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Tahhümeetri TS16 ülespanek ja orienteerimine. 

 

„Vaba-jaama“ süsteem tähendab, et tahhümeeter asetatakse jalgadele ning 

mõõtmiste abil  koordineeritud punktidesse, arvutatakse välja tahhümeetri 

seisupunkti koordinaadid ja kõrgus. Minimaalne koordineeritud punktide arv on 

2 (võib ka rohkem). Kõige ideaalsem oleks variant, kus tahhümeeter 

paigaldatakse nii, et tekiks täisnurk. Võimalusel vältida liiga teravaid nurkasi kahe 

punkti vahel või aparaadi paigaldamist kahe punkti vahelisele sirgele. 

1. Veendu, et akud on laetud ja õigesti ühendatud. Vajuta ja hoia u 3 sekundit all 

„Power“ (Sisse/välja) nuppu. Tahhümeeter läheb tööle ja ilmub elektriline 

lood. 

2. Tuleb panna aparaat loodi. See 

tähendab loodi mull ajada risti 

keskele ja seejärel vajuta „OK“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sisesta punktid, mille järgi hakkad aparaati orienteerima. Selleks tuleb teha 

uus töö.  

Liigu nooltega kaustale - „Tap here to create new job“ (Vajuta siia et luua uus 
töö). 
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4. Anna tööle nimi, kinnita 

„OK“ nupuga ja vajuta „Store“, 

et salvestada. Peamenüüsse 

tekkis uus kaust sisestatud töö 

nimega. Liigu nooltega sellele 

kaustale ja kinnita „OK“ 

nupuga.  

 

 

 

 

5. Vali noolega alla liikudes „View & edit data“ (Vaata ja muuda andmeid). 

 

Siin saab sisestada, muuta või 

kustutada punkte.  

 

 

 

 

 

 

Vali „New“, et luua uus punkt.  

Sisesta punkti number – Point 
ID, X koordinaat – Northing (7 
kohaline number), Y koordinaat 

– Easting (6 kohaline number) 
ja punkti kõrgus – Height. 
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 Välja peaks see nägema sedasi. 

Seejärel vajuta „Store“ – salvesta 

punkt. 

Kui punktid on salvestatud, vajuta 

„OK“ ja lähed peamenüüsse. 

 

 

 

 

 

6. Orienteeri tahhümeeter – vali kaust „Setup“.  

 

 

6.1. Esiteks saab valida „Setup method“ („Ülespaneku meetodit“). Vali 

rippmenüüst „Resection“ . 

Pildi pealt on näha, et 

tahhümeeter on suvalises 

kohas ja mõõdetakse 2 või 

enam kindelpunkti. 

Kinnitamiseks vajuta „OK“ 

nuppu. 
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6.2. Järgmiseks sisesta 

seisupunkti nimi – selleks 

sisestage Point ID reale 

endale meelepärane nimi. 

Teisel real on instrumendi 

kõrgus – „vaba jaama“ puhul 

on kõrgus 0.00m. Viimasel 

real kuvatakse töö nime, kust 

kohast kindelpunktid 

võetakse.  

 

Vajuta „OK“ ning jõuad järgmisele lehele, kus saab valida punkte, mida 

orienteerimisel kasutama hakkad. 

 

 

6.3.  Enne punktide 

mõõtmist peab kindlasti üle 

kontrollima prisma tüübi. Sest 

igal prisma tüübil on erinev 

konstant. Selleks vali ekraani 

ülevalt rea pealt teine ikoon - 

„Measure & Target“ ja vali 

kaust  „Targets“. 
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Kui punktid on maa peal ja 

tuleb kasutada prismat, siis 

enam levinud prisma tüüp on 

„MPR122“. Juhul kui 

punktid on seina peal, tuleb 

kasutada „Any surface“.  

