tartalomjegyzékhez>>

Új részletpontok/Minden részletpont
A Számítások/Új részletpontok menüpont segítségével egyszerre számíthatja ki az összes koordinátával
még nem rendelkező poláris részletpont vízszintes koordinátáját és magasságát. A GeoEasy
automatikusan dönti el, hogy mely pontokat tekinti részletpontnak. Részletpontnak minősül az összes
olyan pont, mely nem álláspont, a pont neve számmal kezdődik opcionálisan egy betűvel vagy alátöréssel
végződik (pl. 1234, 1234a, 1234/12) és csak egy mérés vonatkozik rá, mely irány és távolságmérést is
magában foglal. Az Új részletpontok menüpont esetén a program minden olyan pontra megkísérli a
koordinátaszámítást, melynek még nincs végleges vízszintes vagy magassági koordinátája. Azokon az
álláspontokon, ahol előzőleg nem volt tájékozás, a program automatikusan elvégzi a tájékozást,
valamennyi lehetséges tájékozó irány felhasználásával. A számítás végrehajtása során a képernyőn
nyomon követheti, hogy hány részletpont koordinátáját sikerült kiszámítani. A magasság
meghatározására csak akkor kerül sor, ha minden szükséges adat rendelkezésre áll (műszermagasság,
zenitszög és ferde/vízszintes távolság). Azoknál a részletpontoknál, ahol a jelmagasság nincs kitöltve, a
program 0 értéket feltételez. Amennyiben például a műszermagasság hiánya miatt meghiúsul a magasság
számítás, akkor adja meg a mérési jegyzőkönyvben a hiányzó adatot és indítsa újra a részletpont
számítást. A részletpontok koordinátáit eltárolja a program annak a betöltött állománynak a
koordinátajegyzékében, amelyben a mérés történt a részletpontra. A részletpont számítás jegyzőkönyve a
számítási eredmények ablakban jelenik meg. Tartalmazza a vízszintes koordinátákat, a magasságokat, az
álláspont nevét, a tájékozott irányértéket és a vízszintes távolságot.

A Minden részletpont valamennyi részletpont koordinátáit újraszámítja még akkor is, ha már
rendelkezik koordinátával a részletpont. Minden más tekintetben azonosan működik az Új részletpontok
menüponttal. Abban az esetben lehet szükség ennek a menüpontnak a használatára, ha a részletpont
koordináták kiszámítása után derül ki, hogy valamelyik a számításba felhasznált adat hibás, például egy
műszermagasság. Javítsa ki ilyenkor a hibás adatot és számíttassa ki minden részletpont koordinátáit újra.
A részletpontok koordinátáit egyesével is kiszámíthatja a felbukkanó menü Poláris pont elemével. A
részletpontok koordinátáit álláspontonként is kiszámíttathatja a grafikus ablak felbukkanó menüjének
Részletpontok pontjával.

Homlokzatmérés
A homlokzatmérés számítás segítségével egy vagy több alapvonal végpontjairól mért sorozatos térbeli
előmetszések számítását lehet egyszerűen végrehajtani. A számítás megkezdése előtt az alapvonal
végpontok koordinátáit ki kell számítani, valamint a tájékozásokat is el kell végezni. A számítás
elindítása után megjelenő listából ki kell választani a térbeli előmetszésekhez felhasznált álláspontokat,
kettő vagy több pontot választhat. Ezután a program automatikusan megkeresi a koordinátával nem
rendelkező, de a megadott álláspontok méréseiből számítható pontokat. A pontok vízszintes
koordinátáinak kiszámítása során a maximum három előmetszésből adódó koordinátákat átlagolja a
program. Ha háromnál több előmetszés számítására van lehetőség, akkor a három legjobb előmetsző
szöggel rendelkező megoldást választja. A magasság meghatározásánál valamennyi meghatározást
figyelembe veszi a program, az egyes magasságokat a távolság négyzetével fordított arányban súlyozva
átlagolja. A számítás eredményeit a Számítási eredmények ablak tartalmazza, a meghatározott pontok
pontszám szerint rendezett sorrendjében. A listában a többféle meghatározásból számított koordináták,
magasságok közötti legnagyobb eltérés is megjelenik (dY, dX, dZ), ezek értéke nulla, ha csak egy
meghatározás áll rendelkezésre.
2005.06.14 10:51 - Homlokzatmérés
Pontszám Pontkód Y X dy dx Z dZ
1 -4.521 10.299 0.000 0.000 -0.105 0.010
2 -4.519 10.280 0.000 0.000 3.793 0.003
2.1 -4.910 9.845 0.000 0.000 4.078 0.001
3 15.824 10.427 0.000 0.000 3.821 0.002
3.1 16.050 9.879 0.000 0.000 4.004 0.001
5 5.558 20.272 0.000 0.000 10.099 0.003

Részlet a homlokzatmérés eredményéből

A grafikus ablak felbukkanó menüje
A grafikus ablakban bármelyik pont jelén (nullkör) a jobb egérgombot nyomva
tartva egy felbukkanó menü jelenik meg, mely az egy pontra vonatkozó számítási
lehetőségeket tartalmazza. A koordinátajegyzék és merési jegyzőkönyv maszk
felbukkanó menüjéből a Számítások menüpont segítségével érhető el ugyanez a
menü. További eltérés, hogy ott nincs szükség előzetes koordinátákra a
pontkapcsolások végrehajtásához.
A listában csak azok a sorok aktívak (sötét színűek), mely számítások
végrehajtásához elég mérés áll rendelkezésre az adott ponton. Ebből a menüből úgy
választhat, ha az egyik menüpontra húzva az egeret a jobb egérgombot elengedi. Ha
az egérgombot a menün kívül engedi el, akkor a felbukkanó menü eltűnik. A
felbukkanó menü nyújt lehetőséget az egy pontra vonatkozó számítások interaktív
Felbukkanó menü végrehajtására. A számítások végrehajtása során a képernyőn megjelenő listákból
kell kiválasztania a meghatározáshoz felhasználandó méréseket. A listákat
tartalmazó ablakok fejléce utal arra, hogy hány elemet kell kiválasztania. Az egyes
számítások eredményei a grafikus ablak alsó sorában és a számítási eredmények ablakban is megjelennek.
Amennyiben a számítások nem végrehajthatók, akkor erre a program hibaüzenettel figyelmeztet.

Valamely pontra vonatkozó megismételt tájékozás illetve koordinátaszámítás az előző tárolt értéket
felülírja! A végleges koordinátával bíró pontok koordinátáit is újra kiszámítathatja a program
segítségével.
Amennyiben a Hálózat-kiegyenlítés modullal is rendelkezik, akkor a Kiegyenlítés menüpont helyett más
menüpontok jelennek meg.
Tartalomjegyzékhez>>

Info ablak
A felbukkanó menük fejlécében az adott pont, álláspont megnevezése
látható. Erre kattintva megjelenik az info ablak, mely tartalmazza a
pont nevét, koordinátáit (Y, X, Z), a pontkódot, az adott pontra
vonatkozóan a pontraállások, távmérések és külső irányok számát. Ha a
felsorolt adatok közül valamelyik nem áll rendelkezésre, akkor nem
jelenik meg a hozzá tartozó sor. A külső irányok számában csak azok
jelennek meg, melyekhez már rendelkezésre áll tájékozás is, azaz
előmetszéshez felhasználható.

Irányszög- és távolságszámítás
Az Irányszög/Távolság menüpont segítségével egy végleges
koordinátákkal rendelkező pontról egy vagy több másik végleges koordinátával rendelkező pontra menő
irányszöget és távolságot kérdezheti le. Az eredmény ablakban valamennyi irányszög és távolság
megjelenik, míg a grafikus ablak legalsó sorában csak az utolsónak számított irányszög és távolság
látható. Ezek az értékek nem kerülnek tárolásra a GEO állományba. A számításhoz felhasználandó
további pontokat egy, a pontszámok szerint rendezett listából választhatja ki.
2007.06.09 14:16 - Irányszög/Távolság
Pontszám Pontszám Irányszög Távolság Ferde táv Zenit sz.
5001 5002 134-12-46 1430.307 1430.834 88-26-46
5001 5003 191-24-27 828.693
5001 5004 153-50-38 1551.183

Kitűzés
A kitűzési méretek számítása során a program egy álláspontól a távolságokat és a megadott referencia
irányhoz képesti törésszögeket számítja ki, illetve derékszögű kitűzési méreteket is számol. A kitűzéshez
használandó állásponton a jobb gomb menüből válassza ki a Kitűzés menüpontot. Ezután megjelenik a
végleges koordinátával rendelkező pontok listája. Ezek közül választhat egy referencia irányt, ehhez
képest adja meg a program a törésszögeket. Ezután megjelenő pontszám listában jelölje ki a kitűzendő
pontokat. A kitűzés számítási jegyzőkönyve és a kitűzési méretek a Számítási eredmények ablakban
jelennek meg. A törésszög oszlopban az egymást követő irányok közötti törésszögek, a 0-ra forg.
oszlopban pedig a referencia irányhoz viszonyított szögek jelennek meg, illetve a derékszögű kitűzéshez
tartozó abszcissza és ordináta értékek.
2005.04.19 15:15 - Kituzés
Álláspont száma: 1_sp
Pontszám Irányszög Távolság Törésszög 0-ra
5001 312-34-50 498.890
101 274-54-31 4069.177 322-19-41 322-19-41
102 274-34-29 4252.240 359-39-58 321-59-39
103 272-56-34 4667.238 358-22-05 320-21-44

Tájékozás

forg. Absz. Ord.
3220.844 2486.838
3350.542 2618.284
3594.208 2977.379

Tájékozó irányok kiválasztása

A Tájékozás menüpont kiválasztása után egy listában
megjelennek a kiválasztott álláspontról mért tájékozó irányok
tájékozási szögei és a tájékozó irány pontszáma. Ezek közül
legalább egyet ki kell választania, de természetesen többet is
kiválaszthat. A kiválasztott tájékozási szögek alapján
számítja ki a program a súlyozott középtájékozási szöget (a
súly a tájékozó pontok távolsága). A tájékozás során
hibahatárnál nagyobb irányeltérés esetén figyelmeztető
üzenet jelenik meg. A kiszámított tájékozási és
középtájékozási szögek a mérési jegyzőkönyvekbe is
bekerülnek 100-103 kódokkal. Amennyiben a Mégsem
gombot nyomja meg, a GeoEasy törli a tájékozást a megadott
ponton.

Pontraállás kiválasztása

Abban az esetben, ha egy ponton többször álltak pontra a
betöltött jegyzőkönyvek alapján, akkor először a pontra
állások közül kell választania. Ez a lista az adatállomány (jegyzőkönyv) nevét és az álláspont rekord
sorszámát tartalmazza. Ebből a listából csak egy elemet választhat ki.
Alapértelmezésben a tájékozóirányok között csak a nem részletpontnak minősülő pontok illetve a
tájékozóirányként megjelölt irányok jelennek meg. Ezen a Fájl/Egyéb beállítások segítségével tud
változtatni. A Részletpontok a tájékozásba opciót kapcsolja be, ezután minden mért pont megjelenik a
tájékozópontok között.
Tartalomjegyzékhez>>

Poláris pont
A Poláris pont számítás kiválasztása után a pontra vonatkozó
poláris meghatározások adatai jelennek meg egy listában. A lista
tartalmazza a meghatározáshoz felhasznált álláspont számát, a
távolságot, a tájékozott irányértéket és a magasságot. A magasság
helyén álló {} azt jelenti, hogy a magasság nem számítható a
rendelkezésre álló adatokból. A megjelenő listából egy elemet kell
választania. A számítás elvégzése után a pont koordinátái
Poláris meghatározás kiválasztása megjelennek a grafikus ablak státusz sorában és a
koordinátajegyzékbe is bekerülnek. A számítás részleteiről
számítási jegyzőkönyv készül az eredmény ablakban.

