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Proceq kezi GPR rácsos adatgyűjtés sablonnal

GSSI structural scan XT kezi GPR gerenda szerkezet 
ellenőrzésre, furásokat megelőzően.

GSSI handy scan kezi GPR beépített 
kijelzője. Betonban levő vasalás 
láthatő a képen. 

Kezi GPR terület ellenőrzése 
beton feltörése előtt.



Ultra-Wideband radar bemutatása
Specifikációk

DXG0908 DXG1820

Szélesség 0,9 m 1,8 m

Frekvencia tartomány 200-3000 MHz 200-3000 MHz

Csatornák száma 8 20

Csatorna távolság 75 mm 75 mm

Skenn szélesség 0,5 m 1,5 m
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3D Radar DXG0908 antenna saját készítés ű kocsin és ezzel gyűjtött adat 



Vontatott kiszerelés – MGPR

3D Radar DXG1820 antenna vontatva



• Útburkolati rétegek vastagsága
• Új burkolatok megfelelősségének vizsgálata

• Felújítandó utak vizsgálata tervezéshez

Állapotfelmérés



Híd úrburkolatának vizsgálata. Feladat a 
hídcsatlakozás után megtalálni azt a 
pontot ahonantól az aszfalt útbukrolat 
vastagabban lett teritve. A tárgymutatón 
a színek pirostól kékig változnak annak 
függvényében, hogy az aszfalt alsó rétege 
mien mélyen van a felszíntől. 



Ezen a képen ugyan az a híd 
csatlakozás látható, egy közművel a 
híd oldalon, ami a középső forgalmi 
szigetre vezet fel. A színek továbbra is 
az aszfalt aljának mélységét jelzik, 
csupán más léptéke van a skálának.  



Autópálya hídján kopóréteg vastágsának változása látható. Az éles különbség a hídpálya kezdete és a talajra épített 
útszerkezett közöt jól megfigyelhető. A halványan látszó deltoid alakzatok, a burkolatba vágott forgalom figyelő kábelek. A 
piros négyzetek az átmeneti szakaszt jelzik, ahol az aszfalt alábukik. 



Autópálya felüljárón 
útburkolat cseréjét végezték, 
azonban technikai hiba miatt 
a kopóréteg alatti 
betonrétegbe is belemert a 
munkagép. Ennek a hibának 
a mértékét kellet 
megállapítani miutána az új 
burkolatot lefektették. 
Ennek melléktermékeként 
azonban az új kopóréteg 
minőségét is ellenőrzni tudtuk. 
Szabvány szerint 100mm 
vastagon kell teríteni. A 
képen a sötétkéktől eltérő 
színek azok a helyek, ahol 
ennél vékonyabb az aszfalt. 



Míg az előző képek felülnézetből mutatták az aszfalt réteg határt, ez a kép a hosszmenti nézetet mutatja. (B-scan) Bal oldalon 
a híd csatlakozás látható, a piros vonal az aszfalt határát jelzi, alatta pedig jól látható a vasalás. 



Továbbra is a feldolgozás folyamata látható B-scan és felülnézetben. 
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Heathrow reptéren az úgynevezett Cargo Tunnel vizsgálata látható a képen. Itt a víztartalom vizsgálata van kiemelve. 
A piros foltok mutatják a víztartalmat, ami jól láthatólag a beton elemek csatlakozása mentén helyzkedik el.



Továbbra is ugyan az látható, csupán más megjelenítési formában. Itt a beton rongálódása is megfigyelhető, a 
kopóréteg alatt.



Víztartalom vizsgálata felül nézetben és B-scan nézetben.



Beton réteg hibái és vasbeton szerkezet kopóréteg alatt, továbbra is az alagútban.



Az alagút kijáratánál az eredeti építés során a 60-as években elhelyeztek egy fűtő réteget a kopóréteg alá az út jégtelenítése 
végett. Ez látható a fenti képen.



A Temze alatt áthaladó Dartford alagút, útburkolat vizsgálata. A fenti képen a víztartolom látható. Ismét a beton elemek 
körül  felgyülemlően figyelhető meg. 



Cargo Tunnel, beton alréteg sérülésvizsgálata. A képen 
különféle beton hibák láthatók, amik javításra szorulnak. 



• Föld alatti kábelek, csövek, létesítmények

• Mélység függ a talaj víztartalmától

• Radarjel nem hatol át fémen

• PAS-128 előírás alapján minimum két közműkutató módszer
alkalmazása szükséges



Heathrow reptér, közművek keresése. Nagy méretű felmérés egy részlete. (Videó) Az 
adatot a DXG1820 as antennával rögzítettük.






Heathrow reptér, közművek keresése. Nagy méretű felmérés egy részlete. 
(Videó) Az adatot a DXG0809 es antennával rögzítettük.






• Eddigi legnagyobb felmérésünk: ~434 000m2

• 28 műszak terepen, práhuzamos feldolgozás 25 munkanap

• MGPR és PGPR együtt, RTK és TPS pozicionálás

• Terepi pozíció/lefedettség megjelenítés fejlesztése szükséges



Heathrow reptéren nagy területű adatgyűjtés. 
Vegyes módszerekkel.



Heathrow reptéren nagy 
területű adatgyűjtés 
lefedettsége. DXG1820-as 
antennával.



Heathrow reptér, DXG0809 es 
antennával GPS és TPS-el 
megosztottan gyűjtött fél napi adat.



Heathrow reptéren két nap alatt gyűjtött adat lefedettsége. DXG1820-as antennával.









