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Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu softwaru LeicaiCON build.

Tato příručka slouží k seznámení se softwarem iCON build, naleznete zde principy
připojení a práce s dalšími stavebními přístroji Leica. Lze ji použít jako pracovní
příručku, jelikož obsahuje stručné informace o nastavení, přenosu dat a funkcích
různých terénních aplikací.

Tento manuál je určen pro software LeicaiCON build.

Název Popis/formát

Leica iCON
build Příručka
softwaru

Tato příručka slouží k seznámení se softwarem
iCON build a naleznete zde principy připojení
a práce s dalšími stavebními přístroji Leica. Obsa-
huje také detailní popisy jednotlivých nastavení
a funkcí.

– ü

Veškerou dokumentaci/software pro Leica iCON build najdete zde:
• Paměťové zařízení Leica
• myWorld@Leica Geosystems

Symboly použité v této příručce mají následující význam:
Typ Popis

☞ Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl
přístroj využit technicky správným a účinným způsobem.

Některé funkce jsou přístupné pouze při použití určitých přístrojů, například totální
stanice. V příslušných částech příručky bude tato skutečnost vyznačena pomocí
zvláštních ikon: TPS  pro Totální Stanici, GPS  pro přístroj GPS nebo TPS + GPS
pro oba typy přístrojů.

• Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corpo-
ration ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

myWorld@Leica Geosystems nabízí širokou škálu služeb, informací a materiálů
pro školení.
Díky přímému přístupu do myWorld můžete kdykoli využívat všech relevantních
služeb.
Dostupnost služeb závisí na modelu přístroje.

Nákup

☞

Platnost tohoto
manuálu

Dostupná dokumentace

Symboly

☞

Ochranné známky
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Servis Popis
myProducts Zaregistrujte všechny produkty, které Vy a Vaše

společnost vlastníte a objevte svět Leica Geosystems:
Můžete zde zobrazovat podrobné informace o svých
přístrojích, aktualizovat své přístroje na nejnovější
verze softwaru a získávat vždy tu nejaktuálnější doku-
mentaci.

myService Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní
historie Vašich přístrojů v servisních centrech Leica
Geosystems. Přístup k podrobným informacím o prove-
deném servisu a stahování aktuálních kalibračních cer-
tifikátů a servisních zpráv.

mySupport Vytvářejte nové požadavky na technickou podporu
vašich produktů, které budou zodpovězeny vaším
lokálním týmem technické podpory Leica Geosys-
tems. Prohlížejte si úplnou historii vašich požadavků
na technickou podporu a podrobné informace
o každém požadavku pro případ, že se chcete vracet
k předchozím případům.

myLearning Vítejte v centru online výuky společnosti Leica Geo-
systems! Najdete zde četné online kurzy, které jsou
dostupné všem zákazníkům, kteří vlastní produkty
s platnými CCP (Customer Care Packages).

myTrustedServices Přidávejte a spravujte uživatele pro Leica Geosystems
Trusted Services, bezpečné softwarové služby, které
Vám pomáhají optimalizovat pracovní postupy a zvýšit
efektivitu.

mySmartNet HxGN SmartNet je služba korekcí systému GNSS,
postavená na největší světové síti referenčních sta-
nic, která umožňuje zařízením podporujícím systém
GNSS rychle určit polohu s přesností na jeden až dva
centimetry. Služba je poskytována nepřetržitě vysoce
dostupnou infrastrukturou a profesionálním týmem pod-
pory s více než 10 lety zkušeností se spolehlivým
zajišťováním služby.

myDownloads Soubory ke stažení zahrnující software, příručky,
nástroje, školicí materiály a novinky pro produkty Leica
Geosystems.
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1 Provozní zásady
1.1 Přehled systému

Software iCON build je předem nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní s násle-
dujícími přístroji Leica Totální stanice/GPS:
Funkce Název Možnosti připojení ke

kontroleru
Manuální Totální sta-
nice

Leica Builder
Leica iCON iCB60
Leica iCON iCB50
Leica iCON iCB70

Kabel
Bluetooth krátkého dosahu

Vytyčovací přístroj Leica iCON iCT30 Kabel
Bluetooth krátkého dosahu
Bluetooth dlouhého dosahu

Robotická Totální sta-
nice

Leica PowerTracker
Leica iCON iCR50
Leica iCON iCR60
Leica iCON iCR70
Leica iCON iCR80
Leica iCON iCR80S
Leica TS16, TS60
Leica MS60

Kabel
Bluetooth krátkého dosahu
Bluetooth dlouhého dosahu

GPS anténa a přijímač Leica iCON iCG30
Leica iCON iCG60
Leica iCON iCG70

Kabel
Bluetooth krátkého dosahu

☞ Více informací o jednotlivých přístrojích najdete v příručce daného pro-
duktu.

Oba kontrolery, 7“ i 10“, mohou nahrávat i ukládat data do interní paměti. Data lze
přenést na stolní PC pomocí USB.
Zařízení Vnitřní úložiště
7”, 10” 128 GB hard disk

☞ Více informací o jednotlivých přístrojích najdete v příručce daného pro-
duktu.

Před instalací firmwaru klepněte na Systém a poté na Aktivní licence pro zjištění
stavu softwarové údržby. Požádejte zastoupení Leica Geosystems o informace
o obnovení údržby.

☞ iCON build provede kontrolu stavu před každou instalací aktualizace.

Pro získání informací o systému klepněte na Systém a poté na O programu.
• Bude zobrazena verze softwaru a sestavení.
• Tento software obsahuje software, který je chráněný různými open-source

licencemi. Bude zobrazena informace o právní ochraně a odkaz na detailní
informace.

• Bude také zobrazeno MAC ID hardwaru a softwaru.

Přístroje a konektivita

Uložení dat, konektivita
kontroleru

Aktualizace firmwaru

Systémové informace
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☞ Pro zobrazení detailních informacích o právní ochraně je třeba připojení
k internetu.

Tento software nabízí několik volitelných funkcí a aplikací, např. Roading. Tyto
volitelné funkce jsou chráněny licencí.

☞ Seznam volitelných funkcí naleznete v Seznamu vybavení na myWorld.

Aktivace funkcí chráněných pomocí oprávnění
Funkce chráněné oprávněním lze aktivovat v kontroleru nebo v přístroji s displejem
klepnutím na tlačítko Systém a následně na tlačítko Přidat licence. Zadejte své

oprávnění, které jste získali od zástupce společnosti a klepněte na tlačítko .

Chcete-li oprávnění aktualizovat, klepněte na tlačítko , které najdete na liště
funkcí u dolního okraje obrazovky.

☞ Pro aktivaci oprávnění je potřeba připojení k internetu.

Aktivace funkcí chráněných pomocí licenčního klíče TPS

Některé funkce jsou chráněné pomocí licenčních klíčů, které je třeba do přístroje
načíst z SD karty nebo USB flash disku.
• Na TPS s displejem lze licenci načíst přímo v přístroji TPS.
• U TPS bez displeje je nutné licenci načíst pomocí kontroleru.

Dále je uveden stručný postup načítání licencí pomocí kontroleru.

☞ O další informace požádejte místní zastoupení nebo zástupce
společnosti Leica Geosystems.

1. Vložte do přístroje paměťové zařízení a zapněte přístroj. Ujistěte se, že je
přístroj řádně připojený ke kontroleru.

2. Klepněte na Zařízení, a potom klepněte na tlačítko  vedle názvu přístroje,
jehož profil chcete upravit.

3. Klepněte na Pomocné programy senzoru, a potom klepněte položku Nahrát
licenční klíč na obrazovce Pomocné programy senzoru.

4. Vyberte soubor *.key licence, který chcete načíst a klepněte na tlačítko Zahájit
upload.

1.2 Uživatelské rozhraní softwaru
1.2.1 Příslušenství

iCON build je k dispozici pro různé formáty zobrazení, v závislosti na použitém
příslušenství:

Aktivace volitelných
funkcí

Formáty zobrazení
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5” Na šířku:   

   
7” a 10” Na šířku:

Aplikace mají v různých zobrazeních stále stejné funkce.

1.2.2 Základy

1. iCON build Software se spouští automaticky po zapnutí přístroje.
2. Pokud byl software iCON build vypnut, lze jej znovu spustit výběrem iCON

v menu Start, nebo v desktopové aplikaci Windows.

Spuštění

10 Provozní zásady



Vypínač v menu Home zobrazí obrazovku Ukončit/Vypnout s následujícími
možnostmi:

 

• Ukončit:
Zavře software iCON build.

• Vypnout kontroler a senzor:
Vypne kontroler a připojený senzor.

Po spuštění softwaru iCON build se jako první zobrazí obrazovka menu Home.
Popis prvků menu Home:

a b c d e

f 

g

h

i

0071317_cs_004

a Tlačítko Zpět pro zobrazení
naposledy použité aplikace

b Ikona naposledy použité apli-
kace

c Stavová lišta 1
d Stavová lišta 2

e Vypínač
f Správa projektů a úloh
g Panel aplikací
h Panel nastavení
i Správa dat

Ukončení/Vypnutí

Zásady použití
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Prvek Popis
Stavová lišta Obsahuje ikony, které indikují stav kontroleru

a připojeného přístroje. V menu Home je sta-
vová lišta minimalizována a pouze pro čtení.

Vypínač Slouží k ukončení softwaru nebo vypnutí kont-
roleru a senzoru.

Správa projektů a úloh Obsahuje možnosti pro správu projektů a úloh.
Správa dat Obsahuje možnosti pro import, export nebo

odstranění dat, správu seznamů vytyčování
a pro vytváření reportů.

Panel aplikací Zobrazuje dostupné aplikace.
Panel nastavení Obsahuje funkce pro editaci informací o uživa-

teli, editaci jednotek, tolerancí a nastavení
připojených zařízení.
Zde lze zadat licence.

☞ Software umožňuje uživatelské nastavení obsahu menu Home pomocí
funkce Uživatelské oprávnění. Proto je možné, že se bude menu Home
na vašem přístroji lišit od zobrazení, které je uvedeno zde. Další infor-
mace najdete v bodě Uživatelské oprávnění.
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Po zvolení aplikace přejdete na obrazovku Map.

Popis prvků menu Mapy:

a b c

g

n

p

016583_005

q r

d e

o

s

f

h

m
k l

i
j

a Tlačítko aplikací
b Stav 1
c Stav 2
d Informační lišta
e Panel upozornění (zobrazí se

pouze v případě problému)
f Měřítko
g Severka
h Tlačítko režimu panorámování
i Tlačítko režimu otáčení (3D)
j Tlačítko automatického cent-

rování zobrazení mapy

k Indikátor Ohraničující pole
l Indikátor Filtr ořezu
m Indikátor režimu izolace
n Hlavní oblast mapy
o Lišta měření
p Klávesa menu Home
q Nástroje
r Nastavení
s Ovladač mapy

Prvek Popis
Tlačítko aplikací Zobrazuje název aktivního projektu, úlohy a souřadni-

cového systému.
Zobrazuje stavové informace Leica ConX v případě, že
je aktivována licence Leica ConX.
Zobrazuje informace o nastavení TPS při připojení
k totální stanici.
Zobrazuje informace o referenční stanici při připojení
k přístroji iCON iCG.

Stav 1 Zobrazuje stav připojené Totální stanice nebo přístroje
GPS. Obsahuje funkce pro přímou editaci funkce/stavu
přístroje.

Aplikace
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Prvek Popis
Stav 2 • Pro TPS : zobrazuje stav cíle, například tyčky,

nebo hranolu, a kontroleru.
• Pro GPS : zobrazuje stav komunikačního zařízení

(například rádia nebo modemu). Obsahuje funkce
pro editaci relativního nastavení.

Lišta varování Zobrazuje veškerá hlášení, která by mohla ohrozit
funkci.

Informační lišta Zobrazuje informace o aktuálním měření, vybraných
bodech a všech nakonfigurovaných hodnotách. Chcete-
li nakonfigurovat informační lištu, klepněte na ni
a podržte ji.

Severka a měřítko Zobrazuje měřítko a orientaci displeje.
Klepnutím na Severku obnovíte 2D zobrazení mapy.

Indikátor pro Filtr
ořezu

Zobrazí se, když je aktivní režim Filtr ořezu. Umožní
rychlý přístup k funkci Filtr ořezu.

Indikátor pro
Ohraničující pole

Zobrazí se, když je aktivní režim Ohraničující pole.
Umožní rychlý přístup k funkci Ohraničující pole.

Indikátor režimu izo-
lace

Zobrazí se, když je aktivní režim izolace. Umožní rychlý
přístup k funkci Izolovat.

Hlavní oblast mapy Graficky zobrazuje přednahraná a měřená data.
Ovladač mapy Mění měřítko a režim zobrazení. Definuje data zobrazo-

vaná v oblasti mapy.
Lišta měření Zobrazuje hlavní ovládací klávesy, například Měřit nebo

Uložit.
Chcete-li nakonfigurovat lištu měření, klepněte na ni
a podržte ji.

Klávesa menu Home Zpět na menu Home.
Nástroje Obsahuje funkce příslušící k právě otevřené aplikaci.
Příprava Zpět na Setup.

☞ Závisí na aktuálně používané aplikaci, funkce se můžou lišit.

☞ Když stisknete při práci v aplikaci tlačítko Home , vrátíte se do
menu Home. Titulní lišta obsahuje tlačítko Zpět s možností přechodu
zpět na předchozí aplikaci, například Zaměření:

Stavová lišta zobrazuje stav kontroleru, připojeného přístroje, tyčky a hranolu.
Obsahuje také informace o otevřené aplikaci. Obsahuje tři klávesy:

a b c

006800_003

 
a Tlačítko aplikací
b Stav 1
c Stav 2

Stavová lišta TPS
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Tlačítko Popis
Tlačítko aplikací • Zobrazuje hlavní informace o aktuálním projektu,

úloze a aplikaci.
• Dodatečná ikona zobrazuje aktuální stav Leica

ConX nebo jiných cloudových služeb.
• Po stisknutí umožňuje tlačítko aplikací přístup

k informacím o stanic klepnutím na tlačítko Info
o stanovisku a také k podrobným informacím
o aktivní cloudové službě klepnutím na ikonu
aktuálního stavu příslušné cloudové služby.

Stav 1 Stav přístroje.
• Vyberte Režim měření z možností Single -

manuální, Single - automatické a Souvislé se
zámkem.

• Vyberte nastavení Viditelnost. (není k dispozici
pro iCON iCR70/iCON iCR80)

• Zapne nebo vypne Laserová stopa, Vytyčovací
světla a Kompenzátor.

• Pomocí Hz = 0 snadno nastavíte aktuální orientaci
jako nulovou.

• Pomocí funkce Kontrola Orientace spustíte kont-
rolu nastavení Totální stanice.

Stav 2 Stav tyčky a kontroleru.
• Definujte Typ odr. hranolu a Výška odr. hranolu.
• Použijte Otočit na bod pro výběr bodu a nechte

Robotickou Totální stanici automaticky najet na
daný bod.

• Zobrazení stavu paměti a baterie.
• Zapněte pilota Pohyb a Hledání.
• Ovládací prvky hledání hranolů najdete v Nasta-

vení hledání.
• Použijte Prohledat sektor pro definici výseče pro

automatické hledání hranolu, zkrátíte tak dobu
hledání.

• Pro vynechání fixpointů z PowerSearch nastavte
Ignorovat jiné cíle na Zapnuto. PowerSearch
bude ignorovat hranoly se známou polohou.
Všechny hranoly použité pro výpočet nastavení
stanoviska a všechny měřené body bodového pole
jsou vyjmuty z PowerSearch.

☞ Ignorovat jiné cíle lze použít pouze
s iCON iCR60, iCON iCR70, iCON iCR80,
TS16, TS60, MS60 a příslušnou licencí.

• Po zadání příkazu Vyloučit cíle spustí přístroj
Leica iCON iCR60, TS16, TS60, MS60,
iCON iCR80 nebo iCON iCR70 (s další licencí)
vyhledávání: Totální stanice třikrát prohledá celý
kruh a vyhledá cílové body. Všechny nale-
zené cíle se zahrnou do Seznamu Vyloučených
cílů. Stávající Seznam vyloučených se přepíše.
Všechny body v Seznam vyloučených jsou
vyloučeny z automatického nebo ručního hledání.
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☞ Stav 1 a Stav 2 obsahují další informace nebo funkci. Při stisknutí
umožňují změnu stavu přístroje a tyčky.

☞ Obsah Stavu 1 a Stavu 2 se mění v závislosti na funkcích připojené
totální stanice.

Stav 1:  Stav 2:

Stavová lišta zobrazuje stav kontroleru, připojeného přístroje, informace o kvalitě
polohy a také informace o otevřené aplikaci. Obsahuje tři klávesy:

a b c

006801_002

 
a Tlačítko aplikací
b Stav 1
c Stav 2

Tlačítko Popis
Tlačítko aplikací • Zobrazuje hlavní informace o aktuální úloze, pro-

jektu, aplikaci a aktivním souřadnicovém systému.
• Extra ikona zobrazuje aktuální stav Leica ConX

nebo BIM 360 Docs.
Po stisknutí umožňuje tlačítko aplikací přístup
k detailům Informace o Leica ConX klepnutím na
ikonu aktuálního stavu Leica ConX.

Stav 1 Stav přístroje/antény
• Zobrazení informací o poloze, úhlech náklonu

a družicích.
• Umožňuje měnit výšku antény a aktivovat funkci

náklonu.
• Vyberte Režim měření pro přístroj, který bude

použit jako rover. Další informace najdete v bodě
1.3.4 Režim měření.

☞ Funkce náklonu je dostupná pouze u antény
iCON iCG70.

Stav 2 Stav komunikace.
• Zobrazení stavu rádiového spojení, modemu a Blu-

etooth.
• Zobrazení stavu baterie a paměti.

☞ Stav 1 a Stav 2 obsahují dodatečné informace a funkce pro sledování
a změnu stavu antény a vyhodnocování kvality polohy.

Stavová lišta GPS
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Stav 1:  Stav 2:

Stavový panel se zobrazí jen tehdy, když je nastaven profil pro interní GPS a není
aktivní žádný jiný profil. Viz bod 1.5.6 Nastavení profilu GPS pro interní GPS 
přístroje CC80.
Stavový panel zobrazuje stav kontroleru, informace o kvalitě polohy a také infor-
mace o aktuální aplikaci. Obsahuje tři klávesy:

a b c  
a Tlačítko aplikací
b Stav 1
c Stav 2

Tlačítko Popis
Tlačítko aplikací • Zobrazuje hlavní informace o aktuální úloze, pro-

jektu, aplikaci a aktivním souřadnicovém systému.
• Dodatečná ikona zobrazuje také aktuální stav

Leica ConX.
Po stisknutí umožňuje tlačítko aplikací přístup
k detailům Informace o Leica ConX poklepáním
na ikonu aktuálního stavu Leica ConX.

Stav 1 Stav kontroleru/interního GPS:

 Klepnutím zobrazíte informace o poloze.

 Klepnutím zobrazíte informace o satelitech.

 Po klepnutí můžete změnit výšku kontroleru.

 Klepnutím vyberte Režim měření pro přístroj,
který bude použit jako rover. Další informace najdete
v bodě 1.3.4 Režim měření.

Stav 2 • Označuje, že je zapnuté interní GPS.
• Zobrazení stavu baterie a paměti.

Zobrazuje varování ovlivňující chod
přístroje.

 

☞ Číslo v liště varování udává počet varování,které jsou momentálně
aktivní.

Stavový panel pro
interní GPS GPS

Lišta varování
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Na lištu varování lze poklepat a zobra-
zit detaily jednotlivých událostí, které
• nabízí detailní informace

o problému,
• odkazují na místa, kde mohou být

problémy odstraněny.
☞ Pokud stisknete tlačítko

OK, aniž byste potíže
vyřešili, varování bude igno-
rováno až do dalšího
výskytu.

 

Zobrazuje informace o aktuálně prováděných úkonech. Může mít tři podoby:
• Nápověda během provádění

některé funkce.
 

• Data z posledního měření.  

• Přímá navigace během
vytyčování.

 

Bíle tečky na spodní straně informační lišty udávají počet aktivních stránek mezi
kterými lze přecházet rolováním.

Konfigurace informační lišty
Formát zobrazení a obsah informační lišty můžete nakonfigurovat podle
svých požadavků.
Klepněte a podržte na 2 sekundy v oblasti informační lišty.
Bude zobrazeno menu, ve kterém můžete zvolit počet stránek
informační lišty a množství informací, které na nich mají být zobrazeny.
Dostupný obsah závisí na připojeném přístroji.
V závislosti na aplikaci se zobrazí různé obrázky nápovědy, které
demonstrují význam hodnot informační lišty. Pro zobrazení obrázků
nápovědy klepněte na informační tlačítko v pravém horním rohu.
☞ Některé obrázky nápovědy mohou být k dispozici na obra-

zovce Nápověda Info lišty. Posouváním dolů zobrazíte
všechny dostupné obrázky.

Pokud zadáte stejnou hodnotu do více políček, dojde ke zvětšení textu a veli-
kosti ikony, jak je ukázáno v příkladu. To může být v některých případech
užitečné.

Informační lišta
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Hlavní oblast obrazovky zobrazuje všechny body, linie a oblouky, které byly
měřeny, stejně jako data, která byla do aktivní úlohy nahrána.

 

Ovládání mapy je k dispozici po přechodu na obrazovku Map.

a b c d e

006799_002

 

a Seznam bodů, včetně vyhledávání a úpravy bodů
b Trvalé centrování, Přepínání mezi zobrazením Mapy a zobrazení se

šipkami, Nastavení orientace, Možnosti zobrazení, Nastavení 5“ nebo 7"
displeje na multiview

c Zmenšení, Zvětšení pro zobrazení celé mapy
d Zvětšení, Chytré zvětšení
e Správce zobrazení Mapy

Tlačítko Popis
Seznam bodů, včetně
vyhledávání bodů

• Zobrazí seznam bodů.
• Body lze upravovat, vytvořit, smazat

a lze také upravovat některé vlastnosti
bodů, stejnou hodnotu lze nastavit
u několika bodů.

