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Icon GPS 60 (iCG60) antenni kasutusjuhend  

Juhend on koostatud antenni süsteemitarkvara ver-

siooni 3.7.0 põhjal (varasemate/uuemate versioonide-

ga võib esineda erinevusi). 

 

 

Antenni detailid 

a) Kasutajaliides sisse- ja 

väljalülitusnupuga 

b) USB-port 

c) Raadioantenni ühendus 

d) LEMO ühendus 

e) Kinnituskeere 

f) Sisemise raadio kate 

g) Akupesa 

h) Ühendus välisele GNSS 

antennile (TNC) 

 

 

 

Aku vahetamine 

Aku vahetamiseks avada 

akupesa lukustusnupp ja 

tõmmata akupesa välja. 

Aku panemisel pesasse 

jälgida, et aku sisesta-

takse õigesti, st. klem-

mid kohakuti. Seejärel 

panna akupesa tagasi ja 

lukustusnupp kinni. 
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SIM kaardi sisestamine 

SIM kaardi pesa asub akupesa all. Lükata SIM kaart pesasse nagu joonisel 

näidatud, kuni see lukustub. SIM kaart (andmeside kaart) on vajalik näiteks 

ühenduseks GNSS baasjaamade püsivõrguga või telemaatika ehk kaughalduse 

jaoks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB mälupulga kasutamine 

Mälupulk peab olema formaa-

ditud FAT või FAT32 formaati. 

Andmete impordiks antenni, 

peavad andmed asuma õige 

nimega kaustades. 

CoordinateSystems kausta pan-

na kohaliku koordinaatsüsteemi 

failid ja System kausta süsteemi 

seadistamise failid (nt. antennni 

süsteemitarkvara, litsentsid 

jne.). 
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Kasutajaliides 

 

a) Sisse- ja väljalülitusnupp 

b) Akutaseme indikaator 

c) Valgussensor 

d) Ekraan 

e) ESC nupp 

f) Navigeerimisnupud 

g) Enter nupp 

 

 

 

Navigeerimisnupud - üles, alla, vasakule ja paremale liikumiseks. 

 

Enter nupp - muudatuste ja redigeerimise kinnitamiseks; menüüdesse 

ja alammenüüdesse sisenemiseks. 

 

ESC nupp - toimingu lõpetamiseks; menüüdest väljumiseks. 

 

Sisse- ja väljalülitusnupp (hoida all umbes 3 sekundit). 

 

Valgussensor - kui antenni ekraani taustavalgustus on seatud automaatrežiimile, 

siis tagab sensor ise piisava ekraani valgustatuse, aidates sedasi akut säästa. 

Akutaseme indikaator: 

Ei põle - instrument on välja lülitatud. 

Põleb roheliselt - normaalne töörežiim, akutase üle 20%. 

Põleb punaselt - instrumendi käivitumisel ja tõrgete ilmnemisel. 
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Peamenüü 

 

a) Positsioon 

b) Satelliidid 

c) Raadio 

d) Modem 

e) Aku 

f) Bluetooth 

g) Kaughaldus 

h) Mälu 

i) Seaded 

 

Positsioon 

Positsiooni täpsus puudub Navigated. Positsiooni täpsus ≤ 10m 

 

Float. Positsiooni täpsus ≤ 0,5m xRTK. Positsiooni täpsus 0,05 

kuni 0,1m  

Fix. Positsiooni täpsus ≤ 0,05m 

 

Antenn töötab baasjaamana             BaasPiloot käivitumas 

 

BaasPiloodi käivitumine ebaõnnestus 

 

 

Satelliidid 

 

Satelliidid pole nähtavad Vastav arv satelliite nähtaval 



 

 

 

5  info@thek.ee 

  www.thek.ee  

Raadio 

Raadio pole kasutuses 

Raadio võtab vastu parandeid Roveri (vastuvõtja) režiimil. Aktiivse 

raadiokanali number kuvatakse. „Lained“ vilguvad parandeid vastu võttes. 

Raadio edastab parandeid baasjaama režiimil. Aktiivse raadiokanali 

number kuvatakse. „Lained“ vilguvad parandeid edastades. 

 

Raadiosagedus on seadistatud manuaalselt. 