Előmetszés

Előmetsző irányok
kiválasztása

Az Előmetszés végrehajtásához előzőleg a felhasználandó
álláspontokon a végleges tájékozást el kell végezni. Az előmetszendő
ponton a felbukkanó menüből válassza ki az Előmetszés menüpontot.
Ezután a betöltött jegyzőkönyvekből, a kiválasztott pontra vonatkozó
előmetsző irányok jelennek meg egy listában. A listában a GeoEasy
állomány és az álláspont neve jelenik meg. Ebből a listából két irányt
kell kiválasztania, melyek metszéspontja adja a pont koordinátáit. A
grafikus ablak tartalma segíthet abban, hogy a legideálisabb metszési
szöget választhassa ki. A számítás elvégzése után a pont koordinátái
megjelennek a grafikus ablak státusz sorában és a koordinátajegyzékbe
is bekerülnek. A számítás részleteiről számítási jegyzőkönyv készül az

eredmény ablakban.

Hátrametszés
Egy pont hátrametszéséhez a felbukkanó menüből válassza a
Hátrametszés menüpontot. Amennyiben a kiválasztott ponton
többször történt pontraállás, akkor először a pontra állásokat
tartalmazó listából kell egyet választania. Ez a lista az adatállomány
(jegyzőkönyv) nevét és az álláspont rekord sorszámát tartalmazza.
Ebből a listából csak egy elemet választhat ki. Ezután az álláspontra
vonatkozó hátrametsző irányok listájából három elemet kell
kiválasztania. A lista az adatállomány nevét és a meghatározó pont
nevét tartalmazza. A számítás elvégzése után a pont koordinátái
megjelennek a grafikus ablak státusz sorában és a
Hátrametsző irányok kiválasztása koordinátajegyzékbe is bekerülnek. A számítás részleteiről
számítási jegyzőkönyv készül az eredmény ablakban.
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Ívmetszés
Egy pont ívmetszéssel történő meghatározásához a felbukkanó
menüből válassza az Ívmetszés menüpontot. Az ezután
megjelenő, a kiválasztott pontra vonatkozó vízszintes
távolságokat tartalmazó listából két elemet kell választania. A
listában az adatállomány neve, a pont száma/neve illetve a
vízszintes távolság jelenik meg. Mivel az ívmetszés nem
egyértelmű pontmeghatározás (a két körívnek két
Távolságok kiválasztása ívmetszéshez metszéspontja van), abban az esetben, ha csak két távolság áll
rendelkezésre a program nem tud dönteni, hogy a két
metszéspont közül melyik az valódi. Ilyenkor a képernyőn
megjelenik a két kiszámított koordináta, melyek közül ki kell választani a megfelelőt. Kettőnél több
távolság esetén a program ki tudja választani a helyes metszéspontot. A számítás elvégzése után a pont
koordinátái megjelennek a grafikus ablak státusz sorában és a koordinátajegyzékbe is bekerülnek. A
számítás részleteiről számítási jegyzőkönyv készül az eredmény ablakban.

Kiegyenlítés
A felbukkanó menü Kiegyenlítés menüpontja egypontos kiegyenlítést tesz lehetővé. A kiválasztott pont
vízszintes koordinátái a betöltött mérési jegyzőkönyvek összes mérési eredményének figyelembevételével
kerül kiszámításra. A számítás eredményei a Hálózat-kiegyenlítés menüpontnál leírtak szerint jelennek
meg. Az egy pontos kiegyenlítéssel a mérőállomások szabad álláspont meghatározása is kiszámítható, de
annál általánosabb. A külső irányokat is felhasználja (előzetes tájékozási szögre szükség van az
álláspontokon), az ismeretlen ponton nem feltétlenül szükséges felállni. Egy olyan hálózat
kiegyenlítésnek felel meg, ahol csak egy ismeretlen pontunk van, de lehet több tájékozási ismeretlenünk.
Magasság
A Magasság menüpont segítségével magassági csomópontok magasságát határozhatja meg
trigonometriai magasság mérések vagy tárolt magasságkülönbségek alapján. A tárolt
magasságkülönbségeknek már tartalmaznia kell a műszer és jelmagasság hatását, azaz a két pont

magasságkülönbségét kell megadni. A pontra számítható magasságok és
a meghatározó pontok távolsága jelenik meg egy listában, melyek közül
legalább egyet kell választania. A csomópont magassága az egyes
kiválasztott értékek súlyozott számtani közepeként kerül kiszámításra, a
súly a távolságok négyzetének a reciproka. A program a tárolt
magasságkülönbségeknél is figyelembe veszi a refrakciót, ha azt beállítja
a számítási paraméterek között. A jelmagasság megadása nem kötelező,
Magasság számítás
ha hiányzik, akkor a program nullának tekinti a jelmagasságot. A
számítás elvégzése után a pont magassága megjelenik a grafikus ablak
státusz sorában és a koordinátajegyzékbe is bekerül. A számítás részleteiről számítási jegyzőkönyv készül
az eredmény ablakban.
Részletpontok
A felbukkanó menü részletpontszámítás pontja segítségével álláspontonként végezhetjük el a részletpont
számítást. Előzőleg az álláspont tájékozását el kell végezni. Minden poláris részletpont koordinátáit
újraszámítja a program. A számítás eredményei a Számítási eredmények ablakban jelennek meg.
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Számítási eredmények ablak
A munka során elvégzett feladatokat és a számítások eredményeit folyamatosan naplózza a program a
telepítési könyvtárban található geo_easy.log fájlban. Itt nem csak az előző használat során keletkezett
üzenetek és számítási jegyzőkönyvek tartalma jelenik meg, hanem valamennyi korábbi eredmény. A
Számítási eredmények ablak csak a megnyitása után keletkezett üzeneteket, számítási jegyzőkönyveket
jeleníti meg. Tartalma megegyezik a geo_easy.log fájlban megjelenő üzenetekkel, számítási
jegyzőkönyvekkel. Az üzenetek alapján nyomon követhetők az állományok betöltésére, mentésére,
lezárására vonatkozó információk, az elvégzett számítások jegyzőkönyvei a rész- és végeredményekkel, a
végrehajtás időpontjával együtt.
A program indításakor automatikusan megnyitásra kerül egy Számítási eredmények ablak. Egyidőben
csak egy eredmény ablak lehet nyitva, ennek méretét a felhasználó változtathatja.
Ha nincs nyitva ilyen ablak, akkor is az egyes számítások eredményei tárolásra kerülnek a geo_easy.log
fájlban és ezek később is megtekinthetők, nyomtathatók.
Az ablak egy menüt is tartalmaz, melynek segítségével szövegrészeket
kereshet a jegyzőkönyvekben, fájlba mentheti ki a teljes jegyzőkönyv
tartalmát vagy csak egy kijelölt részét, illetve ezeket kinyomtathatja és
beállíthatja a nyomtatáshoz használt fontot.

Keresés a listákban
A lista ablak Fájl/Keres menüpontjának
kiválasztása után egy kis ablak jelenik meg,
melyben egy mintát adhat meg. A megadott
Eredmény ablak menüje
minta első előfordulását a Keres
Keresési minta megadása nyomógomb megnyomásával találhatja
meg. A megadott mintát tartalmazó
szövegrész kiemelten jelenik meg. A minta
további előfordulásait a Következő gomb megnyomásával kérheti. Az előzőleg megtalált, a mintát
tartalmazó szavak kiemeltek maradnak mindaddig, amíg a szövegbe nem kattint vagy új keresést nem ad
meg. A minta a Unix operációs rendszerben szokásos szabályos kifejezéseket (regexp) tartalmazhat,

melyek segítségével nagyon változatosan lehet megadni a keresett mintát. A szabályos kifejezésekről a
függelékben találhat további információt.
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Listák, szelekciók fájlba mentése

Lista ablak tartalmának mentése
A lista ablakban a Fájl/Ment másként... menüpont kiválasztása után a lista ablak tartalma a szokásos
fájlnév kiválasztó ablak kitöltése után a megadott nevű fájlba kerül. Ugyanígy menthető el a lista kijelölt
része a Fájl/Szelekciót ment... parancs segítségével. Amennyiben megadott nevű fájl már létezik, a
program megerősítést kér, hogy felülírhatja-e a már létező fájlt. A listák tartalmát a vágólap segítségével
átmásolhatja más programokba, például szövegszerkesztőbe. A GeoEasy nem tartalmaz külön
menüpontot a vágólaphoz tartozó funkciók elérésére, ezeket csak a billentyűzetről érheti el. Először ki
kell jelölnie a vágólapra átmásolandó részletet, majd a Ctrl-C billentyűk megnyomásával megtörténik a
másolás.
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Listák, szelekciók nyomtatása
A listák és a listákban kijelölt részek a Fájl/Nyomtat és a Fájl/Szelekciót nyomtat menüpont
segítségével kinyomtathatók. Közvetlenül a számítógépre kötött vagy hálózati nyomtatókat is használhat.
Az oldalak fejlécükben a GeoEasy felirattal és a verziószámmal, a láblécben a lapszámmal ellátva
kerülnek kinyomtatásra. A nyomtatás megkezdése előtt az operációs rendszer standard nyomtató
kiválasztó párbeszéd ablakában kell kijelölnie, hogy a telepített nyomtatók közül melyiket akarja
használni. Ebben a párbeszédablakban a nyomtatás további paramétereit is beállíthatja (pl. álló vagy
fekvő lapállás).
Az RTF és HTML listák nyomtatását a dokumentum szerkesztő program (pl. Word) illetve a böngésző

program (pl. Internet Explorer) segítségével végezheti el.
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Font beállítás
A Font beállítás menüpont segítségével a lista nyomtatásban megjelenő
betűk tulajdonságait lehet kiválasztani. A Font és méret gomb kis
vízszintes gombjára kattintva megjelenik egy lista, melyből kiválasztható
a betűtípus (font), illetve a mérete. A fontok listájában csak azok a
számítógépre telepített fontok nevei jelennek meg, melyek azonos
szélességű betűket használnak.

Font beállítás nyomtatáshoz

Napló fájllal kapcsolatos műveletek

A Tartalom törlése menüpont segítségével a Számítási eredmények ablak tartalmát törölheti. Hatása
azonos azzal mintha lezárná és újra megnyitná a számítási eredmények ablakot. A napló fájl tartalmára
nincs hatással ez a művelet.
Az Eredmény fájl beolvasása menüpont segítségével az eredmény ablakban megjelenik a napló fájl
teljes tartalma. Ezután a program korábbi elindításakor keletkezett számítási jegyzőkönyveket is
megtekintheti. Nagy méretű (több MByte) napló fájl betöltése a program/számítógép működését nagyon
lelassíthatja.
Az Eredmény fájl tartalmának törlése menüponttal a napló fájl tartalmát törölheti. Hatása azonos azzal,
mintha a Windows Intéző segítségével törölné a fájlt a háttértárolóról. A művelet végrehajtása előtt a
program egy megerősítést kér. Körültekintően használja ezt a műveletet, mert visszavonására nincs
lehetőség. Célszerű előtte a napló fájlt archiválni.
A számítási eredmények ablakban való mozgásra a PageUp, PageDown illetve a nyíl le és nyíl fel
billentyűket használhatja, a görgető oszlop/sor (scroll bar) mellett. A számítási eredmények ablak nem
csak a számítási eredmények megjelenítésére, hanem szerkesztésére is alkalmas, ami lehetővé teszi, hogy
szükségtelen részeket töröljön, kiegészítő információkat adjon az ablak tartalmához. Ezen módosítások
nincsenek hatással a napló fájl tartalmára, elsősorban a nyomtatást vagy a ment másként műveletet
megelőző esztétikai kiegészítések megtételére szolgálnak.
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Súgó
Ebben a menüpontban találja meg GeoEasy V2.05 Súgóját, illetve a névjegy
alatt a programra vonatkozó információkat. A névjegy ablakban az
aktuálisan telepített modulok listáját is megtekintheti.
•
•
•
•

com - ComEasy kommunikációs modul
reg - Regresszió számítás modul
dtm - Digitális Domborzatmodell modul
adj - Hálózat kiegyenlítés modul

A súgó html formátumú, megtekintéséhez a program egy internet böngésző programot indít el, azt
amelyiket a gépén a html fájlok megjelenítéséhez regisztráltak. A súgó fájl tartalma a program elindítása
nélkül is megtekinthető egy internet böngésző program segítségével.