• Umožňuje vyhledávání bodů.
Další informace najdete v bodě 2.5 
Seznam bodů, Hledání bodu.

Hlavní oblast mapy

Ovladač mapy
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Tlačítko Popis
Panel Zobrazit V závislosti na aplikaci jsou k dispozici

následující možnosti:
• Nastaví Průběžné centrování měřené

polohy na Zapnuto nebo Vypnuto.
• Přepněte mezi zobrazením Map

a zobrazením se šipkami v hlavní
oblasti mapy.

• Použijte Nastavení orientace pro
nastavení orientace zobrazení se
šipkami a referenčním orientačním
bodem.

• Použijte Možnosti prohlížení pro
výběr vlastností bodu, které mají být
pro každý bod mapy zobrazeny.

• Použijte Ohraničující pole pro snížení
množství viditelných dat v zobrazení
mapy.

• Použijte Izolovat pro snížení počtu
viditelných objektů IFC skrytím jednot-
livých objektů nebo několika objektů
specifické třídy objektů.

• Zapněte Rychlé kódy, abyste na levé
straně obrazovky zobrazili seznam
kódů a měli k nim rychlý přístup.

• Nastavení více oken: Umožňuje
nastavení 5“ nebo 7“ zobrazení multi-
view.

• Boční Pohled je varianta zobrazení
příčného profilu a je dostupné jen
s vytyčení výšky.

• V 5“ nebo 7“ režimu, pokud je aktivní
zobrazení více oken, použijte Seznam
bodů k vytyčení k zobrazení bodů pro
vytyčení.

• Použijte Perspektivní zobrazení pro
změnu standardního 2D zobrazení
mapy na perspektivní 3D zobrazení.

Zvětšení,
Chytré zvětšení

• Přiblížení.
• Chytré zvětšení : poklepejte

a podržte pro spuštění funkce
chytrého zvětšení. Další informace
najdete v bodě 1.4.1 Rychlé zvětšení .

Zmenšení, Zvětšení pro
zobrazení celé mapy

• Oddálení.
• Chytré zvětšení : Klepnutím

a přidržením zobrazíte načtena data
v plném rozsahu s polohou označenou
modrým rámečkem kolem údaje.

Správce zobrazení Mapy Vyberte, která data z aktivního projektu
mají být zobrazena a lze je vybrat na
obrazovce mapy. Další informace najdete
v bodě Správce zobrazení Mapy.
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Lišta měření obsahuje hlavní příkazy, například Měřit, Uložit a Kód. Skládá se
obvykle z jednoho až tří tlačítek, například :

  

Můžete nastavit funkci tlačítek podle toho, jak chcete pracovat.
Stiskněte a podržte na liště měření po dobu 2 sekund pro nasta-
vení. Otevře se menu nastavení, kde lze nastavit různé příkazy.
Dostupné příkazy závisí také na aktuálně spuštěné aplikacích.

☞ Pro některé úkoly dojde automaticky ke změně lišty měření, aby bylo
možné dokončit probíhající funkce. Po skončení úkolu se lišta měření
automaticky vrátí k uživatelskému nastavení.

Lišta funkcí obsahuje link pro přechod na menu Home a ke všem funkcím aktuálně
spuštěné aplikace. Také obsahuje odkaz na Nastavení. Vzhled lišty funkcí závisí
na aktuálně spuštěné aplikaci.

a b c

007142_001

 

a Klávesa menu
Home

b Nástroje
c Příprava

Tlačítko Popis
Klávesa menu
Home

Zpět na menu Home.

Nástroje Obsahuje funkce příslušící k právě otevřené apli-
kaci.

Příprava Zpět na Setup.

Lišta měření

Lišta funkcí
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Průvodci usnadňují běžnou práci. Každý průvodce vás provede sérií kroků, kde lze
měnit nastavení a stavy.

Příklad stránky průvodce

d

b a

e f g

c

006805_en_005

 

a Předchozí krok průvodce
b Aktuální krok průvodce
c Další krok průvodce
d Obsah kroku průvodce

e Zrušit a ukončit
f Návrat k výchozímu nastavení
g Uložit změny a pokračovat

Prvek Popis
Předchozí krok průvodce Umožňuje návrat k předchozímu kroku

průvodce – pokud to má smysl.
Aktuální krok průvodce Ukáže název kroku průvodce, který je aktuálně

zobrazen.
Další krok průvodce Poklepáním této klávesy přejdete na další krok

průvodce. Po nastavení všech požadovaných
polí lze přejít jen k dalšímu kroku průvodce.

Obsah kroku průvodce Nastavení lze měnit poklepáním na jednotlivé
klávesy.

Zrušit a ukončit Okamžité ukončení průvodce bez uložení
změn.

Návrat k výchozímu nasta-
vení

Nastavení na výchozí nastavení.

Uložit změny a ukončit Uloží změny a ukončí průvodce.
Je aktivní až po dokončení všech kroků
průvodce.

1.2.3 Ikony

Ikony poskytující informace o stavu přístroje a kontroleru. Zobrazené ikony závisí
na přístroji, který je používán a jeho nastavení.

Ikona Popis
Indikuje připojený přístroj

Průvodci

Popis

Stavová lišta: Obecné
ikony
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Ikona Popis
Indikuje umístění pro ukládání dat. Je zobrazeno na
obrazovce Baterie a paměť, lze na ni přejít v režimu
Stav 1 nebo Stav 2.
Indikuje stav baterie.

Ikona Popis
Indikuje nastavení uzamčení hranolu.

Indikuje vybraný hranol.

Indikuje nastavení výšky hranolu. Umožňuje definovat
dvojí uživatelské nastavení výšky hranolu.

Indikuje měřící režim.

Indikuje stav kompenzátoru/urovnání.

Označuje, že je použit měřítkový faktor projektu.

Indikuje použití nastavení nakloněné roviny.

Označuje spuštěný PowerSearch.

Ikona Popis
Stav polohy
Zobrazí aktuální kvalitu polohy : fixní, xRTK, plovoucí,
navigační a bez polohy.
Počet viditelných družic
Zobrazí počet družic použitých pro výpočet polohy
s jejich nastavením.
Funkce náklonu antény
Když je aktivována funkce náklonu, ikona antény zob-
razí stav inicializace: připravena nebo není iniciali-
zováno.
Stav rádia
Zobrazí aktuální režim rádia.

Stav modemu
Zobrazí aktuální režim modemu.

Stavová lišta: Speci-
fické ikony Totální sta-
nice, TPS

Stavová lišta: Ikony
specifické proGPS,
GPS
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Ikona Popis
 Stav SmartLink

Zobrazí stav služby SmartLink jako konvergující nebo
konvergovaná.

Ikona Popis
Stavová lišta:

Internetové připojení nebylo navázáno.

Internetové připojení je navázáno.

Přístroj je připojen k webové stránce aktuálně
používané cloudové služby.
Ukládání dat na webovou stránky aktuálně používané
cloudové služby.
Stahování dat z webové stránky aktuálně používané
cloudové služby.
Problém s přenosem dat.

Dálkové zobrazení/ovládání je zapnuto.

Dialogové okno importu:
Soubory, které jsou k dispozici ke stažení na serveru
aktuálně používané cloudové služby.

Ikona Popis
Uživatelský bod

Kontrolní bod

Vytyčený bod

Vytyčen a uložen v toleranci

Vytyčen a uložen mimo toleranci

Odstranit bod

Referenční linie

Vybraná linie

Cloudové služby – sta-
vové ikony

Ikony obrazovky Map
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Ikona Popis
Poloha cílového bodu.
Měřeno; v toleranci; mimo toleranci

Pohyb & Hledání je dostupné v menu Stav 2 .
Je dostupné pouze pokud je připojena Robotická Totální stanice. Umožňuje
dálkové ovládání svislého a vodorovného pohybu dalekohledu totální stanice.
PowerSearch1), inteligentní hledání hranolu, lze spustit tímto ovládacím prvkem.

  

Ikona Popis
Přepnutí na ovládání joystickem.

PowerSearch - doleva/doprava. Aktivuje inteligentní
hledání hranolu v určeném směru.
Aktivuje PowerSearch předdefinovaného "okna". Toto
okno lze definovat v Prohledat sektor ve Stavu 2.
Aktivuje místní PowerSearch. Pokud není žádný hranol
nalezen, je aktivován plný PowerSearch.
Přepnutí do PowerSearch.

Hledání ATR. Přístroj hledá hranol lokálně.

Pohyb přístroje v určitém směru. Násobným stiknutím
tlačítka zvýšíte rychlost. K dispozici jsou tři rychlosti.
Ukončení probíhajícího hledání.

☞ Chcete-li ukončit Pohyb & Hledání, klepněte mimo ovladač na obrazovce
Map.

Ikony Posun a Hledání
pilota, TPS

1) V závislosti na připojené totální stanici může být název změněn na SpeedSearch
nebo AutoSearch.
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1.3 Provozní informace
1.3.1 Typy a výšky hranolu TPS

Nastavení pro Typ odr. hranolu  a Výška odr.

hranolu  najdete na Stavové liště dostupné
z kterékoli aplikace kromě Kreslení.

 

1. V aktuální aplikaci klepněte na  na Stavové liště a zvolte Typ

odr. hranolu .

 Na dílčí obrazovce se
zobrazí poslední tři
použité typy hranolů
a aktuálně aktivní typ
hranolu je zvýrazněný.

2. Všechny typy hranolů zobrazíte klepnutím na
tlačítko rozbalení.

3. Vyberte typ hranolu, který chcete použít, poklepáním na odpovídající
symbol z přednastavených nebo uživatelsky definovaných, například
Leica 360.

☞ Pro definování uživatelského hranolu, klepněte
na jednu z požadovaných ikon. Nebo pro
editaci existujícího uživatelského hranolu,
stiskněte a podržte odpovídající ikonu. Objeví
se obrazovka Uživ. definovatelný hranol.
Zadejte Leica nebo absolutní konstantu v [mm]
a potvrďte klepnutím .

4. Software se spouští s aktuální aplikací a nejnověji nastaveným aktivním
typem hranolu.

Popis

Nastavení typu
odrazného hranolu
krok za krokem
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☞ Uživatelsky nastavené hranoly jsou uloženy v softwaru i v přístroji. Proto
jsou hranoly dostupné i pro jiné přístroje, například pokud je kontroler
připojen k jiné totální stanici.

1. V aktuální aplikaci klepněte na  na Stavové liště a zvolte

Výška odr. hranolu .

  

2. Vyberte z předdefinovaných výšek hranolu, buď z výchozích, nebo
uživatelsky definovaných, klepnutím na požadovanou ikonu. Jinak
můžete také klepnout na políčko výšky, zadat požadovanou výšku
a potvrdit klepnutím na .
☞ Pro zadání výšky hranolu v jiných jednotkách nejprve smažte

zadávací pole, poté vyberte požadované jednotky a na závěr
zadejte hodnotu výšky.

☞ Pro uživatelské definování výšky hranolu
klepněte na jednu z příslušných ikon a podržte
ji. Objeví se numerická klávesnice. Zadejte
požadovanou výšku a potvrďte klepnutím
na . Nově zadaná výška je nastavena pod
uživatelsky definovanou ikonou.

☞
Když vyberete možnost bezhranolové  nebo štítek , výchozí
výška se nastaví na 0,000 m. Při novém výběru téhož režimu hranolu se
výška hranolu nastaví zpět na původní nastavení.

Typ hranolu Výchozí výška
[m], pro
CPR1 tyčku

[ft decimální],
pro CPR2/3
tyčku

[ft dílčí], pro CPR2/3
tyčku

Bezhranolové,
Páska

0,000 0,000 00/0

MPR122 bez
tyčky

0,049 0,162 05/32

MPR122
s deskou, nebo
hrotem tyče

0,200 1,000 10/0

Nastavení výšky hra-
nolu krok za krokem

Výchozí výška hranolu

Provozní zásady 27



Typ hranolu Výchozí výška
[m], pro
CPR1 tyčku

[ft decimální],
pro CPR2/3
tyčku

[ft dílčí], pro CPR2/3
tyčku

MPR122
s tyčkou

2,000 6,500 61/2

MPR122 Uživa-
telsky defino-
vané 1 nebo 2

0,000 0,000 00/0

1.3.2 Automatické hledání TPS

1. V aktuální aplikaci klepněte na  na Stavové liště a zvolte

Nastavení hledání .

 Na obrazovce Nasta-
vení hledání lze
nastavit chování
totální stanice při
ztrátě hranolu.

2. Nastavte čas ve kterém má software spočítat předpokládanou polohu
hranolu v Předpovědět na. V předdefinovaném čase bude systém auto-
maticky hledat hranol na vypočtené pozici. Pokud není hranol nalezen,
vyhledávání v totální stanici se zastaví, nebo bude pokračovat podle
předvoleb nastavených v Po předpovědi.

3. Navíc pomocí funkce Po předpovědi definuje chování Totální stanice,
pokud není hranol na vypočtené pozici nalezen.
Nastavení Hledat pomocí na:
• Žádné hledání zabrání totální stanici ve spuštění vyhledávání hra-

nolu.
• Hledání ATR, začít s ATR hledáním.
• CubeSearch, spuštění dynamického PowerSearch. To je hledání

prováděné v krychlové oblasti definovaných rozměrů okolo poslední
známé pozice.

• Hledání v okně, začít hledat v definovaném okně. Toto okno lze
definovat v Prohledat sektor.

• Power Search, spuštění PowerSearch.

Nastavení automa-
tického hledání krok za
krokem
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4. Když používáte Hledání ATR nebo CubeSearch, můžete navíc defino-
vat chování po neúspěšném hledání hranolu.
• Pro start hledání v definovaném okně nastavte Použít Hledání

v okně na Zapnuto.
• Nastavte Konečné hled. PowerSearch na Zapnuto pro start

dalšího – a posledního – PowerSearch.
☞ CubeSearch lze použít pouze s iCON iCR60, iCON iCR70,

iCON iCR80S nebo s totální stanicí iCON iCR80 a příslušnou
licencí.

Konečné hled. PowerSearch je rovněž k dispozici při používání
Hledání v okně.

1.3.3 Měřítkový faktor TPS

Měřítkový faktor se používá pro korekce délek u zkreslení v mapovém zobra-
zení.

Měřítkový faktor lze nastavit pouze při
vytváření projektu. Zadejte požadova-
nou hodnotu do položky Měřítkový
koeficient.
☞ Můžete zadat buď hodnotu

Koeficient, nebo hodnotu
ppm nebo mm/km (+/-).
Pokud zadáte měřítkový fak-
tor, hodnota ppm se aktuali-
zuje příslušným způsobem.
Totéž platí naopak.

☞ Zadaný měřítkový faktor ovlivňuje pouze měření totální stanice, měření
GPS nejsou ovlivněna.

☞ Další ikona  se zobrazí ve stavové liště, pokud zadáte měřítkový
faktor projektu.

P1

a

d1

d2

d3

P2

007115_001

b

e

d

c

 P1, P2 Známé body
d1 Délka na povrchu
d2 Elipsoidická délka
d3 Délka v mapě
a Hladina moře
b Nadmořská výška,

1000m
c Výškový měřítkový fak-

tor
d Měřítkový faktor

mapového zobrazení
e Kombinovaný měřítkový

faktor

Vztah Délky na povrchu a Délky v mapě:
• Měřítko středového poledníku a vzdálenost od něj definují měřítkový faktor

mapového zobrazení, výškový měřítkový faktor je dán referenční výškou.
• Oba měřítkové faktory pak definují PPM měřítkový faktor.

Popis

Vysvětlení
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1.3.4 Režim měření GPS

Nastavení pro Režim měření  najdete na Stavové
liště dostupné z kterékoli aplikace kromě Kreslení.

 

1. V aktuální aplikaci klepněte na  na Stavové liště a zvolte

Režim měření .

 Automaticky se otevře obrazovka
s vyznačeným aktuálním aktivním režimem
měření.

2. • Vyberte Okamžité, pokud chcete, aby se po stisknutí tlačítka
Měřitokamžitě změřila a zaznamenala aktuální pozice, až se vrátíte
do aplikace. Okamžité je výchozí nastavení.

• V poli Průměr dle času (s): můžete definovat požadovanou dobu.
Jako režim měření vyberte Průměr (čas). Až stisknete zpátky
v aplikaci tlačítko Průměr, přístroj bude měřit po definovanou dobu
a zaznamená vypočítaný průměr.

• Jako režim měření vyberte Průměr (ručně). Po návratu do aplikace
zahajte měření stisknutím tlačítka Start. Stisknutím tlačítka Stop
zastavíte měření ručně. Zobrazí se obrazovka s relevantními infor-
macemi. Vypočítaný průměr můžete uložit nebo data odmítnout.

• V poli Průměr dle # měření: můžete definovat požadovaný počet.
Jako režim měření vyberte Průměr (# měření). Až stisknete zpátky
v aplikaci tlačítko Průměr, přístroj provede definovaný počet měření
a zaznamená vypočítaný průměr.

3. Software se spouští s aktuální aplikací a nově nastaveným aktivním
režimem měření.

☞ Vyberte nastavení Režim měření pro přístroj, který bude použit jako
rover.

1.3.5 Hodnota kvality souřadnic GPS

☞ Kvalita souřadnic (dále CQ) je zaznamenávána společně s každým
měřenímGPS. Stejně jako ostatní informace o měření lze hodnoty CQ
zobrazit v informační liště.

1. Klepněte a podržte na 2 sekundy v oblasti informační lišty.
2. Na obrazovce Nastavení Informační lišty klepněte na šipku stránky,

kterou chcete propojit s CQ hodnotami.
3. Vyberte CQ hodnoty pro zobrazení: Kval. 1D pro informaci o výšce,

Kval. 2D pro polohovou informaci a Kval. 3D pro kombinaci obou.
Po dokončení klepněte na . Dalším klepnutím na tlačítko  na obra-
zovce Nastavení Informační lišty potvrdíte akci.

Popis

Podrobný postup
nastavení Režim
měření

Zobrazení hodnoty kva-
lity souřadnic krok za
krokem
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☞ V informační liště budou zobrazeny CQ hodnoty výšky s jednou
hvězdičkou, polohové se dvěma hvězdičkami a kombinace se třemi
hvězdičkami.

1.4 Zobrazení mapy: Funkce a možnosti konfigurace
1.4.1 Rychlé zvětšení TPS + GPS

1. Stisknutím tlačítka  a jeho přidržením z ovladače Map zapnete
funkci Rychlé zvětšení. Tato funkce je dostupná ve všech aplikacích

a všech zobrazení map. Mapa se změní na režim Rychlé zvětšení, 

se změní na zelenou , automatické vystředění se vypne.

2. Klepněte kamkoli do mapy, kde chcete mapu zvětšit, klidně i do
prázdného místa. Mapa je vystředěná na poklepané oblasti a zvětšena
o jednu úroveň.

3. Můžete opakovat podle libosti. Pokud je dosaženo limitu pro zvětšení, je
zobrazena zpráva.

   

☞ Funkce rychlého zvětšení není dostupná, pokud je mapa v režimu refe-
renčního orientačního bodu, režimu šipek nebo zobrazení profilu.

☞ Pro zobrazení celé aktivní oblasti stiskněte tlačítko  v ovladači Map
a přidržte ho.

1.
Klepnutím a přidržením tlačítka  v ovladači mapy povolíte chytré
zvětšení pro určité sady dat. Tato funkce je dostupná ve všech apli-
kacích a všech zobrazení map. Automatické centrování je vypnuté.

Nastavení Rychlého
zvětšení krok za kro-
kem

Povolení chytrého
zvětšení pro určité
sady dat
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  Místa, kde se nachází
data, jsou označená
modrými čtverečky.

2. Klepnutím na čtvereček zobrazíte určitou sadu dat.

☞ Chcete-li vybrat jiná data, znovu klepněte na tlačítko   a přidržte ho.
Zobrazení mapy se zvětší na maximální rozsah a zobrazí se všechny
sady dat v modrých čtverečcích.

☞ Funkce chytrého zvětšení není dostupná, pokud je mapa v režimu refe-
renčního orientačního bodu, režimu šipek nebo zobrazení profilu.

Klepnutím na zelené tlačítko  vypnete funkci rychlého zvětšení.

☞ Automatické vystředění zůstane vypnuto, dokud nebude ručně znovu
zapnuto.

1.4.2 Další dostupné režimy zobrazení

☞ iCON build nabízí trojrozměrné zobrazení, kromě aplikace Kreslení.

1.
Pro změnu z režimu posouvání do režimu otáčení klepněte na .

 Nyní je možné otáčet aktuální zobrazení kolem 3 os.
Severka se otáčí spolu s mapou.

 

2.
Klepnutím na  zastavíte aktuální 3D zobrazení a vrátíte se znovu do
režimu posouvání.

☞ Na kontroleru CC80 můžete také posouvat zobrazení mapy dvěma prsty,
aniž byste museli přepnout do režimu panorámování.

Zrušení režimu
rychlého zvětšení

Režim otáčení (3D zob-
razení) krok za krokem
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☞ Klepněte na Severku pro přechod zpět na standardní
zobrazení.

 

☞ iCON build Plus nabízí perspektivní zobrazení.

1. Pro změnu ze standardního zobrazení mapy na perspektivní klepněte

na Zobrazit  a zapněte Perspektivní zobrazení .

 Zobrazení mapy se
změní na perspek-
tivní.
Severka se otáčí
spolu s mapou.

2.
Chcete-li změnit výšku pohledové kamery, klepněte na  a posuňte
kameru nahoru nebo dolů.

☞ Chcete-li změnit pozici pohledové kamery, klepněte na  a přetáhněte
mapu na požadovanou pozici.

Chcete-li otočit pohled v prostorovém zobrazení, klepněte na 
a přetáhněte mapu v požadovaném směru.

3.
Chcete-li zrušit perspektivní zobrazení, klepněte na Zobrazit 

a zrušte výběr Perspektivní zobrazení .