 

Raadio tõrge. 

 

Modem 

Modem pole kasutuses 

Modem on ühendatud mobiilsidevõrku 

Modem võtab vastu parandeid Roveri (vastuvõtja) režiimil. „Lained“ 

vilguvad parandeid vastu võttes. 

Modem edastab parandeid baasjaama režiimil. „Lained“ vilguvad 

parandeid edastades.  

Modemi tõrge. 

 

 

Bluetooth 

Bluetooth välja lülitatud 

Bluetooth sisse lülitatud 

Bluetoothi ühendus aktiivne 
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Aku 

 

Kasutatakse sisemist akut. Kuvatakse akuenergia taset. 

Sisemise aku energiatase madal. 

Väline energiaallikas kasutusel. Sisemine aku akupesas. 

Väline energiaallikas kasutusel. Sisemine aku puudub. 

Väline energiaallikas kasutusel, pinge madal. 

 

Kaughaldus/telemaatika – Leica ConX 

Telemaatika seadistamata või seadistatud, aga tööle rakendamata. 

Uus süsteemitarkvara saadaval 

Vaate funktsioon aktiveeritud – võimaldab instrumendiga tehtavat 

vaadeleda ja vajadusel kontroll üle võtta. 

Noolte vilkumisel jälgimisfunktsioon aktiveeritud – võimaldab reaalse 

asukoha tuvastamist ja liikumise jälgimist. 

Telemaatika tõrge 

 

Mälu 

Sisemise mälu ikoon 

USB-mälupulk ühendatud 

Salvestatakse satelliitide andmeid hilisemaks töötlemiseks 

Mälu tõrge (sisemine mälu täis) 

 

Seaded 

Seaded ikoon 
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Alammenüüd 

 

Alammenüüdes liikumiseks kasutada nool-klahve. 

Kastikesed all servas tähistavad alammenüüs olevaid 

lehekülgi ning must kastike hetkel avatud lehekülge. 

 

Enterit vajutades avatakse olemasolevad valikud. 

Vasakule/paremale nooltega on võimalik teha 

soovitud valik ning Enter nupuga valik kinnitatakse. 

 

Numberväärtuste muutmiseks vajutada vastaval 

real Enterit. Üles/alla nooltega on võimalik 

numbreid muuta. Vasakule/paremale nooltega liigu-

takse järgmisele numbrile. Enter nupuga toimub 

kinnitamine ja ESC nupuga muutus tühistatakse. 

 

Virtuaalse klaviatuuri tööpõhimõte sarnaneb 

nuputelefoni sõnumitrükkimisega. 

 

 

A>a>123 valib suur- ja väiketähtede ning numbrite vahel. 

Muudab kursori positsiooni. 

Kustutab kursorist vasakpoolse tähemärgi. 

Kinnitab sisestatud info ja lahkub sisestusaknast. 
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Süsteemitarkvara uuendamine ja litsentsid 

 

 

Süsteemitarkvara versiooni saab kontrollida valides Settings (seaded), System 

Information (süsteemi info). Instrument FW real kuvatakse kasutusel oleva 

süsteemitarkvara versioon. 

      

 

 

 

Süsteemitarkvara uuendamiseks ei tohi instrumendi Maintenance Expiry date 

(tarkvara uuendamise kuupäev) olla varasem kuupäevast, mida vastav 

süsteemitarkvara nõuab. Näiteks 3.7.0 versiooni installeerimiseks peab 

uuenduskuupäev olema alates 01.04.2017. Uuenduskuupäeva saab kontrollida 

valides Settings (seaded), Tools (tööriistad), liikuda teise aknasse (nool 

paremale), valida Licenses (litsentsid), View Licenses (vaata litsentse). 

 

 

 

 

Maintenance Expiry Date (uuenduste aegumine) real kuvataksegi uuendus-

kuupäev. Kui instrumendis on demo litsents, siis selle aegumise kuupäev 

kuvatakse litsentside menüü eelviimases aknas. Vajadusel tellida meilt litsents 

(vajalik instrumendi seerianumber SN), mis võimaldab uue süsteemitarkvara 

paigaldamist. Upload license file võimaldab litsentsifaile mälupulgalt laadida. 