A GeoEasy súgó
A súgó egy kereteket (frame) tartalmazó html állomány, mely az ablakot három részre osztja. A bal felső
részen a súgó könyvei közül válogathat (Súgó, Oktató, Telepítő, GYIK, MODULOK), a megfelelő
szövegre kattintással. A Súgó a felhasználói kézikönyvet, az Oktató a program használatához készített
demo állomány feldolgozását mutatja be, a Telepítő a telepítés lépéseit írja le részletesen, a GYIK pedig
néhány GYakran Ismétlődő Kérdésre adja meg a választ, MODULOK az opcionális kiegészítésekhez
tartozó leírásokat tartalmazza. A bal alsó részen mindig az aktuálisan megnyitott könyv tartalomjegyzékét
látja. A tartalomjegyzékben a megfelelő szövegre kattintva a jobb oldalon az ahhoz tartozó szövegrész
jelenik meg. A súgó szövege (jobb oldali rész) is tartalmaz linkeket, melyekre kattintva közvetlenül a
hivatkozott részre ugorhat.
A súgó minden modulhoz tartozó leírást tartalmazza, attól függetlenül, hogy a gépére melyik modulokat
telepítette.

Minta adatállomány
Az installálási könyvtár demodata alkönyvtárában mintapéldát talál a program kipróbálásához. A test1
állomány alkalmas az alappontokhoz tartozó számítások kipróbálására, a test_trafo pedig célállományként
szolgál a test1 állomány koordináta transzformációjához, EOV-be számításához. A minta állomány
feldolgozását bemutató segítséget az Oktató részben találhat.
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Újdonságok a GeoEasy 2.05+
Alaprendszer
Új funkcionalitás
• Két koordinátajegyzék közötti koordinátaeltérések számítása és tárolása, az ehhez szükséges
maszk létrehozása
• Alapértelmezett mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék maszk beállítható a geo_Easy.msk
fájlban a geoMaskDefault és cooMaskDefault változókkal, alapbeállítás „tahimeter” és
„vegleges” a mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék megnyitásakor nem kéri a maszk
kiválasztását a program, hanem a beállított alapértelmezett maszk nyílik meg, utána módosítható a
menüből a használt maszk. Ha a geoMaskDefault és cooMaskDefault változók értéke üres, akkor
a korábbi változatoknak megfelelően mindig rákérdez a program a használandó maszkra
• Maszkokban a kijelzett tizedesek száma a paraméterekben beállított értéktől függ, a korábbi
xxx_mm, xxx_cm, xxx_tmm maszkok helyett csak egyre van szükség
• ESRI ASCII GRID (*.asc) es GRASS ASCCI GRID (*.arx) fájlokból a pontok importálása
• Vonalpont számítás
• Két egyenes metszése számítás az eredményt opcionálisan beírja a koordinátajegyzékbe
Javítások
• A hosszmérés, terület, sokszögvonal eszköz használata során, nem kell egy másik eszközt
kiválasztani, ha új törtvonalat rajzolunk
• Beillesztett sokszögvonal számítás nem működött, ha a kezdőponton szerepelt pontraállás a mérési
jegyzőkönyvben
• Listából szelektálás esetén, ha csak egy elemet lehet kiválasztani, akkor nem jelenik meg a Mind
gomb
• Geodimeter are formátum betöltése során nem töltődik be automatikusan a job fájl is
• Nem kötelező, hogy a .geo állomány mellett .coo állomány is legyen
• Koordinátatranszformáció eredményeinek kiírása a beállított tizedesjegyekre (korábban mindig
mm-re történt)
• 3D-s DXF export esetén a feliratok elhelyezése a pont magasságában (korábban a feliratok mindig
a 0 magasságra kerültek)
• .are fájl exportja esetén a beállított tizedes jegyek figyelembe vétele (korábban mm-re történt
mindig)
• A mérési eredmény maszkokban tizedmásodperc kiírásához új DMS1 függvény
• A koordinátatranszformáció a transzformációs egyenletet is kiírja a számítási eredmények
ablakban
• Trimble M5 formátumból a HD HZ Z típusú rekordok beolvasása
• Leica GSI állományokban újabb kódblokkok kezelése
1 dátum
3 jelmagasság érték / 0 nincs jelmagasság
DTM modul
• DXF fájlból a törtvonal elemek töréspontjait mint pontokat be lehet tölteni, ha a réteg nevét
megadjuk a Kótált pontok mezőben
• DXF-ből generált DTM esetén a törtvonalak (polyline) zártságára utaló flag figyelembe vétele
• DXF-ből generált DTM esetén, ha több pont vagy törésvonal pontja és egy pont elem egybeesik,
akkor csak a nagyobb magasságút veszi figyelembe (így a 2D-s törésvonalak is kezelhetők, ha
egybeesnek egy 3D-s ponttal)
• Térfogatszámítás esetén, ha a viszonyító sík belemetszet a terepmodellbe, akkor hibásan számolt
• DXF export után a fájl megnyitásának felkínálása
• Térfogatkülönbség számítás kiírja rács minimum és maximum koordinátáit
• Magasság interpoláció nem működött a törésvonalak közelében
Regresszió modul
• Regressziós sík számítás lejtő szöget és a lejtő irányát is kiszámítja.
• Az Egyenes y és x változik számításnál az egyenes egyenletében a „b” értéket hibásan írta ki a

program
• Regressziós egyenletek kiírása során a beállított tizedes jegyek figyelembevétele
Hálózat kiegyenlítés modul
• GNU GaMa 1.9.07 verzióra áttérés
• Ferde távolságok vízszintesre redukálása magasságkülönbség alapján, ha nincs zenitszög
• Rövid irányok eltérő súlyozásához a korábbi 200 méteres konstans érték helyett a geo_easy.msk
fájlban beállítható dirLimit változó

Újdonságok a V2.05 verzióban
Általános funkciók
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Új többnyelvű telepítő program
Hálózaos hardverkulcs támogatás
Windows Vista a támogatott operációs rendszerek között
Új modul geodézia hálózatok kiegyenlítéséhez a GNU Gama program felhasználásával
Új kódértékek a mérési jegyzőkönyvben:
114 - irány, zenitszög mérési középhiba kiegyenlítéshez
115 - távolságmérés középhiba (összeadó) kiegyenlítéshez
116 - távmérés középhiba (szorzó) kiegyenlítéshez
Az észlelési adatok közé jegyzőkönyvenként eltérő irány- és távmérési középhibák megadási
lehetősége,
és figyelembe vétele a kiegyenlítés és a GNU Gama formátumú export esetén
Új Mindent ment menüpont, az összes nyitott jegyzőkönyv mentéséhez
Új Tájékozások törlése (tájékozási és középtájékozási szögek) menüpont
Új gyors billentyűk:
Ctrl N - új fájl
Ctrl O - fálj betöltés
Ctrl G - GNU GaMa export
F11 - új grafikus ablak
F12 - ComEasy
F6 csak a mért pontok megjelenítése (grafikus ablak)
F7 pontszámok ki/bekapcsolása (grafikus ablak)
ComEasy-vel áttöltött állományok betöltése GeoEasy-be opcionálisan
Koordinátajegyzék maszk tizedmiliméter kijelzéssel
Új tahiméteres jegyzőkönyv maszk új fok (GON) mértékegységben kiírt szögekkel
(tahimeter_gon)
Az egyéb paraméterek között beállítható, hogy a részletpontnak minősülő pontokat használja-e a
program a tájékozásoknál és kiegyenlítésnél
A geo_easy.msk fájlban megadható a maximális megengedett index és kollimációhiba értéke
Grafikus ablak paraméterek alapértelmezett értéke beállítható a geo_easy.msk fájlban (mérés
vonalak, részletpontok, pontszámok, használt pontok)
Nyelv kiválasztható a program parancssor paraméterével -hun vagy -eng formában

Számítások
Új Hálózat kiegyenlítés modul
Magasság számítás több kijelölt pontra iterációval, ha nincs hálózat kiegyenlítés modul
Egypontos kiegyenlítések iterációs számítása több pontra, ha nincs hálózat kiegyenlítés modul
Irányszög és távolságszámítás kiegészítése ferde távolsággal és zenitszöggel, ha van mindkét
pontra magasság
• Koordinátatranszformáció bővítése 2. és 3. fokú polinomos transzformációval
•
•
•
•

Adatfájlok
• Leica GSI formátum betöltés esetén a 88 blokk csak akkor jelöl álláspontot, ha nem volt korábban
egyetlen kódblokk sem
• Leica GSI formátum betöltés során korábban a 0 koordinátákat nem tárolta a program
• Leica GSI formátum betöltés esetén tized és századmillimeter, gon, deg és mil mértékegységek
kezelése
• Sokkia scr formátum betöltésnél, ha az egyik koordináta nulla volt nem vette át őket, most csak
akkor nem tölti be, ha mindkettő nulla
• Szövegfájl betöltés esetén a fejléc (kihagyandó) sorok száma is megadható
• Geoprofi formátumú adatok betöltése esetén műszer, dátum, észlelő adatok átvétele
• GPS Trackmaker outputba bekerül a magasság is és áttérés a 2.12 formátumra
• .700 kiterjesztés mellett a gts7 kiterjesztés támogatása TopCon és koordináták átvétele .700
állományból
• .dat kiterjesztés elvétele geodat formátumtól (helyette .gdt) és a szöveges formátumok
közé áttétele (ITR fájlok)
• dxf import esetén magasság átvétele a blokk attribútumok közül
• GTS-700 TopCon formátum beolvasás esetén JOB mező átvétele a megjegyzés mezőben a "GTS700" helyett
• GTS-700 TopCon formátum beolvasás esetén RES_OBS rekordok átvétele (szabad álláspont)
• GTS-700 TopCon formátumból két távcsőállás beolvasása
• Pontkód átvétele a TopCon állományokból
• TopCon 210 formátumból két távcsőállás beolvasása
• sdr33 Sokkia állományból a dátum és az időpont átvétele
• Geodimeter JOB formátum beolvasása esetén a pontkód átvétele a koordinátajegyzékbe is
• Két távcsőállás közepelés üzen, ha nagy eltérést tapasztal, két távcsőállás közepelési eredmények
kiírásának javítása
• DXF import a pont elemeket is beolvassa opcionálisan minden rétegről
• DXF import dialógban az elrendezés javítása
• Szöveges fájl esetén szűrő feltétel megadása szabályos kifejezéssel
• ITR 2.x formátumba mentés esetén pontszámra rendezés
• XML formátumú exportálás GNU GaMa programhoz
• Mentés másként esetén az eredeti név kiterjesztés nélkül bekerül a fájl kiválasztó ablak megfelelő
menüjébe
DTM modul
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DTM export ESRI ASC GRID formátumba
DTM export GRASS ASCII GRID formátumba
DTM grid formátumba mentése mellett vrml export lehetőség is
Közvetlen térfogat különbség számítás két DTM között megadott felbontással
Viszonyítósíkhoz képesti térfogatszámítás javítása, hibásan számolt, amikor a viszonyítósík
belemetszett a felületbe
Szintvonalak magasság szerint rétegekre szétrakása opcionálisan a DXF outputban (pl. sz100.0,
sz110.0 stb.)
Szintvonal készítésnél a 3Dface elemek kiírása opcionális (ITR miatt)
DTM dxf fájlból történő generálása esetén a réteg mezők hosszának 10-ről 30-ra növelése
Az interpoláció eszköz kiírja a magasságot a számítási eredmény ablakba is
Új menüpont DTM modulban, interpoláció beírt koordináták alapján
Háromszög törlés művelet a DTM-hez