Použijte Šipka při nastavení bodů. Zobrazení se šipkami zobrazuje polohu tyčky
ve vztahu k uživatelsky nastavené orientaci (viz Nastavení Orientačního směru

Zobrazení perspektivy
krok za krokem

Změna zobrazení
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v rámci 1.4.4 Definice konfigurací orientace). Šipky a odpovídající délky jsou zobra-
zeny jako pomoc při hledání vytyčovaného bodu.
1.

Stisknutím  přejdete do Zobrazit v ovladači Map.

2. Klepnutím na Šipka přepnete mezi zobrazením Map a zobrazením
Šipka.

 

Zobrazení
mapy

 

Zobrazení
Šipka

☞ Aktivujte Více obrazovek, abyste zobrazili zobrazení mapy a zobrazení
Šipka vedle sebe.

☞ Jakmile je tyčka/rover ve vzdálenosti do 2 m od
vybraného bodu, zobrazení mapy i zobrazení
Šipka se automaticky změní na zobrazení Bull-
seye.
Dynamické štítky zobrazují vzdálenost k cíli
ve směru osy X a Y podle definované orien-
tace. Více také: Nastavení Orientačního směru.
Jakmile je aktuální pozice v toleranci, barva
štítků se změní na zelenou.
Pro výběr jiného bodu k vytyčení v zobra-
zení Šipka a detailního zobrazení Bullseye jed-
noduše klepněte kamkoli v mapě.

Zobrazení Bull-
seye

1.
Stisknutím  přejdete do Zobrazit v ovladači Map.

2.
Stiskněte tlačítko  pro pokračování Nastavení zobrazení více
oken.

☞ V 5“ režimu zobrazení nejsou možnosti rozdělená obrazovka a „2/3
a 1/3“ k dispozici.

3. Na obrazovce Nastavení zobrazení více oken vyberte požadované zob-
razení.

Více oken
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Obrazovka
Mapa je pak
rozdělena do
několika samo-
statných obra-
zovek.

☞ Pro změnu aktivní oblasti klepněte do požadované oblasti. Ovládání
zvětšení v ovladači Mapy je aktivní v aktuální oblasti.
 

1.4.3 Trvalé a automatické centrování

Aby se zobrazení mapy automaticky vycentrovalo, klepněte na tlačítko 
v levém horním rohu zobrazení mapy. Automatické centrování vypnete opětovným
klepnutím na tlačítko.

☞ Když mapu posunete, automatické centrování se automaticky vypne.

Průběžné centrování můžete aktivovat rovněž prostřednictvím funkce Ovladač
mapy>Zobrazit. Viz také: Ovladač mapy
Když je aktivní Průběžné centrování, zobrazení mapy bude vždy vycentrováno
podle pozice měření. Když aktivní není, zobrazení mapy se vycentruje, když se
pozice měření dostane na okraj mapy.

  

1.4.4 Definice konfigurací orientace

Přejděte na Zobrazit v ovladači Map a klepněte na Nastavení orientace, abyste
definovali orientaci mapy.

☞ Aktuální aktivní orientace je zvýrazněna žlutě.

Centrování mapy

Konfigurace orientace
mapy
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Přehled dostupných metod pro orientaci
Metoda Popis
SVJZ Sever, východ, jih a západ: Vyrovná zob-

razení mapy podle vybrané orientace kom-
pasu.

Pohyb Vyrovná zobrazení mapy dynamicky podle
aktuálního směru pohybu.

Linie Vyrovná zobrazení mapy podle vybrané
referenční linie. Tuto linii lze definovat
počátečním a koncovým bodem, ale také
je možné vybrat vícenásobnou linii.

Směřování Dostupné u iCON iCG70T, když je aktivní
funkce náklonu.
Vyrovná zobrazení mapy dynamicky podle
aktuálního směru antény.

1. Stiskněte tlačítko Zobrazit v ovladači Map.

2. Klepnutím na Nastavení orientace zobrazíte
přehled dostupných metod pro orientaci.
Aktuální aktivní orientace je zvýrazněna žlutě.

3. Klepnutím na metodu orientace změníte směr
zobrazení Šipka a zobrazení Bullseye.

Příklad: Známý
bod

Přehled dostupných metod pro orientaci

☞ V závislosti na připojeném zařízení jsou k dispozici různé metody pro ori-
entaci. Metoda TPS je dostupná jen pro zařízení TPS. Pro GPS existují
další metody Slunce a Sever místo TPS.

Metoda Popis
TPS Pouze TPS : Srovná zobrazení podle

záměrného směru, od tyčky k Totální sta-
nici.

Nastavení Orientačního
směru
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Metoda Popis
Známý bod Srovná zobrazení od tyčky k dalšímu bodu

v mapě. Při konfiguraci této metody vyberte
bod.

Poslední bod Srovná zobrazení od tyčky k poslednímu
vytyčenému a uloženému bodu.

Sever Pouze GPS : Srovná zobrazení od tyčky
k Severu.

Slunce Pouze GPS : Srovná zobrazení od tyčky
směrem ke Slunci.

1.4.5 Možnosti zobrazení TPS + GPS

Pokud je text příliš dlouhý pro textové pole, klepněte na text a podržte ho a celý
text se zobrazí jako běžící text.

☞ Výchozí nastavení zobrazí u každého bodu v mapě jeho ID.
Každopádně software iCON build lze nastavit pro každý bod na zobra-
zení dvou informací v mapě, jedné nad a jedné pod symbolem bodu.

1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit
v ovladači Map a klepněte na Možnosti
prohlížení.

☞ Zobrazení Informace o bodu lze snadno přepnout Zapnuto/Vypnuto
pomocí příslušného tlačítka.

☞ V aplikaci Kreslení je dále k dispozici Tloušťka linie. Přepněte ji na
možnost Zapnuto, chcete-li zobrazit 2D délku pro příslušné prvky.

2. Chcete-li změnit informace o bodu nad symbolem bodu, stiskněte horní
tlačítko v sekci Informace o bodu.
Chcete-li změnit informace o bodu pod symbolem bodu, stiskněte dolní
tlačítko v sekci Informace o bodu.

  

☞

Výběr informace bodu
v mapě krok za krokem
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3. Nyní vyberte informaci, která má být zobrazena. Vyberte z:
1. Id: Název nebo ID bodu.
2. H: výška bodu.
3. Kód: Kód bodu (nebo název vrstvy).
4. Nad/Pod: Uložená hodnota Výkop/Násyp pro vytyčený bod.
5. Atribut 1 až Atribut 10: Vlastnosti bodů z importovaného sou-

boru HeXML.
6. Žádný: Na vybrané pozici se nezobrazují žádné informace.

4. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

☞ Tato nastavení jsou použita pro možnosti zobrazení nezávisle na pro-
jektu nebo úloze. Pro různé aplikace lze definovat a použít různá nasta-
vení.

☞ Informace jsou zobrazovány podle aktuálního nastavení ve zvolených
jednotkách délky a počtu desetinných míst.

V případě potřeby je možné zobrazit názvy linií v zobrazení mapy. Je-li tato
možnost zapnutá, název linie se zobrazí ve středu segmentu linie nebo lomené
čáry.
1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači

Map a klepněte na Možnosti prohlížení.

2. Informace o linii má ve výchozím nastavení hodnotu Vypnuto.
Chcete-li zobrazit informace o linii v zobrazení mapy, nastavte Informace
o linii na Zapnuto.

 

3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

1. Při vytyčování velkého množství bodů může zobrazení mapy začít být
přeplněné. Potom může být obtížné rozlišit různé prvky, například refe-
renční body, vytyčené body, body BP nebo linie.
Počet prvků viditelných během vytyčování lze omezit dvěma způsoby:
• Zeslabení Vytyčených bodů

Již vytyčené body se zobrazují vybledlou barvou.
• Pouze body Seznamu k vytyčení

Zobrazí se jen body aktivního vytyčovacího seznamu a odpovídající
linie a oblouky. Tato možnost zahrnuje zobrazení vytyčených bodů
vybledlou barvou.

Zobrazení a skrytí
názvů linií

Podrobný postup
nastavení viditelnosti
bodů v mapě
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2. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači
Map a klepněte na Možnosti prohlížení.

3. Chcete-li aktivovat zobrazení bodů vybledlou barvou, nastavte Zeslabení
Vytyčených bodů na Zapnuto.
Pokud chcete skrýt všechny body a linie, které nepatří do aktivního
vytyčovacího seznamu, nastavte Pouze body Seznamu k vytyčení na
Zapnuto.

4. Potvrďte akci klepnutím na .

☞ Aktivuje se zobrazení mapy s možností „Pouze body
Seznamu k vytyčení“:

 

1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači
Map a klepněte na Možnosti prohlížení.

 

2. Pokud je to třeba, vyberte grafický vzhled pro Povrchy:
• Nastavte Trojúhl. povrchu na Zapnuto pro zobrazení trojúhelníků

mezi body povrchu.
• Nastavte Stín. povrchu na Zapnuto pro zobrazení povrchových

trojúhelníků v různých odstínech.
• Nastavte Trojúhl. povrchu a Stín. povrchu na Zapnuto pro zobra-

zení kombinace obou.
3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

Možnosti zobrazení
Povrchy
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☞ Tato nastavení jsou použita pro možnosti zobrazení, nezávisle na uživa-
teli, projektu, úloze, nebo aplikaci.
Informace jsou zobrazovány podle aktuálního nastavení ve zvolených
jednotkách délky a počtu desetinných míst.

V případě potřeby změníte kontrast importovaného obrázku na pozadí.
1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači

Map a klepněte na Možnosti prohlížení.

2. Pro parametr Kontrast v rámci Obrázky na pozadí zadejte hodnotu od 0
do 100.
• Hodnota 0: Obrázek na pozadí není vidět.
• Hodnota 100: Obrázek na pozadí je plně viditelný.

 

3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

☞ Tato nastavení jsou použita pro možnosti zobrazení, nezávisle na uživa-
teli, projektu, úloze, nebo aplikaci.

V případě potřeby je možné použít online mapu z Bing Maps v zobrazení mapy
jako obrázek na pozadí. Abyste mohli zapnout mapu jako obrázek na pozadí,
musíte získat klíč pro používání map Bing.

Postup získání klíče pro používání map Bing
1. Otevřete odkaz https://www.bingmapsportal.com/ ve webovém prohlížeči.
2. Pokud již máte účet, přihlaste se. Jinak si vytvořte účet.
3. V nastavení účtu otevřete menu „My keys“ a požádejte o nový klíč.
4. Uložte klíč jako soubor * txt.

Postup zapnutí map Bing

☞ Požadavky:
• Internetové připojení je navázáno.
• Souřadnicový systém je nahrán do aktivního projektu.
• Naměřená či importovaná data jsou nahraná do aktivního projektu

nebo je software připojen k senzoru GPS.
1. Vyberte v menu Home Systém.

Kontrast Obrázek na
pozadí

Použití online mapy
jako obrázku na pozadí
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2. Zvolte Online mapa.  

3. Zadejte klíč pro online mapu nebo ho zkopírujte ze souboru *.txt.
Chcete-li vložit klíč ze schránky, klepněte na Vložit.

4. Chcete-li zobrazit online mapu v satelitním pohledu, nastavte režim vrs-
tev na „Z letadla“.
Chcete-li zobrazit online mapu ve standardním pohledu, nastavte režim
vrstev na „Road“.

5. Klepnutím na tlačítko  aktivujete online mapu a vrátíte se do zobra-
zení mapy.

 Online mapa se
zobrazí v zobra-
zení mapy jako
obrázek na
pozadí.

☞ Chcete-li online mapu vypnout, nastavte režim vrstev na „Žádné“.

1.4.6 Snížení počtu viditelných prvků/objektů v zobrazení mapy

☞ Funkce Izolovat pro objekty IFC je dostupná pouze v aplikaci Vytyčení
Objektů a Ověření.

Režim izolace umožňuje snížit počet viditelných objektů IFC na jeden objekt nebo
několik objektů specifické třídy objektů. Funkce souvisí s nastavením viditelnosti
Zobrazení stromu IFC (viz Podrobný postup použití Zobrazení stromu IFC.

Izolace objektů IFC krok za krokem

☞ Ujistěte se, že je soubor IFC načtený a aktivovaný ve správci Map View.
 

1. V aplikaci Vytyčení Objektů přejděte na Zobrazit
v ovladači Map a klepněte na Izolovat.

Izolace objektů IFC
v zobrazení mapy
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2. Zobrazí se obrazovka izolace.
Na obrazovce izolace lze definovat objekty, které mají být v režimu izo-
lace viditelné.

3.
Zvolte požadovanou metodu výběru (Objekt  nebo Třída )
a vyberte jeden nebo několik objektů pro režim izolace.

 Vybrané objekty
jsou zvýrazněny
modře, všechny
objekty, které
budou skryté,
jsou zobrazeny
v původní
barvě.

4. Stisknutím tlačítka Přijmout aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.

5. Mapa se zob-
razí v režimu
izolace. Vidi-
telné jsou pouze
vybrané objekty.

 Aktivní režim izolace je označen ikonou Izolovat zob-
razenou v levém horním rohu zobrazení mapy. Když
budou v zobrazení mapy viditelné všechny objekty,
ikona zmizí.
☞ Klepnutím na ikonu rychle otevřete obra-

zovku izolace.

☞ Když je režim izolace aktivní, možnost Izolovat se zvýrazní žlutě, když je
v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

☞ Pomocí funkce Ohraničující pole dále snížíte objem viditelných dat. Viz
bod Ohraničující pole.
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Panel nástrojů na obrazovce izolace
Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

Metoda výběru: Objekt
Aktivací tohoto tlačítka vyberete konkrétní objekty pro režim izo-
lace. Viditelné budou pouze vybrané objekty.
☞ Ve výchozím nastavení je tlačítko aktivováno.

Metoda výběru: Třída
Aktivací tohoto tlačítka vyberete najednou všechny objekty pro
danou třídu objektů. Stačí vybrat jeden objekt. Všechny ostatní
objekty ze stejné třídy budou v režimu izolace rovněž viditelné.
Klepnutím na toto tlačítko zrušíte výběr všech vybraných
objektů nebo vypnete režim izolace a všechny objekty znovu
zviditelníte.
Klepnutím na tlačítko zrušíte všechny změny a vrátíte se do
zobrazení mapy. Je-li to možné, předchozí nastavení izolace
zůstane zachováno.
Stisknutím tlačítka aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.

☞ Funkce Izolovat pro objekty IFC je dostupná pouze v aplikaci Vytyčení
Objektů a Ověření.

Režim izolace umožňuje také snížit počet viditelných objektů IFC skrytím jed-
notlivých objektů nebo několika objektů specifické třídy objektů. Funkce souvisí
s nastavením viditelnosti Zobrazení stromu IFC (viz Podrobný postup použití 
Zobrazení stromu IFC.

Podrobný postup skrytí objektů IFC

☞ Ujistěte se, že je soubor IFC načtený a aktivovaný ve správci Map View.
 

1. V aplikaci Vytyčení Objektů přejděte na Zobrazit
v ovladači Map a klepněte na Izolovat.

2. Zobrazí se obrazovka izolace.
Na obrazovce izolace lze definovat objekty, které mají být v režimu izo-
lace skryté.

3. Zvolte požadovanou metodu výběru (Objekt nebo Třída) a vyberte jeden
nebo několik objektů, které budou skryty.
 

Skrytí objektů IFC
v zobrazení mapy
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 Vybrané objekty,
které budou
skryty, jsou
zvýrazněny
zeleně,
zbývající objekty
jsou zobrazeny
v původní
barvě.

4. Stisknutím tlačítka Přijmout aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.

5.  

 Aktivní režim izolace je označen ikonou Izolovat zob-
razenou v levém horním rohu zobrazení mapy. Když
budou v zobrazení mapy viditelné všechny objekty,
ikona zmizí.
☞ Klepnutím na ikonu rychle otevřete obra-

zovku izolace.

☞ Když je režim izolace aktivní, možnost Izolovat se zvýrazní žlutě, když je
v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

☞ Můžete použít kombinaci funkcí izolace a skrytí. Nejprve vyberte objekty,
které budou izolovány, potom ty, které budou skryty.

☞ Pomocí funkce Ohraničující pole dále snížíte objem viditelných dat. Viz
bod Ohraničující pole.

Panel nástrojů na obrazovce izolace
Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

Metoda výběru: Objekt
Aktivací tohoto tlačítka vyberete konkrétní objekty pro režim izo-
lace. Vybrané objekty budou skryty.
☞ Ve výchozím nastavení je tlačítko aktivováno.
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Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

Metoda výběru: Třída
Aktivací tohoto tlačítka vyberete najednou všechny objekty pro
danou třídu objektů. Stačí vybrat jeden objekt. Všechny ostatní
objekty ze stejné třídy budou v režimu izolace rovněž skryty.
Klepnutím na toto tlačítko zrušíte výběr všech vybraných
objektů nebo vypnete režim izolace a všechny objekty znovu
zviditelníte.
Klepnutím na tlačítko zrušíte všechny změny a vrátíte se do
zobrazení mapy. Je-li to možné, předchozí nastavení izolace
zůstane zachováno.
Stisknutím tlačítka aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.

☞ K dispozici v iCON build i iCON site Plus.

☞ Funkce Izolovat pro prvky DXF je dostupná ve všech aplikacích s výjim-
kou Vytyčení Objektů.

Režim izolace umožňuje snížit počet viditelných prvků DXF na vrstvách DXF.
Funkce souvisí s nastavením Správce Mapy (viz 2.4 Zobrazení dat).

Izolace prvků DXF krok za krokem

☞ Ujistěte se, že je soubor DXF načtený a aktivovaný ve správci Map View.

1. V libovolné aplikaci (s výjimkou Vytyčení Objektů)
přejděte v ovladači Map na Zobrazit a klepněte na
Izolovat.

2. Zobrazí se obrazovka izolace.
Na obrazovce izolace lze definovat vrstvy DXF, které mají být v režimu
izolace viditelné.

3. Vyberte čáru, bod oblouku nebo specifickou vrstvu
DXF, které mají být v režimu izolace viditelné.

Jakmile vyberete prvek, zobrazí se náhled režimu izo-
lace: vybrané prvky se zobrazí modře, prvky stejné
vrstvy se zobrazí oranžově. Všechny prvky, které
budou skryté, jsou zobrazeny původní barvou.

 

Izolace prvků DXF
v zobrazení mapy
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4. Stisknutím tlačítka Přijmout aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.
 

5. Mapa se zobrazí v režimu izolace. Viditelné jsou
pouze vybrané prvky/vrstvy.

 

 Aktivní režim izolace je označen ikonou Izolovat zob-
razenou v levém horním rohu zobrazení mapy. Když
budou v zobrazení mapy viditelné všechny prvky,
ikona zmizí.
☞ Klepnutím na ikonu rychle otevřete obra-

zovku izolace.

☞ Když je režim izolace aktivní, možnost Izolovat se zvýrazní žlutě, když je
v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

☞ Pomocí funkce Ohraničující pole dále snížíte objem viditelných dat. Viz
bod Ohraničující pole.

Panel nástrojů na obrazovce izolace
Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

☞ Při práci se soubory DXF je ve výchozím nastavení
tlačítko deaktivováno.

Metoda výběru: Vrstva
Při zvolení prvku DXF jsou pro režim izolace vybrány rovněž
všechny objekty patřící do stejné vrstvy.
☞ Ve výchozím nastavení je tlačítko aktivováno.

Klepnutím na toto tlačítko zrušíte výběr všech vybraných prvků
nebo vypnete režim izolace a všechny objekty znovu zvidi-
telníte.
Klepnutím na tlačítko zrušíte všechny změny a vrátíte se do
zobrazení mapy. Je-li to možné, předchozí nastavení izolace
zůstane zachováno.
Stisknutím tlačítka aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.
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☞ K dispozici v iCON build i iCON site Plus.

☞ Funkce Izolovat pro prvky DXF je dostupná ve všech aplikacích s výjim-
kou Vytyčení Objektů.

Režim izolace umožňuje snížit počet viditelných prvků DXF na vrstvách DXF.
Funkce souvisí s nastavením Správce Mapy (viz 2.4 Zobrazení dat).

Podrobný postup skrytí prvků DXF

☞ Ujistěte se, že je soubor DXF načtený a aktivovaný ve správci Map View.

1. V libovolné aplikaci (s výjimkou Vytyčení Objektů)
přejděte v ovladači Map na Zobrazit a klepněte na
Izolovat.

2. Zobrazí se obrazovka izolace.
Na obrazovce izolace lze definovat vrstvy DXF, které mají být v režimu
izolace skryté.

3. Vyberte čáru, bod nebo oblouku vrstvy DXF, které
mají být v režimu izolace skryté.

Jakmile vyberete prvek, zobrazí se náhled režimu izo-
lace: vybrané prvky se zobrazí modře, prvky stejné
vrstvy se zobrazí zeleně. Všechny ostatní prvky jsou
zobrazeny původní barvou.

 

4. Stisknutím tlačítka Přijmout aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.
 

5. Mapa se zobrazí v režimu izolace. Vrstvy vybraných
prvků jsou skryté.

 

Skrytí prvků DXF v zob-
razení mapy
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 Aktivní režim izolace je označen ikonou Izolovat zob-
razenou v levém horním rohu zobrazení mapy. Když
budou v zobrazení mapy viditelné všechny prvky,
ikona zmizí.
☞ Klepnutím na ikonu rychle otevřete obra-

zovku izolace.

☞ Když je režim izolace aktivní, možnost Izolovat se zvýrazní žlutě, když je
v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

☞ Pomocí funkce Ohraničující pole dále snížíte objem viditelných dat. Viz
bod Ohraničující pole.

Panel nástrojů na obrazovce izolace
Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

☞ Při práci se soubory DXF je ve výchozím nastavení
tlačítko deaktivováno.

Metoda výběru: Vrstva
Při zvolení prvku DXF jsou pro režim izolace vybrány rovněž
všechny objekty patřící do stejné vrstvy.
☞ Ve výchozím nastavení je tlačítko aktivováno.

Klepnutím na toto tlačítko zrušíte výběr všech vybraných prvků
nebo vypnete režim izolace a všechny objekty znovu zvidi-
telníte.
Klepnutím na tlačítko zrušíte všechny změny a vrátíte se do
zobrazení mapy. Je-li to možné, předchozí nastavení izolace
zůstane zachováno.
Stisknutím tlačítka aktivujete režim izolace a vrátíte se k zobra-
zení mapy.