Selleks peab litsentsifail (nt. L_2677699.key) asuma mälupulgal System kaustas. 

Samuti on võimalik litsentsikood käsitsi sisestada (Enter License key). 
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Versiooni uuendamiseks kopeerida süsteemitarkvara fail (nt. iCG60_3.7.0.fw) 

mälupulgale System kausta. Peale mälupulga ühendamist valida peamenüüst 

Settings (seaded), System Configuration (süsteemi konfigureerimine), Upload 

Firmware (tarkvara paigaldus), vali õige versioon ja vajuta Enterit. Enne 

uuendamist veenduda, et aku oleks vähemalt 75% ulatuses laetud.  Peale 

süsteemitarkvara uuendamist on soovituslik teha instrumendile Reset – alg-

seadete taastamine.  

Reset instrument – algseadete taastamine 

Reset instrument taastab seadme algseaded (kaovad vastuvõtja/baasjaama 

seadistused, kohalik koordinaatsüsteem, kaughalduse seadistus jne.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleks valida peamenüüst Settings (seaded), System Configuration (süsteemi 

konfigureerimine), Reset Options (algseadistamise valikud), Reset Instrument 

(taasta algseaded) ja vajutada Enterit. 

Reset almanac nullib vaid satel-

liitide seisu ja hangib mõne minuti 

jooksul uue almanahhi. Instru-

mendi seaded jäävad samaks. 
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Üldseaded 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peale algseadete taastamist soovituslik seadistus (internetiühenduse APN võib 

mobiilioperaatoritel erineda; PIN reale sisestada SIM kaardi PIN kood). 

 

Koordinaatsüsteem 

Algselt on instrumendi koordinaatsüsteemiks WGS84 ehk geograafilised 

koordinaadid pikkus- ja laiuskraadides. Eesti kohaliku koordinaatsüsteemi 

importimiseks panna mälupulgale CoordinateSystems kausta kaks faili – L-

EST97.lok ja EST-GEOID2003.grd või uued L-EST97_geoid2017.lok ja 

ESTgeoid2017.grd. Valida Settings (seaded), System Configuration (süsteemi 

konfigureerimine), Import/Export/Delete. 
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Edasi Coordinate systems (koordinaatsüsteemid), õige .lok fail ja Enter. Peale 

seda valikut kuvatakse koordinaadid Eesti kohalikus koordinaatsüsteemis: X-

koordinaat (North.), Y-koordinaat (East.) ja BK-77 kõrgus või uus EH2000 kõrgus 

(O.Hgt). Samuti on seejärel võimalik startida baasjaam kohalikelt 

koordinaatidelt. Koordinaat-süsteemifailide puudumisel pöörduda meie poole. 

 

Roveri (vastuvõtja) seadistamine raadiolt 

iCG60 antenni on võimalik seadistada parandeid vastu võtma ilma kontrollerita. 

 

 

 

 

Selleks valida peamenüüst Settings (seaded), Tools (tööriistad), Rover Setup 

(vastuvõtja seadistus). 

 

 

 

 

 

 

 

Communication (kommunikatsioon) aknas valida sisemine raadio (Int. Radio). 

Teine aken kuvab raadio mudeli (Satel M3-TR1). Kolmandas aknas on raadio-

kanali nimekirja olemasolul võimalik valida sobilik raadiokanal (Channel). Kui 

sobivat raadiokanalit nimekirjas pole, sisestada Frequency (raadiosagedus) real 
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raadiosagedus käsitsi – sellisel juhul raadiokanali numbrit ei kuvata. Bandwidth 

(ribalaius) - 25 KHz (vahel ka 12,5 KHz - sõltuvalt baasjaama raadiost). 

 

 

 

Advanced Settings (raadio lisaseaded) alt valida Protocol (protokoll - Satel 3AS), 

FEC – Off. ESC nupu abil liikuda eelnevasse aknasse tagasi.  

 

 

 

 

RTK Settings (RTK seaded) aknas valida parandi formaadiks (Corr.Format) - RTCM 

3.1/3.2 MSM, vahel CMR/CMR+. Ref.Rec. (baasjaama tootja) – Leica, vahel 

Trimble või Topcon. Ref.Ant. (baasjaama antenn) – tavaliselt iCG60 ise või õhem 

CGA60, kui ei tea siis Auto-detect. Accept Ref. (aktsepteeritav baasjaam) - Any 

received (aktsepteeri kõiki).  

