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Leica iCON Grade iCP42 paneeli kasutusjuhend 

 

 

 

 

Paneeli tööaken (GNSS) 

 

 

a) Tera tegelik põikkalle (Actual) ja planeeritav mudeli põikkalle (Target). 

Vasakul olev sümbol näitab põikkalde suunda. 

b) Vasaku teranurga alla (cut) /üles (fill) väärtus. Üles (sinine), määratud 

tolerantside piires (roheline) ja alla (punane). 

c) Suumimisnupud. Ilmuvad ekraani puudutamisel. 

d) Tera referentspunkt (rist) ja hüdraulika punkt (kolmnurk). 

e) 2D/3D vaate vahetamine plaaniaknas. 

f) Tera referentspunkti piketaaž telgjoonel (STA)  

g) Tera referentspunkti kaugus telgjoonest (Dist CL, -vasakul/+paremal). 

h) Kaugus juhtjooneni (Guide Line). 

i) Parema teranurga alla (cut) /üles (fill) väärtus. Üles (sinine), määratud 

tolerantside piires (roheline) ja alla (punane). 
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j) Juhtjoon. Ristlõike aknas kuvatakse sinise katkendjoonena. 

k) Telgjoon. Ristlõike aknas kuvatakse mustvalge katkendjoonena. 

l) Tera referentspunkti kõrgus (Elevation, ehk absoluutkõrgus). 

m) GNSS täpsus (peab olema Fix ehk täpne). 

n) Modelleeritud mudelpinna kõrgus tera referentspunkti all (Design). 

Paneeli detailid 

 

 

a) Klahvistik 

b) 7 tolline LCD laiekraan 

c) Wifi antenn 

d) Infrapuna port andmeedastuseks 

e) HSPA antenn (modemi antenn) 

f) Vastupidised SMA ühendused 

g) Õhutuse kork 

h) SIM kaardi pesa 

i) USB 2.0 pesa 

j) Ühenduste kattekaas. 

 

 

 



 
 

3  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

 

USB-mälupulga ühendamine ja SIM kaardi paigaldus 

 

 

 

Vertical Offset (Vertikaalne nihe) 

Funktsioon liigutab mudelit vertikaalselt alla/üles. Tööaknas vajutada Tools 

(tööriistad) ja Vert. Offset (vertikaalne nihe). 
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Avanenud aknas on võimalik nuppude abil vertikaalset nihet määrata. Tera 

nurkade alla/üles väärtuseid (ekraani ülanurkades) näidatakse seejärel juba 

nihutatud mudelpinnast – ristlõikel kuvatakse see tumesinise joonena. 

Helesinine joon tähistab mudeli originaalpinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikaalse nihke muutus 10 cm 

 

Vertikaalse nihke muutus 1 cm  

 

 

Vertikaalse nihke muutus 1 mm 

 

 

Vertikaalne nihe seadistatakse nii, et tera hetkeasendi referentspunkti 

alla/üles väärtus oleks null. Seega mudel nii-öelda nihutatakse tera 

referentspunkti vastu.  

Kiiremini saab vertikaalset nihet muuta paneelil asuvate 

nuppude abil. Iga vajutus muudab väärtust 1 cm võrra 
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Tera referentspunkt ja hüdraulika punkt 

Tera referentspunkti tähistatakse kollase ristina. Kaugused telg- ja juhtjoonest 

kuvatakse arvestades selle punkti asukohta. Ka piketaaži ja absoluutkõrgust 

kuvatakse vastavalt sellest punktist. 

Tera hüdraulika punkti alt mõõdetakse mudeli projektset põikkallet (Target), mis 

edastatakse tera põikkalde andurisse ning samuti arvestatakse sellest kõrguste 

erinevusi. Tähistatakse kollase kolmnurgana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööaknas vajutada Tools (tööriistad) ja Blade Settings (tera seaded). 
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Nii Blade Ref. Point (referentspunkt) kui ka Hydraulic control point (hüdraulika 

punkt) real on kolm võimalikku valikut – Left (vasakul), Center (keskel) ja Right 

(paremal). Tööaknas vasakule/paremale nooli vajutades muutub hüdraulika 

punkti asukoht. Nooli üles/alla vajutades muutub referentspunkti asukoht. 

 

Kõrguse kalibreerimine reeperil 

Tera kõrguse kalibreerimine reeperil tagab, et baasjaamalt saadav kõrgus ühtiks 

geodeedi poolt objektile paigaldatud kõrgustega. See kõrvaldab võimaliku 

kõrguste erinevuse ehk siis võrdsustab tera absoluutkõrguse reeperi omaga. 

Tera kõrgust tuleb kalibreerida: 

• tera kulumise kompenseerimiseks 

• uuel objektil või objekti vahetades 

• peale baasjaama asukoha muutust/koordineerimist 

• kahtluse korral, kui kõrgustes miskit ei klapi 

• kui antenni kõrgus tera suhtes on muutunud 

Kõrguse kalibreerimisel peavad nii tera põik- kui pikikalle olema nullis. Tera olgu 

masina suhtes risti, roomikute või ratastega samal tasapinnal ning mast 

vertikaalselt (nii-öelda tööasend). Masin peab seega olema võimalikult tasasel 

pinnal. Kalibreerimisel veenduda, et GNSS täpsus ei oleks üle 2 cm, parem kui 

oleks 1 cm. Reeper peaks asuma avatud horisondil, mitte puude, hoonete vms. 

vahetus läheduses. Nende tingimustega tuleks ka reeperi paigaldamisel 

arvestada. 