☞ K dispozici v iCON build i iCON site Plus.

Tato funkce umožňuje snížit počet viditelných dat v zobrazení mapy definováním
rozměrů takzvaného omezovacího boxu.
Data filtrovaná omezujícím boxem mohou být následující:
• Mračno bodů a projektovaná data
• Data vytvořená uživatelem, například body, linie a oblouky, které byly změřeny

nebo vytvořeny v aplikacích jako Kreslení nebo Rozdělení a posunutí.
Viz také: Náčrt - Kreslení výkresu

Ohraničující pole
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☞ Funkce Ohraničující pole byla nahrazena a nyní
slouží jako filtr výšky.

 

☞ Funkce Ohraničující pole je dostupná všech aplikacích. U některých
aplikací je vyžadována další licence.

1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači
Map a klepněte na Ohraničující pole.
Zobrazí se panel nástrojů Ohraničující pole. Kolem
všech aktivních dat v mapě se vytvoří transparentní
box.

2. • Omezovací box můžete definovat posunutím všech šesti stran boxu.
Aktivní strany jsou zvýrazněny tmavší barvou.
- Horní a dolní strana: Klepněte na modré kroužky (plný modrý

kroužek pro horní stranu), držte je a přetáhněte je nahoru nebo
dolů. Nebo zadejte hodnoty požadovaného rozsahu výšky.

- Levá a pravá strana: Klepněte na červené kroužky (plný
červený kroužek pro pravou stranu), držte je a přetáhněte je
doleva nebo doprava.

- Přední a zadní strana: Klepněte na zelené kroužky (plný
zelený kroužek pro zadní stranu), držte je a přetáhněte je
dozadu nebo dopředu.

• Pro otočení omezovacího boxu kolem vertikální osy klepněte na

ikonu  a zadejte požadovaný úhel otočení, nebo klepněte na
jeden z plných modrých kroužků v jednom z rohů a roh přetáhněte
na požadované místo.
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Náhled omezo-
vacího boxu je
aktualizován
podle změn.

• Chcete-li omezovací box vyrovnat, klepněte na jeden z kroužků

prostředního bodu , abyste aktivovali nástroj přichycení a vyberte
linii nebo dva body. Omezovací box vyrovnejte klepnutím na tlačítko  

.
 

Náhled omezo-
vacího boxu je
aktualizován
podle změn.

 • Chcete-li obnovit největší možný rozměr omezovacího boxu,

klepněte na .
• Chcete-li zrušit změny a vrátit se do zobrazení mapy, klepněte

na .
• Chcete-li uložit aktuální konfiguraci omezovacího boxu, klepněte na

tlačítko .
• Chcete-li obnovit poslední uloženou konfiguraci omezovacího boxu,

klepněte na 
 

3. Chcete-li přijmout a aktivovat změny omezovacího boxu, klepněte

na .
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 Prvky mimo
definovaný
omezovací box
ze zobrazení
mapy zmizí.
Když je
Ohraničující
pole aktivní,
aktivní, v levém
horním rohu
mapy se zobrazí
ikona
Ohraničující
pole.

☞ Klepnutím na ikonu Ohraničující pole rychle otevřete
funkci Ohraničující pole. Když se omezovací box
roztáhne na maximální rozměr, ikona zmizí.

☞ Když je Ohraničující pole aktivní, možnost Ohraničující pole se zvýrazní
žlutě, když je v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

Tato funkce umožňuje snížit počet viditelných dat mračna bodů v zobrazení mapy.

☞ Funkce Filtr ořezu je dostupná jen tehdy, když je aktivní licence „Scan
a Mřížka“.

1. Z aktuální aplikace přejděte na Zobrazit v ovladači
Map a klepněte na Filtr ořezu.
Zobrazí se panel nástrojů Filtr ořezu.

2. Definujte oblast oříznutí zahrnující všechny body, které mají být zahrnuty
v rozích oblasti.

 Definovaná
oblast oříznutí je
zvýrazněna
oranžově.

3. • Chcete-li vyjmout všechna data mračna bodů uvnitř definované
oblasti, stiskněte tlačítko .

• Chcete-li vyjmout všechna data mračna bodů mimo definovanou
oblast, stiskněte tlačítko .

• Chcete-li zrušit změny a vrátit se do zobrazení mapy bez oříznutí,

klepněte na .
Chcete-li přijmout a aktivovat oříznutí pro definovanou oblast, klepněte

na .

Filtr ořezu
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 Všechna data
uvnitř či mimo
definovanou
oblast oříznutí
ze zobrazení
mapy zmizí.
Když je filtr
oříznutí aktivní,
v levém horním
rohu mapy se
zobrazí ikona
Filtr ořezu.

4. Chcete-li použít nahoře další filtr oříznutí, znovu otevřete panel nástrojů
Filtr ořezu a zopakujte předchozí kroky.

☞ Pokud chcete smazat všechny použité filtry oříznutí, otevřete panel

nástrojů Filtr ořezu, vyberte  a klepněte na  to accept.

☞ Klepnutím na ikonu Filtr ořezu rychle otevřete funkci
Filtr ořezu. Když nejsou použity žádné filtry oříznutí,
ikona zmizí.

☞ Když je Filtr ořezu aktivní, možnost Filtr ořezu se zvýrazní žlutě, když je
v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.

1.4.7 Speciální možnosti souborů IFC

☞ Zobrazení stromu IFC je dostupné pouze v aplikaci Vytyčení Objektů.

Zobrazení stromu IFC umožňuje zobrazit stromovou strukturu importovaného sou-
boru IFC, vybrat objekty ve stromové struktuře nebo výběr zrušit a skrýt nebo
zobrazit objekty v zobrazení mapy.
Pomocí Správce Mapy lze předdefinovat, které IFC entity souboru IFC budou
v Zobrazení stromu IFC a v mapě vidět. Viz bod  Správce zobrazení Mapy.

Otevření a pohyb v zobrazení stromu

☞ V 7“ režimu zobrazení nebo v integrovaném režimu iCB/iCR s ovládacím
panelem s displejem aktivujte Více obrazovek, abyste zobrazili Zobrazení
stromu IFC a mapu vedle sebe.
 

Podrobný postup
použití Zobrazení
stromu IFC
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1. V aplikaci Vytyčení Objektů přejděte na Zobrazit
v ovladači Map a klepněte na Zobrazení stromu IFC.
Zobrazí se strom souboru IFC.

2. Klepnutím na ikonu zavřené složky rozbalíte zobrazení stromu.
Zobrazí se všechny podřízené skupiny objektů nebo objekty.
Klepnutím na ikonu otevřené složky sbalíte zobrazení stromu.
Všechny podřízené skupiny objektů nebo objekty se skryjí.
☞ Pokud není zobrazena žádná ikona složky, je dosaženo

nejnižší možné úrovně stromu.
 

☞ Když je Zobrazení stromu IFC aktivní, možnost Zobrazení stromu IFC
se zvýrazní žlutě, když je v ovladači mapy použita funkce Zobrazit.
 

Výběr/Zrušení výběru objektů v zobrazení stromu
• Klepnutím na název objektu ho vyberete nebo výběr zrušíte.
• Klepnutím na název skupiny objektů vyberete nebo zrušíte výběr všech

podřízených objektů/skupin objektů.
• Nelze vybírat skryté objekty/skupiny objektů.

Vybrané objekty/skupiny objektů jsou v zobrazení mapy zvýrazněny modře
a v zobrazení stromu žlutě. Všechny podřízené objekty/skupiny objektů vybraného
objektu jsou označeny oranžovou tečkou.
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Zobrazení/skrytí objektů v zobrazení stromu
• Chcete-li skrýt objekt v zobrazení mapy, zrušte zaškrtnutí jeho políčka v zobra-

zení stromu.
Objekt bude v mapě skrytý a již nebude možné ho vybrat. Všechny podřízené
objekty skrytého objektu změní barvu značky zaškrtnutí v zobrazení stromu na
oranžovou.

• Chcete-li skrýt všechny podřízené objekty skupiny objektů v zobrazení mapy,
zrušte zaškrtnutí políčka skupiny objektů v zobrazení stromu.
Všechny podřízené objekty skupiny objektů budou v mapě skryté a již nebude
možné je vybrat.

• Chcete-li zobrazit skrytý objekt/skupinu objektů, zaškrtněte jeho políčko v zob-
razení stromu.

 

Když je v zobrazení mapy jeden nebo více objektů skrytých, v levém horním rohu
mapy se zobrazí ikona Izolovat. Když budou v zobrazení mapy viditelné všechny
objekty, ikona zmizí.

☞ Klepnutím na ikonu se rychle změní nastavení izolace. Viz bod Izolace 
objektů IFC v zobrazení mapy.

V případě potřeby lze přizpůsobit drátěný model objektu IFC a snížit počet bodů,
které jsou na drátěném modelu zobrazeny. Když vyberete objekt IFC poté, co jste
ho přizpůsobili, na objektu IFC se zobrazí jen definované body drátěného modelu.

☞ Pokud byla při importu souboru zapnutá možnost Detekuj Držáky,
drátěné modely IFC tohoto souboru není možné přizpůsobit. Abyste
mohli drátěné modely přizpůsobit, při importu souboru IFC tuto možnost
vypněte.
Podívejte se rovněž do příslušné sekce týkající se importu souborů IFC
v odstavci Import dat do projektu krok za krokem.

☞ Přizpůsobený drátěný model objektu IFC lze uložit jako profil do aktivního
projektu. Při importu dalších souborů IFC do projektu se uložený pro-
fil automaticky použije pro všechny objekty IFC stejného typu v rámci
importovaného souboru.

1. V aplikaci Vytyčení Objektů vyberte objekty IFC, které chcete
přizpůsobit.

Přizpůsobení
drátěného modelu
objektu IFC krok za kro-
kem
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2. Na panelu nástrojů vyberte Vytvoření bodu.

 Zobrazí se panel nástrojů pro vytvoření bodů.
Klepnutím na toto tlačítko spustíte režim Výběr okna. Tento
režim umožňuje vybrat několik bodů najednou definováním
oblasti výběru.
Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte středy pro vybrané prvky.

Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte prostřední body pro vybrané
prvky.
Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte koncové body pro vybrané
prvky.
Před přijetím stiskněte toto tlačítko, abyste zkopírovali defi-
nici přizpůsobeného drátěného modelu do jiných objektů
IFC stejného typu v rámci souboru IFC, které jsou v mapě
aktivní.
Před přijetím stiskněte toto tlačítko, abyste uložili
přizpůsobený drátěný model do aktuálně aktivního projektu.

Klepnutím na tlačítko zrušíte výběr všech vybraných prvků
a obnovíte původní drátěný model.

Klepnutím na tlačítko přijmete body definovaného drátěného
modelu a uložíte přizpůsobený drátěný model.

3. Vyberte linie, oblouky nebo kruhy a aktivujte příslušné tlačítko panelu
nástrojů, abyste vytvořili prostřední body, středy nebo koncové body pro
vybrané prvky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
K rychlému výběru nebo zrušení výběru použijte režim Výběr okna.

 Body vlastního
drátěného modelu
jsou zvýrazněny
modře.
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☞ Pokud chcete zkopírovat definici drátěného modelu do jiných objektů
nebo uložit definici drátěného modelu jako profil, stiskněte příslušná
tlačítka před uložením přizpůsobeného drátěného modelu.

4. Chcete-li přijmout a uložit přizpůsobený drátěný model, klepněte na .

☞ Když vyberete objekt
IFC znovu, budou
viditelné jen uživatel-
sky definované body
drátěného modelu.

☞ Nastavení info. Atributů je dostupné pouze v aplikaci Vytyčení
Objektů.

Funkce Nastavení info. Atributů umožňuje přiřadit hodnotě na Informační liště až
deset atributů třídy objektů. Při výběru objektu lze tudíž na Informační liště rychle
vyhledat IFC atributy objektu.
Přiřazené atributy IFC budou zkopírovány do informací o bodu při vytyčování
objektu IFC. Viz také: Vytyčení objektů krok za krokem

1. V aplikaci Vytyčení Objektů přejděte na Zobrazit
v ovladači Map a klepněte na Nastavení info. Atri-
butů.
Objeví se obrazovka Nastavení info. Atributů.

2. Výběr třídy objektu
• Třídu objektu vyberete klepnutím do pole IFC třída.
• V sekci Název Třídy změníte klepnutím na třídu objektů nastavení

atributů.
 

☞ Je-li vybrán jeden nebo několik objektů stejné třídy při použití funkce
Nastavení info. Atributů, v poli IFC třída se již zobrazí odpovídající
třída objektů. Zobrazí se sekce Atributy Infopanelu.

Zobrazení atributů IFC
v Informační liště
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3. Přiřazení Atributy hodnotě na informační liště
V sekci Atributy Infopanelu se zobrazí nastavení atributů vybrané třídy
objektů. Ve výchozím nastavení je všech deset atributů nastaveno na
Žádný.
• Klepnutím na libovolný z atributů v Atributy Infopanelu zobrazíte

sekci Atributy. Sekce obsahuje seznam všech dostupných atributů
vybrané třídy objektů.

• Klepnutím na název atributu ho přiřadíte příslušné hodnotě na
Informační liště (A1-A10).

• Opakujte tyto kroky pro požadovaný počet atributů.
 

☞ • Klepnutím na  se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení atri-
butů vybrané třídy objektů (Žádný).

•
Klepnutím na tlačítko  zrušíte všechny změny a vrátíte se do
mapy.

4. Klepnutím na tlačítko  přijmete změny a vrátíte se do mapy.
☞ Chcete-li zobrazit atributy objektu, vyberte objekt

a procházejte stránky na Informační liště.

☞ Chcete-li zobrazit na informační liště požadované hodnoty
(A1-A10), nakonfigurujte informační lištu. Viz bod Informační 
lišta.

 Příklad zobrazení atributů na informační liště:  
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1.4.8 Nastavení pro mistra

1. V 7“ režimu zobrazení je k dispozici nastavení pro mistra.
Pro použití těchto pokročilých Nastavení režimu Foreman je zapotřebí
licence Surface Pilot. Požádejte zastoupení Leica Geosystems o infor-
mace o licencích.

2. Přejděte na Zobrazit v ovladači Map a klepněte na
Nastavení režimu Foreman.

3. Zobrazí se následující obrazovka:  

 • Nastavte Svislý světelný pás na Zapnuto: svislá světelná lišta
ukáže odchylku výšky optickým způsobem.

• Nastavte Vodorovný světelný pás na Zapnuto jako navigaci podél
referenční linie.

• Nastavte Svislý světelný pás a Vodorovný světelný pás na
Zapnuto pro zobrazení kombinace obou.

• Nastavte Generovat mřížku Nad/Pod na Zapnuto, aby bylo
umožněno zaznamenávání souřadnicové sítě v Nad a Pod. Viz bod
13.2 Zaznamenávání povrchu v menu Nad a Pod.

 Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

  

Možnosti zobrazení pro
mistra
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 ☞ Dynamické štítky zobrazí hodnotu Nad a Pod a horizontální
posun od referenční linie. Vertikální světelná lišta se chová
v souladu s barevným schématem Nad a Pod. Když je
aktuální pozice v toleranci, barva štítku se změní na zelenou.

☞ Šipky označují směr pohybu, který je potřeba k dosažení
pozice v toleranci.

☞ Světelné lišty je možné přizpůsobit. Klepněte na světelnou
lištu, přidržte ji a přetáhněte na požadovanou pozici na obra-
zovce.

☞ Tato nastavení jsou použita pro možnosti zobrazení, nezávisle na uživa-
teli, projektu, úloze, nebo aplikaci.
Informace jsou zobrazovány podle aktuálního nastavení ve zvolených
jednotkách délky a počtu desetinných míst.

1. Přejděte na Zobrazit v ovladači Map a klepněte na
Nastavení režimu Foreman.

2. Klepněte na tlačítko šipky vedle Typ Ikony.
Zvolte Tyčka, chcete-li zapnout režim tyčky a zobrazit ikonu tyčky. Tyčka
je výchozí nastavení.

 

3. • Zadejte cílovou hodnotu Výška nebo definujte srovnávací výšku pro
výpočet cílové výšky.

• Když používáte adaptér QuickSnap s přístrojem iCON iCG60 nebo
iCON iCG70, nastavte Redukce na hodnotu Zapnuto.

• Nastavte Šikmá tyčka na Zapnuto, aby byla zadaná cílová výška
použita kolmo k referenčnímu povrchu místo vertikální projekce
výšky. Podrobné informace najdete v Šikmá tyčka a Konfigurace 
vozidla.

☞ Zadaná hodnota Výška je „skutečná“ cílová výška, ať se
používá tyčka nebo anténa na střeše vozidla.

☞ Výšku antény či hranolu lze definovat také ze známého bodu.
Klepnutím na Definovat vyberte srovnávací bod či výšku. Je
důležité umístit anténu či hranol na srovnávací bod.

☞ Aby bylo možné použít funkci Šikmá tyčka, je nutné vybrat
projekt nebo referenční rovinu. Tato funkce je dostupná pouze
v některých aplikacích.

4. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

Režim Tyčka
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☞ Tato nastavení jsou použita pro možnosti zobrazení, nezávisle na uživa-
teli, projektu, úloze, nebo aplikaci.
Informace jsou zobrazovány podle aktuálního nastavení ve zvolených
jednotkách délky a počtu desetinných míst.

☞ Abyste mohli použít software iCON s vozidlem nebo se strojem, musíte
mít licenci Surface Pilot.

1. Přejděte na Zobrazit v ovladači Map a klepněte na
Nastavení režimu Foreman.

2. Klepněte na tlačítko šipky vedle Typ Ikony.
Vyberte požadovaný typ vozidla nebo stroje, abyste zapnuli zobrazení
režimu vozidla/stroje a ikony příslušného vozidla.
• Vozidlo
• Dozer
• Scraper
• Traktor

 

3. • Zadejte cílovou hodnotu Výška nebo definujte srovnávací výšku pro
výpočet cílové výšky.

• Když používáte adaptér QuickSnap s přístrojem iCON iCG60 nebo
iCON iCG70, nastavte Redukce na hodnotu Zapnuto.

• Nastavte Šikmá tyčka na Zapnuto, aby byla zadaná cílová výška
použita kolmo k referenčnímu povrchu místo vertikální projekce
výšky. Podrobné informace najdete v Šikmá tyčka a Konfigurace 
vozidla.

☞ Zadaná hodnota Výška je „skutečná“ cílová výška, ať se
používá tyčka nebo anténa na střeše vozidla.

☞ Výšku antény či hranolu lze definovat také ze známého bodu.
Klepnutím na Definovat vyberte srovnávací bod či výšku. Je
důležité umístit anténu či hranol na srovnávací bod.

☞ Aby bylo možné použít funkci Šikmá tyčka, je nutné vybrat
projekt nebo referenční rovinu. Tato funkce je dostupná pouze
v některých aplikacích.

4. Konfigurace vozidla
• Definujte pozici Ref. bod Radlice ve vztahu k ikoně vozidla.
• Zadejte hodnoty pro Ofset po linii, Ofset levé hrany a Ofset pravé

hrany.
Podrobné informace najdete v Šikmá tyčka a Konfigurace vozidla.

Režim Vozidlo/Stroj
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5. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do
mapy.

 

Vysvětlení Šikmá tyčka:

012245_001

c

d
e

b

a
a Skloněná projektovaná

nebo referenční rovina
b Vertikální projekce

cílové výšky
c Kolmá projekce cílové

výšky = Šikmá tyčka
nastaveno na Zapnuto

d Nakloněná rovina, na
pozici antény

e Teoretická horizontální

Konfigurace vozidla
Nastavení Konfigurace vozidla ovlivňuje zobrazení ikony vozidla na mapě.
Ref. bod Radlice/Ref. bod bubnu
Ve výchozím nastavení je „Ref. bod Radlice“ nebo nulový bod ikony vozidla
umístěn ve středu vozidla a na úrovni země, kde se pneumatiky dotýkají
povrchu.
• V případě ikony dozeru je výchozí nulový bod umístěn ve středu radlice.
• V případě ikony skrejpru nebo traktoru je výchozí nulový bod umístěn ve

středu přívěsu.
• V případě ikony frézy je výchozí nulový bod umístěn ve středu bubnu frézy.
Upravte nastavení Ref. bod Radlice a definujte pozici nulového bodu ve vztahu
k ikoně vozidla.
☞ Když je anténa/hranol namontován na stožáru, vyberte možnost

Stožár. Aktuální poloha je nulový bod.
Když je anténa/hranol namontován na střeše vozidla, vyberte
možnost Střed, Vlevo nebo Vpravo. Nulový bod se počítá na základě
aktuální polohy a zadaného posunutí.

16623_001

a Vlevo
b Vpravo
c Střed
d Stožár

Šikmá tyčka a Konfigu-
race vozidla
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Hodnoty posunutí
Abyste definovali šířku zobrazené ikony vozidla, zadejte hodnoty posunutí pro
levý (d) a pravý okraj (e). Posunutí se měří od aktuální polohy antény/hranolu
na vozidle (b) k okrajům vozidla. Šířka vozidla určuje šířku jízdního pruhu Mřížka
Nad/Pod.
Abyste definovali Ofset po linii(c), změřte vzdálenost mezi skutečnou polohou
antény/hranolu na vozidle (b) a požadovanou polohou nulového bodu (a).
Když je nulový bod skrytý za anténou/hranolem, zadejte kladnou hodnotu Ofset
po linii; když je nulový bod před anténou/hranolem, zadejte zápornou hodnotu.

c

d
e

16622_001

a Výchozí nulový bod
b Příklad: Aktuální poloha antény/

hranolu na vozidle
c Ofset po linii
d Ofset levé hrany
e Ofset pravé hrany

Příklady

16624_001

a Výchozí nulový bod
b Příklad: Aktuální poloha antény/hranolu na vozidle
c Ofset po linii

 1 2 3 4
Výchozí nulový
bod

Vlevo Střed Střed Stožár2)

Ofset po linii 0 Záporná
hodnota

Záporná
hodnota

0

Ofset levé hrany /
Ofset pravé hrany

Rovná se Rovná se Nerovná se Rovná se

1.5 Nastavení komunikace a připojení přístroje.
1.5.1 Vytvoření profilu přístroje

Profil přístroje je nutný pro připojení přístroje ke kontroleru.
1. Vyberte v menu Home Zařízení.