Regresszió modul

• Kiegyenlítő gömb számítása
• 3D-s kiegyenlítő egyenes

Újdonságok a V2.04 verzióban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ComEasy műszer-számítógép kommunikációs modul,
Regresszió számítás modul (opcionális),
DTM (Digitális Terepmodell) modul (opcionális),
Projekt állományok kezelése,
Észlelési adatok tárolása és megadása,
Előzetes koordináták véglegesítése és előzetes koordináták törlése menüpont,
Statisztika a betöltött állományokról, új menüpont,
Koordináta-transzformáció eredményének mentése koordináta-jegyzékbe, a transzformációs
paraméterek mentése .prm fájlba,
A 3 és 4 paraméteres Helmert koordináta-transzformáció eredményként kiírja a méretarányszorzót
és az elfordulási szöget is,
Egy koordinátajegyzékre vonatkozó eltolás, elforgatás, méretarányváltás transzformációk,
Koordináta transzformáció fájlban tárolt paraméterek (.all, .prm) alapján,
IDEX formátum olvasása,
TOPCON 210 formátum olvasása,
Ablakok automatikus frissítése,
Homlokzatmérés feldolgozása, több alapvonalról is egyidőben,
Többféle minta megadási lehetőség a jegyzőkönyvekben történő kereséshez
Angol nyelvű felhasználói felület, a magyar mellett,
Álláspontonkénti részletpont számítás,
GPS TrackMaker formátumú output a navigációs GPS-ekhez,
Poláris kitűzési adatok mellett a derékszögű kitűzési méretek kiszámítása,
Terület, és hossz-számítás menüpont megjelenik a jegyzőkönyv és grafikus ablakok számítások
menüjében, a pontok kiválasztása a megjelenő listából történhet,
Leszakítható menük megszűntek, helyettük legördülő menük használata,
Az adatállományok betöltésénél, konvertálásánál és mentésénél bekerült a Minden fálj (*.*) a fájl
típusok közé,
Részletpontok neve végén lehet egy betű vagy alátörés számmal pl. 123a, 145/22,
A mérési és koordináta-jegyzőkönyvben a TAB mellett az Enter gomb is használható a következő
mezőre ugrásra,
Szöveges koordináta állományok beolvasásánál az oszlopok sorrendje tetszőlegesen beállítható,
DXF import párbeszédablak kényelmesebbé tétele,
DXF output yz síkban, a feliratok is az yz síkba kerülnek, DXF output blokk elemekkel (pontszám
és pontkód attribútumok),
Mérési jegyzőkönyv részletesebb ellenőrzése,
Mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék maszk típusának és sorainak számának közvetlen
módosítása,
Súgó a Grafikus ablak eszközeihez a státuszsorban,
A sokszögvonal számítás a tájékozó pontként bevitt irányokat is figyelembe veszi a törésszög
kiszámításánál, korábban a sokszögvonal összeállításánál elfogadta, de a számítás során törésszög
hiányt jelzett,
Leica műszerek esetén a betöltésnél már nem dupla jelmagasság jelenik meg, ha volt
alapértelmezett jelmagasság és a rekordban is szerepelt egy,
Mérési jegyzőkönyv álláspont rekordjában a jelmagasság elfogadása mint műszermagasság,
Mérési jegyzőkönyvekben álláspont beszúrása és álláspont rekord törlése művelet,
Az Eredmény ablakban csak a pontkód első tíz karaktere jelenik meg, hosszú pontkód esetén nem
esik szét a formátum.

Változások a V2.03sp1 verzióban
• Előzetes koordinátaszámítás módosítása

Újdonságok a V2.03 verzióban
• Sokszögvonal, magassági vonal esetén a végpont megadására új nyomógomb szolgál a
sokszögpontok kiválasztó ablakában. Így a sokszögvonal újraszámítható anélkül, hogy a
sokszögpontok végleges koordinátáit meg kellene szüntetni.
• Szabad sokszögvonal és magassági vonal számítás.
• Sokszögelési és magassági csomópont számítás.
• Két egyenes metszéspontjának számítása.
• Terület számítás a grafikus ablakban.
• Törtvonal hossz számítás a grafikus ablakban.
• Poláris kitűzési méretek számítása.
• Mérési jegyzőkönyvek és koordinátajegyzékek kiírása Rtf (Word) és Html formátumba.
• Eszköz sor a grafikus ablakhoz.
• Pontszámra keresés a grafikus ablakban.
• A pontszámok megjelenítése kikapcsolható a grafikus ablakban.
• A mérésekben nem használt pontok megjelenítése kikapcsolható a grafikus ablakban.
• Pont kódok átvitele a mérési jegyzőkönyvből a koordinátajegyzékbe a koordinátaszámítások
során.
• Pontkódok kiírása a számítási jegyzőkönyvekbe.
• GeoProfi állományokból a pontkód átvétele.
• Új maszk definíciók a pontkódok megjelenítéséhez.
• Új párbeszédablakok a színek és paraméterek beállításához, paraméterek mentése a geo_easy.msk
fájlba.
• Új paraméter a számítási eredmények tizedes jegyeinek beállítására.
• Mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék állományok egyesítési lehetősége.
• Utoljára használt könyvtár megjegyzése a fájl nyitás és mentés műveleteknél.
• Új részletpont számítás nem csak az Y, X koordináták hiányában, hanem csak a magasság hiánya
esetén is, hiányzó jelmagasság esetén 0-t feltételez a program.
• Minden részletpont menüpont a Számítások menüben, a részletpontok koordinátáinak
újraszámításához.
• Mentés Geodimeter job és are formátumba.
• DXF outputban a pontkódok szerinti rétegekre bontás lehetősége.
• Koordináták betöltése DXF állomány felirataiból vagy blokkjaiból.
• A kiegyenlítés végrehajtását meg lehet szakítani a túl nagy tisztatag üzenet esetén, a figyelmeztető
üzenet tartalma a számítási eredmények ablakban is megjelenik. A további figyelmeztetéseket ki
lehet kapcsolni a Ne üzenj gombbal.
• A mérési jegyzőkönyvből közvetlenül megnyitható a koordinátajegyzék maszk a
Parancsok/Koordinátajegyzék menüponttal vagy az F9 billentyű megnyomásával.
• A koordinátajegyzékből közvetlenül megnyitható a mérési jegyzőkönyv maszk a
Parancsok/Mérési jegyzőkönyv menüponttal vagy az F9 billentyű megnyomásával.
• Görgős egér használata a mérési jegyzőkönyv, koordinátajegyzék és grafikus ablakban.
• Minden ablaka frissítése menüpont a grafikus és maszk ablakok menüjébe.
• gsi export esetén a pontok rendezése pontszám szerint
• gsi import esetén a kódblokkban megadható a jelmagasság, ezt használja a program minden olyan
esetben, ha nincs jelmagasság az állásponthoz tartozó mérésekben.
• gsi import esetén az álláspontok kód blokk nélküli megjelölése, a 88-as kódot (műszermagasság)
tartalmazó sorokat új álláspont kezdetének tekinti a program.
• Két távcsőállásban végzett mérések esetén csak akkor közepel a program, ha 6'-nél kisebb az
index és kollimáció hiba illetve a két távolság között 0.1 méternél kisebb az eltérés. A

közepelésekről lista jelenik meg az eredmények ablakban. A megengedettnél nagyobb eltérésekre
üzenet figyelmeztet.
• Mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék ellenőrzés menüpont a maszk ablakokba. Kimutatja a
jegyzőkönyvek logikai hibáit, például álláspont sorában jelmagasság érték megadása.
• Súgó és oktató anyag aktualizálása.

Változások a V2.02 második javító csomagban (sp2)
• Leica wld, gre, gsi állományok esetén a kód blokkban megadott műszer magasság megadható
méterben is, ha az érték tizedespontot tartalmaz. A tizedespont nélküli értékeket a program
milliméterben adott értéknek tekinti.
• Sokkia scr állományok betöltése esetén a program csak akkor veszi át az álláspont koordinátáit, ha
azok nem nullák.
• Sokkia scr állományok betöltése során a két távcsőállásban végzett mérések közepelése.
• Az irányszög és távolság számítás esetén egynél több pontot is ki lehet választani a megjelenő
listából, így egy pontról több pontra vonatkozó irányszög és távolság számítás egy lépésben
elvégezhető.
• A jobb gomb menüben az egy pontos kiegyenlítés csak akkor aktív, ha van mérés a pontra és van
előzetes vagy végleges koordinátája.
• Az álláspont törlés javítása a mérési jegyzőkönyvben.
• A számítási eredmények ablak menüjében újabb menüpontok: ablak tartalmának törlése,
eredmény fájl tartalmának betöltése, eredmény fájl tartalmának törlése.

Változások a V2.02 javító csomagban (sp1)
• Pontkód átvétele SDR33, SCR, GRE, GSI, WLD állományokból. A GRE, GSI, WLD állományok
esetén csak az első megjegyzés (71 kód) kerül át.
• Nyomtatás javítása
• Hálózat kiegyenlítés során a 200 méternél rövidebb irányok középhibájának módosítása a 200 /
távolság * középhiba képlettel. A súlyegység középhiba és a fölös mérések számának kiírása a
kiegyenlítés eredményében.
• A telepítő kiteszi az asztalra a GeoEasy ikonját.
• Negatív irányeltérések esetén nem figyelmeztetett a program az engedélyezett érték
meghaladására.
• Nikon DTM 300 formátum fogadása.
• Geodat 124 adatrögzítő állományainak fogadása.
• GeoProfi koordinátajegyzékek betöltése a mérési jegyzőkönyvvel együtt vagy külön.
• Előzetes koordináták véglegesítése menüpont a koordinátajegyzék maszkban.
• Font beállítás menüpont a nyomtatáshoz, a lista és a számítási eredmény ablakokban.

Újdonságok a V2.02 verzióban
Hardverkulcsos védelem
3 illetve 4 paraméteres Helmert és affin koordináta transzformáció
TopCon GTS-700 formátumú állományok fogadása
Szögértékek megjelenítése újfokban (grad) és fok tizedeiben a jegyzőkönyv maszkokban
Magyar nyelvű telepítő, a Start/Programok/GeoEasy menüjében megjelenik a GeoEasy honlap, az
Oktató, a Súgó és az Uninstall sor is
• Az Előzetes koordináta számítás során oldalmetszés és ívoldalmetszés használata, ha
rendelkezésre állnak a megfelelő mérések
• Tájékozás során hibahatárnál nagyobb irányeltérés esetén figyelmeztető üzenet
• A jobbgomb menüben a pontkapcsolások csak akkor aktívak, ha elég mérés áll rendelkezésre
végrehajtásukhoz
•
•
•
•
•

• A jobbgomb menüben a pontszám kiválasztására megjelenik az info ablak, az ablakban
megjelennek a pont koordinátái is
• Megújult HTML formátumú Súgó
• Hálózati nyomtató használatának lehetősége
• Mérési jegyzőkönyv, koordinátajegyzék ablakokban a státusz sorban megjelenik az aktuális és az
összes sor száma is
• Részletpont számítási jegyzőkönyvben a tájékozott irányérték és távolság kiírása

Változások a V2.01 javító csomagban (sp1)
• Az ismétlődő pontszámok ellenőrzésénél csak a koordinátajegyzék tartalmát ellenőrizte a
program, most már a mérési jegyzőkönyvre is kiterjed az ellenőrzés.
• Irányszög és távolságszámításnál a pontszámok rendezetlenül jelentek meg a listában, most a
pontszámok növekvő sorrendben jelennek meg a kiválasztó listában.
• Nyitott ablakok listájában nem jelent meg a számítási eredmények ablak neve.
• A mérési jegyzőkönyv és koordinátajegyzék maszkban az ablak státusz sorában megjelenik az
aktuális sor és az összes sorok száma.
• A Ctrl PageUp és Ctrl PageDown billentyűkkel a maszk ablakokban a jegyzőkönyv legelejére
illetve legvégére lehet ugrani.
• Maszk ablakban, ha a keresés nem talált további elemet, figyelmeztető üzenetet küld.
• Előzetes koordináta számító nem használta hátrametszésnél ugyanazon a ponton történt második,
harmadik, stb. pontraállást, most már figyelembe veszi.
• A poláris pontok számítása esetén a ferde távolság redukálásánál hibásan számolt a program.

