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GeoMax Zenith35 Pro kasutusjuhend
Kasutusjuhend on koostatud Zenith35 Pro näitel püsivara versiooni (v.2.07)
põhjal.
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1. Nupud ja LED tuled – tähendus ja funktsioonid
ON/OFF nupp lülitab
seadme sisse ja välja. Hoides
nuppu all 2s lülitub seade sisse –
samal ajal lülituvad sisse
voolutuled. Nad vilguvad 3s
roheliselt, kui seade käivitub.
Hoides ON/OFF nuppu 2s all –
lülitub seade välja.
Funktsiooni nupp – lülitab
ümber roveri või baasjaama
funktsiooniks. Hoides nuppu all 3s lülitab seadme ümber kas roveri või
baasjaama funktsiooniks.
Hoides seda nuppu all 5s – vormindab seade microSD kaardi, mälukaardi tuli
vilgub samal ajal punaselt.
Hoides nuppu all 10 s – vormindab seade System RAMi, mis kustutab kõik
eelnevalt salvestatud seaded. Mälukaardi tuli vilgub punaselt, RTK baasi ja RTK
Roveri tuled vilguvad roheliselt, satelliidi tuli vilgub kollaselt kiirelt 3 korda. Peale
vormindamist seade lülitub välja.
- RTK Baasi tuli: Põleb roheliselt, kui seade on lülitatud baasi režiimile. Vilgub
roheliselt, kui baasi kasutatakse.
- RTK Roveri tuli: Põleb roheliselt, kui seade on lülitatud roveri režiimile.
Vilgub roheliselt, kui roverit kasutatakse.
- Voolu tuled: Esimene tuli näitab, et vool tuleb vooluvõrgust. Teine tuli
näitab, et vool tuleb aku pealt. Põleb punaselt – aku tase madal.
- Wi-Fi tuli: Põleb roheliselt – on valmis kasutamiseks. Põleb siniselt – Wi-Fi
on ühendatud.
- Bluetooth tuli: Põleb roheliselt – on valmis kasutamiseks. Põleb siniselt –
Bluetooth on ühendatud.
- Asukoha täpsuse tuli: Ei põle – ühtegi satelliiti pole nähtaval. Vilgub
oranžilt – vähem, kui 4 satelliiti on nähtaval ja asukoha täpsust ei ole saadud.
Põleb oranžilt või roheliselt – täpne asukoht saadud.
- SD kaardi tuli: Põleb roheliselt – pesa on kasutamiseks valmis. Vilgub
roheliselt – andmeid kasutatakse. Põleb punaselt - kaardi maht on täis.
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2. Zenith35 Pro detailid

D

Pilt 2

A – Lemo port1 - kinnitub voolu kaabel

B – Lemo port2
C – UHF – TNC ühendus raadio antennile
D – UMTS – TNC ühendus GSM antennile
E – Tasapind, kuhu mõõdetakse instrumendi kõrgused
F – Mudeli tüüp – kas Zenith35 Pro või lihtsalt Zenith35
G – Seeria number
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3. Aku kasutus ja laadimine
Akut tohib laadida ainult selleks ette
nähtud laadijaga. Laadimisel on normaalne,
et aku läheb soojaks. Soovituslik on laadida
ka seisvat kasutamata akut 3 kuu tagant.
Aku taset saab kontrollida vajutades aku
peal olevale patarei nupule. Ilmuvad LED
tuled. 4 tuld põlevad - aku on täis. 1 tuli
vilgub – aku saab kohe tühjaks. Aku sisestus
seadmesse on näidatud pildil – punased
täpid peavad jääma kohakuti.

4. Sim kaardi sisestamine
Sim kaardi sisestamiseks peab
eemaldama aku. Kui seade saab
voolu vooluvõrgust peab seadme
enne kindlasti kinni panema.
Veendu, et kaart oleks kuiv ja terve.
Kaarti ei tohi painutada. Lükka kaart
õrnalt pildil näidatud Sim kaardi
pessa. Kaardi välja võtmiseks suru õrnalt uuesti
kaardile.
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5. Zenith35 Pro teise seadmega ühendamine
Zenith35 Pro saab ühendada seadmega, millel on wi-fi ühendus ja veebibrauser
(arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti). Lülita sisse Zenith35 Pro ja oota, kuni wi-fi tuli
roheliselt põlema hakkab.
Leia oma seadmel üles koht, kus saab otsida
wi-fi ühendusi. Zenith35 Pro all triipkoodi
juures on kuvatud tema seeria number (Vt.
Pilt 2 – G ). See number on kuvatud ka sinu
seadme wi-fi ühenduste all (Vt. Pilt 5).
Vajuta sellel numbril ja vali - ühenda.