Vytvoření profilu
přístroje krok za kro-
kem

2) Nulový bod = aktuální poloha
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2. Klepnutím na tlačítko  vytvořte nový profil.
 Objeví se obrazovka

„Nový profil“.

3. Vyberte požadovaný Model:.
Je-li to možné, zadejte Název profilu:.

Klepněte na .

☞ Chcete-li nastavit profil GPS pro iCON iCG30/iCON iCG70, pokračujte
na 1.5.2 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG70.
Chcete-li nastavit profil GPS pro iCON iCG60 a další modely antén,
pokračujte na 1.5.5 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG60 a další 
modely antén .
Pro profil Totální stanice pokračujte na 1.5.7 Nastavení profilu Totální 
Stanice .

1.5.2 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG70 GPS

1. Pro definování metody komunikace mezi přístrojem a kontrolerem
klepněte na Režim v kontejneru Režim komunikace.
☞ Ujistěte se, že je anténa iCON iCG70 správně nastavená

a připravená k připojení.

2. • Pro připojení typu Kabel se ujistěte, že je připojený kabel. Po připo-
jení přístroje se změní v seznamu vyhledávání barva z bílé na
žlutou.

• Pro Bluetooth stiskněte klávesu Zahájit hledání. Vyberte příslušný
profil přístroje z Výsledky hledání.

 

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

Připojení a základní
nastavení
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3. Zobrazí se aktuální konfigurace antény.  

 Můžete vybrat jednu ze tří možností:
• Jdi do Práce

Umožňuje použít aktuální konfiguraci antény a začít hned pracovat.
Viz bod Možnost „Jdi do Práce“.

• Načíst konfiguraci
Umožňuje načíst profil antény buď z interní paměti, nebo připo-
jeného úložného zařízení, nebo z Leica ConX.
Viz bod Možnost „Načíst konfiguraci“.

• Nová konfigurace
Umožňuje vytvořit profil antény.
Viz bod Možnost „Nová konfigurace“.

• Metody nastavení Ref. st je k dispozici.
Je k dispozici, když je anténa nastavena jako reference Umožňuje
změnit referenční bod pro stávající profil.
Viz bod Definice referenčního bodu.

☞ Pokud je anténa nastavena jako Referenční stanice,
zobrazí se ještě následující krok průvodce:

Zadejte výšku tyčky antény.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

 

☞ Pokud je anténa nastavena jako Rover, zobrazí se přímo následující krok
průvodce.

Možnost „Jdi do Práce“
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1.

Můžete upravit název profilu.

 

2. • Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
Při ukládání profilu se zobrazí obrazovka „Profily“.

•
Klepnutím na  akci zrušíte.

☞ Chcete-li nastavení profilu upravit, klepněte na tlačítko se šipkou 
napravo od názvu profilu.

3. Klepnutím na název profilu začněte pracovat.
Během inicializace se zobrazí ukazatel průběhu. Až bude přístroj připra-
vený, zobrazí se hlavní obrazovka.

☞ Při zvolení možnosti Načíst konfiguraci se zobrazí
následující krok průvodce:

 

☞ Profil lze načíst buď z interní paměti, připojeného úložného zařízení,
nebo z Leica ConX. Profil musí být uložen do složky GNSS Profiles,
jinak nebude pro import k dispozici.

1. Chcete-li definovat zdroj profilu, klepněte na Zdroj.
2. Vyberte profil v seznamu „Profily GNSS“.

Zobrazí se konfigurace profilu.

3. • Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
•

Klepnutím na  akci zrušíte.

Možnost „Načíst konfi-
guraci“
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4. Můžete upravit název profilu.  

• Klepnutím na tlačítko  načtete profil.
•

Klepnutím na  akci zrušíte.

☞ Až bude profil načtený, zobrazí se obrazovka „Profily“.
Chcete-li nastavení profilu upravit, klepněte na tlačítko se šipkou 
napravo od názvu profilu.

5. Klepnutím na název profilu začněte pracovat.
Během inicializace se zobrazí ukazatel průběhu. Až bude přístroj připra-
vený, zobrazí se hlavní obrazovka.

☞ Při zvolení možnosti Nová konfigurace se zobrazí
následující krok průvodce:

 

1. Základní nastavení
Chcete-li definovat typ nastavení, zvolte základnu nebo rover pro Režim
senzoru.

Možnost „Nová konfi-
gurace“
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2. Pro možnost Použít definujte metodu komunikace.  

☞ SmartLink lze použít pouze s iCON iCG70 a příslušnou licencí.
SmartLink je služba, která zvyšuje přesnost určování polohy bez nutnosti
použití základny. Doba konvergence po aktivaci služby SmartLink může
být až 30 minut.
Pro profily Rádiový rover a Síťový rover je služba SmartLink ve výchozím
nastavení zapnutá. Chcete-li službu SmartLink vypnout, upravte profil.
Viz 1.5.3 Úpravy profilu GPS (Úpravy konfigurace profilu).

☞ Pokud nastavíte anténu jako Síťový rover, musíte
rovněž definovat metodu připojení.

 

3. Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
☞ V závislosti na definovaném typu nastavení se může lišit počet

a obsah následujících kroků průvodce. Viz příslušný odstavec
v kroku 4.:

4. Rádiový rover využívající interní radiomodem
• Definujte nastavení interního radiomodemu. Pokračujte klepnutím na

další krok Průvodce .
• Definujte nastavení antény. Pokračujte klepnutím na další krok

Průvodce .
• Můžete upravit název profilu. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
Síťový rover využívající připojení NTRIP
• Definujte nastavení připojení NTRIP. Pokračujte klepnutím na další

krok Průvodce .
• Definujte nastavení Připojovací bod. Připojovací body se stahují

automaticky. Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
• Definujte nastavení antény. Pokračujte klepnutím na další krok

Průvodce .
• Můžete upravit název profilu. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
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Síťový rover využívající připojení k serveru
• Definujte nastavení připojení k serveru. Pokračujte klepnutím na

další krok Průvodce .
• Definujte nastavení antény. Pokračujte klepnutím na další krok

Průvodce .
• Můžete upravit název profilu. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
Rover používající službu SmartLink
• Definujte nastavení antény. Zvolte referenční rámec použitého

souřadnicového systému.
Řešení SmartLink je nezávislé na referenční stanici nebo síti. Proto
se již nezadává odkaz na referenční rámec použitého souřadni-
cového systému. Souřadnice je potřeba transformovat do refe-
renčního rámce souřadnicového systému.

☞ Při použití nesprávného referenčního rámce může vzniknout
větší chyba polohy než je přesnost řešení SmartLink(> 6 cm).

• Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
• Můžete upravit název profilu. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
Nastavení referenční stanice
• Definujte nastavení interního radiomodemu. Pokračujte klepnutím na

další krok Průvodce .
• Definujte nastavení antény. Pokračujte klepnutím na další krok

Průvodce .
• Definice referenčního bodu. Viz bod Definice referenčního bodu.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
• Můžete upravit název profilu. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

☞ Možnosti na obrazovce Nastavení antény :
• Zadejte výšku tyčky.
• Aktivace nebo deaktivace možnosti Náklon.
• Je-li možnost Náklon deaktivována, definujte metodu měření.

☞ Při ukládání profilu se zobrazí obrazovka „Profily“.
Chcete-li nastavení profilu upravit, klepněte na tlačítko se šipkou 
napravo od názvu profilu.

5. Klepnutím na název profilu začněte pracovat.
Během inicializace se zobrazí ukazatel průběhu. Až bude přístroj připra-
vený, zobrazí se hlavní obrazovka.

Pokud nastavíte anténu jako základnu, musíte rovněž definovat referenční bod.
Referenční bod může být vzdálen maximálně 20 m.
Během nastavení profilu se zobrazí následující krok průvodce:

 

Definice referenčního
bodu
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Definici referenčního bodu lze provést pěti způsoby. Viz příslušný odstavec:
• Výběr referenčního bodu z mapy
• Výběr referenčního bodu ze seznamu
• Zadání referenčního bodu
• Měření referenčního bodu: Měřit kdekoliv
• Měření referenčního bodu: Smart Get Here

Výběr referenčního bodu z mapy

☞ Není-li do projektu načten souřadnicový systém, není možné vybrat refe-
renční bod z mapy.

1. Stiskněte Vyberte bod z mapy.  

2. Bod vyberete tím, že na něj klepnete.
Souřadnicová pole jsou aktualizována souřadnicemi vybraného bodu.
Souřadnicová pole lze upravit.

3. V nastavení pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

☞ Zobrazí se stavová stránka. Definovaný referenční bod se uloží do
seznamu s přiděleným kódem „Base Point“.

4. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

Výběr referenčního bodu ze seznamu

☞ Není-li do projektu načten souřadnicový systém, není možné vybrat refe-
renční bod ze seznamu. Můžete zadat jen souřadnice WGS. Pokud je
načten souřadnicový systém, můžete zadat také místní souřadnice.

1. Stiskněte Vyberte seznam bodů nebo zadejte souřadnice.
 Dostupné body jsou seřazeny podle vzdálenosti od

aktuální polohy – jako první je uveden nejbližší bod.
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2. Bod vyberete tím, že na něj klepnete.
Souřadnicová pole jsou aktualizována souřadnicemi vybraného bodu.

3. V nastavení pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

☞ Zobrazí se stavová stránka. Definovaný referenční bod se uloží do
seznamu s přiděleným kódem „Base Point“.

4. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

Zadání referenčního bodu

☞ Není-li do projektu načten souřadnicový systém, můžete zadat také
souřadnice WGS. Pokud je načten souřadnicový systém, můžete zadat
také místní souřadnice.

1. Stiskněte Vyberte seznam bodů nebo zadejte souřadnice.
 Ve výchozím nastavení jsou souřadnice nastavené na

nulu.
 

2. Zadejte požadované hodnoty souřadnic.
3. V nastavení pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

☞ Zobrazí se stavová stránka. Definovaný referenční bod se uloží do
seznamu s přiděleným kódem „Base Point“.

4. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

Měření referenčního bodu: Měřit kdekoliv
1. Stiskněte Měřit kdekoliv.  

2. Chcete-li zahájit měření, klepněte na tlačítko Start.
Zobrazí se počet měření. V poli „Kvalita 3D polohy“ se zobrazuje aktuální
kvalita měření.
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3. Je-li kvalita měření dostatečná, klepněte na tlačítko Stop a uložte
změřený referenční bod.

4. V nastavení pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

☞ Zobrazí se stavová stránka. Definovaný referenční bod se uloží do
seznamu s přiděleným kódem „Base Point“.

5. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

Měření referenčního bodu: Smart Get Here

☞ Funkce určí s vysokou přesností aktuální souřadnice přístroje a použije
vypočítaný bod jako referenční.

1. Stiskněte Smart Get Here.
2. Nastavte nový profil roveru.  

☞ Můžete také načíst stávající profil roveru.  
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3. U profilu rádiového roveru definujte nastavení
interního rádia. U profilu síťového roveru definujte
nastavení sítě a připojovacího bodu.

 

4. Klepněte na další krok průvodce .
Chcete-li zahájit měření, klepněte na tlačítko Start.

  

5. Je-li kvalita měření dostatečná, klepněte na tlačítko Stop a uložte
změřený referenční bod.

6. V nastavení pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

☞ Zobrazí se stavová stránka. Definovaný referenční bod se uloží do
seznamu s přiděleným kódem „Base Point“.

7. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.

1.5.3 Úpravy profilu GPS GPS

1. Vyberte v menu Home Zařízení.
Objeví se obrazovka „Profily“.

2. Chcete-li nastavení profilu upravit, klepněte na tlačítko se šipkou 
napravo od názvu profilu.

Úpravy nastavení pro-
filu

72 Provozní zásady



Objeví se obrazovka „Konfigurace“.  

3. • Chcete-li upravit nastavení komunikace, klepněte na tlačítko Komu-
nikace.
Viz bod Úpravy nastavení komunikace.

• Chcete-li upravit konfiguraci profilu, klepněte na tlačítko Uprav
nastavení.
Viz bod Úpravy konfigurace profilu.

• Chcete-li zobrazit podrobné informace o senzoru, měřicím modulu,
interním radiomodemu nebo licencích, klepněte na Systémové
informace.
Viz bod Zobrazení systémových informací.

• Chcete-li uložit aktualizaci firmwaru nebo licenční klíč, klepněte na
tlačítko Pomocné programy systému.
Viz bod Ukládání aktualizací firmwaru nebo licenčních klíčů.

• Chcete-li resetovat anténu, klepněte na tlačítko Resetovat
možnosti.
Viz bod Resetování antény.

• Chcete-li zaznamenat data RINEX, klepněte na tlačítko Záznam
Rinex.
Viz bod Záznam dat RINEX.

 Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Komunikace.
Objeví se obrazovka „Nastavení komunikace“.

1. Pro definování metody komunikace mezi přístrojem a kontrolerem
klepněte na Režim v kontejneru Režim komunikace.

2. • Pro připojení typu Kabel se ujistěte, že je kabel připojen. Po připo-
jení přístroje se změní v seznamu vyhledávání barva z bílé na
žlutou.

• Pro Bluetooth stiskněte klávesu Zahájit hledání. Vyberte příslušný
přístroj v seznamu Výsledky hledání.

3. Klepnutím na  uložíte změny.

1. Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Uprav nastavení.
Zobrazí se průvodce konfigurací profilu.

☞ Některé funkce v pokročilém nastavení jsou poskytovány na
základě licence. Požádejte zastoupení Leica Geosystems o informace
o licencích.

☞ V závislosti na definovaném nastavení profilu se může lišit počet a obsah
dostupných kroků průvodce. Viz příslušné odstavce.

Úpravy nastavení
komunikace

Úpravy konfigurace
profilu
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2. Krok průvodce „Nastavení rádia“

Definujte nastavení interního radiomodemu.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

 

 Krok průvodce „Nastavení NTRIP“

Definujte nastavení připojení NTRIP. Chcete-li zkont-

rolovat funkčnost připojení, klepněte na tlačítko .

 

 Krok průvodce „Nastavení Serveru a Portu“

Definujte nastavení připojení k serveru. Pokračujte

klepnutím na další krok Průvodce .
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3. Krok průvodce „Nastavení Připojovacího bodu“
(pouze pro NTRIP)

Připojovací body se stahují automaticky.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

 

4. Krok průvodce „Anténa, satelity“  

• Náklon: Lze zapnout či vypnout podle potřeby.
• Metoda Měření:

- Svisle: Svislé čtení výšky je výškový rozdíl mezi spodním
a vrchním koncem tyčky.

- Měřící hák: Při postavení antény na stativ je možné měřit výšku
pomocí měřícího háku.

• xRTK:
xRTK je trochu méně přesný než typ polohy RTK, obyčejně o 5
až 10 cm, automaticky poskytuje lepší dostupnost pro fixní fázové
souřadnice se spolehlivostí 99 %. Doporučeno při práci v prostředí
s horší viditelností oblohy.

• Elevační úhel:
družice pod tímto úhlem nebudou zahrnuty do výpočtu.

• GLONASS, Galileo, Beidou:
Zapíná nebo vypíná satelitní kanály.

• SmartLink Fill/SmartLink:
SmartLink Fill je služba poskytující korekce z geostacionárních
družic pro překlenutí delších výpadků RTK korekcí, například 10
minut. SmartLink Fill použijte pro práci bez stabilní infrastruktury
poskytující RTK korekce.
Když je služba SmartLink dostupná, zobrazí se možnost SmartLink
místo možnosti SmartLink Fill.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
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5. Krok průvodce „Stavová stránka“
Zobrazí se přehled aktuální konfigurace profilu.

Můžete upravit název profilu. Klepnutím na 
uložíte změny.

 

 Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Systémové informace.
Objeví se obrazovka „Systémové informace“.

1. Chcete-li zobrazit podrobné informace, klepněte na položku v seznamu:
• Info o senzoru
• Měřícká jednotka
• Interní rádio
• Licence

2. Stiskněte  pro návrat na obrazovku „Konfigurace“.

 Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Pomocné programy systému.
Objeví se obrazovka „Pomocné programy systému“.

1. Chcete-li zvolit uložení, klepněte na položku v seznamu:
• Nahrát firmware
• Nahrát licenční klíč

2. Nahrát firmware
Zobrazí se číslo verze aktuálně nainstalovaného firmwaru.
- Chcete-li uložit aktualizaci firmwaru, vložte do antény SD kartu se

souborem firmwaru. Soubor firmwaru musí být uložen v systémové
složce.
Pro antény bez slotu na SD kartu:
V závislosti na typu antény je nutné provést uložení pomocí zařízení
USB, nebo musí být soubor firmwaru v kontroleru, ve složce
C:\Users\Public\Documents\Leica Geosystems\GS_Server_LMC\SD
Card\System.

- Jakmile bude soubor firmwaru dostupný, zobrazí se pod sekcí
Dostupná verze.

- Chcete-li vybrat soubor pro uložení, klepněte na název souboru.
- Stiskněte Zahájit aktualizaci.
☞ Pokud je datum údržby neplatné, zobrazí se chybová zpráva.

Zobrazení systémových
informací

Ukládání aktualizací fir-
mwaru nebo licenčních
klíčů
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Nahrát licenční klíč
- Chcete-li uložit licenční klíč, zkopírujte licenční soubor do složky

„GNSSProfiles“ v kontroleru.
Po zkopírování licenčního souboru je k dispozici pro uložení nový
licenční klíč.

- Abyste mohli použít licenční klíč, synchronizujte kontroler s anténou
a potom upravte nastavení profilu antény.
Vyberte položky Pomocné programy systému > Nahrát licenční
klíč na obrazovce „Konfigurace“.

- Vyberte nový licenční klíč.
- Stiskněte Zahájit upload.
☞ Restartujte nebo znovu připojte anténu, abyste zajistili, že

všechny změny licence budou v softwaru správně zobrazeny.

3. Klepnutím na tlačítko  uložíte změny a vrátíte se na obrazovku „Konfi-
gurace“.

 Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Resetovat možnosti.
Objeví se obrazovka „Resetovat možnosti“.

1. Chcete-li zvolit resetování, klepněte na položku v seznamu:
• Resetovat almanach
• Resetovat anténu
• Resetovat seznam antén

2. Resetovat almanach
Chcete-li resetovat almanach v anténě, klepněte na Start.
Odstraní aktuální almanach a nahraje nový almanach.
☞ Stažení nového almanachu může trvat až 15 minut. Při rese-

tování almanachu dojde ke ztrátě pevné pozice.

Resetovat anténu
Chcete-li resetovat anténu a obnovit tovární nastavení, klepněte na
tlačítko Start.
☞ Po resetování je potřeba anténu znovu připojit ke kontroleru.

Resetovat seznam antén
Chcete-li obnovit seznam antén, klepněte na tlačítko Start.
Obnoví se tovární nastavení aktuálně uloženého seznamu antén.
☞ Před zahájením resetu zkontrolujte, že složka System na SD

kartě neobsahuje žádný soubor list.ant.

3. Stiskněte  pro návrat na obrazovku „Konfigurace“.

☞ K zaznamenání dat RINEX je zapotřebí licence RINEX.

☞ Ujistěte se, že do antény je vložena SD karta.
Další informace o nastavení pro záznam dat najdete v návodu k použití
antény.

 Na obrazovce „Konfigurace“ klepněte na Záznam Rinex.
Objeví se obrazovka „Záznam Rinex“.

1. Stiskněte Start/Stop.
2. Chcete-li začít zaznamenávat data, klepněte na tlačítko Start.
3. Chcete-li zastavit záznam dat, klepněte na tlačítko Stop.

Resetování antény

Záznam dat RINEX

Provozní zásady 77



 Vyberte typ výstupu pro ukládání zaznamenaných dat.
4. Stiskněte  pro návrat na obrazovku „Konfigurace“.

1.5.4 Uložení seznamu antén GPS

1. Vložte soubor LIST.ANT do systémové složky SD karty dodané
s anténou.
Pro antény bez slotu na SD kartu:
V závislosti na typu antény je nutné provést uložení pomocí zařízení
USB, nebo musí být soubor firmwaru v kontroleru, ve složce
C:\Users\Public\Documents\Leica Geosystems\GS_Server_LMC\SD
Card\System.

2. Vložte SD kartu do příslušného slotu v oddílu pro baterie v anténě.
3. Restartujte anténu.

Během restartování se automaticky importuje soubor seznamu antén.

☞ Seznam antén můžete obnovit pomocí softwaru iCON field. Viz Rese-
tování antény (1.5.3 Úpravy profilu GPS).

1.5.5 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG60 a další modely antén GPS

1. Pro definování metody komunikace mezi
přístrojem a kontrolerem klepněte na Komuni-
kace v kontejneru Nastavení komunikace.

 

☞ Ujistěte se, že je přístroj GPS nastaven správně.

2. • Pro připojení typu Kabel se ujistěte, že je kabel připojen. Připojený
přístroj se objeví v Výsledky hledání.

• Pro Bluetooth stiskněte klávesu Zahájit hledání. Vyberte příslušný
profil přístroje z Výsledky hledání.

   

☞ Po připojení přístroje se změní v seznamu vyhledávání barva z bílé na

modrou. Klepněte na .

Uložení seznamu antén

Definování metody
komunikace krok za
krokem
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Pro vytvoření profilu GPS je potřeba provést další nastavení. Vyberte si z těchto
dvou režimů nastavení profilu:
• Průvodce profilu: Nastavení nejčastějších

nastavení pro Referenční stanici, Místní rover
a Síťový rover. Obsahuje volitelný přístup
k dalšímu nastavení.
Průvodce profilu lze dokončit před připojením
k přístroji.

• Profil ze senzoru : Automaticky vytvoří
nový profil s aktuálním nastavením přístroje.
Okamžitě můžete začít pracovat.