Antenna (antenn) aknas on kirjas vastuvõtja antenn, Height (antenni kõrgus) – 

mõõtesaua kasutades tavaliselt 2 m ja Measure (mõõtmisviis) – vertical (verti-

kaalne). 

 

Save Settings (salvesta seaded) aknas kuvatakse, kas  instrument võtab juba 

valitud seadistusega infot vastu (vilkudes) ning noolt paremale vajutades 

seadistus salvestatakse. Peamenüüsse tagasi liikudes on näites näha, et täpne 

positsioon on saavutatud ja raadio ikoonil Enterit vajutades kuvatakse lisainfot. 
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Roveri (vastuvõtja) seadistamine – Trimble VRS Now püsivõrgult 

 

 

 

  

  

 

 

Kasutamiseks on vajalik võrgu litsents koos paroolidega ja andmeside SIM kaart. 

Esmalt valida peamenüüst Settings (seaded), Tools (tööriistad), Rover Setup 

(vastuvõtja seadistus). Communication (kommunikatsioon) aknas valida 

sisemine modem (Int. Modem). Valida NTRIP Client, selle all sisestada vajadusel 

SIM kaardi PIN kood ja APN (näites tegu Telia SIM kaardiga). NTRIP aknas valida 

- IP, Address - 82.135.20.210, Port - 2101 ja püsivõrgu teenuspakkuja poolt 

saadetud kasutajanimi ja parool. 

  

 

 

 

Pöörduspunktiks sisestada käsitsi TVN_RTCM_31. Parandi formaadiks (Corr. 

Format – RTCM 3.1/3.2 MSM, Network – VRS, Ref. Rec. (baasjaama tootja) – 

Trimble, Ref.Ant (baasjaama antenn) – Auto-detect (tuvasta automaatselt). 

Antenna (antenn) aknas on kirjas vastuvõtja antenn, Height (antenni kõrgus) – 

mõõtesaua kasutades tavaliselt 2 m ja Measure (mõõtmisviis) – vertical (verti-

kaalne). 
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Viimases aknas noolt paremale vajutades seadistus salvestatakse ja peame-

nüüsse naastes peaks pilt olema sarnane. Kui ühendamine ebaõnnestus 

veenduda esmalt, et ei esineks järgnevaid vigu – SIM kaart blokeeritud/ 

andmemaht täis/vale PIN, püsivõrgu litsents aegunud, mõni kolleeg on samade 

paroolidega püsivõrguga juba ühenduses, nõrk GSM levi. Nõrga GSM leviga 

piirkondades võib aidata väline GSM-antenn (mitte segamini ajada raadio-

antenniga).  Võrguga ühenduseks vajalik tehniline info võib ajas muutuda – 

värskeima info saamiseks pöörduda teenuspakkuja poole. 

 

Roveri (vastuvõtja) seadistamine – TCP Client (üle interneti) 

 

 

 

 

Kasutamiseks on vajalik andmeside SIM kaart. Esmalt valida peamenüüst 

Settings (seaded), Tools (tööriistad), Rover Setup (vastuvõtja seadistus). 

 

 

 

Communication (kommunikatsioon) aknas valida sisemine modem (Int. 

Modem). Valida TCP Client, selle all sisestada vajadusel SIM kaardi PIN kood ja 

APN (näites tegu Telia SIM kaardiga). Järgnevas aknas valida IP, Address reale 

kirjutada baasjaamas oleva staatilise IP-ga SIM kaardi IP aadress ja Port (pordi 

number – sama, mis baasjaama seadistuses). 

 

 

 

Parandi formaadiks (Corr. Format – RTCM 3.1/3.2 MSM, Network – None, Ref. 

Rec. (baasjaama tootja) – Leica, Ref.Ant (baasjaama antenn) – iCG60 (välise 

antenni kasutamisel selle mudel). Antenna (antenn) aknas on kirjas vastuvõtja 
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antenn (üldjuhul iCG60, mitte CGA60), Height (antenni kõrgus) – mõõtesaua 

kasutades tavaliselt 2 m ja Measure (mõõtmisviis) – vertical (vertikaalne). 