Pilt 5

Mine veebibrauserisse ja sisesta aadress: 192.168.10.1
Vali Zenith35 Pro GSM-UHF Web UI

Nüüd süttib ka sinine tuli Zenith35 Pro’l – ühendus on olemas.
Edasi tuleb sisestada User name: admin ja Password: password.
Vajuta LOG IN.
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Avaneb ’Status Info’ leht, kus näeb hetke olukorda Zenith35 Pro’s toimuvast.

6. Zenith35 Pro menüü





Hardware Information – näeb olulisi andmeid Zenith35 Pro kohta
Position/Link Info – näeb mis seadistus töötab ja seadistuse andmeid
Settings - Sensor settings – saab vaadata ja muuta sensori seadeid
Settings – Satellite settings – Enable/Disable Satellite Systems - näeb
kasutatavaid ja olemas olevaid satelliidi süsteeme
 Formatting / Format Sensor – saab vormindada mälu, algseadmeid
taastada, seadet taas käivitada
 Updates – saab uuendada sensori-, ME-, raadio- ja GSM tarkvarasid
 Data Management – saab seadmest või SD kaardilt alla laadida andmeid
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Hardware Information – Riistvara Informatsioon

Receiver - vastuvõtja olulised andmed:
1. Receiver Model - kas Zenith35 Pro või lihtsalt Zenith35
2. Receiver Equipment Number- Vastuvõtja Seadme Number
3. Receiver Hardware Version - Vastuvõtja Riistvara Versioon
4. Receiver Serial Number – Vastuvõtja Seeria Number
5. Receiver Firmware Version – Vastuvõtja Püsivara Versioon
6. MCU Version – MCU Versioon
GNSS (Global Navigation Satellite System) (ME) Board: Satelliitide arvutamise
tarkvara olulised andmed:
1. GNSS (ME) Firmware Version – GNSS Püsivara Versioon
2. GNSS (ME) Hardware Version – GNSS Riistvara Versioon
Antenna – Antenni andmed
1. Antenna Type – Antenni tüüp
UHF Radio – UHF Raadio olulised seaded:
1. Radio Model – Raadio mudeli nimetus
2. Radio Firmware Version – Raadio Püsivara Versioon
3. Radio Serial No – Raadio Seeria Number
4. Radio Hardware Version - Raadio Riistvara Versioon
GSM (Global System for Mobile Communication) – GSMi andmed
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1. GSM Firmware Version – GSM Püsivara Versioon
Bluetooth – Bluetooth (Sinihammas)
1. Bluetooth Model – Bluetoothi mudel
Power Status – Voolu andmed
1. Power Source – Voolu allikas (aku pealt või vooluvõrgust)
2. Battery Power Level – Aku tase
Memory Device – Mäluseade
1. Used Memory – Kasutatav mälu
2. Space Information – Mälu mahu andmed

Formatting / Format Sensor – Sensori vormindamine

Format Internal Memory - Vormindab kogu mälu
Format Micro SD-Card – Vormindab SD-Kaardi
Reset receiver to factory settings – taastab seadme tehase seadistustele, kõik
eelnevad seadistused kaovad
Self Test – Seadme testimine
Restart Unit – taas käivitab seadme, seadistused jäävad alles.
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Updates – Uuendamine
Zenith35 Pro uuendusi saab ise tasuta Geomaxi lehelt alla laadida ja vajadusel
ise ka uuendada. Esmalt tee kindlaks, kas tegemist on Zenith 35 Pro või lihtsalt
Zenith 35 ( Vt. Pilt2 – F ).
Seejärel
mine
http://geomax-positioning.in/Downloads.htm?cid=14803
lehele. Kui Teil on Pro versioon, valige Zenith35 Pro kast. Kui on lihtsalt Zenith35,
valige Phased out – Zenith35 Series kast. Edasi valige ’Firmware’ – mõlemal
ühesugune valik. Näites on tegemist Pro versiooniga.

