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iCON Site’is tahhümeetri orienteerimine
1. Instrumendi lisamine
Esmalt valige
peamenüüst Device
Profiles.

Uue instrumendi
lisamiseks valige alt
realt roheline pluss
märk.

Model real valige õige
instrument.
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Profiili nimeks
pange vastavalt
instrumendile sobiv
nimi. Seejärel
vajutage

Kui instrument on
sisse lülitatud, on
võimalik ta
bluetoothi kaudu
otsima panna.
Selleks vajutage
Start Search.

Toimub otsimine.
Leitud seadmed
koos seeria
numbriga kuvatakse
all real. Kui leitakse
mitu seadet
veenduge, et
ühendate õige
seadmega.
Instrumendi seeria
numbri leiate, kui
eemaldate sisemise aku kaane.
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Vajutage õige
seadme reale
ja seejärel
toimub
ühendamine.

Kui uus
ühendus on
loodud,
kuvatakse
vastav info
aken. Vajutage
OK.

Kinnitage
leitud seade
vajutades
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Seadistuste
lehel saab näha
ja muuta
seadistusi sauaja masinaga
ühendamisele.
Valige For Pole,
et ühendada
sauaga.

Alumisel real
kuvatakse
leitud seade.
Vajutage seal
real, et
ühendada.

Valige For
Machine
Control, et
muuta
seadistust
masinaga
ühendamisele.
Ühendamise
viisiks valige
CCD2/6 ja
masina peal
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kasutatavaks prisma tüübiks MPR122.
Copensator lehel saate instrumendi loodida. Copensator peab olema ON.
Seejärel vajutage

Sensor Utilities lehel saate üles laadida tarkvara ja litsentse. Format Device
menüüsse ei soovita eelneva konsulteerimiseta minna, sest sealt on võimalik
instrumendi süsteemi-, aplikatsioonide- ning mälukaardi mälu tehase
algseadistusele taastada, mis võib ära kustutada vajalikud litsentsid ja peatada
instrumendi töö.
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Sensor Info
lehel näete
instrumendi
tüüpi, seeria
numbrit,
tarkvara ja
hooldusaja
kuupäeva.

Sensor
Calibration
lehel on
võimalik
instrumenti
kalibreerida.

Atmosperic
Corrections
lehel saate
muuta
temperatuuri
ja õhurõhku.
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Kui profiil on
valmis,
vajutage kodu
ikoonile.

2. Uue projekti tegemine ja andmete importimine
Uue projekti tegemiseks valige peamenüüst Projects.
Pluss
märgiga
saate lisada uue
projekti, punase
ristiga kustutada.
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Name real andke
projektile sobiv
nimi.
Edasi liikumiseks
vajutage sinist
ringi.

Kui tahhümeetrit kasutatakse näiteks punktide, joonte ja mudelite märkimiseks,
tuleb andmed eelnevalt näiteks USB pesa kaudu sisse importida.
Mälupulgal peab olema esmalt Data
nimeline kaust. Sinna kausta alla salvestada
vajaliku projekti nimega kaust, kuhu alla
lisad kasutatavad failid.

• Referents andmed – mudelid, jooned, punktid (.trm, .dxf, .dwg, .geo, .txt,
.csv, .gsi, .xml, .kof, .ifc laiendiga failid)
• Tee andmed – jooned ( .lin, .l3d, .lmd, .xml laiendiga failid )
• Juhtimine – kindelpunktid ( .csv, .geo, .txt, .gsi, .xml laiendiga failid )
• Koordinaatsüsteem – koordinaatsüsteemi määramiseks (.lok laiendiga
fail)
• Taustapilt – abistav pilt taustaks, mida ei saa märkida ( .dxf, .jpg failid )
• Koodi nimekiri – mõõtmisel kasutatavad koodid ( .xml, .cod )
Referents andmed real vajutades avaneb aken, kus esmalt tuleb valida Allikas,
Kustkohast andmeid imporditakse. Vajuta Kustkohast real ja vali väline
mälupulk. Asukoht real vajutades näeb Data kausta sisu – sealt vali õige projekt.
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Vasakule tulpa
ilmuvad failid,
mis on valitud
kaustas. Valige
õiged failid ja
kinnitamiseks
vajutage
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Instrumendi paika panekuks ehk orienteerimiseks on teil vaja kindelpunkte.
Üldjuhul on need geodeedi paigaldatud maapinna reeperid või seinamärgid.
Kindelpunktidel on koordinaadid X (7 kohaline), Y (6 kohaline) ja H, mis iCON Site
keskkonnas on kuvatud vastavalt N, E ja Z. Oluline on teada, mis järjestuses
andmed tekstifailis on ja mis on andmete eraldaja.
Punktide importimiseks valige Control files.
Selleks, et
vaadata, mis
järjestuses
andmed on ja mis
on välja eraldaja
vajutage faili real
noolt paremale.