 

Průvodce profilu
Průvodce profilu se skládá ze tří kroků:
• Základní nastavení: Nastavte Režim senzoru a RTK Device Použít.
• Rádio / modem: Definujte nastavení Rádio / modem a Formát korekcí.
• Anténa, satelity: Nastavení antény a družic .

☞ Pro příjem RTK korekcí přes tablet vyberte Kontroler jako použité
zařízení RTK Použít na obrazovce Základní nastavení.

☞ Pro rádia Satel lze změnit frekvenci a šířku pásma.

☞ Software podporuje GPS L2C, GPS L5, GLONASS, Galileo a Beidou.

  

Rozbalte Rozšířená nastavení a proveďte případná další nastavení. Po

dokončení kroku 3 klepněte na .

Pro připojení Síťový rover s NTRIP lze některá důležitá nastavení Rozšířená
nastavení provést v Anténa, satelity: Zapněte nebo vypněte satelitní kanály, defi-
nujte elevační úhel a nastavte xRTK nebo SmartLink.
• K dispozici jsou následující satelitní sítě : GPS L2C, GPS L5, GLONASS,

Galileo a Beidou.
• Výšková maska: družice pod tímto úhlem nebudou zahrnuty do výpočtu.
• xRTK: xRTK je o něco méně přesný než typ polohy RTK, obyčejně o 5 až

10 cm, automaticky poskytuje lepší dostupnost pro fixní souřadnice se spoleh-
livostí 99 %. Doporučeno při práci v prostředí s horší viditelností oblohy.

• SmartLink: SmartLink je služba poskytující korekce z geostacionárních družic
pro překlenutí delších výpadků RTK korekcí, například 10 minut. SmartLink
použijte pro práci bez stabilní infrastruktury poskytující RTK korekce.

Nastavení profilu sen-
zoru
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☞ SmartLink je dostupný pod licencí. Požádejte zastoupení Leica Geosys-
tems o informace o licencích.

Následující tabulky popisují dvě různé metody měření výšky antény:
Metoda Popis
Svisle Svislé čtení výšky je výškový rozdíl mezi spodním

a vrchním koncem tyčky.
Měřící hák Při postavení antény na stativ je možné měřit výšku pomocí

měřícího háku.

☞ Pokud je zvolen Síťový rover s NTRIP připojením k referenční síti,
budou zobrazeny následující tři kroky průvodce:

  

☞ Po vytvoření profilu referenční stanice lze přímo přejít k jejímu nastavení.
Další informace najdete v bodě 5 Jak nastavit GPS referenční stanici.

☞ Po vytvoření profilu bude přístroj automaticky připojen po každém
spuštěním softwaru. To zajistí, že bude přístroj spuštěn se správně nasta-
venou metodou komunikace, a že bude správně zvolen jeho profil na
obrazovce Profily.

☞ Pro pozdější editaci nastavení profilu klepněte na šipku napravo od
názvu profilu na obrazovce Profily.

1.5.6 Nastavení profilu GPS pro interní GPS přístroje CC80

Můžete nastavit profil GPS, abyste mohli použít interní GPS kontroleru CC80 pro
přibližnou navigaci.

☞ Nepoužívejte interní GPS pro úkoly vysoce přesného vytyčování nebo
měření.

Potřebný ovladač
Pro kontrolery CC80 dodané s verzí v4.5 nebo novější je potřebný ovladač již
nainstalován.
Pro kontrolery CC80 upgradované na verzi v4.5 nebo novější stáhněte a nainsta-
lujte potřebný ovladač ze systému myWorld v sekci CC8x Controller.
• Pro CC80 s verzí Windows 8:

CC80-MK1-Component_internalGPS.exe
• Pro CC80 s verzí Windows 10:

CC80-MK2-Component_internalGPS.exe

Pomocí interního GPS
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☞ Před nainstalováním ovladače zkontrolujte, zda není software iCON
spuštěný.

1. Vyberte v menu Home Zařízení.

2. Klepnutím na tlačítko  vytvořte profil.
3. Zvolte Interní GPS. Zadejte Název profilu:.

 

4. Klepnutím na tlačítko  uložíte profil.
Až bude interní GPS připravené, zobrazí se hlavní obrazovka.

☞ Při použití interního GPS se stavový panel a ikona zobrazení mapy
v aplikaci odpovídajícím způsobem přizpůsobí. Viz bod  Stavový panel 
pro interní GPS .
Abyste zadali výšku kontroleru, klepněte na stavový panel 1 a vyberte
možnost Anténa:.

1.5.7 Nastavení profilu Totální Stanice TPS

1. Pro definování metody komunikace mezi
přístrojem a kontrolerem klepněte na Komuni-
kace v kontejneru Nastavení komunikace.
☞ Ujistěte se, že je totální stanice

nastavena odpovídajícím způsobem.

 

2. • Pro připojení typu Kabel se ujistěte, že je připojený kabel. Připojený
přístroj se objeví v Výsledky hledání.

• Pro Bluetooth stiskněte klávesu Zahájit hledání. Vyberte příslušný
přístroj v seznamu Výsledky hledání.

Nastavení krok za kro-
kem

Definování metody
komunikace krok za
krokem
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☞ Po připojení přístroje se změní v seznamu vyhledávání barva z bílé na
žlutou. Klepněte na .

☞ Po vytvoření profilu bude přístroj automaticky připojen po každém
spuštěním softwaru.
Nutné podmínky pro toto automatické připojení: přístroj musí být
zapnutý se správně nastavenou metodou komunikace a musí být vybrán
příslušný profil přístroje na obrazovce Profily.

☞ Pro pozdější editaci nastavení profilu klepněte na šipku napravo od
názvu profilu na obrazovce Profily.

V profilu totální stanice lze také nastavit atmosférické korekce.
1. V kontejneru Nastavení klepněte na Atmosférické korekce.
2. Zadejte požadované hodnoty pro Teplota a Tlak.

   

3. Po dokončení klepněte na .

Pro návrat k výchozímu nastavení klepněte na .

☞ Hodnoty pro Teplota a Tlak budou zobrazeny a musí být zadány podle
aktuálního nastavení jednotek.

Atmosférické korekce
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2 Projekty, úlohy, data a nastavení
2.1 Projekty a úlohy

Software iCON build umožňuje jednoduché umístění a přenos dat mezi přístro-
jem, kontrolerem a kanceláří.
Importovaná referenční a řídící data jsou uložena v softwaru iCON build, v rámci
jednotlivých projektů. Úlohy lze vytvářet v rámci projektů. Reporty, měřená data
a vypočtené výsledky jsou ukládány do aktuální úlohy, připravené k exportu.

To umožňuje vytvářet projekty se specifickými referenčními a řídícími daty a poté
v rámci těchto projektů provádět různé úlohy.

Projekty:
• Importovaná data

• Bodové pole
• Referenční data
• Souřadnicové systémy
• Seznamy kódů
• Silniční data
• Obrázky na pozadí
• Profil GNSS
• Mračno bodů data

 Úlohy:
• Výstup:

• Reporty
• Měřená data
• Vypočtené výsledky

☞ Úlohy jsou vytvářeny v rámci aktivního projektu. Všechna importovaná
data jsou dostupná pro všechny úlohy v daném projektu.

Projekty
|
|--|Projekt 1
|--|--|Importovaná data
|--|--|Úlohy
|--|--|--|Úloha 1
|--|--|--|--|Reporty
|--|--|--|--|Měřená data
|--|--|--|--|Vypočtené výsledky
|--|--|--|Úloha 2
|--|--|--|Úloha 3
|--|--|--|Úloha 4
|
|--|Projekt 2
|--|Projekt 3
|--|Projekt 4

Pro vytvoření, úpravy, výběr nebo odstranění projektu klepněte v menu Home

na .

Zobrazí se stránka Projekty. Aktuální aktivní projekt je zvýrazněn žlutě.

Přehled projektů a úloh

Příklad uložení
základních dat - struk-
tura sdresářů

Projekty
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b

a Výběr nebo úpravy projektu (zobrazení seznamu)
b Výběr nebo úpravy projektu (zobrazení miniatur)
c Vytvoření projektu
d Smazání projektu
e Importování projektu
f Přepnutí režimu zobrazení
g Definice řazení

Funkce Proces
Výběr nebo úpravy projektu • Chcete-li vybrat projekt, klepněte na něj.

Jakmile projekt vyberete, stane se
aktivním. Software se automaticky vrátí do
menu Home.

• Chcete-li upravit projekt v zobrazení
seznamu, klepněte na tlačítko šipky vpravo
od názvu projektu. Chcete-li upravit projekt
v zobrazení miniatur, klepněte na miniaturu
projektu a přidržte ji.
V případě potřeby můžete název a popis
projektu upravit.
Pokud chcete do projektu načíst další data,
klepněte v menu Home na Importovat
a Odstranit.

Vytvoření projektu Chcete-li vytvořit projekt, klepněte na toto
tlačítko a zadejte název a popis projektu.
Pokud chcete do projektu načíst data, klepněte
na Importovat data.
Pro definování měřítkového faktoru zadejte
požadovanou hodnotu do Měř. koeficient.

Smazání projektu Chcete-li odstranit jeden či více projektů,
klepněte na toto tlačítko a vyberte projekty,
které chcete odstranit.
Chcete-li vybrat a odstranit všechny projekty,

klepněte na .

Import projektu Dokončené projekty lze importovat do zařízení.

Přepnutí režimu zob-
razení
 

Chcete-li aktivovat zobrazení seznamu,
klepněte na toto tlačítko.

Chcete-li aktivovat zobrazení miniatur, klepněte
na toto tlačítko.

84 Projekty, úlohy, data a nastavení



Funkce Proces
Definice řazení Klepnutím definujte metodu řazení:

• Jako importováno/vytvořeno
• Abecedně
• Poslední použité navrchu

☞ Data lze do aktivního projektu nahrát také pomocí Importovat a Odstra-
nit, viz Import dat do projektu krok za krokem.

☞ Projekty nejsou zpětně kompatibilní: není možné použít projekt ze starší
verze softwaru Leica iCON site.

☞ Vytváření, editace, výběr a mazání úlohy probíhá stejně jako u projektů.

Klepněte v menu Home na .

Zobrazí se stránka Úlohy. Aktuální aktivní úloha je zvýrazněna žlutě.

006807_cs_004

a
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b

a Výběr nebo úpravy úlohy (zobrazení seznamu)
b Výběr nebo úpravy úlohy (zobrazení miniatur)
c Vytvoření úlohy
d Smazání úlohy
e Přepnutí režimu zobrazení
f Definice řazení

Funkce Proces
Výběr nebo úpravy úlohy • Chcete-li vybrat úlohu, klepněte na ni.

Jakmile úlohu vyberete, stane se aktivní.
Software se automaticky vrátí do menu
Home.

• Chcete-li upravit úlohu v zobrazení
seznamu, klepněte na tlačítko šipky vpravo
od názvu úlohy. Chcete-li upravit úlohu
v zobrazení miniatur, klepněte na miniaturu
úlohy a přidržte ji.
V případě potřeby můžete název a popis
úlohy upravit.
Vyberte aktivní data pro úlohu, například
referenční soubory, souřadnicový systém,
seznamy kódů atd.

Vytvoření úlohy Chcete-li vytvořit úlohu, klepněte na toto
tlačítko a zadejte název a popis úlohy.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat data
v úloze, klepněte na ZObrazit data.

Zakázky
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Funkce Proces
Smazání úlohy Chcete-li odstranit jednu či více úloh, klepněte

na toto tlačítko a vyberte úlohy, které chcete
odstranit.
Chcete-li vybrat a odstranit všechny úlohy,

klepněte na .

Přepnutí režimu zob-
razení

Chcete-li aktivovat zobrazení seznamu,
klepněte na toto tlačítko.

Chcete-li aktivovat zobrazení miniatur, klepněte
na toto tlačítko.

Definice řazení Klepnutím definujte metodu řazení:
• Jako importováno/vytvořeno
• Abecedně
• Poslední použité navrchu

☞ Chcete-li aktivovat souřadnicové systémy a seznamy kódů, klepněte na
obrazovce Upravit úlohu/Nová úloha na tlačítko ZObrazit data.
Jiná importovaná data, například referenční nebo řídicí soubory, lze také
aktivovat či deaktivovat pomocí Správce Mapy, viz 2.4 Zobrazení dat.

2.2 Import, Export, nebo Smazání dat
1. Vyberte v menu Home Importovat a Odstra-

nit.
 

  Všechna data
nahraná do
aktuálního projektu
jsou zobrazena.

2.
Pro import dalších dat klepněte na .

3. Chcete-li definovat Zdroj pro import dat, klepněte na příslušné tlačítko
pro Vnitřní paměť, Uživ. definovaný, připojené paměťové zařízení nebo
připojenou cloudovou službu, například Leica ConX (je-li nakonfigu-
rována).

☞ Pokud zvolíte možnost Uživ. definovaný, můžete importovat data z libo-
volné složky ve složce C:\Users v kontroleru. Když vyberete možnost
Uživ. definovaný poprvé, budete přesměrováni na obrazovku Uživ. def.

cesta. Vyberte složku s uloženými daty a klepnutím na tlačítko  
potvrďte výběr. Vybranou složku si systém zapamatuje. Chcete-li vybrat
jinou složku, klepněte a podržte tlačítko Uživ. definovaný.

Import dat do projektu
krok za krokem
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4. Vyberte typ dat pro import. Vyberte z:
• Referenční data
• Bodové pole data
• Mračno bodů data
• Obrázek na pozadí
• Seznam kódů
• Souřadnicový systém
• Profil GNSS
• Silniční data

 Všechny soubory,
které je možné impor-
tovat, jsou zobrazeny
napravo.

5. Po zvolení typu dat můžete zobrazené soubory dále filtrovat podle
formátu souboru, například DXF, ASCII nebo PDF.
Klepněte na název požadovaného formátu souboru.

6. Pro výběr souborů k importu použijte strom na pravé straně:
• Klepnutím na název souboru vyberete soubor pro import.
• Chcete-li rozbalit nebo sbalit složku, klepněte na ikonu složky.
• Chcete-li vybrat najednou všechny soubory ve složce nebo jejich

výběr zrušit, klepněte na název složky.
  Pro každý typ dat

software počítá počet
vybraných souborů
a zobrazí ho vpravo
od dat stejného typu.
Sbalené složky obsa-
hující vybrané sou-
bory jsou označeny
oranžovou tečkou.

☞ U některých typů souborů (TXT, CSV, DXF, IFC a dalších) lze definovat
nastavení importu.
Chcete-li upravit nastavení importu u souboru, klepněte na tlačítko se
šipkou . Přečtěte si následující poznámky k jednotlivým typům sou-
borů.

7. Jakmile jsou potřebná data vybrána, klepněte pro import na .
Všechna vybraná data jsou importována a dostupná v aktivním projektu.

☞ Speciální poznámky pro import formátů s vrstvami jako jsou DXF,
DWG, IFC a další:
Před zahájením importu se zkontroluje velikost souboru a počet sloupců.
Pokud je soubor příliš velký nebo má příliš mnoho položek, zrušte výběr
vrstev a zmenšete velikost souboru. Potom naimportujte potřebná data.
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☞ Speciální poznámky pro import souřadnicových systémů:
• Pro import souřadnicového systému, který je uložen v kontroleru

nastavte Zdroj na Vnitřní paměť a vyberte souřadnicový systém
z následujícího seznamu. Souřadnicový systém lze vybírat také
z podsložky.

• Chcete-li použít souřadnicový systém (transformaci), který je strea-
mován z referenční sítě jako část zprávy RTCM3 nebo LEICA4G,
nastavte Zdroj na Ze sítě (bez dalšího výběru). Kontroler je připra-
ven pro příjem souřadnicového systému.

☞ Speciální poznámky pro import souborů ASCII (txt, csv):
• Je možné importovat soubory ASCII s až 10 sloupci atributů.
• Je možné importovat soubory ASCII s různými jednotkami

vzdálenosti.
• Je možné vybrat oddělovač polí.
• Je možné vybírat jednotky souřadnic.
• Je možné přeskočit řádky záhlaví.

☞ Speciální poznámky pro import souborů JPG nebo TIFF:
• Importovat lze pouze soubory JPG nebo TIFF s georeferencí.

Obrázky s georeferencí jsou dodávány spolu s referenčním sou-
borem (*.jgw nebo *.tfw), což zajišťuje správné umístění obrázku
pozadí na mapě. Soubor obrázku a mapový soubor musí mít stejný
název souboru.

☞ Speciální poznámky pro import souborů DXF:
• Je možné importovat a vytyčit datovou sadu Helix.
• Nastavení importu pro soubory DXF:

- Chcete-li soubory DXF během importu vyčistit, zaškrtněte
políčko Vyčistit DXF soubor.

- Vyberte vrstvy, které chcete importovat. Ve výchozím nastavení
je políčko Vše zaškrtnuto.

- Potvrďte klepnutím na .
- Po úspěšném importu je zobrazena zpráva informující také

o „čištění“ velikosti souboru.
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☞ Speciální poznámky pro import souborů IFC:
• K importu souborů IFC je zapotřebí licence pro aplikaci Vytyčení

Objektů nebo Ověření.
• Soubory IFC jsou tvořeny sadou entit IFC (například ifcBeam,

ifcWall). Klepněte na tlačítko se šipkou a zvolte, které entity budou
importovány. Po úspěšném importu je zobrazena zpráva informující
o počtu importovaných entit IFC.

• Import bodů GTP:
GTP je typ objektu v softwaru Autodesk Revit, který reprezentuje
bod. Software iCON dokáže tyto objekty v souboru IFC automaticky
rozpoznat a importuje je jako referenční body.

• Import zájmových bodů:
Zájmové body jsou body, které existují v souboru IFC. Jsou automa-
ticky rozpoznány jako body odlišné od mechanických, elektrických
a instalačních objektů. Během importu je soubor IFC prohledán.
Jsou-li rozpoznány určité objekty, například držáky kabelových
svazků nebo závěsná skoba trubky, vygenerují se body. Body lze
použít k vytyčování objektů. Složitý drátěný model těchto objektů je
zjednodušen. Například v případě klimatizačních potrubí je složitá
síť nahrazena osovými čárami a body.
Během importu se vytvoří soubor *.GEO. Z tohoto souboru *.GEO
se vytvoří seznam vytyčování pro automatické vytyčování.

  

 Nastavení importu pro soubory IFC:
• Vyberte entity IFC pro import. Ve výchozím nastavení jsou vybrány

všechny položky. Chcete-li vybrat všechny položky seznamu nebo
jejich výběr zrušit, klepněte na Vše. Chcete-li vybrat jednu položku
seznamu nebo její výběr zrušit, klepněte na danou položku.

• Chcete-li během importu zkontrolovat soubor na závěsy, zaškrtněte
políčko Detekuj Držáky.

• Klepnutím na  přijmete nastavení importu.

  Importované body
GTP se zobrazí v troj-
rozměrném zobrazení
mapy.
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Dostupné formáty pro import
Importovaná data Formáty importu
Referenční data • Importovat lze formáty *.txt, *.csv, *.dxf, *.geo,

*.gsi, *.xml (LandXML, HeXML), *.ifc, *.kof, *.TRM,
*.DWG, *.SHP a *.PDF (2D).

• DXF import nabízí speciální funkci zvanou
Možnosti výšky: vyberte z Ignorovat nulové
výšky, Použít všechny výšky a Nepoužívat
výšky.

• XML formát může obsahovat až 10 atributů,
které mohou být použity pro hledání bodu,
v mapě Možnosti prohlížení a na Informační liště
v Vytyčení.

• K importu souborů IFC je zapotřebí licence pro
aplikaci Vytyčení Objektů.

Silniční data Importovat lze formáty *.L3D, *.lin, *.lmd, a *.xml (Lan-
dXML, HeXML).

Bodové pole data Importovat lze formáty *.txt, *.csv, *.geo, *.gsi, a *.xml
(LandXML, HeXML).

Souřadnicový
systém

Importovat lze formáty *.lok, TRFSET.dat, *.xml (Lan-
dXML, HeXML), *.dc (Trimble format) a *.loc (Carlson
format).

Profily GNSS Je možné importovat profily iCON iCG70.
Obrázek na pozadí Importovat lze formáty *.dxf, *.jpg a *.tiff.
Seznam kódů Importovat lze formáty *.cod, *.xml (LandXML, HeXML)

a *.csv.
Mračno bodů data Importovat lze formáty *.sdb, *.pts a *.E57.

Informace o bodu lze importovat přečtením QR kódu.

☞ Abyste mohli použít funkci QR-Scan, musí vaše oprávnění zahrnovat
licenci na čtečku QR kódů.

☞ iCON podporuje následující strukturu QR-Scan:
ID:xx|E:xxx.xxx|N:xxx.xxx|H:xxx.xxx|C:xxxxx|A1:xxx|…
Je možné definovat až 10 atributů (A1,...,A10).

Funkce QR-Scan je dostupná v aplikacích:
• Vytyčení (iCON site)/Vytyčení Bodů (iCON build)
• Ověření
• Kreslení (iCON site)/Kreslení (Vytyčení Bodů)
• TPSNastavení

Funkce čtení QR kódů v nástroji Nový bod:
1. V aplikacích Vytyčení/Vytyčení Bodů, Kres-

lení/Kreslení nebo Ověření otevřete panel
nástrojů.

2. Stiskněte Nový bod.

Podrobný popis
importu dat pomocí
QR-Scan

90 Projekty, úlohy, data a nastavení



 Jsou zobrazena pole
pro zadávání detailů
bodu.

3.
Klepnutím na tlačítko  spusťte skenování QR kódu.
Pomocí CODE lze definovat a použít kód pro každý nahraný bod.
Podle potřeby zapněte nebo vypněte kreslení linie . Tato možnost je
dostupná jen v aplikaci Kreslení/Kreslení.

Klepnutím na  uložíte naskenovaný bod jako bod Bodového pole.

 Zobrazí se stránka
QR-Scan.