 NovAtel OEM7 Firmware – on GNSS (ME) Püsivara Versiooni
uuendamiseks. Kui tahad teada, kas seda on vaja uuendada vali
’Download’. Nüüd näed seda faili (OEM_OM7MR0102RN0000.bin), mis
on ka GNSS (ME) Boardi all GNSS Firmware Versioni nimeks.
Uuendamiseks salvesta see fail arvutisse.
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 UHF Radio Firmware – Raadio Püsivara Versiooni uuendamiseks.
Uuendatava versiooni nimi on kuvatud nime all - V.7.27.2.0.8.6. Zenith35
Pro’s leiab selle UHF Radio → UHF Firmware Version. Uuendamiseks
salvesta fail arvutisse.
 Zenith35 Antenna-Management – Zenith35 Pro antenni halduse
uuendamiseks. Uuendatava versiooni nime näed, kui valid ’Download’.
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Zenith35 Pro’s leiad selle faili, kui valid Updates → Antenna fail. Esimene faili
nimi peab sama olema, kui erineb, siis saab uuendada.

Esmalt veendu, et Zenith35 Pro’l on aku täis. Uuendamiseks salvesta
ngs08.003.zip fail arvutisse. Zip fail tuleb lahti pakkida. Nüüd vali ’Lehitse’ ja leia
see fail arvutist ülesse. Uuendamise alustamiseks vajuta ’Upload’. Peale
Zenith35 antenni halduse edukat uuendamist ilmub aken, kus tagasi liikumiseks
vajuta ’Back’.
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 Zenith35 Pro Onboard Firmware – on vastuvõtja püsivara versiooni
uuendamiseks. Uuendatava versiooni nimi on kuvatud nime all: (v2.07).
Zenith35 Pro’s leiab selle nime Receiver → Receiver Firmware Version.
Uuendamiseks salvesta fail arvutisse.
Vastuvõtja
(Receiver)
Püsivara,
GNSS
(ME)
Püsivara ja Raadio (UHF
Radio) Püsivara versioonide
uuendamiseks
vali
’Updates’ → ’Firmware fail’.
Upload Firmware File to
Sensor
–
Vastuvõtja
Püsivara uuendamine. Vali
’Lehitse’ ja otsi salvestatud
fail enda arvutist ülesse.
Uuendamiseks vali ’Upload’.
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Upload ME Firmware – GNSS (ME) Püsivara uuendamine. Vali ’Lehitse’ ja otsi
salvestatud fail enda arvutist ülesse. Uuendamiseks vali ’Upload’.

Upload UHF Firmware – Raadio Püsivara uuendamine. Vali ’Lehitse’ ja otsi
salvestatud fail enda arvutist ülesse. Uuendamiseks vali ’Upload’.
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7. Roveri seadistus - Trimble VRS
Et kasutada Trimble VRS võrku peab olema vastav litsents. Kinnitage Zenith35
Pro’le GSM antenn (VT Pilt 2). Seadmesse peab sisestama ka andmeside Sim
kaardi. Kui seadmega on ühendus olemas vali Settings → Sensor Settings.

Working Mode – RTK Rover
RTK Data Source –
GSM/GPRS
Antenna Height to ARP –
0.000 m
RTK Qality Mode – Normal
RAW Data Logging – Disable
Method – NTRIP
APN – internet.emt.ee (sõltub
operaatorist, kas Telia, Elisa,
Tele2 vm… )
IP Address/Hostname –
82.135.20.210
Port – 2101
Mountpoint – TVN_RTSM_31
GGA Upload Interval – 5
User Name – sisestage enda
kasutaja nimi
Password – sisestage enda
parool
Automatically Connect – YES