Sellel lehel on
võimalik
andmete
järjestust muuta
vastavaks failis
olevaga ja
vajadusel muuta
ka välja
eraldajat.
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Kui vajalikud failid
märkimiseks ja
kindelpunktid
orienteerimiseks on
imporditud vajutage

3. Uue töö tegemine ja punktide sisestamine.

Uue tööfaili
tegemiseks vajuta
Jobs ikoonil. Edasi
vajuta rohelist pluss
märki.

New Job lehel anna
tööle Nimi ja liigu
edasi vajutades
sinist ringi.
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Data lehel kuvatakse
andmeid, mis on
sellesse projekti juba
imporditud.

Uute puntide sisestamiseks on kindlasti vaja teada punktide koordinaate.
Punktide sisestamiseks valige peamenüüst Sketching ( Drawing).
Seejärel valige alt realt tööriistakast ja New Point. Et kindelpunktid eristuksid
teistest punktidest saate sisse lülitada ka Control Point ikooni, siis kuvatakse
kindelpunkt kolmnurga kujuliselt (mõõdetud punktid on ringikujulised). Kui
punkti koordinaate on vaja muuta valige Edit Point.

Uue punkti loomiseks sisestage punkti ID, y ja x koordinaat ning kõrgus.
Automaatselt tahetakse punktid ühendada joonega. Kindelpunktide sisestamisel
pole seda vaja teha, mistõttu vajutage joone tingmärgil, mis tühistab antud
käskluse. Joone tingmärgi kõrval on uuesti kolmnurga tingmärk, mis näitab, et
punktid salvestatakse kolmnurga kujuliselt.
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Kui vajalikud punktid
on sisestatud
vajutage kodu
ikoonil.

4. Tolerantside muutmine
Enne, kui orienteerima hakata, tasub üle vaadata ka tolerantsväärtused. Kui
orienteerimise viga on suurem, kui ette antud tolerantsväärtus, siis
orienteerimine katkestatakse.
Valige peamenüüst Units ja seejärel Tolerances.
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Paremalt poolt
Tolerance realt
saate valida kolme
eel salvestatud
variandi vahel
(Tolerant,
Medium ja
Precise) ja kui
vaja, siis enda
soovide järgi neid
juurde salvestada.
Selleks valige User
Defined 1. Name
real andke sobiv
nimi ning allpool
toodud lahtritesse
sisestage tolerantsi
väärtused
instrumendi paika
panekul ja
märkimisel.
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5. Instrumendi orienteerimine ehk paika panek.
Instrumendi paika panekul peate veenduma, et näete sellest kohast
kindelpunkte, pinnas ei oleks ebastabiilne ning ei jääks ette liiklusele.
Soovituslikult lasta instrumendil ja statiivil (jalgadel) natuke aega välis
temperatuuriga kohaneda. Kevadel peate arvestama kiire maapinna sulamisega
(vajumisega) ning teerulli läheduses töötamisel vibratsiooni mõjuga, mis
instrumendi loodist ära ajavad. Siis ei piisa ainult loodi paika keeramisest, vaid
peate aparaati uuesti oreinteerima. Vihmase ja uduse ilmaga peate arvestama
puuduliku nähtavusega, mis häirib tööd.
Võimalusel vältida liiga teravaid nurkasi kahe punkti vahel või aparaadi
paigaldamist kahe punkti vahelisele sirgele, mistõttu orienteerimine ei õnnestu.
Ideaalne oleks variant, kus tahhümeeter paigaldatakse nii, et tekiks täisnurk.
Minimaalne kindelpunktide arv on 2, kuid alati võib rohkem punkte mõõta, siis
on tulemus täpsem ja nii võib avastada, kui mõni punkt on vigane.
Enamlevinud instrumendi paigaldamise meetod on ,,vaba jaam’’. „Vaba-jaam“
tähendab seda, et tahhümeeter asetatakse ükskõik kuhu nii, et näeks
kindelpunkte ning mõõtmiste abil nendesse punktidesse arvutatakse välja
tahhümeetri seisupunkti koordinaadid ja kõrgus.
Instrumendi oreinteerimiseks valige peamenüüst Setup.
Seejärel valige
Coordinates
kastist
Anywhere.
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Loodige
instrument. Edasi
liikumiseks
vajutage sinist
ringi.