                                

 

 

6.4. „Measure & Target“ all saab valida ka seda, kas mõõdetakse pidevalt 

„Meas continuous“ või ühe korra „Meas single shot“. Kindelpunkte 

mõõtes tuleb valida „Meas single shot“. 
6.5.  Oluline on ka see, mis režiimil tahhümeeter mõõdab. Orienteerimisel peab 

sees olema „Manual aiming mode“ -  suunad tahhümeetri pikksilma 

punktile ja hakkad mõõtma, mitte „Auto aiming“, - kus tahhümeeter 

hakkab automaatselt punkti otsima.   

Selleks vali ekraani ülevalt  

rea pealt esimene ikoon 

„Aim & Search“ („Suuna 
ja Otsi“). Esimese kausta 

peal vajutades, saad seda 

režiimi vahetada.   

 

 

 

 

 

6.6 . Vali esimene punkt, mille sisse mõõdad. „Point ID“ („Punkti nime“) 

rea peal noolt vajutades tekib rippmenüü, kus saad valida soovitud punkti.  
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Kinnitamiseks vajuta 

„OK“. Prismaga mõõtes 

tule teisele reale sisestada 

saua kõrgus. Seinapunktile 

mõõtes jääb kõrgus 0,00m. 

 

 

 

 

 

Suuna pikksilm punktile ja vajuta „Measure“ („Mõõda“). Kui punkt on 

mõõdetud, ilmub ekraani üleval vasakul nurgas tekst – „Point has been 
stored“.  

See tähendab, et esimene 

punkt on mõõdetud ja 

salvestatud – võid valida 

järgmise punkti. 

 

 

 

 

 

Kui aga peale „Measure“ 

vajutamist peaks ilmuma 

hall aken ekraani keskele - 

„No prism was found“ – 

siis see tähendab, et prismat 

või Leica tape ei leitud ja 

punkt ei ole mõõdetud. 

Kontrolli, kas prisma või 

Leica tape on puhas, punkt 

ei oleks tahhümeetrist liiga 

kaugel või et punkt ei oleks 
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liiga terava nurga all aparaadi suhtes. 

6.6.  Kui esimene punkt on mõõdetud, küsitakse järgmise punkti nime – 

ekraani üleval real kuvatakse „Measure Target 2“ („Mõõda teine 
kindelpunkt“). Vali rippmenüüst järgmine punkt ja suuna pikksilm punkti 

keskele. Vajuta „Measure“. Kui „Measure“ käsklust ei ole, vali mõõtmise 

režiimiks „Manual aming mode“. Peale mõõtmist ilmub ekraani vasakul 

üleval servas tekst „Point has been stored“. 
6.7.  Nüüd saad all rea peal vajutada „Calculate“, et arvutada tahhümeetri 

seisupunkti koordinaadid.  

Kui arvutamine õnnestus, kuvatakse ekraanil seisupunkti koordinaadid.  

Vajutades „Pade“ („Leht“), kuvatakse kolmandas aknas („Setup 
Results“) mõõtmisvead mõõdetud punkidele.  

Kui mõõtmisvead on 

lubatud piires vajuta 

ekraani vasakul nurgas 

„Set“. Ilmub aken, kus 

ütleb, et tahhümeeter on 

paika pandud. 

 

 

 

 

 

 

Kui arvutamine ebaõnnestus võib viga otsida sisestatud punkide 

koordinaatidest, punktid asetsesid ühel sirgel tahhümeetriga või oli 

tahhümeetri pikksilm punktile halvasti suunatud.  

Mõnel juhul ilmub ekraani keskel aken, kus on kirjas, et „Täpsus ei ole 
saavutatud“ - see tähendab, et lubatud viga on suurem kui on lubatud. 

Vajutades „Calculate“ on võimalik kolmandas  aknas näha vigu 

mõõdetud punktidele. Kui sa siiski oled nõus nende vigadega aparaati 

paika panema, vajuta „Set“. Aga kui mõõtmise tulemused ei rahulda 

sind siis kas – korda mõõtmisi, võimalusel kasuta teisi punkte või kui 

saad , tõsta tahhümeeter teise kohta. 