Vajutage ’Save Settings’. Üleval real on näha ’Submitting Settings’ – töötleb
andmeid ja kui kõik korras näitab ’Settings saved successfully’.
Kontrollige üle satelliitide süsteemid (Vt peatükk 11. Satelliitide süsteemi
kontrollimine).
Vajutage ’Save Settings’ ja minge ’Status Info’ lehele.
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GSM Statuses on näha, et võrgu operaator on tuvastatud: Telia ja signaal on
olemas: 48%. Kui neid andmeid poleks, peaks viga otsima Sim kaardis (vale
sisestus, vigane, ei tööta) või halvas levis (mõnes kohas levi väga halb). Vaadake
üle, et GSM antenn on küljes ja võimalusel proovige teist antenni.
Position/Link Infos on oluline näha, et:
 Satelliitide koguarv on 20 (Tracked Satellites)( minimaalselt 5 satelliiti )
 Asukoha täpsus on: 0,011 m ja kõrguse täpsus: 0,018 m (baasjaama
koordineerimiseks peaks kõrguse täpsus jääma alla 2 cm – kui mitte,
tuleks asukohta muuta (näiteks viia hoonest eemale, ettejäävatest
objektidest kõrgemale ja paigutada võimalikult horisontaalselt )
 Datalink Status on Connected. Kui on Disconnected või Network Closed
tuleb veenduda, et keegi samal ajal selle litsentsiga ei tööta.
Peale roveri seadistust hakkab Zenith35 Pro RTK Roveri tuli vilkuma.
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8. Baasjaama tööle panek sisemise raadioga
Zenith35 Pro’le tuleb kinnitata raadio antenn (Vt Pilt 2 – C ). Ühendage
Zenith35 Pro oma seadmega (Vt peatükk 5. Zenith35 Pro teise seadmega
ühendamine).
Valige ’Settings’ → ’Sensor Settings’
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Working Mode – RTK Base
RTK Data Source – UHF
Automatic Startup – Yes
Correction Format – RTCM3 (Topconi masina jaoks vali CMR/CMR+)

 Base ID – seeria numbri viimased 4 numbrit (tekib automaatselt)
 PDOP Threshold – 3,5 (tekib automaatselt)
 Base Position –
1. Tundmatu punkti pealt tööle pannes vali ’Over Unknown Point’ –
baasjaam hakkab tööle ligikaudsetelt koordinaatidelt (ebatäpne).
2. Täpse asukoha puhul vali ’Over Known Point’ ja kuna antud näites on meil
eelnevalt tehtud Roveri seadistus, saame valida ’Current Position’. Valides
’Current Position’ ilmuvad koordinaatide reale antud koha täpsed
koordinaadid.
3. Kui Trimble VRS võrgu litsentsi pole ja RTK roveri seadistust ei saa teha
aga antud koha geograafilised koordinaadid on olemas, saame need
sisestada käsitsi. Vali ’Over Known Point’.
 Coordinate System – Geodetic Coordinates (B,L,H)
 Coordinate – Valige rippmenüüst DD:MM:SS
Nüüd saate Latitude ja Longitude
kastidesse sisestada geograafilised
koordinaadid ja kõrguse.
Esimesse kasti kraadid, teise kasti
minutid, kolmandasse sekundid, mis
on komakohaga (5 kohta peale koma
on piisav).
Juhul, kui koordinaadid on antud L-EST.97, siis saab neid geograafilisteks ise
teisendada (Vt peatükk 12. Koordinaatide teisendamine).
 Antenna Height to ARP – 0.000 m
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 Raw Data Logging – Disable
 Radio Channel – tuleb valida raadio sagedus, millelt baasjaam tööle
hakkab. Raadio sageduse kasutamiseks on vaja kehtiv sagedusluba. Kui
eelnevalt on raadio sagedused salvestatud, siis saab rippmenüüst neid
valida.
Raadio sagedusi saab salvestada valides
’Advanced UHF Settings’. Ilmub aken, kuhu vaja
sisestada parool – config1234. Sisse logimiseks
vajutage ’Sobib’
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 Channel 1-16 Freqency - saab sisestada raadio sagedusi, mida vaja
kasutada
 Protocol – SATEL (saab valida raadio protokolli)
 Power Mode – High
 Channel Spacing – 25 ( Topconi puhul vali 12,5)
 FEC – OFF
 Call Sign State – OFF
 Radio Configuration File – saab eksportida või importida sobiva faili
Kui seadistused on tehtud ja üle kontrollitud vajutage ’Save Settings’. Seadistus
on salvestatud kui üleval real ilmub - ’Settings Saved successfully’.
Kontrollige üle satelliitide süsteemid (Vt peatükk 11. Satelliitide süsteemi
kontrollimine). Tagasi baasjaama seadistuse juurde saate, kui valida ’Sensor
Settings’ → ’Working Mode’. Kui muudatusi ei ole tehtud valige ’Status Info’.
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Siin lehel saab veel kord üle vaadata UHF Status’e. Baasjaama tööle panekuks
tuleb vajutada ’Start’ nuppu. Kui on vaja teha seadistuses muudatusi või
baasjaama lihtsalt kinni panna - vajutage ’Stop’ nuppu.
Kui baasjaama seadistus on tehtud, hakkab Zenith35 Pro RTK Baasi tuli põlema.
Ja kui mõni seade kasutab baasi, hakkab RTK Baasi tuli vilkuma. Peale
voolukatkestust seade ise automaatselt tööle ei lähe, vaid peab ON/OFF nupust
ta sisse lülitama ja kui baasjaama seadistuses on ’Automatic Startup’ Yes, siis
hakkab baasjaam peale voolu katkestust ise tööle. Kui seade saab voolu
vooluvõrgust aga seadmes on ka täis laetud aku, siis peale voolu katkestust jääb
baasjaam veel tööle nii kauaks, kui aku kestab.