Modemi ikoonil vajutades kuvatakse lisainfot - IP aadress 

ja pordi number sealhulgas. 

 

 

 

Baasjaama startimine 

Instrumenti on võimalik kasutada baasjaamana (baasjaama litsentsi olemasolul) 

ka ilma kontrollerita (alates süsteemitarkvarast 2.0.0). 

 

CGA60  iCG60 

 

 

 

Antenni kõrgus punktist mõõdetakse metallist keer-

me alumise servani (joonistel tasand a). 

 

 

 

Baasjaama seadistamiseks valida peamenüüs Settings (seaded), Tools (töö-

riistad), Base Setup (baasjaama seadistus).  

 

Position (positsiooni) aknas Modify (muuda) real Enterit vajutades avaneb kolm 

võimalust: 
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I - Smart Get Here - (koordineeri siia) valik määrab antenni ligikaudsed 

koordinaadid (mõne meetri täpsusega). Peale valikut avaneb aken, kus 

määratakse mõõtmisel kasutatav GNSS-antenn (tavaliselt iCG60 või õhuke 

CGA60), antenni kõrgus punktist (Height) ja antenni kõrguse mõõtmise viis: 

vertikaalne (Vertical). Kui valik tehtud vajutada Continue (jätka) ning mõõtmise 

alustamiseks vajutada Measure nuppu. 

Valides Corr. Source (vastuvõtja seadistus) on võimalik baasjaama täpseks 

koordineerimiseks luua vastuvõtja seadistus (nt. mõnelt GNSS jaamade püsi-

võrgult või mõnelt muult baasjaamalt). Täpseks koordineerimiseks on võimalik 

kasutada kõiki eelnevas juhendis kirjeldatud vastuvõtjate seadistusi. Alates 

süsteemitarkvarast 3.5.0 ei pea instrumendis enam täpseks koordineerimiseks 

olema Roveri (vastuvõtja) litsentsi.  

 

 

 

 

OK vajutamine lõpetab ligikaudse (või täpse) koordineerimise. Kui 40 meetri 

raadiuses mõõdistatavast punktist on juba olemasolev baaspunkt, avaneb kaks 

valikut: Use Existing (kasuta olemasolevat punkti) ja Overwrite (kirjuta olemas-

olev punkt üle). 

 

 

 

 

Kui valitakse olemasolev punkt järgneb omakorda kaks valikut: Saved setup 

(varasem baaspunkti seadistus koos antenni ja sideseadistusega) ja Current 

(jätka uue seadistusega). Kui 40 meetri raadiusest punkti ei leita või kirjutatakse 

punkt üle, jätkub seadistamine positsiooni menüüs. 

II - Edit -  (redigeeri) valides, on võimalik baaspunkti nime/numbrit (Point ID), Y-

koordinaati (Easting), X-koordinaati (Northing) ning punkti kõrgust (Orth. Hgt) 

manuaalselt sisestada. Peale koordinaatide sisestamist toimub samasugune 
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varasema baaspunkti otsing 40 meetri raadiusest nagu Smart Get Here valiku all 

kirjeldatud. Edit (redigeeri) valikut kasutades on mõistlik eelnevalt ligikaudne 

positsioon Smart Get Here abil ära määrata – hoiab aega kokku, kuna sel juhul 

on vaja käsitsi vaid koordinaatide lõpud muuta. 

 

 

 

Kui sisestatud koordinaadid erinevad ligikaudsetest koordinaatidest liiga palju, 

siis annab instrument sellest  vastava veateatega märku. 

III - Find Nearest (otsi lähimat) valiku puhul otsitakse intstrumendis olevate 

baaspunktide hulgast lähimat. Kui varasem baaspunkt leitakse 20 meetri raadiu-

sest järgneb kaks valikut: Saved setup (varasem baaspunkti seadistus koos an-

tenni ja sideseadistusega) ja Current (jätka uue seadistusega). Kui baaspunkti ei 

leita annab instrument sellest märku ning kasutada tuleb Smart Get Here või Edit 

variante. 