Újdonságok a V2.01 verzióban
• Sokkia SDR adatállományok feldolgozása
• Rögzített magasságkülönbségek használata a magassági vonal, magassági csomópont és
részletpont magasságának számításánál
• Maszk definíció a magasságkülönbségeket tartalmazó adatállományok megjelenítéséhez
(tahimeter_dm)
Tartalomjegyzékhez>>

Függelék
Billentyű parancsok
A GeoEasy különböző ablakaiban a következő billentyűket használhatja:
Minden ablakban használható gyors billentyűk
Billentyű
Leírás
F1

Súgó indítása

Ctrl-F2

Minden ablak tartalmának
frissítése

Alt F4

Kilépés a programból

F11

Új grafikus ablak nyitása

F12

ComEasy ablak nyitása

Ctrl N

Új adatállomány létrehozása

Ctrl O

Adatállomány megnyitása

Ctrl G

GNU Gama export

Mérési jegyzőkönyv ablak
Billentyű

Leírás

F2

Ablak tartalmának frissítése

F7

Új álláspont a jegyzőkönyv végére

F8

Új mérés az aktuális sor után

F9

Koordinátajegyzék ablak megnyitása

Nyíl le/fel

Mozgás a sorok között

Tab/Shift-Tab

Mozgás a jegyzőkönyv mezői között
előre/hátra

Enter

Mozgás a jegyzőkönyv következő mezőjére

PgUp/PgDn

Lapozás a jegyzőkönyvben előre/hátra

Ctrl-PgUp/CtrlPgDn

Ugrás a jegyzőkönyv elejére/végére

Koordinátajegyzék ablak
Billentyű

Leírás

F2

Ablak tartalmának frissítése

F7

Új pont bevitele

F9

Mérési jegyzőkönyv ablak megnyitása

Nyíl le/fel

Mozgás a sorok között

Tab/Shift-Tab

Mozgás a jegyzőkönyv mezői között
előre/hátra

Enter

Mozgás a jegyzőkönyv következő mezőjére

PgUp/PgDn

Lapozás a jegyzőkönyvben előre/hátra

Ctrl-PgUP/CtrlPgDn

Ugrás a jegyzőkönyv elejére/végére

Egér görgő

Mozgás a sorok között

Adatbeviteli mezőben használható billentyűk
Billentyű

Leírás

Nyíl balra/jobbra

Mozgás a mezőben balra/jobbra

Home

Ugrás a mező elejére

End

Ugrás a mező végére

Ctrl-nyíl
balra/jobbra

Mozgás a mezőben szavanként előre/hátra, a tizedes pont is szó végnek
számít

Delete

Kurzortól jobbra lévő karakter törlése

Backspace

Kurzortól balra eső karakter törlése

Jobb egér gomb

Felbukkanó menü megjelenítése

Grafikus ablakban használható billentyűk
Billentyű

Leírás

Ctrl-F2

Minden ablak tartalmának frissítése

F3

Nagyítás a betöltött állományok terjedelmére

F4

Mérések megjelenítésének ki/bekapcsolása

F5

Részletpontok megjelenítésének ki/bekapcsolása

F6

Csak a mért pontok megjelenítése

F7

Pontszámok ki/bekapcsolása

Ctrl F

Pontszámra keresés

Jobb egér gomb

Felbukkanó menü megjelenítése, a pontjelen megnyomva

Bal egérgomb

Az aktuális eszköz függvényében nagyítás, kicsinyítés, eltolás, hosszmérés,
területszámítás, sokszögelés

Középső
egérgomb

Tartalom eltolása, a középső egérgombot nyomva kell tartani és az egeret mozgatni

Egér görgő

nagyítás/kicsinyítés

Kiválasztó listában használható billentyűk
Billentyű

Leírás

Bal egérgomb

Korábbi szelekció megszüntetése és az elem kiválasztása

Shift + bal
egérgomb

Szelekció kiterjesztése az előző bal egérgombbal vagy Ctrl + bal egérgombbal
kiválasztott elemtől

Ctrl + bl egérgomb Az elem kiválasztása a korábbi szelekció megőrzésével

GeoEasy adatfájl formátum
A GeoEasy adatállományai három részből (fájlból) állnak. Ezek azonos névvel, de eltérő kiterjesztéssel
bírnak. Az egyik fájl a mérési adatokat (.geo), a másik a koordinátajegyzéket (.coo), a harmadik pedig a
méréshez kapcsolódó paramétereket (.par) tartalmazza. Mindhárom fájl tartalma szövegszerkesztővel is
megtekinthető. Az adatállományokban a sorok alkotnak egy egységet, az egy ponthoz/méréshez
kapcsolódó adatoknak egy sorba kell kerülniük.
A .geo fájl soronként egy állásponthoz illetve megirányzott ponthoz tartozó adatokat tartalmazza. Az
adatok párosával kapcsos zárójelek közé zárva kerülnek be az állományba, ahol az első számjegy egy
kód, mely az utána következő adat típusára, jellegére utal. Például a {2 34}-ben a 2 azt jelenti, hogy egy
álláspont nevéről/számáról van szó, míg a 34 a pont száma. Minden sorban kell szerepelnie vagy
álláspont számnak (2) vagy pontszámnak (5) vagy tájékozó pontnak (62). A sorokban megadott kód, érték
párok sorrendje tetszőleges lehet. Geo adatfájlokat egy szövegszerkesztő programmal is létrehozhatja
illetve módosíthatja, bár ezt a GeoEasy segítségével kényelmesebben és ellenőrzötten végezheti el. A
szög értékeket fok-perc-másodperc (pl. 12-36-45) formában vagy radiánban is tartalmazhatja az
adatállomány. A GeoEasy a szögeket mindig radiánba írja ki a geo állományba. Valamennyi hosszúság,
magasság adatot méter egységben tartalmazza a geo adatfájl. A geo fájl nem tartalmazhat koordináta
adatokat (37, 38, 39, 137, 138, 139). A program az ismeretlen kódokat figyelmen kívül hagyja, ez hibát
nem okoz.
{3 1.45} {2 kalvaria} {21 5.164598941} {62 ordogorom} {5 5004} {7 5.713640739}
{5 5002} {7 5.930037326} {11 954.73} {6 1.30}
{62 szegvar} {21 1.239527987}
{103 1.0152768190149937} {2 ordogorom}
{62 231} {21 4.064842739}
{5 5004} {7 4.744590305}

Geo állomány részlet
A .coo fájl soronként egy pont koordinátáit tartalmazza, a geo fájlhoz hasonló szerkezetben, kapcsos
zárójelek között kód és érték párok. Minden sorban kell szerepelnie pontszámnak (5). A koordináta
állományban csak a 4-pontkód, 5-pontszám, 37-x, 38-y, 39-z, 137-előzetes x, 138-előzetes y, 139-előzetes
z kódokat kezeli a program. A vízszintes koordinátákat csak párban és azonos (előzetes vagy végleges)
típusú értékként lehet megadni, nem lehet az y koordináta előzetes és az x végleges. Valamennyi
koordinátát méter egységben kell megadni. A program az ismeretlen kódokat figyelmen kívül hagyja, ez
hibát nem okoz.

{38 90661.58} {37 1475.28} {5 ordogorom}
{5 5003}
{38 86808.18} {37 347.66} {5 magyarlak}
{5 5001} {39 100.0}

Coo állomány részlet
A .par fálj csak egy sort tartalmaz, mely néhány a teljes mérési jegyzőkönyvhöz tartozó adatot rögzít. Itt
is kód, érték párok szerepelnek, mint az előző két fájlban. A paraméter állományban csak a 0-információ
(megjegyzés), 51-dátum ,52-időpont, 53-észlelő, 55-műszer kódok szerepelhetnek.
{0 abcd} {51 2004.05.15.} {52 13:45} {53 1} {55 2}

Par állomány
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GeoEasy projekt fájl formátum
A projekt fájlok szöveges fájlok, egyszerű szövegszerkesztő programokkal megtekinthető és módosítható
a tartalma. A fájl két részből áll a [data] sor után következnek soronként a megnyitott állományok nevei.
A másik rész a [win] sor után következik és a megnyitott ablakokra vonatkozó adatokat tartalmazza.
[data]
C:/munkak/kenese/0610/HOMLOK1.GEO
C:/munkak/kenese/0610/HOMLOK2.GEO
C:/munkak/kenese/0610/HOMLOK3.GEO
[win]
.log +66+66
.g0 426x372+304+64 1 1 1 0 12.5 7.8399999999999999 0.47999999999999998
.homlok1_geo tahimeter 0 +17+227
.homlok2_coo elozetes_vegleges_cm 0 +132+132

Projekt állomány

Kódok
A GeoEasy programcsomag a Geodimeter 500-as sorozat kódrendszerét használja az egyes értékek
megkülönböztetésére. Illetve azokat bővíti a 100 feletti kódtartományban.
A programban használt kódok és jelentésük:
0

"Információ, megjegyzés"

51

"Dátum"

2

"Álláspont száma"

52

"Idő"

3

"Műszermagasság"

53

"Észlelő id."

4

"Pont kód"

55

"Műszer id."

5

"Pont szám"

62

"Tájékozó pont"

6

"Jel magasság"

100

"Tájékozási szög"

7

"Irányérték"

101

"Középtájékozási szög"

8

"Zenit szög"

102

"Előzetes táj. szög"

9

"Ferde távolság"

103

"Előzetes közép táj. szög"

10

"Magasságkülönbség"

110

"Észlelő"

11

"Vízszintes távolság"

111

"Rendűség"

21

"Tájékozó irány"

137

"Előzetes X"

37

"X"

138

"Előzetes Y"

38

"Y"

139

"Előzetes Z"

39

"Z"
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Transzformációs paraméterek állományok
A .prm fájl egy affin transzformáció 6 paraméterét tartalmazza, soronként egy adat szerepel.

Transzformációs formula:
Y = Y0 + a * y + b * x
X = X0 + c * y + d * x

A fájl tartalma:
Y0
X0
a
c
b
d

Példa:
650000.761
200342.560
-0.99991391
0.00000091
0.00002564
-0.99988615

A .all állományok egy maximum ötödfokú transzformáció paramétereit tartalmazzák
Transzformációs formula:
Y=a1 + a2 * y + a3 * x + a4 * y2 + a5 * y * x +
a6 * x2 +
a7 * y3 + a8 * y2 * x + a9 * y * x2 + a10 * x3 +
a11 * y4 + a12 * y3 * x + a13 * y2 * x2 + a14 *
y * x3 + a15 * x4 +
a16 * y5 + a17 * y4 * x + a18 * y3 * x2 + a19 *
y2 * x3 + a20 * y * x4 + a21 * x5
X=b1 + b2 * y + b3 * x + b4 * y2 + b5 * y * x +
b6 * x2 +
b7 * y3 + b8 * y2 * x + b9 * y * x2 + b10 * x3 +
b11 * y4 + b12 * y3 * x + b13 * y2 * x2 + b14 *
y * x3 + b15 * x4 +
b16 * y5 + b17 * y4 * x + b18 * y3 * x2 + b19 *
y2 * x3 + b20 * y * x4 + b21 * x5
Az x és y koordináták a súlyponthoz képesti
koordinátakülönbségek.