9. Baasjaama tööle panek välise raadioga
Välise raadioga baasjaama tööle panekuks peab olema väline raadio, näiteks
35W Satel raadio:
Välisele
raadiole
tuleb
kinnitada raadio antenn ja kui
tegemist
on
nuppudega
raadioga, saab paika panna ka
sageduse, millega baas tööle
hakkab – näitena on toodud
35W Satelline-Easy Pro raadio
sageduse vahetamine. Raadio
sageduse kasutamiseks on vaja
kehtiv sagedusluba.
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Selleks valige raadiost SETUP – vajutage ruudu nuppu. Kuvab ’Radio frequency’,
valige SELECT – vajutage ruudu nuppu. Kuvab ’TX & RX freg’ – valige CHANGE –
vajutage ruudu nuppu. Järgmises aknas valige SET – vajutage ruudu nuppu. Selles
aknas saab kanalit muuta – nooltega üles alla liikudes muudab numbreid, ruudu
nupuga liigub NEXT’iga järgmise numbri peale. Kui sagedus muudetud – vali SET
– vajuta ruudu nuppu. Järgmises aknas vajuta BACK – vajuta ringi kujulist nuppu.
Siis vajuta EXIT – vajuta ringi kujulist nuppu. Lõpetuseks küsib ’Save changes? –
valiga YES – vajuta ruudu nuppu. Tasub üle vaadata ka Ch Spacingu. Valige SETUP
→Radio frequency (SELECT) → liigu nooltega alla Ch Spacingu peale ja valige
CHANGE. Nooltega üles alla liikudes saad valida KHze (Näiteks Leica baasi puhul
25 KHz, Topconi puhul 12,5 KHz). Kinnitamiseks valige SET – vajuta ruudu nuppu.
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Ühendage Zenith35 Pro oma seadmega (Vt peatükk 5. Zenith35 teise
seadmega ühendamine). Valige ’Settings’ → ’Sensor Settings’