Ühe mastiga/antenniga süsteem 

Tera referentspunktiks (kollane rist) valida antennimasti asukoht. Põikkalle 

kuvatakse tööaknas Actual (tegelik kalle) real. Asetada tera referentspunkt 

reeperile täites eelpool nimetatud tingimusi. Tööaknas valida Tools (tööriistad) 

ja Blade Settings (tera seaded). 

Põikkalde nullimine – 2D 
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Manuaalselt 

saab kõrgust 

kalibreerida 

tera kulumise 

(Blade wear) 

real oleva 

väärtuse 

muutmisega. 

Muuta 

väärtus 

selliseks, et 

tööaknas 

kuvatav absoluutkõrgus (Elevation) oleks võrdne reeperi kõrgusega. Calibrate 

(kalibreeri) nuppu sel puhul vajutama ei pea. 

Automaatseks kalibreerimiseks sisestada Elevation of known point (tuntud 

punkti kõrgus) reale reeperi kõrgus ja vajutada Calibrate (kalibreeri). Tera 

kulumise (Blade wear) rea väärtust muudetakse sel juhul automaatselt. 

Tööaknasse tagasi liikudes jälgida, et absoluutkõrgus vastaks reeperi omale. 

Kahe mastiga/antenniga süsteem 

Tera referentspunktiks (kollane rist) valida Center (tera keskel). Põikkalle 

kuvatakse tööaknas Actual (tegelik kalle) real. Asetada tera referentspunkt 

reeperile täites eelpool nimetatud tingimusi. Tööaknas valida Tools (tööriistad) 

ja Blade Settings (tera seaded). 

 

Kahe mastiga 

süsteemi 

puhul on 

kõrgust 

võimalik 

kalibreerida 

vaid 

manuaalselt -  

Blade wear 

real Left 

(vasak) ja 
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Right (parem) väärtuseid võrdselt muutes. Kui vasaku nurga väärtust 

muudetakse 2 cm, siis sama tuleb teha ka parema nurgaga ja vastupidi. 

Tööaknasse tagasi liikudes jälgida, et absoluutkõrgus vastaks reeperi omale. 

Calibrate (kalibreeri) nupp tähendab kahe masti puhul põikkalde nullimist – 

selleks panna tera põikkalle loodi abil nulli ja vajutada Calibrate. Blade wear real 

muutuvad väärtused automaatselt. Kõrgus tuleks seejärel manuaalselt 

kalibreerida????. 

NB ! Masinajuht vastutab esialgsete teramõõtmete olemasolu eest – need 

peavad olema paberile välja kirjutatud ja masinaga alati kaasas käima. 
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Failide import iCP42 paneeli USB-mälupulgalt ja projektifailide aktiveerimine 

Mälupulk peab olema FAT32 failisüsteemis. 

 

Mälupulgal peab olema IN nimeline 

kaust (vajadusel ise luua). In kausta 

panna  projektikaust(ad), milles oma-

korda asuvad failid (mudelid, plaanid, 

teljed jne.)  

Pildinäite puhul on in kaustas 3 

erinevat projekti ja Projekt 1 kausta 

sisu avatuna. Peale failide importi 

tekiks paneeli 3 uut projekti (projekti-

kaustade nimedega). 

Millega tihti eksitakse: 

1. Failid on „lahtiselt“ USB mälupulgal 

2. Failid on „lahtiselt“ in kaustas (ilma projektkaustata) 

3. In kaustas olevad projektikaustad on lahtipakkimata (.zip, .rar failid) 

4. In kaustas on topelt projektikaustad (kaustas veel teine kaust) 
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Failide/projektide import 

 

 

Peale mälupulga ühendamist paneeliga (mälupulga äratundmiseks võib kuluda 

kuni 10 sekundit) vajutada peamenüüs Tools, Data Transfer ja USB sync. (kui 

projekt on serverist allalaetav, siis valida Remote sync). 
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Sync to IN nupule vajutades kopeeritakse kõik projektid paneelist mälupulgale in 

kausta, et need need vajadusel mõnda teise paneeli importida. Sellega olla 

ettevaatlik, kuna uude paneeli laetakse sellisel juhul kõik teises paneelis olevad 

projektid, pluss need, mis juba mälupulgal in kaustas asusid. Soovituslik on 

eelnevalt mittevajalikud projektid paneelist ära kustutada (vt. projektide 

kustutamine). Mälupulgalt saab projekte kustutada vaid arvuti abiga.   

 

Imporditavate failide olemasolul küsitakse, kas need tahetakse üle kirjutada. Yes 

variant kirjutab faili üle, No variant mitte. Linnukese märkimisega kasti, 

toimitakse sarnaselt kõikide olemasolevate failidega.  
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100% saavutamisel vajutada OK ja liikuda tagasi peamenüüsse. 
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Projektifailide aktiveerimine 

 

Peamenüüs vajutada Project (projekt) ja valida äsja paneeli imporditud projekt 

(vajadusel kasutada kerimisriba). Liikuda tagasi peamenüüsse. 