A fájl
tartalma:
megjegyzés
üres sor
sx sy
1 a1 b1
2 a2 b2
3 a3 b3
4 a4 b4
5 a5 b5
6 a6 b6
7 a7 b7
8 a8 b8
...
21 a21 b21

Példa:
harmadfokú transzformáció

sy = 75087.554 sx = 37261.943
1 5.749211402095570E+05
1.630854794018810E+05
2 -9.999336052829410E-01
-7.139032431098520E-05
3 -2.865672528999710E-05
-9.998728387489200E-01
4 -5.862269338798180E-09
6.471832608899370E-10
5 -9.284854003575540E-10
1.383111583717410E-09
6 -2.173230072265160E-10
1.100347498667490E-09
7 2.218961810403780E-13
3.287414215666570E-13
8 4.918466586146760E-13
2.001413065488070E-13

9 1.726235659188300E-13
3.801581747899520E-13
10 1.014029281460050E-14
-7.325143120974010E-14

Maszk definíciók
A maszkok definícióit az msk kiterjesztésű fájlok tartalmazzák. Ezek közül a geo_easy.msk fájlt
automatikusan betölti a rendszer az elindításakor. Ez a fájl tartalmazza a maszkok mezőihez rendelt
színeket és az alapértelmezés szerinti számítási beállításokat (lásd Fájl/Beállítások menüpont) is. Minta
definíciós fájl magyarázatokkal kiegészítve:
# maszkok a mérések megjelenitéséhez a képernyön
# ==============================================
# a mask két részböl áll geoMask(masknev) és geoMaskParams(masknev)
# mindkét részt kötelezö megadni
#
# geoMask(masknev) egy felsorolás. mely a következö elemekböl áll
# 1. elem: "table"
# 2. elem: egesz ertek
# a tablazat sorainak szama
# 3.-n. elem: egész értékek listája
# "{" "}" jelek között felsorolt kód értékek, melyek megjelenítését kéri,
# ha egynél több kódot ad meg, akkor az elsö megtalált jelenik meg
# a képernyön, az értek szine a geoMaskColors-ban felsorolt
# színek kozül az lesz, amelyik pozición áll a listában a megtalált
# értékhez tartozó kód
# a lehetséges kód értékeket a Geodimeterek müszerkönyve illetve a
# súgó tartalmazza
# a kódok között koordináta kód (37 38 39 137 138 139) nem szerepelhet
#
# geoMasParams(masknev) a geoMask-ban megadott kódú értékek megjelenítésének
# beállítása a 3. - n. paraméterekre vonatkozik a geoMasks(masknev)-ben
# 1.-n. elem a geoMasks-ban megadott megfelelö elem megjelenitési
# formátuma, megadható értékek "-", "DMS", "DEC n m" "format %.2f"
# "-" eseten az ezen a helyen szereplő utolsó érték jelenik meg,
# pl. álláspont száma így minden sorban megjeleníthető
# "DMS" szög kiírás fok-perc-másodperc formátumban
# "DMS1" szög kiírás fok-perc-másodperci.tizedmásodperc formátumban
# "GON" szög kiírás újfokokban (4 tizedes)
# "DEG" szög kiírás fok és tizedeiben (6 tizedes)
# "FEET" hossz lábban paraméterekben megadott tizedesekkel
# "OL" hossz ölben paraméterekben megadott tizedesekkel
# "FLOAT" tizedes szám paraméterekben megadott tizedesekkel
# "INT" egesz szam
# DEC és format típusu adatkiírást ne használja, csak kompatibilitási okokból maradt meg
# "DEC n m" szám kiírás "n" szélességű mezőben "m" tizedes jegyre
# ha m = 0 egész érték kiírás,
# ha n = 0 mező hossz a szám hosszával egyezik
# "format "%n.mt" tetszőleges számformátum beállítás, ahol a % után
# a C nyelvben megengedett formátum vezérlők használhatók
# pl. %8.2f valós szám kiírás két tizedesre 8 hosszu mezöben
# %10s szöveg kiírás 10 széles mezőben jobbra igazítva
# %-10s szöveg kiírás 10 széles mezőben balra igazítva
#
#
# maszkok koordináták megjelenítéséhez a képernyön
# a jegyzökönyvekhez használt maszkokkal azonos szerkezetü, de csak
# az 4,5,38,37,39,40,41,42138,137,139,111 kódok használhatók benne
# a kódok jelentése
# 5 – pontszám
# 38 - geodéziai y koordináta (elsö koordináta)
# 37 - geodéziai x koordináta (második koordináta)
# 39 – magasság
# 41 - változás y koordináta (egy másik koordinátajegyzékhez lépest

# 40 - változás x koordináta
# 42 - változás z koordináta
# 138,
# 137,
# 139 - a megfelelö koordináták elözetes értékekei
# 111 – rendüség
# 4 – pontkod
#
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Lista definíciók
A listák definícióit szintén az msk kiterjesztésű fájlok tartalmazzák. A listák helyett használja a
jegyzőkönyvek, koordinátajegyzékek rtf formátumba konvertálását. A geo_easy.msk fájlban lévő lista
definíciókat automatikusan betölti a rendszer az elindításakor. Minta definíciós fájl magyarázatokkal
kiegészítve:
#
# form definíciók listák készítéséhez és nyomtatáshoz
# geoForms tartalmazza:
# a típust (list kötelezően)
# a lap hosszát (nyomtatáskor a nyomtató lapmérete felülbírálja)
# majd allistákban kódok az első kód választja ki mely sorokat kell feldolgozni
# csak azokat ahol a megadott kód szerepel, majd utána a megjelenítendő
# kódok felsorolása következik
# geoFormsParams az egyes megadott kódokhoz tartozó értékek megjelenését szabályozza,
# mint a maszkoknál
# geoFormsPat a kijelzést definiálja az egyes megadott kódokhoz tartozó értékekhez,
# a maszkokhoz hasonlóan
#
global geoFormHeaders geoForms geoFormParams geoFormPat
global cooFormHeaders cooForms cooFormParams cooFormPat
set geoFormHeaders(iranyTav) ""
set geoForms(iranyTav) {list 30 {2 {2}} {62 {62 21}} {5 {5 {7 21} {9 11}}}}
set geoFormParams(iranyTav) {{2 ""} {62 {"" DMS}} {5 {"" DMS "format %8.3f"}}}
set geoFormPat(iranyTav) {"\n Álláspont: %-10s\n----------------------------------------\n| Pontszám | Irányérték | Távolság |"
"| %-10s | %10s | - |" "| %10s | %10s | %10s |"}
set geoFormHeaders(tahimeter) ""
set geoForms(tahimeter) {list 30 {2 {2 3}} {62 {62 21}} {5 {5 {7 21} 8 {9 11} {6}}}}
set geoFormParams(tahimeter) {{2 {"" "format %.2f"}} {62 {"" DMS}} {5 {"" DMS DMS "format %8.3f" "format %5.2f"}}}
set geoFormPat(tahimeter) {"\n Álláspont: %-10s h=%s\n-------------------------------------------------------------\n| Pontszám |
Irányérték | Zenitszög | Távolság |Jelmag.|"
"| %-10s | %10s | - | - | - |"
"| %-10s | %10s | %10s | %10s | %5s |"}
set geoFormHeaders(tahimeter_dm) ""
set geoForms(tahimeter_dm) {list 30 {2 {2 3}} {62 {62 21}} {5 {5 {7 21} 10 {9 11}}}}
set geoFormParams(tahimeter_dm) {{2 {"" "format %.2f"}} {62 {"" DMS}} {5 {"" DMS "" "format %8.3f"}}}
set geoFormPat(tahimeter_dm) {"\n Álláspont: %-10s h=%s\n-----------------------------------------------------\n| Pontszám |
Irányérték | Mag.különbs| Távolság |"
"| %-10s | %10s | - | - |"
"| %-10s | %10s | %10s | %10s |"}
set cooFormHeaders(minta) "| Pontszám | Rendüség | Y | X | M |"
set cooForms(minta) {list 30 {5 {5 111 38 37 39}}}
set cooFormParams(minta) {{5 "" "" "format %11.2f" "format %11.2f" "format %11.2f"}}
set cooFormPat(minta) {"| %-10s | %-10s | %13s | %13s | %13s |"}
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Egyszerű kifejezések

Az egyszerű kifejezések segítségével a DOS parancsoknál szokásos mintákkal dolgozhat. Az egyszerű
kifejezésekben használható speciális karakterek:
*
tetszőleges számú karaktert helyettesít
?

egy tetszőleges karaktert helyettesít

[abc]

a zárójelben szereplő karakterek közül az egyik

Példák az egyszerű kifejezések használatára a keresési mintában
"alma" karaktersorozatot tartalmazó

*alma*

"alma" karaktersorozattal kezdődő

alma*

pontosan az "alma" karaktersorozatot tartalmazó

alma

négy karakteres "a" betűvel kezdődő:

a???

négy karakteres "a" vagy "A" betűvel kezdődő:

[aA]...

az angol abc egy kisbetűje megtalálható benne

*[a-z]*

Szabályos kifejezések
A szabályos kifejezések segítségével változatos formákban adhat keresési mintákat. A szabályos
kifejezésekben
használható
speciális
karakterek:
.

(pont) egy bármilyen karakter, kivéve az újsor

^

sor eleje

$

sor vége

[abc]

a zárójelben szereplő karakterek közül az egyik

[^abc]

a zárójelben szereplő karakterektől eltérő

[a-z]

a megadott két karakter közé eső bármelyik (inclusive)

[^a-z]

nem a megadott két karakter közé eső bármelyik

()

csoport képzés a zárójelek közé eső szabályos kifejezésekből

kif | kif

a két kifejezés közül az egyik

kif *

a kifejezés nulla vagy több ismétlése

kif +

a kifejezés egy vagy több ismétlése

kif ?

a kifejezés nulla vagy egy ismétlése

Példák a szabályos kifejezések használatára a keresési mintában
"alma" karaktersorozatot tartalmazó

alma

"alma" karaktersorozattal kezdődő

^alma

pontosan az "alma" karaktersorozatot tartalmazó

^alma$

"alma" karaktersorozattal kezdődő utána csak szóközök

^alma *$

négy karakteres "a" betűvel kezdődő:

^a...$

négy karakteres "a" vagy "A" betűvel kezdődő:

^[aA]...$

az angol abc egy betűje megtalálható benne

[a-z]|[A-Z]

csak az angol abc kis betűit tartalmazza

^[a-z]*$
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Támogatott formátumok és kiterjesztéseik
GeoEasy formátum *.geo
GeoEasy program saját adatállományai, lásd GeoEasy adatfájl
formátum
Geodimeter formátum *.job, *.are
A két távcsőállásban végzett méréseket (I. távcsőállás 17-es kód, második távcsőállás 24-es kód) a
betöltés során automatikusan közepeli a GeoEasy. Csak méter és fok-perc-másodpercben rögzített
állományok betöltésére van lehetőség. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 37, 38, 39
kódokhoz tartozó értékek átvétele. Az ugyanarra a pontra vonatkozó 7 irányérték és 21 tájékozóirány
kódok együttes előfordulásakor az utoljára megadott értéket használja a program.
5=7 A 7-es számú mért pont
37=234401.512 A 7-es számú mért pont x koordinátája
38=641632.090 A 7-es számú mért pont y koordinátája

Sokkia set formátum *.set, *.scr
Sokkia Set 4C műszerrel mért adatállományok. Az M, Ea, Ee, Ed, Eh típusú rekordok feldolgozása. Két tá
mérések közepelése. A műszerállásokat Station rekorddal (M) kell megjelölni. A 0,0,0 koordináták
koordinátajegyzékbe a program. Minta:
A,SET4C,15781,5802,5406,DC Műszer rekord
M,95.9.26,101,PILLER,0.363,20,760,119.1979,118.8264,100.0151,0,1,1,-24,0,0,0,0,1,0,1,0,BC
507,Ee,0000,FUGGO,0.000,5,86.3825,334.3915,123.1461,138.9232,63
506,Ee,0000,FUGGO,0.000,5,86.4245,317.3150,117.0040,139.6722,6F

508,Ee,0000,FUGGO,0.000,5,86.0130,337.0710,123.1498,135.1838,77
105,Ee,0000,PILLER,0.000,5,90.5825,323.3245,119.2004,141.2253,22
2001,Ea,0000,SAROK,2.000,5,24.596,88.1610,317.5445,6D
2002,Ea,0000,ABLAK,1.500,5,23.895,89.4440,317.4730,8B
2003,Ea,0000,ABLAK,1.500,5,21.960,89.2250,317.1515,98
2004,Ea,0000,ABLAK,1.500,5,20.104,89.1905,316.4250,9E

Sokkia SDR formátum (SDR33 14 illetve 4 karakteres pontszámokkal) *.sdr
A két távcsőállásban végzett méréseket a betöltés során automatikusan közepeli a GeoEasy. Csak a nyers méré
rekordok) veszi figyelembe a program. A dátum és az időpont bekerül a .PAR állományba.