Station name real andke seisupunktile nimi.
Instrumendi kõrgus jääb vaba jaama puhul null.
Seisupunkti on võimalik kindelpunktina salvestada, selleks pange Save setup as
Control Point kastikesse linnuke.
Reflector Height reale sisestage saua kõrgus.
Use Elevations in Chek Setup võimaldab instrumenti paika panekul kõrguslikult
kontrollida. Automaatselt on see võimalus sees, kuid kui orienteerimisel on vaja
ainult asukohalist paika panekut, võtke linnuke kastist välja.
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Automatic Check Setup võimaldab ette antud aja tagant (sisestada aeg tundides)
kuvada kontrollitud instrumendi paika panekut. Ehk kui on oht, instrumendi
vajumiseks, siis selle meetodiga saate ette antud aja tagant instrumenti
kontrollida. Edasi liikumiseks vajutage sinist ringi.
Järgmiseks valige mõõtmise meetod (erinevad viisid, kuidas instrument prismat
jälgib ja mõõdab). Mõõtmise meetodi valimiseks vajutage ülemisele
vasakpoolsele ribale ja valige Measure Mode.

Ning seejärel
valida, kas
Single
manual,
Single auto
või
Continuous
with Lock
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Kui valite Single manual, peate objektiivi käsitsi keerama punktil olevale prismale
või kleepekale ja vajutate Measure & Store. Seejärel on punkt mõõdetud ja
salvestatud.
Single autot saab kasutada prismaga mõõtmise puhul. Kui vajutate Measure &
Store ja objektiiv ei ole päris prismale suunatud, siis selle meetodi puhul keerab
instrument automaatselt prisma tsentrisse. Seejärel punkt mõõdetakse ja
salvestatakse. Nende kahe meetodi puhul ei hakka instrument järgmisele
punktile liikudes prismat jälgima.
Continuous with Lock puhul saate Starti vajutades instrumendi mõõtma panna
ja Store vajutades salvestada ning edasi liikudes jälgib instrument prismat.
Sama riba alt
saate valida,
ilmastiku olusid,
mis muudab
mingil määral
prisma jälgimist
(vihmase ilmaga
vahemaa
väheneb ja kulub
rohkem
energiat).
Parempoolse riba
alt saate valda
prisma tüüpi ja
kõrgust ning
panna eemalt
instrument
prismat otsima.
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Enamlevinud prisma tüüp on MPR122, mida kasutatakse ka masinate peal.
Laseriga mõõtmiseks valige Tape või Reflectorless ning seejuures kontrollida, et
saua kõrgus oleks 0,000m.

Prisma kõrguse muutmiseks veenduge esmalt, et näidud saual vastavad
tegelikkusele. Kontrolliks mõõtke lindiga saua teravikust prisma keskele ja
saadud pikkus kirjutage Height lahtrisse.
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Eemalt prisma otsima panemiseks valige Search. Instrumenti saab pöörlema
panna kas vasakule või paremale poole. Vajutades keskmise ikooni peal hakkab
aparaat otsima sealt sekrotist, kus ta prisma ära kaotas või kuhu ta parajasti
suunatud on. Aparaati saab juhtida ka juhtkangi abil, valides alumise tingmärgi.

Kui otsimise käigus prismat ei leitud, siis veendu, et nähtavus oleks tagatud või
et prisma ei oleks määrdunud või udune.
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Kui prisma on
leitud, valige
ekraanilt esimene
punkt ja mõõte see
sisse. Seejärel
mõõtke teine
punkt sisse.

Kui peale kahe punkti mõõtmist ilmub tekst ,,Calculated station out of
tolerance’’, siis see tähendab, et viga on suurem kui ette antud tolerants lubab
ning orienteerimist tuleb korrata. Viga võib otsida sisestatud punkide
koordinaatidest, punktid asetsesid ühel sirgel tahhümeetriga või oli tahhümeetri
pikksilm punktile halvasti suunatud. Üle võib vaadata ka ette antud tolerantside
väärtused, mida vajadusel saab muuta. Võimalusel orienteerimisel juurde mõõta
kolmas punkt, et näha võimalikku vigu punktidel.
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Rohelise pärja
märgi alt näed
mõõtmistulemusi
punktide suhtes
asukohaliselt kui
kõrguslikult.

Orienteerimise
katkestamiseks
vajutage alt realt
punast risti ja
seejärel OK, mis
kinnitab, et
katkestate selle
orienteerimise.

Peale edukat
kolme punkti järgi
orienteerimist
peab tulemus
olema selline –
arvutatud jaam on
lubatud tolerantsis.
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Pärja märgi pealt
näete uuesti
mõõtmistulemusi.
Seejärel vajutage

Väikses infoaknas
kuvatakse tekst,
mis kinnitab, et
orienteerimine on
lõpetatud ja uued
seisupunkti
koordinaadi
arvutatud.
Vajutage OK.

Masina
automaatika peale
ümber lülitamiseks
valige peamenüüst
Device Profiles
ning seejärel
vajutage
buldooseri
ikoonile.
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Toimub ümber
lülitamine.

Kui masina
automaatika on
sees, peab ilmuma
prisma ikoon, mis
lubab vajadusel
ümber lülitada
uuesti saua
režiimile.