Valida Settings (seaded) ja Surface (pind). 
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Reference type (mudeli tüüp) on kolmnurkmudeli puhul Terrain model. 

Reference (referentsi) realt valida õige kolmnurkmudel (.trm laiendiga) ja peale 

Center line (telgjoone) rea taha asuvasse kasti linnukese lisamist valida õige 

teljejoon (.lin või .l3d laiendiga). 

 

 

 

Liikuda menüüs üks samm tagasi ja valida Help models (plaanifailid). Plaanifailid 

on üldiselt .geo (Coordinate file) või .dwg/.dxf laiendiga (DWG/DXF) failid. Valida 

õige failitüüp (Type) ja plaanifaili rea (Model) taga oleva „linnukesega“ on 
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võimalik vastav plaanifail aktiveerida (on/off – sisse/välja). Kõik valitud 

plaanifailid kuvatakse veidi kõrgemal olevas aknas Active models (aktiivsed 

plaanifailid). 

 

GNSS süsteemi puhul tuleb aktiveerida ka lokalisatsioonifail (tavaliselt L-EST97, 

ehk Eesti koordinaatsüsteem) – selleks liikuda menüüs üks samm tagasi ja valida 

(Localization) ning klõpsata Localization real ja valida L-EST97. Kui L-EST97 

valikust puudub, on see puudu ka imporditud projektikaustast või on see 

kustutatud. Neil juhtudel tuleb see mälupulgale vastava projekti kausta 

kopeerida ja teha failide import uuesti. Tahhümeetriga töötavatel seadmetel ei 

ole L-EST97.lok faili olemasolu projektikaustas vajalik. 

Kui mudelifail, plaanifailid, teljefail ja koordinaatsüsteem valitud, liikuda tagasi 

peamenüüsse ja sealt tööaknasse (grade).  
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Projektifailide aktiveerimine – uuem tarkvara 

 

Peamenüüs vajutada Project (projekt) ja valida äsja paneeli imporditud projekt 

(vajadusel kasutada kerimisriba). Liikuda tagasi peamenüüsse. 

 

 

Valida Settings (seaded) ja Surface (pind). 
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Mudeli tüübiks valida Terrain model (kolmnurkmudel), valida mudelifail(id) . trm 

laiendiga ja vajutada ADD (lisa). 

 

Center line (telg) realt valida õige teljejoon (.lin või .l3d laiendiga). Valida saab 

kuni kolm mudelifaili. Rohelise „silmaga“ valitud mudelifaile saab pärast saab 

tööaknas kiirelt vahetada (F3 või F4 nuppude abil). Roheline „linnuke“ tähistab 

aktiivset mudelit. Mudelifaili taga oleval mutrivõtmel vajutades saab vajadusel 

peita mudelikolmnurgad, et teised plaanifailid oleksid arusaadavamad. Selleks 
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jätta Draw triangles (näita kolmnurki) rea ees olev kast tühjaks. Mudelikolmnurki 

saab peita ka tööaknas olles – Tools (tööriistad), Configure models (muuda 

mudelit) ja vajutada mutrivõtmel.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

Kolmandas aknas saab määrata tolerantsid ehk täpsusvahemiku, mille piires 

muutuvad tööakna ülemistes nurkades kuvatavad abivärvid roheliseks. Upper 

tolerance (ülemine tolerants), Lower tolerance (alumine tolerants). Antud näite 

puhul kuvatakse tööakna nurkades rohelist värvi, kui tera nurgad on +-5 cm 

vahemikus mudelipinnast.  

 

Seejärel liikuda ekraani ülaosas paikneva parema noole abil Help models 

(plaanifailide) aknasse. Valida plaanifaili tüüp - .geo faili puhul Coordinate file ja 

.dxf ja .dwg failide puhul DWG/DXF. Valida plaanifail ja vajutada ADD (lisa). 

Plaanifailirea ees oleva punast risti vajutades kaob vastav joonis plaanilt, kuid 

selle saab vajadusel ADD nupuga taas lisada. 
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GNSS süsteemi puhul tuleb aktiveerida ka lokalisatsioonifail (tavaliselt L-EST97, 

ehk Eesti koordinaatsüsteem) – selleks liikuda menüüs üks samm tagasi ja valida 

(Localization) ning klõpsata Localization real ja valida L-EST97. Kui L-EST97 

valikust puudub, on see puudu ka imporditud projektikaustast või on see 

kustutatud. Neil juhtudel tuleb see mälupulgale vastava projekti kausta 

kopeerida ja teha failide import uuesti. Tahhümeetriga töötavatel seadmetel ei 

ole L-EST97.lok faili olemasolu projektikaustas vajalik. 

Kui mudelifail, plaanifailid, teljefail ja koordinaatsüsteem valitud, liikuda tagasi 

peamenüüsse ja sealt tööaknasse (grade). 
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Projektide kustutamine 

 

Projektide kustutamiseks valida peamenüüs Tools (tööriistad) ja File manager 

(failide haldamine). Vajutada projektikaustal ja vajutada Delete (kustuta) ning 

seejärel Yes. Projektikausta ees oleval sinisel noolel vajutades on võimalik näha, 

milliseid faile kaust sisaldab. 
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Geoidifaili import 

 

Geoidifaili olemasolu kontrolliks vajutada peamenüüs Settings (seaded), 

Localization (lokalisatsioon), Details (detailid). Paneeli juba imporditud 

geoidifaile on võimalik valida mutrivõtmel vajutades. NB! Mitme erineva 

geoidifaili puhul veenduda, et aktiivne oleks just see õige. 