Working Mode – RTK Base
RTK Data Source – External
Automatic Startup – Yes
Correction Format – RTCM3 (Topconi masina jaoks vali CMR/CMR+)
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 Base ID – seeria numbri viimased 4 numbrit (tekib automaatselt)
 PDOP Threshold – 3,5 (tekib automaatselt)
 Base Position –
1. Tundmatu punkti pealt tööle pannes vali ’Over Unknown Point’ –
baasjaam hakkab tööle ligikaudsetelt koordinaatidelt (ebatäpne).
2. Täpse asukoha puhul vali ’Over Known Point’ ja kuna antud näites on
meil eelnevalt tehtud Roveri seadistus, saame valida ’Current Position’.
Valides ’Current Position’ ilmuvad koordinaatide reale antud koha
täpsed koordinaadid.
3. Kui Trimble VRS võrgu litsentsi pole ja RTK roveri seadistust ei saa teha
aga antud koha geograafilised koordinaadid on olemas, saame need
sisestada käsitsi. Vali ’Over Known Point’.
 Coordinate System – Geodetic Coordinates (B,L,H)
 Coordinate – Valige rippmenüüst DD:MM:SS
Nüüd saate Latitude ja Longitude
kastidesse sisestada geograafilised
koordinaadid ja kõrguse.
Esimesse kasti kraadid, teise kasti
minutid, kolmandasse sekundid, mis
on komakohaga (5 kohta peale koma
on piisav).

Juhul, kui koordinaadid on antud L-EST.97, siis saab neid geograafilisteks ise
teisendada (Vt peatükk 12. Koordinaatide teisendamine).
 Antenna Height to ARP – 0,000 m
 Raw Data Logging – Disable
 External Port Baud Rate – valige rippmenüüst 19200
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Kui seadistused on tehtud ja üle kontrollitud vajutage ’Save Settings’. Seadistus
on salvestatud kui üleval real ilmub - ’Settings Saved successfully’. Kontrollige
üle satelliitide süsteemid (Vt peatükk 11. Satelliitide süsteemi kontrollimine).
Tagasi baasjaama seadistuse juurde saate, kui valida ’Sensor Settings’ →
’Working Mode’. Kui muudatusi ei ole tehtud valige ’Status Info’.
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Siin lehel raadio sagedust näha ega muuta ei saa – seda saab teha ainult välise
raadio pealt. Baasjaama tööle panekuks tuleb vajutada ’Start’ nuppu. Kui on vaja
teha seadistuses muudatusi või baasjaama lihtsalt kinni panna - vajutage ’Stop’
nuppu. Kui baasjaama seadistus on tehtud, hakkab Zenith35 Pro RTK Baasi tuli
põlema. Ja kui mõni seade kasutab baasi, hakkab RTK Baasi tuli vilkuma. Peale
voolukatkestust seade ise automaatselt tööle ei lähe, vaid peab ON/OFF nupust
ta sisse lülitama ja kui baasjaama seadistuses on ’Automatic Startup’ Yes, siis
hakkab baasjaam peale voolu katkestust ise tööle.
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10. Baasjaama tööle panek üle interneti (GSM levis)
Baasjaama tööle panemiseks peab Teil olema staatilise IP-ga Sim kaart, millel on
PIN koodid maha võetud. Sisestage see Sim kaart õigesse kaardi pessa.
Zenith35 Pro’l peab küljes olema GSM antenn (Vt Pilt 2 - D)
Ühendage Zenith35 Pro oma seadmega (Vt peatükk 5. Zenith35 teise seadmega
ühendamine). Valige ’Settings’ → ’Sensor Settings’
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Working Mode – RTK Base
RTK Source – GSM/GPRS
Automatic Startup – YES
Correction Format – valida rippmenüüst RTCM3 (Topconi puhul
CMR/CMR+)

 Base ID – seeria numbri viimased 4 numbrit (tuleb automaatselt)
 PDOP Threshold – 3,5 (tuleb automaatselt)
 Base Position –
1. Tundmatu punkti puhul vali ’Over Unknown Point’ - baasjaam
hakkab tööle ligikaudsetelt koordinaatidelt (ebatäpne).
2. Tuntud punkti puhul valige ’Over Known Point’. Kui eelnevalt on
tehtud Roveri seadistus, siis valige ’Current Position’. Valides
’Current Position’ ilmuvad koordinaatide reale antud asukoha
täpsed koordinaadid.
3. Kui Trimble VRS võrgu litsentsi pole ja RTK Roveri seadistust ei saa
teha aga antud koha geograafilised koordinaadid on olemas, saame
need käsitsi sisestada. Valige ’Over Known Point’
 Coordinate System – Geodetic Cooridnates (B,L,H)
 Coordinate – valige rippmenüüst DD:MM:SS
Nüüd saate Latitude ja Longitude
kastidesse sisestada geograafilised
koordinaadid ja kõrguse.
Esimesse kasti kraadid, teise kasti
minutid, kolmandasse sekundid, mis
on komakohaga (5 kohta peale koma
on piisav).