4. Potvrďte klepnutím na .

☞
Klepnutím na tlačítko  přepnete z režimu jednoduchého skenování
do režimu vícenásobného skenování.
V režimu jednoduchého skenování se naskenuje jen kód v bílém
rámečku.
V režimu vícenásobného skenování se naskenují všechny kódy
v pohledu kamery současně.

Pro TPSNastavení je funkce QR-Scan dostupná u metod:
• Souřadnice
• Výšky
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Funkce QR-Scan v aplikacích TPS Nastavení:
1. V kroku 3 postupu

nastavení klepněte na
tlačítko QR-Scan.

 

 Zobrazí se stránka
QR-Scan.

2. Potvrďte klepnutím na .

☞
Klepnutím na tlačítko  přepnete z režimu jednoduchého skenování
do režimu vícenásobného skenování.
V režimu jednoduchého skenování se naskenuje jen kód v bílém
rámečku.
V režimu vícenásobného skenování se naskenují všechny kódy
v pohledu kamery současně.

☞ V aplikacích TPSNastavení se naskenovaný bod automaticky uloží jako
bod Bodového pole.

Obsah lze exportovat do interní paměti, do připojeného paměťového zařízení nebo
na cloudový server (je-li nakonfigurován).
1. Vyberte v menu Home Export.  

Export dat krok za kro-
kem
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 Zobrazí se obrazovka
Export.

2. Chcete-li definovat typ exportovaného obsahu, klepněte na řádek pod
sekcí Obsah. Vyberte z:
• Data
• Souřadnicový Systém
• Seznamy kódů
• Zprávy
• Projekty
• Seznamy k vytyčení
• Profil GNSS
• Šablony vrtání
• Kalibrace stroje
• TPS Kalibrace
• Mračno bodů
Příslušný obsah dostupný pro export je zobrazen na levé straně obra-
zovky Export.

☞ Při exportu Data lze vybrat také úlohu a exportovat tímto způsobem
podmnožinu dat úlohy.

3. Vyberte obsah, který chcete exportovat.
Vybírat je možné několik položek najednou. Klepněte na jednotlivé
položky v seznamu, nebo zaškrtněte políčko Vše a vyberte všechny
položky najednou.

4. Chcete-li definovat cíl exportovaného obsahu, klepněte na řádek pod
sekcí Umístění.

  Data lze exportovat
do podsložky.
Vyberte požadovaný
cíl, a potom klepnutím

na  potvrďte akci
vraťte se na obra-
zovku Export.

5. Vyberte formát souboru, do kterého budou vybraná data exportována.
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☞ U některých formátů souboru lze definovat další možnosti. Klikněte na
tlačítko se šipkou  vedle názvu formátu.
• Speciální poznámky pro export souborů DXF

Je možné exportovat kódy související s prací. Když je tato možnost
aktivována na stránce definice exportu, do nové vrstvy se přidá jako
předpona název zakázky.
Data lze exportovat ve 2D nebo 3D. Výběr proveďte na stránce
definice exportu.
Atributy bodů je možné exportovat jako blok. Když je tato možnost
aktivována na stránce definice exportu, symbol a atributy bodu jsou
svázány v zobrazení programu CAD.

• Speciální poznámky pro export souborů ASCII (txt, csv)
Při exportu souborů ASCII je možné zahrnout až 10 sloupců atri-
butů.
Je možné zahrnout souřadnice WGS84 a vybrat formát jednotky
pro zeměpisnou šířku a délku. Dostupné formáty jednotky jsou Stup
Min Sek (DD.MMSSSSS) nebo Stup Dec.

6. Chcete-li zahájit export, klepněte na tlačítko .
Obsah je exportován.

Dostupné formáty pro export
Export dat Formáty exportu
Data Exportovat lze formáty *.csv, *.dxf, *.geo, *.gsi, *.xml

(LandXML, HeXML), *.kof, *.llc, *.plm a *.txt.
Souřadnicový
Systém

Exportovat lze formáty *.lok, *.dc (Trimble format)
a *.xml (LandXML, HeXML).

Seznamy kódů Exportovat lze formáty *.xml (LandXML, HeXML)
a *.csv.

Zprávy Exportovat lze formáty *.csv, *.html, *.pdf, a *.txt,
v závislosti na reportu exportu.

Projekty Projekty jsou exportovány jako kopie do vybraného
paměťového zařízení pro data, Uživ. definovaný,
Vyměnitelný disk, Procore, ConX, Bricsys 24/7 nebo
Bluebeam Studio.

Seznamy k vytyčení Exportovat lze formáty *.txt, *.csv, *.gsi, *.geo, *.kof
a *.dxf.

Profil GNSS Profily jsou exportovány jako kopie do vybraného
paměťového zařízení pro data.

Šablony vrtání Možné formáty exportu jsou *.xml (standard IREDES)
pro MC1 a *.kof pro VisualMachine (kof obsahuje dolní
body otvorů).

Kalibrace stroje Soubory kalibrace stroje je možné exportovat na
vyměnitelný disk a přenést je do systému řízení strojů.

TPS Kalibrace Zprávy o kalibraci senzoruTPS je možné pro účely
dokumentace exportovat do všech cílových umístění.
Exportovaná zpráva má příponu „.calibration“.

Mračno bodů Možný formát exportu je *.pts.
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1. Vyberte v menu Home Importovat a Odstranit.

Všechna data nahraná do aktuálního projektu jsou zobrazena.

2. Klepněte na  a vyberte data, která chcete odstranit:
• Chcete-li vybrat více položek seznamu, klepněte na dané položky.
• Chcete-li vybrat všechny položky seznamu najednou, klepněte na

Vybrat vše.

3. Klepnutím na  odstraníte vybraná data.
Klepnutím na  akci zrušíte.

2.3 Zálohování a obnovení dat a nastavení

☞ Funkce zálohování a obnovení je dostupná jen u kontroleru CC80.

1. Vyberte v menu Home Systém a klepněte na tlačítko
Zálohování a Obnova.

2.  

☞ Chcete-li obrazovku opustit, klepněte na tlačítko .

Existují dvě možnosti, jak vytvářet záložní soubory všech dat a nastavení v soft-
waru iCON.

Automatické zálohování
Pokud je zapnuté automatické zálohování, software vygeneruje záložní soubor při
každém ukončení softwaru iCON. Ve výchozím stavu je automatické zálohování
zapnuté.
Automaticky vygenerované záložní soubory se vždy uloží do interní paměti.
U automatických záloh je možné uchovávat maximálně pět záložních souborů.
Vždy, když je vygenerován novější záložní soubor ke stávajícím pěti, nejstarší
záložní soubor se automaticky odstraní.
1. Vyberte v menu Home Systém a klepněte na tlačítko

Zálohování a Obnova.

2. Chcete-li změnit nastavení automatického zálohování, nastavte Automa-
tická záloha na Zapnuto nebo Vypnuto.

☞ Pro návrat k výchozímu nastavení klepněte na .

Odstranění dat krok za
krokem

Záloha a obnovení
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 Klepnutím na  potvrďte nastavení.  

Ruční zálohování
Ručně je možné vygenerovat záložní soubor kdykoli.
Ručně vygenerované záložní soubory lze uložit do interní paměti nebo na USB
disk. U ručního zálohování závisí počet souborů, který lze uložit, na dostupné
velikosti volné interní paměti nebo místa na USB disku.

☞ V případě potřeby zasuňte USB disk do kontroleru.

1. Vyberte v menu Home Systém a klepněte na tlačítko
Zálohování a Obnova.

2. Chcete-li vybrat umístění souborů pro ručně generované záložní soubory,
klepněte na tlačítko se šipkou .
Vyberte interní paměť nebo USB disk.

3. Chcete-li zahájit proces ručního zálohování, zvolte Manuální záloha
a klepněte na tlačítko .

☞ Aby se všechna data a nastavení uložila do souboru zálohy, musí se
software iCON restartovat. Potvrďte zprávu.

Správa dat zálohy
1. Vyberte v menu Home Systém a klepněte na tlačítko

Zálohování a Obnova.

☞ V seznamu jsou uvedeny všechny záložní soubory. Ikona označuje
použitou možnost zálohování a umístění záložního souboru.

2. Chcete-li odstranit záložní soubor, klepněte na tlačítko  napravo od
příslušného souboru.

Ikona Použitá možnost zálohování Umístění souborů
Automaticky Vnitřní paměť

Manual Vnitřní paměť

Manual USB paměť

Obnovení dat zálohy
1. Chcete-li obnovit data zálohy, klepněte na název požadovaného

záložního souboru.
Název souboru je zvýrazněný žlutou barvou.

2. Chcete-li zahájit proces obnovení, klepněte na tlačítko .

☞ Aby se všechna data a nastavení obnovila ze souboru zálohy, musí se
software iCON restartovat. Potvrďte zprávu.
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2.4 Zobrazení dat
1. Chcete-li zobrazit podrobné informace o uloženém bodu, klepněte na

požadovaný bod na mapě a přidržte ho.
2. Pomocí panelu nástrojů na obrazovce Informace o bodu můžete bod

upravit nebo odstranit, a můžete ho spojit s obrázky pořízenými kame-
rou nebo ho od nich odpojit.

☞ U bodů, ke kterým je připojen jeden nebo více obrázků, se symbol bodu
na mapě změní:

Funkce lišty nástrojů
Funkce Popis
Bod Upravit Na tlačítko klepněte, jestliže chcete bod upravit.

• Můžete upravit hodnoty bodu: ID bodu, Y, X,
Výška a Kód/Vrstva.

• Kód/Vrstva může být zadáno a bod může
být definován jako Control Point nastavením
tlačítka Vytvořte bod BP na Zapnuto.

• Klepnutím na  přijmete a potom potvrdíte
následující varování.

Připojit/Odpojit Můžete spojit obrázky s bodem.

Bod Odstranit Na tlačítko klepněte, jestliže chcete bod odstranit.

1. Vyberte Správce Mapy v ovladači Map.
Ovladač Mapy je zobrazen ve všech aplikacích.
Všechna data nahraná do aktivního projektu
lze aktivovat a zobrazit pomocí Správce zobra-
zení mapy.

 Ve výchozím nasta-
vení je Správce zobra-
zení mapy zobrazený
v režimu rozdělené
obrazovky, s náhle-
dem mapy v reálném
čase napravo.

☞ Chcete-li zakázat náhled mapy ve Správci zobrazení mapy, přejděte do
menu Systém>Displej a nastavte „Náhled mapy ve správci vrstev“ na
Vypnuto.

2.
Pro výběr dat, která chcete zobrazit, přepněte mezi  a .

Zobrazení informací
o bodu

Správce zobrazení
Mapy
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 Náhled mapy je aktualizován podle vybraného data.
• Když se zapínají či vypínají vrstvy s mnoha daty, aktualizace

náhledu mapy v reálném čase se může dlouho načítat. Chcete-li
aktualizaci náhledu mapy v reálném čase pozastavit, klepněte na

tlačítko . Ikona se změní na .
• Není-li náhled mapy pozastaven, je možné ho zvětšovat či

zmenšovat, posouvat a otáčet.
• Pokud jsou možnosti zobrazení Izolovat nebo Ohraničující pole

aktivní před otevřením Správce zobrazení mapy, příslušné ikony se
v náhledu mapy zobrazí šedě.

☞ Chcete-li zablokovat určité položky dat, aby byly vidět, ale aby je
nebylo možné na mapě vybrat, přejděte do menu Systém>Uživatelské
oprávnění>Manipulace s daty>Manažer vrstev a vyberte Ukotvit.

Klepnutím na  potvrďte výběr.

  

 
Správce zobrazení mapy nabídne další možnost, jak zablokovat 
výběr určitých vrstev.

 Když je tlačítko

„zapnuté“ , prvky
souboru/vrstvy je
možné vybrat. Když
je tlačítko „vypnuté“,
prvky nelze vybírat.

☞ Správce zobrazení mapy obsahuje pouze data nahraná do aktuálního
aktivního projektu. Pokud potřebujete další data, musíte je nejdříve
nahrát do aktivního projektu.
Pokud importovaný soubor obsahuje kódy nebo vrstvy, lze je zpřístupnit
pomocí rozbalovacích šipek a individuálně zapnout či vypnout.

3. Klepnutím na tlačítko  přijmete vybraná data a vrátíte se do zobra-
zení mapy.

Pro zrušení akce klepněte na .
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2.5 Seznam bodů, Hledání bodu

Vyberte Seznam bodů  v ovladači Mapy.
 

   
Tato funkce je dostupná ve všech aplikacích, které
vyžadují, aby uživatel vybral bod z mapy.

  

   
S pomocí této funkce lze :
• editovat, vytvářet nebo mazat body v každé aplikaci,
• editovat ID bodu, kód, typ hranolu a výšku hranolu

měřených dat,
• aplikovat stejnou hodnotu u několika bodů,
• definovat jak a pomocí jakých atributů bodů má být

seznam bodů seřazen.

  

☞ Pořadí sloupců (Y, X, H nebo X, Y, H) odpovídá nastavení v Coordinate
Order (Systém > Displej > Pořadí souřadnic).

☞ Atributy jsou zobrazeny v jednotkách a režim zobrazení je nastaven
(dva, tři nebo decimální, k nalezení Systém > Displej > Přesnost zobra-
zení).

1. Vyberte Seznam bodů v ovladači Map.  

2. - Otevře se seznam dostupných souborů.
Vyberte soubor do kterého chcete vytvořit seznam bodů. Lze vybrat
několik souborů najednou.

- Klepněte na , abyste přijali výběr a pokračovali na seznam
bodů.

   

Seznam souborů
a bodů

Jak používat seznam
bodů krok za krokem
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3. Zobrazí se seznam bodů pro aktuální výběr.
• Stav bodu je zobrazen v levém sloupci.
•

Použijte  nebo  pro zobrazení dalších dat zobrazených bodů.
☞ Stav bodu a jeho ID jsou zobrazeny vždy.
•

Použijte  nebo  pro změnu mezi klesajícím/stoupajícím
řazením.

• Chcete-li seřadit seznam podle jiné hodnoty, klepněte na příslušné
záhlaví, například Výška.

• Stiskněte Seznam souborů pro návrat k výběru souborů.
  

4. • Pro změnu pořadí sloupců stiskněte a podržte jedno ze záhlaví
sloupců, například X.

• Na obrazovce Konfigurace seznamu bodů vyberte část, pro kte-
rou chcete změnit řazení, například Blok 2.

• Na obrazovce Konfigurátor sloupců vyberte hodnotu, kterou
chcete nahradit (například Kód) a klepněte na novou hodnotu

(například Nad/Pod). Klepnutím na  potvrďte nastavení.

  

5. •
Pokud je dostupných více stránek, klepněte na . V místním
menu použijte Předchozí nebo Další pro zobrazení odpovídající
stránky, nebo zadejte číslo stránky ručně.

• Pro zobrazení určitého bodu vybraného na mapě klepněte na

tlačítko  napravo od řádku bodů.
• Bude zobrazena mapa a vybraný bod bude zvýrazněn.
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☞ Výběr bodu ze seznamu je k dispozici v aplikacích nebo funkcích, kde je
povolen výběr bodu.

Lišta nástrojů obsahuje další funkce.  

Funkce Popis
Bod Nové • Nový bod můžete vytvořit:

- Zadáním požadovaných hodnot: ID bodu,
Y a X. Výška je volitelná ale je nutné ji
zadat pro všechny 3D aplikace.

- Naskenováním QR kódu.

Klepnutím na tlačítko  spusťte ske-
nování QR kódu.
Viz také: Podrobný popis importu dat 
pomocí QR-Scan

• Nový bod lze vytvořit také pomocí ID bodu
a Výška, aby se použil pro přenos výšky
během nastavení totální stanice.

• Kód/Vrstva může být zadáno a bod může být
definován jako Bod BP nastavením tlačítka
Vytvořte bod BP na Zapnuto.

☞ Pokud vyberete bod před výběrem
tohoto nástroje, budou všechny atributy
odvozeny z tohoto nového bodu.

Bod Upravit • Je možné vybrat více bodů.
• Vyberte bod a poté použijte tento nástroj pro

editaci jeho hodnot : ID bodu, Y, X, Výška
a Kód/Vrstva.
Typ hranolu a Výška tyčky jsou dostupné pro
měřené body.

• Chcete-li změnit bod na Bod BP, aktivujte
zaškrtávací políčko Vytvořte bod BP.

• Klepnutím na  přijmete a potom potvrdíte
následující varování.

Funkce lišty nástrojů
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Funkce Popis
Vybrat vše/Zrušit
celý výběr

Umožňuje vybrat všechny body pro úpravy nebo
odstranění, nebo rychle zrušit výběr všech bodů.

Hledat Vyhledávání bodu. Další informace najdete v bodě
Start vyhledávání bodu krok za krokem.

Smazat hledání Vyčistí výsledky posledního hledání bodu a zobrazí
celý obsah vybraného souboru.

Bod Odstranit Nejdříve vyberte bod k odstranění a pak funkci pro
jeho odstranění, nebo obráceně (nejdříve funkci,
potom bod). Lze vybrat několik souborů najednou.
Klepnutím na  přijmete a potom potvrdíte násle-
dující varování.

Seznam
k vytyčení

Pro použití funkce Automatický výběr bodu
pro automatické vytýčení bodů je nezbytné
nejdříve definovat seznam bodů pomocí Seznam
k vytyčení.
☞ V 5“ nebo 7“ režimu, pokud je aktivní

zobrazení více oken, použijte Seznam
bodů k vytyčení k zobrazení bodů pro
vytyčení. Body pro vytyčení lze také
vybrat v seznamu.

Export • Export vybraných dat. Vyberte formát dat pro
export, a potom vyberte cíl, například Vnitřní
paměť.

• Když je jako cíl vybrán Vyměnitelný disk
(= název externího paměťového zařízení
pro data), exportovaná data lze po importu
z externího paměťového zařízení pro data
použít v jiném kontroleru.

• Vyberte jako cíl iCON3D Vyměnitelný disk,
když chcete exportovat data pro použití
ve stroji. Je možné vytvořit Nový projekt
pro export nebo použít existující projekt na
externím paměťovém zařízení pro data.

☞ Pomocí funkce Export lze vybrat
a exportovat podmnožinu dat úlohy.

1. Vyberte Seznam bodů v ovladači Map.Start vyhledávání bodu
krok za krokem

102 Projekty, úlohy, data a nastavení



2. Vyberte soubor, který chcete prohledávat. Lze vybrat
několik souborů najednou.

 

3. Klepnutím na  zobrazíte obrazovku „Search Criteria“.
 Ve výchozím zobrazení se zobrazí obrazovka

„Základní možnosti hledání“.
 

4. Definujte kritéria vyhledávání. Viz bod Definujte kritéria vyhledávání (Jed-
noduchý).

☞ Chcete-li definovat rozšířená kritéria vyhledávání, klepněte na tlačítko
Rozšířené. Viz bod Definujte kritéria vyhledávání (Rozšířené).
Chcete-li smazat všechna zadaná kritéria vyhledávání, klepněte na
tlačítko .
Pro zrušení hledání bodů klepněte na .

5. Chcete-li zahájit vyhledávání bodů na základě definovaných kritérií,
klepněte na tlačítko .
Výsledky hledání se zobrazí v seznamu bodů. Viz bod Seznam výsledků 
hledání.
Pokud nejsou nalezena žádná shodná data bodů, zobrazí se chybová
zpráva.
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☞ V režimu jednoduchého vyhledávání můžete zadat pouze jednu hodnotu
pro každé vyhledávací kritérium. Není možné zadat více hodnot pro
stejný typ vyhledávacího kritéria. Pokud chcete definovat více kritérií
vyhledávání, použijte rozšířený režim vyhledávání.
Lze zadat společně různá kritéria pro kombinované vyhledávání,
například Rozsah ID bodů a Kód. Výsledkem takového hledání je
seznam bodů, které odpovídají všem zadaným kritériím.

Hledat podle Výběr z mapy
1. Stiskněte Definovat.

Je zobrazeno zobrazení mapy.

2. Klepněte na mapu a vytvořte první roh oblasti
hledání.

3. Dalšími klepnutími vytvořte tolik rohových
bodů, kolik pro oblast hledání potřebujete.
Potvrďte klepnutím na .

☞ Výsledkem tohoto hledání je seznam bodů v definované oblasti.

Hledat podle ID bodu
K dispozici jsou následující možnosti hledání:
Vstup Výsledek hledání
Přesné hledání
Zadejte požadovanou hodnotu
pro ID bodu.

Bod, jehož ID bodu přesně odpovídá zadané
hodnotě.

Zástupný znak
Zadejte požadovanou hodnotu
pro ID bodu a zaškrtněte
políčko Zástupný znak.

Seznam bodů, jejich ID zahrnuje zadanou hod-
notu.
Například pokud provedete hledání dle
zástupného znaku pro ID 1, výsledek může být:
1, A1, 10, 212, 301, a tak dále.

Definujte kritéria
vyhledávání (Jedno-
duchý)
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Vstup Výsledek hledání
Hledat podle rozsahu
Zadejte počáteční a koncovou
hodnotu, čímž definujete roz-
sah hledání.

Seznam bodů, jejichž ID spadá do defino-
vaného rozsahu.
☞ Hledání s pomocí ID bodu je

dostupné pouze pro číselné a alfa-
numerické hodnoty. U alfanume-
rických hodnot musí být zadaná
písmena počáteční a koncové hod-
noty identická, například A1 až A5
nebo Tree01-Tree100.

Hledat podle Rozsah výšek (Hledání podle výšky)
Vstup Výsledek hledání
Zadejte počáteční a koncovou
hodnotu, čímž definujete roz-
sah hledání.

Seznam bodů, jejichž výška spadá do defino-
vaného rozsahu.
☞ Pro hledání pomocí výšky není

možné použít funkci Zástupný znak.

☞ Pro hledání lze zadat pouze číselný
vstup.

Hledat podle Kód
K dispozici jsou následující možnosti hledání:
Vstup Výsledek hledání
Přesné hledání
Zadejte požadovaný text pro
Kód.

Seznam bodů, jejichž Kód přesně odpovídá
zadanému textu.

Zástupný znak
Zadejte požadovaný text pro
kód a zaškrtněte políčko
Zástupný znak.