 

Geoidifaili (geoid file) rea taga olev Missing! (puudub) tähendab, et geoidifail 

puudub paneeli süsteemist. Tulemuseks on ca 20 m kõrgemad (ellipsoidi) 

kõrgused  võrreldes projektse mudelipinnaga. 
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Geoidifaili sisaldav .dat-fail (Estonia-coord-sys.dat või uus Estonia 2017.dat) 

panna mälupulgale system nimelisse kausta. Peamenüüs vajutada Tools, About, 

Upgrade, USB, siis valida vastav fail ja vajutada OK. Seejärel küsitakse kinnitust 

(Apply update file?), vajutada YES. Peale seda lülitab süsteem end välja. 

Uuesti kontrollides on näha, et geoidifail on imporditud ja kõrgused kuvatakse 

nüüd vastavalt valitud geoidifailile. Geoidifail on vaja paneeli vaid korra laadida, 

edaspidi arvestatakse sellega iga kord kui L-EST97 koordinaatsüsteemi 

kasutatakse. 
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Toon ka näite, kui on juba vaja kasutada uut 2017 aasta geoidi. Koordinaat-

süsteemi nimi on muudetud (L_EST97-geoid2017.lok), kuigi sisu ei muutunud. 

Mutrivõtmel vajutades aktiveerida ESTGeoid2017.grd. Eriti üleminekuperioodil 

uuele geoidile on vaja teada kumma geoidi kõrguste järgi veel töid teostatakse. 

Vahed vana ja uue geoidi vahel on mõnikümmend cm, seega ei pruugi vahe olla 

silmnähtav.  
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Tarkvara uuendamine 

Palume saata meile tarkvara(de) uuendamiseks vajalik eelinfo. Selleks valida 

peamenüüs Tools, About. 

Teada on vaja Version real asuvat paneeli süsteemitarkvara versiooni (nt. 

2.41.1), Lock ID (ID numbrit), Modules (moodulid) aknas Maintenance expires 

real asuvat uuenduskuupäeva (nt. 01.01.2015). Süsteemitarkvara versiooni 

2.41.1 paigaldamiseks peab uuenduskuupäev olema 12.07.2017 või hilisem.   
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Vajalikud on ka paneeli tagakülje infosildil asuvad S/N (seerianumber) ja P/N 

(toote/artikli number). 

 

Vältimaks konflikte liiga erinevate süsteemitarkvarade versioonide vahel, peab 

ka GNSS vastuvõtja või tahhümeetri süsteemitarkvara paneeli oma toetama. 

Seega on mõistlik neid alati samal ajal uuendada. GNSS vastuvõtja või 

tahhümeetri puhul on peab samuti teada olema seerianumber, toote/artikli 

number, senine süsteemitarkvara versioon ja uuenduskuupäev (Maintenance 

date). Võimalusel saata meile pilt GNSS vastuvõtja või tahhümeetri infosildist. 

Tarkvara(de) uuendamise aeg ja koht kokkuleppel. 
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Failitüübid/formaadid 

.trm  failid on Leica formaadis kolmnurkmudelid. Võimalik salvestada Leica 

IconOffice tarkvara abil või suudab tarkvara dwg/dxf-faili salvestatud 

kolmnurgad (3D face´id) paneelis ise .trm mudelifailiks konverteerida (vt. ka .dwg 

ja .dxf). Samuti sobivad paneeli impordiks LandXML-faili salvestatud 

kolmnurgad. 

.lin ja .l3d failid on Leica formaadis teljefailid. L3d-fail on uuem versioon .lin failist 

ja sisaldab ka kõrguslikku (pikiprofiili) infot. Võimalik salvestada Leica IconOffice 

tarkvara abil. Samuti on sobinud LandXML-formaati salvestatud telg, mille 

paneelitarkvara ise .lin või .l3d teljefailiks konverteerib. Samuti on võimalik 

paneelitarkvaras .geo plaanifailidest valitud joontest ise teljefaile teha (vt.). 

Aktiivne teljefail  võimaldab kuvada kaugust telg- või juhtjooneni, kuvada 

piketaaži ja kasutada kalde lukustamise/pikendamise funktsiooni. 

.geo failid on Leica formaadis ühevärvilised plaanifailid (jooned, kaared, 

punktid). Võimalik salvestada Leica IconOffice tarkvara abil. Samuti sobivad 

paneeli impordiks LandXML-faili salvestatud jooned. 

.dwg ja .dxf failid on laialt levinud AutoCADi tarkvara failiformaadid. Neid faile 

võib kasutada paneelitarkvaras värviliste plaanifailidena või siis 

mudelikolmnurkade (3D face´ide) impordiks. Kasutada plaanifailis ainult 

vajalikke jooni, et hoida plaanifailide mahud mõistlikud. Vältida block, hatch 

objekte vms. Mitte kasutada liiga uusi failiversioone, kuna vanemad 

paneelitarkvarad ei pruugi neid veel toetada. Samuti vältida nii faili – kui 

kihinimedes ÕÄÖÜ tähti, mis võivad konverteerimist .trm-iks takistada. 