 

Communication (kommunikatsioon/side) aknas on valida sisemise raadio 

(Internal Radio), välise raadio (External Radio P1) või interneti (Network) vahel. 

I – Internal Radio (sisene raadio)  

 

 

 

Sisemise raadio seadistamiseks valida Edit (redigeeri). Kuvatakse raadio sisese 

raadio mudel (Satel M3-TR1). Järgnevas aknas on raadiokanali nimekirja olemas-

olul võimalik valida sobilik raadiokanal (Channel). Kui sobivat raadiokanalit 

nimekirjas pole, sisestada Frequency (raadiosagedus) real raadiosagedus käsitsi 

– sellisel juhul raadiokanali numbrit ei kuvata. Bandwidth (ribalaius) – 25 KHz, 

vahel 12,5 KHz. Raadiosagedusele on vaja kehtivat sagedusluba.  
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Advanced Settings (raadio lisaseaded) alt valida Protocol (protokoll - Satel 3AS), 

FEC – Off. ESC nupu abil liikuda eelnevasse aknasse tagasi. 

 

 

 

RTK Settings (RTK seaded) aknas valida parandi formaadiks (Corr.Format) - RTCM 

3.1, vahel CMR/CMR+. Nool paremale kinnitab sisese raadio kasutamise ja 

ühtlasi lõpetab selle seadistamise. 

 

Antenna (antenn) aknas valida baasjaama antenn (välise antenni korral tavaliselt 

CGA60) ja Height (antenni kõrgus punktist – tavaliselt null). Veenduda, et raadio-

antenn on ühendatud. Salvestamise nupul (Save) vajutades hakkab baasjaam 

parandeid edastama. 

II – External Radio P1 (väline raadio) 

 

 

 

Välise raadio puhul valida Model - Generic RS232, Baud rate – 19200. Kõik 

ülejäänud välise raadio seadistused tuleb paika panna välise raadio menüüdes 

(raadiosagedus – Radio Frequency, ribalaius - Ch. Spacing 25 KHz, jne.). Väliseks 

raadioks võib ka olla GFU14/GFU27/GFU30, mis on Model (mudeli) real valikus 

olemas. Ülejäänud baasjaama seadistus on sarnane eelnevalt kirjeldatud sisese 

raadio omale. Raadiosagedusele on vaja kehtivat sagedusluba. 
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III – Network (TCP Client – üle interneti) 

  

 

 

 

Valida Use (kasuta) real Modem. Valida TCP Server, selle all sisestada vajadusel 

SIM kaardi PIN kood ja APN (näites tegu Telia SIM kaardiga). Baasjaama puhul 

peab tegu olema staatilist IP aadressi omava SIM kaardiga. 

 

 

 

DynDNS – Off, Port – 5000, Max. clients (maksimum kasutajaid) – 100, Corr. 

Format (parandi formaat) – RTCM 3.1. Seejärel nool paremale. 

 

Antenna real valida baasjaama antenni mudel (näites väline CGA60). Height 

(antenni kõrgus punktist – tavaliselt null). Save nuppu vajutades seadistus salves-

tatakse ja baasjaam hakkab parandeid edastama. 
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BaasPiloot (BasePilot) 

BaasPiloot on funktsioon, mis stardib iCG60 antenni automaatselt baasjaamana 

(koos varasema seadistusega), kui see asub tuntud baaspunktil ja töötas viimati 

baasjaama režiimil. Voolukatkestuse või sisese aku vahetamise korral pole vaja 

baasjaama uuesti manuaalselt startida, vaid voolu taastudes jätkab antenn 

samalt baaspunktilt baasjaamana töötamist. 

Kui antenn oli viimati vastvõtja (Rover) režiimil, siis valida Settings – Tools - Base 

Setup ja kasutada Find Nearest (otsi lähimat) varianti (vt. varasemat teksti). 

BaasPilooti kasutades tuleb veenduda alammenüüs positsioon (Position), et 

antenn ikkagi valis õigete koordinaatidega baaspunkti. Samuti tuleb veenduda, 

et antenni kõrgus baaspunktist ei oleks varasemalt salvestatud seadistusega 

muutunud (vajadusel muuta). 

 

 