Juhul, kui koordinaadid on antud L-EST.97, siis saab neid geograafilisteks ise
teisendada (Vt peatükk 12. Koordinaatide teisendamine).
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 Antenna Height to ARP – 0,000 m
 Raw Data Logging – Disable
 Method – valige rippmenüüst P2P







APN – Static.emt.ee (vastavalt operaatorile kas Telia, Elisa, Tele2 vm)
APN User ja APN Password - jäävad tühjaks
Port – automaatselt pakub pordiks 2101 aga seda võib muuta omal valikul
Number of simultaneous users – 10 (tuleb automaatselt)
Dynamic DNS – Disable

Kui seadistus on tehtud ja üle kontrollitud vajutage ’Save Settings’. Seadistus on
salvestatud, kui ülevale reale ilmub ’Settings Saved successfully’

Kontrollige üle satelliitide süsteemid (Vt peatükk 11. Satelliitide süsteemi
kontrollimine).
Tagasi baasjaama seadistuse juurde saate, kui valida ’Sensor Settings’ →
’Working Mode’. Kui muudatusi ei ole tehtud valige ’Status Info’
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GSM Statuse juures on oluline vaadata IP aadressi (217.71.39.228) ja Pordi
numbrit (3000). Position/Link Info juues - Correction Format Type: RTCM3. Need
andmed tuleb sisestada kas roverisse või masinasse, et sellelt baasilt tööle
hakata. Baasjaama tööle panekuks tuleb vajutada ’Start’ nuppu. Kui on vaja teha
seadistuses muudatusi või baasjaama lihtsalt kinni panna - vajutage ’Stop’
nuppu. Kui baasjaama seadistus on tehtud, hakkab Zenith35 Pro RTK Baasi tuli
põlema. Ja kui mõni seade kasutab baasi, hakkab RTK Baasi tuli vilkuma. Peale
voolukatkestust seade ise automaatselt tööle ei lähe, vaid peab ON/OFF nupust
ta sisse lülitama ja kui baasjaama seadistuses on ’Automatic Startup’ Yes, siis
hakkab baasjaam peale voolu katkestust ise tööle. Kui seade saab voolu
vooluvõrgust aga seadmes on ka täis laetud aku, siis peale voolu katkestust jääb
baasjaam veel tööle nii kauaks, kui aku kestab.
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11. Satelliitide süsteemi kontrollimine
Valige Satellite Settings → Enable/Disable Satellite Systems






GPS – Enable
GLONASS – Enable
SBAS – Disable
Cut of Angle – 5
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12. Koordinaatide teisendamine
X,Y,Z koordinaatide teisendamist geograafilisteks koordinaatideks saate teha
maa-ameti geoportaalis. Minge www.maaamet.ee → Maa-ameti Geoportaal →
vasakust tulbast vali Geodeesia kalkulaatorid.
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Kõrguse teisendamiseks peate valima:
 uue geoidi süsteemi puhul EST-GEOID2017 kalkulaator
 vana geoidi süsteemi puhul EST-GEOID2011 kalkulaator

Kalkulaatori all peate valima geoid → ellipsoid ja kontrollige, et x oleks col 1, y
col 2 ja z col 3. Nüüd sisestage x y z koordinaadid (koordinaatidel on tühik vahel)
ja vajutage Käivita ikoonile. Ja nüüd on kõrgus teisendatud ellipsoidi kõrgusele.
Koordinaatide teisendamiseks valige Koordinaatide kalkulaator (21.05.2013
uuem versioon).
’Sisesta tekst siia’ lahtrisse sisestage x y väärtused (Sätete juures saate valida,
mis on koordinaatide eraldaja) ja vajuta ’Arvuta’. Geograafilised koordinaadid
arvutab ’Vastus’ lahtrisse. Sätete juures võib väljund andmetes valida 5 koma
kohta ja et kuvatakse kraad / minut / sekund, mida saab Zenith35 Pro sisestada.
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