Õnnestunud konverteerimisel saab .trm mudeli nimeks failinimi + (kolmnurkade) 

kihinimi. 

.xml fail on samuti laialt levinud LandXML failiformaat. Sellesse formaati on 

võimalik salvestada nii mudelikolmnurgad, plaanijooned kui ka teljefailid 

(soovituslikult kõik eraldi failidena ja korrektsete faili- ja kihinimedega) ning 

paneelitarkvarasse importida. Xml-faili salvestatud kolmnurgad 

konverteeritakse .trm-iks, jooned .geo-ks ja teljed .lin-iks või .l3d-ks. Xml-faili 

salvestatav info kujuneb välja koostöös lõppkasutajaga. 

.lok fail on koordinaatsüsteemifail, mis on vajalik lisada projektikausta GNSS 

vastuvõtjate puhul. 
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Referentskõrguse mudel (Height reference) 

Võimaldab sisestada absoluutkõrguse, millest tööaknas kõrguseid kuvama 

hakatakse. Eraldi kolmnurkmudelit selleks tegema ei pea.  

 

Peamenüüs valida Settings, Surface ja Height reference. ADD (lisa) nupuga 

tekitatakse aktiivse projekti nimega .hrf-fail. Selle rea taga mutrivõtit vajutades 

ilmneb aken, kuhu sisestada Height (kõrgus) reale vajalik absoluutkõrgus. 
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Tera nurgad näitavad nüüd kõrgust varem määratud absoluutkõrguseni 

(tööaknas Design – 1.000 m). Plaanifaile on võimalik endiselt kasutada ja ka 

vertikaalset nihet (Tools - Vertical offset või paneelinuppude abil) muuta. 
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Kalde hoidmise valikud (Hold Slope options) 

Seda funktsiooni on võimalik kasutada vaid aktiveeritud .lin või .l3d teljefaili abil 

(Surface – Center line). Mitteaktiivse teljefaili või selle puudumisel, kuvatakse 

veateade. 

Tööaknas valida Tools (tööriistad) ja Hold slope options (kalde hoidmine). 

Tavaolukorras võetakse projektne kalle tera hüdraulika punkti all (kollane 

kolmnurk) olevalt mudelipinnalt. Kalde hoidmise funktsioon lihtsustab tee 

alumiste konstruktsioonide ehitamist projektse nõlvani, isegi kui tera hüdraulika 

punkt asub juba näiteks nõlva peal. 
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Kui kalde hoidmise viisiks (Hold slope mode) valitakse (From center line - teljest), 

siis tuleb sisestada kaugus telgjoonest (Hold slope dist from CL), mis määrab 

asukoha, kust projektne kalle võetakse (mudelipinnalt, mis on risti vaadatuna 

telgjoonest 1 meetri kaugusel). Miinusmärgiga sisestatud väärtus määrab kalde 

vasakul ja plussmärgiga paremal pool telgjoont. Linnukese lisamisel kasti, 

kuvatakse ristlõikel kalde arvutamiseks vajalikud kaks punkti. Punktide keskkoht 

ongi määratud kaugus teljest ja omavaheline kaugus 0,5 m. 
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Peale kauguse määramist liikuda menüüs tagasi ja vajutada tööaknas Hold slope 

(hoia kallet). Roheline punktiirjoon tähistab nüüd mudelipinda, millest kuvatakse 

ka ekraani nurkades olevad alla/üles kõrgused. Seda funktsiooni kasutades 

veenduda, et üks punktidest ei jääks näiteks -2,5 %-lise kaldega asfaltkattele ja 

teine -4 %-lise kaldega peenrapinnale. Samuti ei pruugi soovitud olla tulemus, 

kus määratav kaugus jääb nulliks ja üks kalde arvutamise punkt on 0,25 m vasakul 

ja teine 0,25 m paremal pool telge (mis tähendaks nö. „katuses“ tee puhul 

üldjuhul 0%-list põikkallet). 
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User defined (kasutaja määrab) variandi puhul saab soovitud kaldeprotsendi 

(Holding slope at) ise sisestada. Seega on võimalik ehitada alumisi 

konstruktsioone mudelipinnast erineva kaldega, ilma et selleks eraldi 

kolmnurkmudelit vaja oleks. Kuna sisestada saab vaid ühe konkreetse 

kaldeprotsendi, ei saa seda funktsiooni kasutada muutuvate põikkalletega 

lõikudes (nt. viraažide kujunemisel). Samuti on oluline mõista, et kaldeprotsendi 

arvutamise alguskoht asub täpselt valitud telgjoone all. On olukordi, mil alumise 

(või ka ülemise) konstruktsiooni kalde alguskoht ei kattu projektse teljega - 

üldjuhul ühepoolse põikkaldega teed ja 2+2 maanteed. Veenduda projektseid 

ristlõikeid uurides, et antud funktsiooni valesti ei kasutataks (vajadusel tuleb 

lasta telgjooni lisaks teha). 
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Paralleelnihe (perpendicular offset) 