09F1/1097/5301/19.4140000/91.6847222/222.0111117 Az 1097 álláspontról a 5301 pont mérése:t
09F11097530217.912000091.6847222224.2652777
09F11097530316.908000091.6236111206.52777711
09F11097530417.963000091.7430555209.00138811
09F11097530518.849000091.6916666204.46111111

Leica (8 és 16 karakteres)*.wld, *.gre, *.gsi
A két távcsőállásban végzett méréseket a betöltés során automatikusan közepeli a GeoEasy. Az első távcsőállá
koordinátajegyzékbe a program.

Az álláspontok megjelölésére két módszert támogat a GeoEasy.
Álláspontok megjelölése kódblokkal:
410003+00000002 42....+pontszám 43....+műszermagasság 44....+jelmagasság 45
A műszermagasság és jelmagasság megadása nem kötelező. Az álláspont kód blokkjában megadott jelmagasság
megadása ÉÉHHNNÓÓPP alakban történhet, például 2008. április 5. 9:30 megadása - 0804050930
További két kódblokkot kezel a GeoEasy, az 1-s értékkel a dátumot, a 3-s értékkel egy jelmagasságot adhat meg

A másik módszer csak azoknál a műszereknél használható, melyek használják a 88 (műszermagasság) kódot. Eb
a műszermagasság értékét veszi át a program. Ez a második módszer csak akkor használható, ha az állományban
A GeoEasy a 11, 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 43,71, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 kódokhoz tartozó értékeket vesz
Álláspont megjelölése kódblokkal:

410001+00000002 42....+00000500 43....+00001500 44....+00001600500-as pont 1.5 műszermagas
110002+00000121 21.104+08916180 22.104+09036240 31..00+00187101 110003+00000123 21.104+248
...

Álláspont megjelölése 88-as kódot tartalmazó rekorddal:

110001+00000500 88.104+00001500 500-as álláspont 1.5 műszermagasság
110002+00000121 21.104+08916180 22.104+09036240 31..00+00187101 110003+00000123 21.104+248
110004+00003524 21.104+05947410 22.104+08626100 31..00+00059737 110005+00003525 21.104+246

IDEX (Leica)*.idx
Egy vagy két távcsőállásban végzett irány-, távmérések és koordináták átvétele IDEX 1.20 verziójú állományok
(DMS) és méter (METRE) mértékegységekkel rögzített adatok betöltésére van lehetőség.
Az álláspont megjelölése IDEX formátumban:

STN_NO 500002 1283-as álláspont 0.0 műszermagasság
STN_ID "1283"
INST_HT 0.000000;
500004, "2000", 1, 17.573160, 91.032780, 0.000000, 0.000000, 21-09-2004/08:45:47.0, -0.000
500006, "42433272", 1, 336.263640, 87.312930, 0.000000, 0.000000, 21-09-2004/08:46:49.0, 500007, "42433271", 1, 340.114440, 89.352800, 0.000000, 0.000000, 21-09-2004/08:47:56.0, 500008, "42431454", 1, 358.383590, 90.322120, 0.000000, 0.000000, 21-09-2004/08:48:45.0, -

TopCon GTS-700 formátum *.700, *.yxz, *.gts7
Egy vagy két távcsőállásban végzett mérések átvétele. UNITS, STN,BS, FS, SS, HV, SD, HD,

RES_OBS rekordok átvétele a GRS-700 állományból, illetve a koordináták az yxz fájlból
GTS-700 v1.1
JOB C:\MINTA,
UNITS M,D méter és DMS egységek
SCALE 1.000000,1.000000,0.000000
DATE 12/10/99,08:16:20
STN 189,1.660,
XYZ 1.000,1.000,1.000
STN 169,1.660, álláspont és jelmagasság
BKB 150,0.0000,0.0001
BS 150,0.150 irányzott pont és jelmagasság
SD 0.00000,91.54180,48.2450 irányértérek, zenitszög, távolság
BS 172,1.230
SD 286.47580,91.43040,52.9870
SS 6740,1.230,AKNA irányzott pont, jelmagasság és pontkód
SD 311.13380,91.38030,10.2620
SS 6741,1.230,
SD 337.56320,90.57060,18.6540
SS 6742,1.230,
SD 356.31470,91.09070,26.5410

Trimble M5 formátum *.M5
Egy vagy két távcsőállásban végzett mérések átvétele. Fok-perc-másodperc, újfok, fok és tizedei
formátumbam rögzített szögek illetve méter és láb mértékegységben rögzített távolságok beolvasására is
lehetőség van. A rögzített állományokból a pontszámok, pontkódok, ferde távolság, zenitszög,
irányérték, műszermagasság és jelmagasság adatok kerülnek átvételre. Az álláspontok megjelöléséhez az
ismert álláspont, a topo mérés vagy a szabad álláspont programot el kell indítani. A pontkódban ne
használjon egy nagybetűből álló értéket, mert ezeket használja az álláspont és a szabad álláspont program
is és ezeket a méréseket nem veszi át a GeoEasy.
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For

M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr
M5|Adr

00017|TI UN STAT | | | |
00018|PI1 A 526|Y 121.983 m |X 116.849 m |Z 121.534 m |
00019|PI1 A 526|SD 17.778 m |Hz 108.3111 DMS |V1 86.4922 DMS |
00020|PI1 B 527|Y 123.139 m |X 120.582 m |Z 121.525 m |
00021|PI1 B 527|SD 15.100 m |Hz 101.2821 DMS |V1 86.0605 DMS |
00022|PI1 C 528|Y 119.193 m |X 123.834 m |Z 120.020 m |
00023|PI1 C 528|SD 10.387 m |Hz 117.4329 DMS |V1 92.3752 DMS |
00024|PI1 A 526|vy 0.007 m |vx -0.149 m |vz -0.032 m |
00025|PI1 B 527|vy 0.255 m |vx -0.819 m |vz 0.019 m |
00026|PI1 C 528|vy -0.006 m |vx 0.065 m |vz 0.013 m |
00027|PI1 S 529|Y 119.260 m |X 134.323 m |Z 118.889 m |
00028|TI |m 1.004655 |Om 62.4035 DMS |s0 0.0911 DMS |
00030|TI INPUT |th 1.000 m | | |
00031|TI POLAR | | | |
00032|PI1 FAL 1000|SD 10.508 m |Hz 156.3713 DMS |V1 92.3743 DMS |
00033|PI1 FAL 1000|Y 123.425 m |X 124.688 m |Z 119.030 m |
00034|PI1 FAL 1001|SD 10.509 m |Hz 156.3713 DMS |V1 92.3744 DMS |
00035|PI1 FAL 1001|Y 123.426 m |X 124.687 m |Z 119.030 m |

TopCon GTS-210 formátum *.210
Egy vagy két távcsőállásban végzett mérések átvétele. Csak méter és fok, perc, másodpercben rögzített
adatok lehetnek. Álláspont, tájékozóirány, távmérés, távmérés+koordináta típusú rekordok kezelése
illetve külön állományból csak koordináta adatok betöltése. A rögzített állományokból a pontszámok,
pontkódok, ferde távolság, zenitszög, irányérték, műszermagasság és jelmagasság adatok kerülnek
átvételre. A ComEasy-vel és a TopCon gyári programokkal áttöltött adatokat is fel tudja dolgozni a
program. Vigyázat a ComEasy programmal áttöltött adatokat csak a GeoEasy programmal lehet
feldolgozni.
_'101_(H_)1.610 Álláspont rekord pontszám, pontkód, műszermagasság
_+2046_ <0880755+2520434-0036d090_*_,0.000 Tájékozó irány pontszám, zenitszög, irányérték

_+2039_ ?+00009362m0940621+0160023d+00009338t60+00+00110_*_,1.500 Távmérés pontszám, ferde
_+3001_ W+000708200m08204010+21537530d-0062751640-0008453050+0000087580t60+0000+000009_*_,
_+1 _ x-006280440_ y-000844180_ z+000000000 önálló koordináta állomány pontszám és koordin

Nikon DTM 300 formátum *.nik
Egy távcsőállásban végzett mérések átvétele. Az álláspontokat manuálisan bevitt koordináta rekordokkal
kell megjelölni, a műszermagasságot a pontszámban lehet megadni a következő formában pontszámműszermagasság. Csak vízszintes értelmű pontmeghatározás esetén a műszer magasság elmaradhat, de
az álláspont pontszámában a "-" jelet akkor is meg kell adni! Például:
1,2,MD,123-1.45, 0.000, 0.000, 0.000 álláspont száma 123, műszermagasság 1.45
1,2,MD,234-, 345.12, 452.66, 0.000 álláspont száma 234
1,2,MD,345, 100.000, 0.000, 123.67 nem álláspont!
...

Az irányértékeket fok-perc-másodperc vagy újfokban (Gon) kell rögzíteni, vonás mértékegységgel
rögzített irányértékek feldolgozására nincs lehetőség. A ferde távolságokat méter mértékegységgel kell
rögzíteni, lábban rögzített távolság feldolgozására nincs lehetőség. A rögzített állományban szereplő
koordinátákat is átveszi a GeoEasy, ha méter dimenzióban tárolták őket. A nem támogatott
mértékegységekben tárolt adatokat kihagyja a GeoEasy. Az álláspontok megjelölése esetén a koordináták
megadása elmaradhat. Minta:
1,2,MD,1001-1.55
1,0,MD,rktemp , 0.000, 185.0555, 89.2250, 1.800
1,0,MD,reftemp , 0.000, 90.5750, 89.4000, 1.800
1,0,MD,432 , 274.250, 62.2855, 90.1525, 3.660
1,0,MD,41 , 82.217, 212.2515, 89.5305, 1.800
1,0,MD,42 , 82.242, 212.1720, 90.0900, 1.800
1,0,MD,43 , 82.772, 215.4550, 89.3135, 1.800
1,0,MD,44 , 82.656, 215.2135, 89.4920, 1.800
1,0,MD,45 , 82.478, 213.2155, 89.5435, 1.800

Geodat 124 formátum *.dat
A Geodat 124 adatrögzítőből az UVATERV-nél készített (Minerva) adatátviteli programmal áttöltött mérési ál
a GeoEasy. Csak méter illetve fok-perc-másodperc mértékegységben rögzített adatokat lehet feldolgozn
szerkezete:

"1,2=6001 3=1.580 " álláspont és műszermagasság
"2,4=JEL 5=6002 6=1.590 7=289.2244 8=90.2016 9=21.471 " pontkód, jelmagasság, irány, zenit
"3,4=KER 5=6001 6=1.500 7=149.4940 8=89.5136 9=6.146 "
"4,4=KER 5=6002 6=1.500 7=136.3226 8=92.1524 9=2.662 "
"5,4=UT 5=6003 6=1.500 7=191.5028 8=88.0204 9=8.684 "
"6,4=A 5=6004 6=1.500 7=197.1634 8=88.3552 9=8.797 "

