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GPS RTK szoftver



SurvCE vezérlő program
Könnyen használható
Tab-alapú menü struktúra,mentesíti a felhasználót a le-fel tallózástól ahhoz, hogy az opciók láthatóak legyenek.
Az összes utasítás jól látható értelmezhető, minden egyes menü ablak grafikus kijelzővel is rendelkezik.
Grafikus adatgyűjtés
Pontokat mérhet, elmenthet grafikus üzemmódban is. A képernyőn megjelenített pontok  könnyen ki is tűzhetők, 
nincs szükség kapcsolt képernyők előhívásához. 
Kezeli a Land XML típusú fájlokat
A LandXML fájlok segítségével egyszerű adatbevitelt biztosít, legyenek azok pontok, digitális terepmodell, grafika, 
nyomvonalak, profilok, metszetek.
Új forma

Stonex ® SurvCE 2.51_es  verzió új kivitelezés, új színes megjelenítési módban kapható. Szabványosított 
korszerűsített ikonok, könnyen értelmezhetőek és egy felhasználóbarát felületet biztosítanak.
Saját lista
A saját lista segítségével gyorsan elérhetők a gyakrabban használt rutinok, saját beállítások.
Térfogatszámítás
A Stonex SurvCE programon belül a térfogat számitó alkalmazás is megtalálható. Számíthatunk térfogatot két 
felület között, vagy egy felület es egy megadott magasság segítségével. A felületeket meg lehet határozni az öt 
alkotó grafikus elemek vagy  pontok által.
Help
A szoftverben van egy opcionális fedélzeti súgó. Ezek a fájlok a teljes felhasználói kézikönyvet tartalmazzák de 
külön is lehet telepíteni. Kattintson a Stonex ® SurvCE ikonra, és válassza a Súgó menüpontot. A kézikönyven  
belül, az éppen aktív rutinra vonatkozó rész jelenik meg a képernyőn. 
Felmérés Szintezés
A Stonex ® SurvCE 2.51_es verzió a mérőállomásokkal vagy digitális szintezővel mért adatok számítására a 
hálózatok kiegyenlítésére is alkalmas. Az álláspontok többféleképpen megadhatok vagy kiszámíthatok, a 
részletpontok felmérésére, kitűzésére, adatok mentésére is több opció áll rendelkezésünkre. A pontok koordinátáit 
újraszámolni, frissíteni lehet, az újonnan bevitt adatok függvényébe. 
GPS hálózatok
A Stonex ® SurvCE több típusú GPS hálózati protokollt felismer, és használhat. Például az NTRIP, TCP és UDP 
típusú hálózati protokollok.
Helyi Beállítások
A szoftveren belül elmenthetők az ismert pontokból számított helyi paraméterek, több típusú koordináta 
rendszerek, vetületek, mértékegységek. A mérési párbeszédablakban könnyen előhívhatok a helyi beállítások. (pl. 
VITEL2009 a FÖMI által sugárzott korrekciók)
Munkafájl beállítása
A Stonex ® SurvCE-ben az új munkákhoz lehetőség van használni a sablonként meghatározott DXF típusú fájlokat 
ahol be vannak állítva a megszokott rétegek és színek. A felhasználok különböző standardokat állíthatnak be 
különböző típusú munkákhoz.
Egy cégen belül felállított standardok könnyen átvihetők a munkaállományok közt, egységesíteni lehet különböző
felhasználok munkastílusát.
A Stonex ® SurvCE képes testreszabott, rutinok beállítására is, pontszámozási intervallum, kódolás, mérési 
időtartam meghatározása,  stb.,
Grafikus elemek kódolása kezelése
A Stonex ® SurvCE – ben a rajz menüpontok segítségével különböző grafikus elemeket szerkeszthetünk – pl. 
párhuzamos vonalakat vízszintes és függőleges (offset) eltolás paranccsal, téglalapot három pontból, a téglalap 
parancs segítségével.
Stonex ® SurvCE lehetővé tesz, számos kódolási stílust, amit standardként lehet majd felhasználni különböző
munkáknál.
Műszerek vezérlése
A Stonex ® SurvCE vel külön-külön, beállíthatunk mindenegyes műszert. Ez magában foglalja a GPS 
bázisállomást, rovert és mérőállomásokat is. A megfelelő ikonra kapcsolva, a menüből kiválaszthatjuk a műszert 
amelyen a beállításokat elvégezhetjük. A program menüpontjainak ikonjai javításra kerültek, könnyebb a navigálás 
a menüpontok közt, az eszközök könnyen kiválaszthatok.
COGO alkalmazások
A Stonex ® SurvCE ben a COGO menüpont alatt található alkalmazások segítik a felhasználót a különböző
munkák elvégzéséhez vagy a különböző munkafázisokhoz szükséges információk megszerzéséhez. Legyen az 
területszámítás, ívek kitűzése, csomópontok, keresztmetszetek és sok más alkalmazás lett beépítve a program 
legújabb 2.51 es verziójába csak azért, hogy az üzemeltetők által támasztott legmagasabb igényeknek is 
megfeleljen.