Võrreldes vertikaalse nihkega (vertical offset), ei muuda paralleelnihe kogu 

mudelipinna kõrgust, vaid jälgib konkreetsel hetkel tera referentspunkti (kollane 

rist) all asuvat mudelipinda (kolmnurka). Kõrguslik nihe arvutatakse paralleelselt 

mudelipinnaga ehk siis risti. Paralleelne nihe on kasuks eelkõige ekskavaatorite 

töös, kus nõlvadel töötades ei pruugi vertikaalse nihke kasutamine anda soovitud 

tulemust. Mida suuremat vertikaalset nihet kasutatakse ja mida järsemad 

nõlvad, seda suurem viga tekib nõlvakonstruktsiooni paksuses. Sisestatud -0,5 m 

vertikaalset nihet võib tähendada nõlval (võrreldes pealmise mudelipinnaga) -

0,45 m nihet (risti vaadatuna). Paralleelnihke puhul arvutatakse ka nõlval nihe 

risti mudelipinnaga (ehk siis sisestatud -0,5 m). 

Paralleelnihke aktiveerimiseks valida tööaknas Tools (tööriistad) ja Configure 

models (muuda mudeleid). Mitme aktiivse mudeli puhul vajutada õige rea taga 

oleval tööriistakastil. Teha märge, et soovitakse kasutada paralleelnihet 

vertikaalse nihke asemel. Väärtuseid saab sisestada  kohe, Tools menüüst või 

paneelinuppude abil. 
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Antud näites on tera referentspunkt juba nõlva peal, seega kuvatakse kõrguseid 

risti nõlva pinnaga. 
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Juhtjoon (Guide Line) 

Juhtjoon on .lin või .l3d formaadis abijoon, mille aktiveerimisel kuvatakse töö-

aknas kaugus tera referentspunktist juhtjooneni. Ristlõikel sinine katkendjoon. 

Tööaknas valida Tools (tööriistad) ja Guide line options (juhtjoone valikud). Horiz. 

Offset (plaaniline nihe) abil on võimalik juhtjoont sisestatud väärtuse võrra 

vasakule või paremale nihutada. Samuti on võimalik juhtjoont valida .geo 



 
 

37  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

formaadis olevast plaanifailist. Selleks anda valitud joonele nimi ning vajutada 

Save and use (salvesta ja kasuta). Selliselt .lin või .l3d formaati salvestatud jooni 

saab kasutada ka telgjoontena (Center line).  

Näites on juhtjooneks valitud parema peenra serv (0,15 m paremale nihutatud) 

ja kuvatakse kaugus tera referentspunktist juhtjoooneni (1,850 m). 
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Loo ise mudel (Create Surface) 

Võimalik on teha ise sirgjooneline mudelipind - ühe pikikaldega ja kahe 

põikkaldega. Selleks valida peamenüüs Create Surface (loo mudel), edasi Create 

new surface (loo uus mudelipind). 

 

Järgmises aknas valida mudeli loomise meetod Read GPS (GPS punktide põhjal) 

või Enter coords manually (sisesta koordinaatpunktid käsitsi). 
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Esmalt tuleb määrata telgjoone moodustavad punktid. Blade touch point (tera 

puutepunkt) määrab, kas koordinaatpunkt määratakse tera vasaku nurga (Left), 

masti asukoha (Mast) või tera parema nurga (Right) järgi. Read nupu 

vajutamisega mõõdetakse telje esimene koordinaatpunkt, seejärel liikuda teise 

punkti ja määrata sarnaselt ka teine telje koordinaatpunkt. 

Käsitsi on võimalik muuta telje suunda (Bearing), telje pikkust (Sloping distance) 

ja pikikallet (Forward slope). Koordinaadid muutuvad vastavalt. 
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Edasi tuleb määrata põikkallete arv mõlemal pool telgjoont (Number of CS`s on 

each side of CL) ja kas põikkalle määratakse (CS`s defined by) protsendi (Percent) 

või suhtarvu (Ratio) alusel. 

Määrata esimene vasakpoolne põikkalle (First left side slope) ja esimene 

vasakpoolne kaugus telgjoonest (First left side dist). 
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Määrata esimene parempoolne põikkalle (First right side slope) ja esimene 

parempoolne kaugus telgjoonest (First right side dist). 

Määrata teine vasakpoolne põikkalle (Second left side slope) ja teine 

vasakpoolne kaugus telgjoonest (Second left side dist). 
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Määrata teine parempoolne põikkalle (Second right side slope) ja teine 

parempoolne kaugus telgjoonest (Second right side dist). 

Järgmiseks küsitakse, kas määratud ristlõige kehtib ka teises punktis. Yes 

vajutades, on tulemuseks samade laiuste ja põikkalletega tee alguspunktist lõpp-

punktini. No vajutades, tuleb teine ristlõige defineerida sarnaselt esimesele – 

sellisel juhul saab moodustada muutuvate laiuste ja põikkalletega mudeli. 
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Määrata mudelile nimi (Create surface name), vajutada OK ja liikuda tööaknasse. 

 

 

 

 

 



 
 

44  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

Valides mudeli loomise meetodiks käsitsi sisestuse (Enter coords manually), 

tuleb sisestada kahe koordinaatpunkti väärtused, mis moodustavad telje. 