GeoProfi formátum *.mjk, *.eov, *.szt, *.her, *.hkr, *.hdr
Geoprofi program által előállított mérési jegyzőkönyv és koordináta fájl. A két állomány nevét és helyét
külön-külön lehet megadni. A GeoProfi mérési jegyzőkönyvből a GeoEasy átveszi a pontszámokat,
műszer és jelmagasságot valamint az irány, zenitszög és ferde távolság értékeket. Az AR, FN, DT, AP,
JM, RP, KE rekordok feldolgozása történik meg. Az észlelő, műszer, dátum adatok átkerülnek a .PAR
állományba. A GeoProfi mjk állományból fix oszlop pozíciókból veszi át az értékeket a program:
16-25 oszlop
Műszermagasság
Mező
Oszlop Rekord
Pontszám

4-15

AP, RP, KE

Pontkód

17-26

AP, RP, KE

Műszermagassá
27-33
g

AP

Jelmagasság

4-9

JM

Irányérték

28-35

RP, KE

Zenitszög

37-44

RP, KE

Ferde távolság

45-53

RP, KE

A koordináta állományból (.eov, .szt, .her, .hkr, .hdr) minden adatot átvesz a GeoEasy.
Mező

Oszlop

Pontszám 1-14
Y

15-24

X

26-35

Z

37-44

Pontkód 45-80
Koordinátajegyzék *.txt, *.csv
Tetszőleges szoftverrel (pl. ITR, Excel, Jegyzettömb) készített koordinátajegyzék beolvasására ad
lehetőséget. A beolvasás során be lehet állítani az elválasztó karaktert, az oszlopok sorrendjét. Az adatok
sorrendje nem kötött a beolvasás során beállítható. Alapértelmezett sorrend a pontszám, Y, X, Z,
pontkód. A koordinátákban csak tizedespont használható a Windows Területi beállításoktól függetlenül.
A pontszám kivételével nem kötelező megadni az adatokat, de az elválasztó jeleket ki kell tenni, ha nem
a sor végéről marad el egy vagy több érték. A többféle szeparátort vegyesen is lehet használni. Például:
12-3456;652943.67;248431.98 pontkód hiányzik
Kőhegy;652943.67;248431.98 pontkód hiányzik
123,653213.67,245783.98,,kő z koordináta hiányzik
1_sp csak pontszám
456,,,123.567 y, x és pontkód hiányzik

A GeoEasy programmal menteni is lehet csv (Excel) formátumba. Ekkor az adatok a pontszám, Y, X, Z,
pontkód sorrendben kerülnek kiírásra. Az elválasztó karakter ;.
AutoCAD DXF *.dxf
AutoCAD rajzi adatcsere formátum fogadása. A DXF állományból csak a kiválasztott réteg(ek)en lévő
felirat vagy blokk entitások kerülnek át a GeoEasy koordinátajegyzékbe. A koordinátát a szöveg vagy
blokk beillesztési pontja határozza meg, a pontszám a felirat maga, vagy a blokk egyik attribútuma lehet.
A blokk attribútumok közül a pontkód átvételére is van lehetőség. A GeoEasy koordinátajegyzéket DXF
formátumú állománnyá lehet alakítani.

GeoEasy projektek *.gpr
A GeoEasy program saját projekt állományainak formátuma, lásd Projektek kezelése
Tartalomjegyzékhez>>

GeoEasy beállítások
A GeoEasy-ben több különböző környezeti beállítás lehetséges, melyeket a geo_easy.msk fájlban és
részben a felhasználói felületen is beállíthat. Az alábbi táblázat ezeket foglalja össze, ABC sorrendben. A
geo_easy.msk fájl egy szöveszerkesztő programmal (pl. Jegyzettömb) történő módosítása után a
változtatások csak a program újraindítása után lépnek érvénybe.
Változó neve

Leírás

Érték

Beállítás

autoRefresh

Az ablakok automatikus frissítése,
alapértelmezett értéke 1

0 vagy 1

Fájl/Egyéb paraméterek a
menüből

avgH

Átlagos tengerszint feletti magasság a
távolságok tengerszintre redukáláshoz,
alapértelmezett értéke 0

magasság
méterben

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

browser

Csak Linux operációs rendszeren kell
megadni a html dokumentumok
megjelenítésére szolgáló program elérési
útja

CooFormHeaders
cooFormParams
cooFormPat
cooForms

Lásd a form definícióknál

cooMaskDefault

Alapértelmezett koordinátajegyzék
maszk

vegleges

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

CooMaskParams
cooMasks

Lásd a maszk definícióknál

cooSep

Exportált koordináta fájlban a mező
elválasztó karakter, alapértelmezett
értéke ";"

tetszőleges
karakter

Fájl/Egyéb paraméterek a
menüből

decimals

Tizedes jegyek száma a számítási
eredményekben, a
koordinátajegyzékekben és a mérési
jegyzőkönyvekben, alapértelmezett
értéke 3

egész szám

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

defaultDetails

Részletpontok megjelenítése a grafikus 0 vagy 1
ablakban, alapértelmezett értéke 1

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható, a
grafikus ablak
Parancsok/Részletpontok
menüvel egy
munkamenetre

módosítható
defaultObservations

Mérések megjelenítése a grafikus
ablakban, alapértelmezett értéke 1

0 vagy 1

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható, a
grafikus ablak
Parancsok/Mérések
menüvel egy
munkamenetre
módosítható

defaultPointNumbers Pontszám feliratok megjelenítése a
grafikus ablakban, alapértelmezett
értéke 1

0 vagy 1

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható, a
grafikus ablak
Parancsok/Pontszámok
menüvel egy
munkamenetre
módosítható

defaultUsedPointsOnl Csak a mérésbe bevont pontok
y
megjelenítése a grafikus ablakban,
alapértelmezett értéke 0

0 vagy 1

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható, a
grafikus ablak
Parancsok/Csak a mért
pontok menüvel egy
munkamenetre
módosítható

dirLimit

Hálózatkiegyenlítés esetén az a
vízszintes távolság, mely alatt az
iránymérés és zenitszögmérés
középhibákat a program megnöveli, lásd
a kiegyenlítő modult

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

dxfview

Csak Linux operációs rendszeren kell
megadni a dxf fájlok megjelenítésére
szolgáló program elérési útja

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

epsReg

Legkisebb változás értéke ami alatt az
iteráció leáll, alapértelmezett értéke
0.0005

lebegőpontos Csak a geo_easy.msk
szám
fájlban módosítható

gamaAngles

A kiegyenlítés eredményében használt 360 vagy 400 Csak a geo_easy.msk
szögegység, alapértelmezett értéke 360
fájlban módosítható
(DMS)

gamaConf

A kiegyenlítés során a hibaszűréshez
használt konfidencia intervallum,
alapértelmezett értéke 0.95

gamaProg

A kiegyenlítéshez használt gama-local elérési út
program elérési útja és neve,
alapértelmezett értéke ./gama-local.exe
(A geo_easy.msk fájl közvetlen

lebegőpontos Csak a geo_easy.msk
szám
fájlban módosítható

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

módosítása során az elérési útvonal
megadásakor a könyvtárneveket "/"
jellel kell elválasztani.)
gamaTol

A túl nagy tisztatag értékek
detektálásához használt érték, az ennél
nagyobb tisztatagot tartalmazó mérés
kimarad a kiegyenlítésből,
alapértelmezett értéke 1000 mm

lebegőpontos Csak a geo_easy.msk
szám
fájlban módosítható

geoApprColor

Előzetes koordinátával bíró pontok
pontszámának színe

angol szín név Fájl/Színek a menüből

geoFinalColor

Végleges koordinátával bíró pontok
pontszámának színe

angol szín név Fájl/Színek a menüből

geoFormHeaders
geoFormParams
geoFormPat
geoForms

Lásd a form definícióknál

geoLang

A felhasználói felület nyelve,
alapértelmezett értéke hun - magyar

hun vagy eng Fájl/Egyéb paraméterek a
menüből vagy a
parancssorból a -hun
vagy -eng kapcsolóval is
beállítható.

geoLineColor

Méréseket ábrázoló vonalak színe,
alapértelmezett értéke "yellow"

angol szín név Fájl/Színek a menüből

geoMaskColors

A maszk ablakokban használt színek
felsorolása, alapértelmezett értéke
"black red blue green cyan"

angol szín
nevek
felsorolása

Fájl/Színek a menüből

geoMaskDefault

Alapértelmezett mérési jegyzőkönyv
maszk

tahimeter

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

GeoMaskParams
geoMasks

Lásd a maszk definícióknál

geoNostationColor

Álláspontoként nem használt pont
nullkörének színe, alapértelmezett
értéke "white"

angol szín név Fájl/Színek a menüből

geOrientationColor

Tájékozott álláspontok nullkörének
színe, alapértelmezett értéke "green"

angol szín név Fájl/Színek a menüből

geoStationColor

Álláspontok nullkörének színe,
alapértelmezett értéke "red"

angol szín név Fájl/Színek a menüből

header

Importált szöveges koordináta fájlban az egész szám
elején kihagyandó sorok száma,
alapértelmezett értéke 0

Fájl/Egyéb paraméterek
vagy Fájl/Betölt a
menüből

lastDir

Alapértelmezett adat könyvtár,ezt
kínálja fel a fáj mentés és betöltés

könyvtár név A geo_easy.msk fájlban
módosítható illetve a Fájl
paraméterek mentése
felülírja

maxColl

Maximális megengedett kollimáció
hiba, két távcsőállásban mért
állományok feldolgozásához,
alapértelmezett értéke 6'

másodperc

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

maxIndex

Maximális megengedett indexhiba, két másodperc
távcsőállásban mért állományok
feldolgozásához, alapértelmezett értéke
6'

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

maxIteration

Maximális iteráció szám a regresszió
számítás közelítő megoldásaihoz,
alapértelmezett értéke 5000

egész érték

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

multiSep

Szomszédos elválasztó karakterek
összevonása az importált szöveges
koordináta állományban

0 vagy 1

Fájl/Egyéb paraméterek
vagy Fájl/Betölt a
menüből

oldSel

A 2.04 verzió előtti szelektálási stílus
beállítása, alapértelmezett értéke 0

0 vagy 1

Fájl/Egyéb paraméterek a
menüből

oriDetail

Részletpontok figyelembe vétele a
tájékozásoknál és a kiegyenlítéseknél,
alapértelmezett értéke 0

0 vagy 1

Csak a geo_easy.msk
fájlban módosítható

parMask

Lásd a maszk definícióknál

projRed

Vetületi redukció [mm/km],
alapértelmezett értéke 0

redukció
mm/km

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

refr

Refrakció korrekció számítás ki- vagy
bekapcsolása, alapértelmezett értéke 0

0 vagy 1

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

rtfview

Csak Linux operációs rendszeren az rtf
fájlok megjelenítésére használ program
elérési útja

stdAngle

Iránymérési és zenitszög középhiba,
alapértelmezett értéke 3"

másodperc

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

stdDist1

Távmérési középhiba összeadó rész,

milliméter

Fájl/Számítási

alapértelmezett értéke 3 mm

paraméterek a menüből

stdDist2

Távmérési középhiba szorzó rész,
alapértelmezett értéke 3 mm/km

milliméter

Fájl/Számítási
paraméterek a menüből

txtFilter

Szűrő feltétel az importált szöveges
koordináta állományhoz

szabályos
kifejezés

Fájl/Betölt a menüből

txtSep

Importált szöveges koordináta állomány felsorolt
elválasztó karakterei
karakterek

Fájl/Egyéb paraméterek
vagy Fájl/Betölt a
menüből