Edasine on sarnane varasemale. 

 

Mudelipinda moodustavaid jooni on võimalik salvestada juht- ja telgjoonteks 

(vt. peatükki juhtjoon).  
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Kaughaldus (Leica ConX) 

Seadistatud kaughaldus võimaldab üle interneti näha sama pilti, mida näeb 

masinajuht iCP42 paneelis ning vajadusel teda juhendada või teha seadme 

seadistustes muudatusi. Selleks on esmalt vaja paneelis luua internetiühendus.  

Paneeli tuleb sisestada SIM kaart ja veenduda, et paneeli külge on kinnitatud 

GSM-antenn. Välise modemi puhul veenduda, et see oleks paneeli USB-pesasse 

ühendatud. 

Peamenüüs valida Settings (seaded), Other (muu seadistus) ja Networking 

(internetiühendus). 
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Sisese modemi (Internal modem) taga mutrivõtmel vajutades sisestada vastava 

võrguteenuse pakkuja APN-aadress. APN rea taga asuval mutrivõtmel vajutades 

sisestada SIM kaardi PIN kood. 

Vajutada Connect (ühenda). Kui internetiühendus on loodud, ilmuvad ekraani 

paremasse ülanurka GSM-levi tähistavad kollased levipulgad ning 

internetiühendus on siis võimalik katkestada nupuga (Disconnect).   
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Liikuda menüüs tagasi ja valida Services (teenused). Serveri aadressiks peab 

olema conx.leica-geosystems.com. Juba seadistatud kaughaldusest annab 

märku Status (staatus) rea taga olev sõna Paired (paaritatud). Vastasel juhul on 

kaughaldajal vaja ühendamiseks paneeli Lock ID numbrit ja ekraanil kuvatavat 

ühenduskoodi. 

Share screen (jaga ekraani) rea taga mutrivõtmel vajutades veenduda, et 

lubatud oleks ka kontrollrežiim (Enable Remote Control mode).  
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Kui kaughaldus seadistatud, valida peamenüüs Tools (tööriistad) ja vajutada 

allpool Share screen (võimalda kaughaldust). 
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Tahhümeetri lisamine instrumendiks 

Peamenüüs valida Settings (seaded), Instruments (instrumendid). Tüübiks 

(Type) valida tahhümeeter (Total Station) ja vajutada Add (lisa). 

Tahhümeetri mudeli realt (Model) valida õige tahhümeeter. Nime real (Name) 

on võimalik nime täpsustada, et hiljem oleks võimalik instrumente eristada. NB! 

Liiga vana süsteemitarkvara tõttu ei pruugi kõiki uusi tahhümeetrite mudeleid 

veel valikus olla. 
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Port valikusse jätta COM 2 ja valida, kas kasutatakse raadiot (Radio) või 

bluetooth raadiot (Bluetooth Radio) ning vajutada Configure Radio (seadista 

raadio). Vajadusel lülitada tahhümeeter eelnevalt masinautomaatika režiimile. 

Seejärel ühendada vastuvõtja raadio või bluetooth raadio kaabli küljest lahti 

ning taas kinni. Siis vajutada OK. Raadio valiku puhul avaneb seejärel aken, kust 

valida ühenduseks sama raadiolingi number, mis raadioga tahhümeetrilgi. 
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Bluetooth raadio puhul vajutada Scan (skanneeri). Umbes minuti jooksul 

otsitakse lähedal asuvaid bluetooth raadioid. 

Peale otsingut valida õige tahhümeeter ja vajutada Pair (paarita). Enable filter 

(kasuta filtrit) eemaldab valikust asjasse mittepuutuvad bluetooth seadmed. 

Otsingutulemuste puudumisel tasuks siiski vaadata, et filter just otsitavat 

seadet valikust ei eemaldanud. 
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Pildil on näha juba loodud bluetooth ühendus. Mitme ühenduse puhul on 

võimalik ka vajalikku Select (vali) nupuga valida. Seejärel liikuda tagasi 

tööaknasse ja proovida, kas ühendus tahhümeetriga on olemas. Ka 2D all peab 

instrumendiks olema valitud tahhümeeter. Vajadusel valida tahhümeetrile 

vastav masinaseadistus (Settings-Machine), mille tera mõõdud võivad GPS 

seadistusest erineda.   



 
 

53  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

iCG60 seadistus – sisene raadio 

Peamenüüs vajutada Settings (seaded), Instruments (instrumendid). Kui vastav 

seade puudub, tuleb see Add (lisa) nupu abil lisada. Vajutada seadistuse taga 

olevat mutrivõtit. 

Seadistada vastavalt pildile ja liikude noolega paremale järgnevale lehele. 
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RTK seadmeks (RTK source) valida raadio (Radio) ja sõnumitüübiks üldjuhul 

RTCM v3.1 (peab teadma, mis sõnumitüüpi baasjaam edastab). 

Raadio taga mutrivõtmel on võimalik valida vastuvõtja raadiokanali number. 

Kui raadiokanalite nimekiri iCG60 vastuvõtjas puudub, tuleb see käsitsi iCG60 

antenni sageduse real MHz-des sisestada (peab teadma, mis raadiosagedusel 

baasjaam töötab). 
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Kolmandal lehel valida baasjaama tootjafirma (enamasti Leica) ja aktiveerida ka 

Vene satelliitide süsteem (Use Glonass). Seejärel vajutada Send rover (saada 

info vastuvõtjasse). Vajutada OK. Vajadusel seadistada peale seda 

raadiosagedus iCG60-s käsitsi. 

Neljas aken kuvab satelliitide infot. Liikuda tööaknasse. 
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Peale edukat seadistamist peaks tööaknas iCG60 ikoonil vajutades avanema 

sarnane pilt. Kuvatakse nähtavate satelliitide arv (Number of satellites) ja 

vastuvõetava sõnumi intervall (Message age), mis peaks olema 0-1 sekundit. Fix 

0,02 m näitab, et +-2 cm täpsus on saavutatud. 
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iCG80 seadistus – sisene raadio 

Peamenüüs vajutada Settings (seaded), Instruments (instrumendid). Kui vastav 

seade puudub, tuleb see Add (lisa) nupu abil lisada. Vajutada seadistuse taga 

olevat mutrivõtit. 

RTK seadmeks (RTK device) valida sisene raadio (Internal Radio). Vahel on 

kasutusel hoopis väline valge raadioseade – siis valida External Radio P2. 

Sõnumitüüp (RTK message) ja baasjaama antenn (Ref antenna) tuvastatakse 
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automaatselt. Baasjaama tootja (Ref Sensor) on vaja ise valida. Raadio 

seadistamiseks vajutada mutrivõtmel. 

Kanalinimekirja olemasolul raadios valida õige kanalinumber (Channel) või 

sisestada sagedus (Frequency) käsitsi (peab teadma, mis raadiosagedusel 

baasjaam töötab). Ülejäänud seaded vastavalt pildile. 

Teisel lehel valida vastuvõtja GPS antenn. Kahe GPS antenniga süsteemi puhul 

märkida kaksik-GPS (Dual GPS). 



 
 

59  info@thek.ee 
  www.thek.ee  

Satelliitide seadete (Satellite Config) all veenduda, et Glonass oleks valitud. 

Neljas leht kuvab satelliitide infot. 

    

Kui seadistust on muudetud, siis peamenüüsse tagasi liikudes küsitakse, kas 

tahetakse uued seaded salvestada. Vajutada Yes (jah). Seadistus saadetakse 

automaatselt iCG80 vastuvõtjasse. 
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Tööaknas iCG80 ikoonil vajutades kuvatakse nähtavate satelliitide arv (Number 

of satellites) ja vastuvõetava sõnumi intervall (Message age), mis peaks olema 

0-1 sekundit. 
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iCG80 seadistus – Server & Port (sisene modem) 

Võimalik luua ühendus baasjaamaga üle interneti. Baasjaam peab olema 

seadistatud staatilise IP aadressiga SIM kaardiga. iCG80 vastuvõtjas võib olla 

tavaline andmeside SIM kaart. 

Peamenüüs vajutada Settings (seaded), Instruments (instrumendid). Kui vastav 

seade puudub, tuleb see Add (lisa) nupu abil lisada. Vajutada seadistuse taga 

olevat mutrivõtit. 
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Seadistada vastavalt. Mutrivõtmel vajutades sisestada iCG80-s asuva SIM kaardi 

PIN kood ja vastava teenusepakkuja APN aadress. 

Teisel lehel sisestada Server reale baasjaama staatilise SIM kaardi IP aadress ja 

Port reale baasjaamale vastav pordi number. Ühendamine toimub 

automaatselt. Roheline linnuke tähendab, et ühendamine baasjaamaga 

õnnestus. 
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iCG80 seadistus – NTRIP (sisene modem) – Trimble VRS Now 

Võimalik on luua ühendus mõne baasjaaamade püsivõrguga. Vajalik soetada 

tasuline kasutusõigus. Sisselogimisparoolid ja info konkreetselt 

teenuspakkujalt. Samuti on vajalik andmeside SIM kaarti iCG60-sse. 

Peamenüüs vajutada Settings (seaded), Instruments (instrumendid). Kui vastav 

seade puudub, tuleb see Add (lisa) nupu abil lisada. Vajutada seadistuse taga 

olevat mutrivõtit. Seadistada vastavalt. Vajutada NTRIP taga mutrivõtmel. 
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Sisestage SIM kaardi PIN ja SIM kaardi teenuspakkuja APN aadress. 

Baasjaamade püsivõrgu (Ref. network) meetodiks valida VRS. 
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Kolmandal lehel sisestada püsivõrku ühendamiseks vajalik info koos 

kasutajanime (User ID) ja parooliga (Password). Täpsem info teenuspakkujalt. 

Ühendamine toimub automaatselt. Kui seadistuse alt väljudes küsitakse 

seadete salvestamist, siis vajutada Yes.  
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ww 

Tarkvara uuendamine??? 

Valikud 2D alt, saveload cradle instrumentide vahetus 3D alt, dual mast to total 

station 

Zero blade bullo ja kopp 

Kopa kõrguse kalibreerimine 2D 

 

 

Seadistus – icg60, icg80, powerbox, mns1200 

Store point options 

Topcon seadistus 

On/off cradle pilt, sisse ja väljalülitamine 

tera mõõdud 

 

 