Seznam bodů, jejichž Kód zahrnuje zadaný
text.

Hledání bodů bez kódů
Zaškrtněte políčko Bez kódů.

Seznam bodů, u kterých nebyl použit žádný
kód.

Hledat podle Popis Kódu
K dispozici jsou následující možnosti hledání:
Vstup Výsledek hledání
Přesné hledání
Zadejte požadovaný text pro
Popis Kódu.

Seznam bodů, jejichž Popis Kódu přesně
odpovídá zadanému textu.
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Vstup Výsledek hledání
Zástupný znak
Zadejte požadovaný text pro
Popis Kódu a zaškrtněte
políčko Zástupný znak.

Seznam bodů, jejichž Popis Kódu zahrnuje
zadaný text.

Hledat podle Název atributu a Hodnota atributu
K dispozici jsou následující možnosti hledání:
Vstup Výsledek hledání
Přesné hledání
Zadejte požadovaný text pro
Název atributu nebo Hodnota
atributu.

Seznam bodů, jejichž hodnoty atributů přesně
odpovídají zadanému textu.

Zástupný znak
Zadejte požadovaný text pro
Název atributu nebo Hodnota
atributu a zaškrtněte políčko
Zástupný znak.

Seznam bodů, jejichž hodnoty atributů zahrnují
zadaný text.

 

☞ V režimu rozšířeného vyhledávání můžete zadat více hodnot pro jeden
typ vyhledávacího kritéria.
Lze zadat společně různá kritéria pro kombinované vyhledávání,
například Rozsah ID bodů a Kód. Výsledkem takového hledání je
seznam bodů, které odpovídají všem kritériím vyhledávání.

☞ V rozšířeném režimu vyhledávání jsou dostupná kritéria vyhledávání
a možnosti vyhledávání v zásadě stejné jako v jednoduchém režimu.
Informace o základních možnostech vyhledávání, jako je „přesné hledání,
zástupný znak, hledání podle rozsahu nebo hledání podle výběru
v mapě,“ najdete v části Definujte kritéria vyhledávání (Jednoduchý).

Definujte kritéria
vyhledávání
(Rozšířené)
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☞ Vyhledávací kritéria ID bodu a Rozsah ID bodů, a také Kód a Popis Kódu
se kombinují.

Dostupná kritéria vyhledávání
• Výběr z mapy:

Můžete snadno definovat oblast hledání zvolením Definovat a klepnutím na
mapu.

• ID bodu:
Definujte více hledaných ID bodu.

• Rozsah výšek:
Definujte více hledaných výškových rozsahů.

• Kód a popis:
Definujte více hledaných kódů a popisů kódů.

• Název atributu
Definujte více hledaných názvů atributů.

• Hodnota atributu:
Definujte více hledaných hodnot atributů.

Definice více kritérií vyhledávání v rozšířeném režimu
1. Klepněte na tlačítko Definovat vedle kritéria vyhledávání, které chcete

upravit.
Zobrazí se obrazovka zadání kritéria vyhledávání.
Výjimka: V případě Výběr z mapy se zobrazí obrazovka mapy.

2. Jedno upravitelné pole:
• Zadejte hodnotu a klepněte na tlačítko  napravo od upravitelného

pole.
Hodnota se přidá jako nový řádek.

• Pokud chcete definovat více hodnot, zopakujte tento postup tolikrát,
kolikrát bude třeba.

Dvě upravitelná pole (rozsah):
Zadejte dvě hodnoty. Potvrzovací tlačítko napravo od upravitelných polí
bude aktivní jen tehdy, když zadáte hodnoty obou polí.

☞ Chcete-li odstranit již definovanou hodnotu, klepněte na tlačítko 
napravo od řádku.
Řádek s touto hodnotou bude odstraněn ze seznamu.

☞ ID bodu
ID bodu zadejte vždy jako numerické hodnoty s volitelnou alfanumeric-
kou předponou. Nelze zadávat hodnoty neobsahující číslice.

☞ Rozsah výšek:
Pokud je první zadaná hodnota větší než druhá, hodnoty se automaticky
zamění.
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☞ Kód a popis
Upravitelné pole pro Popis Kódu funguje také se zapnutou možností
použití zástupného znaku. Když zadáte a potvrdíte hodnotu pro popis
kódu, zobrazí se kód s definovaným popisem.

3. Klepnutím na tlačítko  přijmete všechny zadané hodnoty a vrátíte se
do přehledu rozšířených kritérií vyhledávání.

 Definované hodnoty se zobrazí ve druhém sloupci
obrazovky. Příklad:

 

Výsledkem každého hledání je seznam bodů,
které odpovídají zadaným kritériím. Níže
najdete příklad takového seznamu.
Další informace o změně pořadí řazení, zobra-
zení různých hodnot a dalších funkcích najdete
v Jak používat seznam bodů krok za krokem.

☞ Vybráním bodu ze seznamu
výsledků a poklepáním na
Mapa zobrazíte obrazovku Mapa
s vybraným bodem, který lze použít
pro další aplikace.

☞ Pokud je ve výsledcích více než
500 bodů, zobrazí se upozornění.
Potvrďte zobrazení prvních 500
bodů sezanamu.

 

2.6 Správa seznamů vytyčování
Funkce Správa Seznamu k vytyčení nabízí následující možnosti:
• Získání přehledu dostupných seznamů vytyčování v aktivním projektu.
• Kontrola práce v rámci seznamu vytyčování.
• Úpravy názvu v rámci seznamu vytyčování.
• Výběr seznamu vytyčování pro vytyčování.
• Vytvoření nebo odstranění seznamu vytyčování.

Obrazovka Seznamy k vytyčení
Pro zobrazení obrazovky Seznamy k vytyčení vyberte
v menu Home Správa Seznamu k vytyčení.

Seznam výsledků
hledání

Funkce Správa
Seznamu k vytyčení
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V sekci Seznamy k vytyčení jsou zobrazeny dostupné
seznamy vytyčování. Aktuální aktivní seznam je
zvýrazněn žlutě.

 

Chcete-li vybrat jiný seznam vytyčování, klepněte na název seznamu. Vybraný
seznam je zvýrazněn modře.
Chcete-li zobrazit obsah seznamu vytyčování nebo upravit jeho název, klepněte na
tlačítko se šipkou. Již vytyčené body jsou zobrazeny šedě a označeny ikonou
vytyčování.

Průběh práce
Stavová ikona zobrazuje průběh práce jako procento celkového počtu
vytyčovaných bodů. Kromě toho ikona zahrnuje ukazatel průběhu s měnícími se
barvami.

Seznam vytyčování na základě referenčních dat

☞ Před vytvořením seznamu vytyčování se ujistěte, že do projektu jsou
importována nezbytná referenční data.

1. Chcete-li přidat seznam vytyčování, klepněte na .
Průvodce vás provede nezbytnými kroky.

☞ Chcete-li proces zrušit a ukončit průvodce, klepněte v libovolném kroku
na .
 

2. Krok průvodce „Nový Seznam k vytyčení“
Zadejte název nového seznamu vytyčování. Pokračujte klepnutím na

další krok Průvodce .
 

3. Krok průvodce „Data“
Vyberte referenční data, ze kterých chcete importovat body do seznamu

vytyčování. Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .
 

Vytvoření seznamu
vytyčování na základě
referenčních dat nebo
seznamu bodů
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Zobrazí se krok průvodce „Filtr“.  

4. ☞ Seznam vytyčování podporuje maximálně 1000 bodů, ale refe-
renční soubor jich může obsahovat mnohem více. Tímto fil-
trem bodů snížíte počet bodů.

Zadejte kritéria filtru:
• Rozsah ID bodů: Chcete-li definovat rozsah bodů, zadejte ID dvou

bodů jako začátek a konec rozsahu.
• Kód: Chcete-li filtrovat body pomocí specifického kódu, zadejte kód.
• Zástupný znak: Chcete-li hledat body s atributem obsahujícím

přinejmenším zadaná kritéria, zaškrtněte zaškrtávací políčko.
• Bez kódů: Chcete-li zahrnout body bez atributu kódu, zaškrtněte

zaškrtávací políčko.
Chcete-li resetovat filtr a obnovit výchozí hodnoty, klepněte na tlačítko

.
5. Chcete-li zahájit hledání bodu, klepněte na další krok Průvodce.

Krok průvodce „Náhled“
Zobrazí se seznam výsledných bodů.
• Chcete-li upravit kritéria filtru a zahájit hledání nového bodu,

klepněte na předchozí krok průvodce. 
• Chcete-li odstranit jeden bod ze seznamu, klepněte na tlačítko .

Všechny odstraněné body obnovíte klepnutím na tlačítko .
• Chcete-li zavřít průvodce a vytvořit seznam vytyčování, klepněte na

tlačítko .

Seznam vytyčování na základě seznamu bodů

☞ K přidávání bodů do nového nebo stávajícího seznamu vytyčování
můžete použít seznam bodů.
Podrobnější informace o použití seznamu bodů najdete v 2.5 Seznam 
bodů, Hledání bodu.

 V aktuální aplikaci vyberte Seznam bodů v ovladači
Map.
Objeví se obrazovka Seznam bodů.

☞ Bez ohledu na to, zda jsou vybrané body, funkce Seznam k vytyčení vždy
přidá do seznamu pro vytyčování všechny body seznamu bodů. Chcete-li
snížit počet přidávaných bodů, použijte funkci hledání bodu.

1. Chcete-li přidávat body do nového nebo stávajícího seznamu vytyčování,
vyberte na panelu nástrojů Seznam k vytyčení.
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Zobrazí se následující obrazovka:  

 ☞ Klepnutím na Zpět se vrátíte do zobrazení mapy bez vytvoření
seznamu vytyčování pro vytvořené body.

• Chcete-li přidávat body do nového seznamu vytyčování, zadejte
název a klepněte na .

• Chcete-li přidávat body do stávajícího seznamu vytyčování, klepněte
na příslušný řádek v seznamu.

Zobrazí se zpráva informující o počtu bodů přidávaných do nového nebo
stávajícího seznamu vytyčování.
Stisknutím OK se vrátíte do zobrazení mapy.

V případě potřeby lze exportovat jednotlivé seznamy vytyčování nebo všechny
seznamy vytyčování v projektu.

☞ Body ze seznamu vytyčování, které již byly vytyčeny, nebudou v exporto-
vaném souboru zahrnuty.

Podrobnější informace o možných formátech exportu a způsobech exportu sou-
borů najdete v Export dat krok za krokem.

2.7 Nastavení

☞ K výběru je celá řada různých jazyků.

1. Chcete-li nastavit konkrétní jazyk, vyberte v menu Home položku

Systém .

2. Zvolte Jazyk.  

Export seznamu
vytyčování

Nastavení jazyka
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3. Klepněte na vlajku daného jazyka.
Potvrďte klepnutím na .

1. Pro nakonfigurování nastavení data a času a základního nastavení dis-

pleje vyberte v menu Home položku Systém .

2. Zvolte Displej.  

Prvek Volby Popis
Formát Čas 24hodinový,

12hodinový
Vybraný formát bude převzat aplikací.

Formát Datum DD.MM.RRRR,
MM.DD.RRRR,
RRRR.MM.DD

Vybraný formát bude převzat aplikací.

Pořadí souřadnic Y, X, H
X, Y, H

Vybraný formát bude převzat aplikací.

Přesnost zobra-
zení

Jednoduchý,
Standartní,
Přesný

Definujte desetinná místa:
Jednoduchý: 0,12
Standartní: 0,123
Přesný: 0,1234
Vybraný formát bude převzat aplikací.

Barva pozadí
mapy

Bílá, Základní,
Šedá, Tmavá
šedá

Umožňuje přizpůsobit barvu pozadí
zobrazení mapy.

Info Flash Zapnuto,
Vypnuto

Když je nastavena hodnota Zapnuto,
u některých procesů, například při
ukládání bodu, bude přes Informační
panel blikat potvrzení.

Náhled mapy ve
správci vrstev

Zapnuto,
Vypnuto

Když je nastavena hodnota Zapnuto,
ve Správci zobrazení mapy se zapne
náhled mapy. Viz bod Správce zobra-
zení Mapy.

Náhled informací
o bodech

Zapnuto,
Vypnuto

Když je nastavena hodnota Zapnuto,
zobrazí se okno náhledu s hodno-
tami uloženými pro aktuálně měřený
bod, například ID bodu, souřadnicemi,
přiřazeným kódem a atributy. Viz bod  
Náhled informací o bodech.

Nastavení zobrazení
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1. Chcete-li nakonfigurovat nastavení jednotek pro Vzdálenost a Úhel

vyberte v menu Home položku Jednotky .

 Ve výchozím nasta-
vení je vybrána
Vzdálenost.

2. • Pro Vzdálenost vyberte z Metr, Zlomkové US měřické stopy,
Desetinné US měřické stopy, Zlomkové stopy nebo Desetinné
stopy.

• Pro Plocha vyberte z m², Hektar, US ft², Americké akry, Int ft²
nebo Mez. akry.

• Pro Objem vyberte z m³, Int ft³, US ft³ nebo yd³.
• Pro Staničení vyberte jedno z předdefinovaných nastavení.
• Pro Měřítkový koeficient GNSS vyberte mezi Koeficient a ppm

nebo mm/km.

Klepnutím na  uložíte změny.

3. Zvolte Úhel.  

4. • Pro Úhel vyberte z Gon, Stup Min Sek nebo Stup Dec.
• Pro Svislý úhel je samostatné nastavení Zenit.
• Pro Zobrazení sklonu vyberte z h:v, v:h, % nebo Výšk. úhel.
• Pro Zem.šířka a délka vyberte mezi Stup Min Sek nebo Stup Dec.

Klepnutím na  uložíte změny.

1.
Nastavení tolerance lze měnit v Jednotky .

Nastavení jednotek

Nastavení tolerance
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2. Zvolte Tolerance. Obrazovka obsahuje
nastavení tolerancí
pro Totální stanici
a GPS.

 Nastavení tolerancí
pro zprávu Ověření
je dostupné pouze
s příslušnou licencí.

3. Na obrazovce Nastavení tolerance definujte úroveň Tolerance. Můžete
vybírat ze tří předdefinovaných sad tolerancí:
• Mírné
• Střední
• Přesné
Nebo můžete vybrat uživatelskou sadu tolerancí.

4. Klepnutím na  uložíte změny.

☞ Postup definování uživatelské sady tolerancí:
• Klepněte na požadovanou ikonu.
• Pojmenujte nastavení tolerance.
• Zadejte požadované hodnoty tolerance pro Totální stanice a GPS.

Musí být zadány obě hodnoty! Jako výchozí jsou nastaveny hod-
noty Střední.

• Po dokončení klepněte pro potvrzení na .
• Je možné uložit až deset uživatelsky definovaných tolerancí.
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Převzaté hodnoty tolerance se liší v závislosti na připojeném přístroji a aktivní
aplikaci:
 Úroveň tolerance

Mírné Střední Přesné
Totální stanice    
TPS nastavení
2D

0,0300 m 0,0120 m 0,0030 m

TPS nastavení
výšky

0,0400 m 0,0160 m 0,0040 m

TPS vytyčování
2D

0,0600 m 0,0120 m 0,0060 m

TPS vytyčení
výšek

0,0800 m 0,0160 m 0,0080 m

GPS    
GPS kvalita 2D 0,0600 m 0,0300 m 0,0150 m
GPS kvalita
výšek

0,0800 m 0,0400 m 0,0200 m

GDOP 5,0 4,0 3,0
GPS vytyčování
2D

0,0600 m 0,0300 m 0,0150 m

GPS vytyčení
výšek

0,0800 m 0,0400 m 0,0200 m

Ověření 0,0800 m 0,0160 m 0,0080 m

1.
Nastavení atmosférických jednotek lze měnit v Jednotky .

2. Zvolte Atmosféra.  

3. Na obrazovce Atmosférická nastavení nastavte jednotky pro Teplota
a Tlak.
• Pro Teplota vyberte mezi Stupně celsia (ºC) a Stupně fahrenhe-

ita (ºF).
• Pro Tlak vyberte z mbar, mmHg a inHg.

4. Klepnutím na  uložíte změny.

Nastavení
atmosférických jedno-
tek
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1. Chcete-li nakonfigurovat nastavení zvukového upozornění, vyberte

v menu Home položku Systém .

2. Zvolte Zvuk.
  

3. Na obrazovce nastavení zvukové signalizace :
• Vypněte/Zapněte zvukovou signalizaci
• Vyberte úroveň zvukové signalizace Hlasitost z Nízká, Střední

nebo Vysoká.
• Pro Při ukládání, TPS ztratila hranol a Došlo ke ztrátě GPS

pozice vyberte zvukový soubor upozornění. Klepněte na 
pro poslech příslušného demo zvuku.

4. Klepnutím na  uložíte změny.

☞ Software umožňuje uživatelské nastavení menu Home. Menu Home
lze nastavit tak, aby zobrazovalo jen určité funkce. Toto nastavení lze
chránit heslem.

1. Chcete-li nakonfigurovat nastavení Uživatelské oprávnění, vyberte

v menu Home položku Systém .

2. Zvolte Uživatelské oprávnění.
3. Objeví se obra-

zovka „Uživatelské
oprávnění“.

4. Můžete zapnout a vypnout Ochrana heslem. Při zapínání ochrany hes-
lem, heslo zadejte a potvrďte.

Zvuková signalizace

Uživatelské oprávnění
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 Pro změnu oprávnění,
nebo nastavení
obsahu pro zobrazení
a dostupných funkcí

klepněte na  a roz-
balte celý obsah Apli-
kace nebo Manipu-
lace s daty nebo
Nastavení.

5.
Nyní můžete jednoduše klepnout na zaškrtávací políčko  u jednot-
livých aplikací nebo funkcí, abyste položku zobrazili nebo skryli.
Výběr je možný pro:
• Všechny Aplikace jsou nainstalované a aktivované pomocí licence.
• Funkce Manipulace s daty:

• Projekty
• Úlohy
• Importovat a Odstranit
• Export
• Zprávy
• Správa Seznamu k vytyčení
• Manažer vrstev
• Upravit bod BP

• Nastavení pro:
• Jednotky
• Mračna
• Nastavení Laseru
• Typ hranolu
• Lokalizace ze souboru
 

 Chcete-li uložit změny, klepněte na .

1. Vyberte v menu Home Systém. Stiskněte Režim
dotykové obrazovky.

2. Po klepnutí na řádek Režim dotykové obrazovky můžete definovat
režim provozu. Vyberte položku v seznamu klepnutím.
• Ovládání dotykem nebo perem.
• Ovládání dotykem za mokra. Pero je vypnuté.
• Ovládání dotykem nebo perem, nebo ovládání v rukavicích.

 Klepnutím na  uložíte změny.

☞ Je-li rovněž nakonfigurováno nastavení Hardwarové tlačítko, můžete
režim dotykové obrazovky přepnout také pomocí tlačítka Tlačítko Rotace
na kontroleru. Viz bod Konfigurace tlačítek.

Režim dotykové obra-
zovky
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Konfigurace Hardwarové tlačítko na kontroleru CC80

☞ Při použití softwaru iCON v kontroleru CC80 je možné
nakonfigurovat funkce tlačítka Tlačítko Rotace.

19226-001

1. Vyberte v menu Home Systém. Stiskněte Hardwa-
rové tlačítko.

 Zobrazí se následující obrazovka:  

☞ Funkce Měřit je přiřazena také tlačítku Tlačítko A.

2. Po klepnutí na řádek Tlačítko Rotace můžete přiřadit tlačítku jednu
z následujících funkcí:
• Přepínač Režim dotykové obrazovky
• Výstřižky
• Kamera
• Uložit na žádost
• Start/Stop Linie
• Nahrávání obrazovky

Chcete-li zahájit nahrávání, klepněte na tlačítko Tlačítko Rotace.
Chcete-li zastavit nahrávání, klepněte na tlačítko iCON. Soubor
záznamu je uložen ve stolním počítači.

• Tlačítko Windows
• Žádný

3. Klepnutím na  uložíte změny.

Obrazovku kontroleru je možné zamknout. Definujte PIN kód pro odemknutí obra-
zovky.

Chcete-li nakonfigurovat PIN kód, vyberte v menu Home položku Systém .
Pak vyberte Zámek obrazovky. Na obrazovce Zámek obrazovky:
1. Zadejte PIN kód.

Nastavte Použít PIN na Zapnuto.

Konfigurace tlačítek

Konfigurace zamykací
obrazovky
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2. Postup při změně PIN kódu:
Nastavte Změnit PIN na Zapnuto.
Zadejte nový PIN kód.

 

3. Klepnutím na  uložíte změny.
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3 Aplikace
V iCON build jsou dostupné tyto aplikace:
• Nast. Ref. stanice

Nastavení referenční stanice pro vysílání polohových korekcí pro rover.
Další informace najdete v bodě 5 Jak nastavit GPS referenční stanici.

• Zaměření
Sběr (měření) a zobrazení bodů a linií a informací o nich při používání připo-
jeného přístroje.
Další informace najdete v bodě 7 Jak měřit a ukládat data .

• Kontroly
Výběr nebo měření bodů nebo linií pro kontrolu geometrických parametrů.
Další informace najdete v bodě 9 Jak provádět Kontroly.

• Kreslení
Kresba a zobrazení bodů, linií a oblouků bez nutnosti mít připojený přístroj.
Další informace najdete v bodě 11 Náčrt - Kreslení výkresu.

• Vytyčení
- Vytyčení Bodů

Umístění značek v terénu na předdefinované body.
- Vytyčení Linií

Umístění značek v terénu s použitím linií a oblouků jako referencí.
- Vytyčení Objektů

Umístění značek v terénu s použitím objektů importovaného souboru IFC
jako referencí.

Další informace najdete v bodě 12 Postup vytyčování .
• Nad a Pod

Výšky měřených bodů jsou porovnávány s výškou v modelu terénu.
Další informace najdete v bodě 13 Jak měřit povrchy .

• Ověření
Umožňuje použít povrchy, objekty, mračna bodů nebo šablony jako referenční
a porovnat je s naměřenými (skutečnými) povrchy, objekty, mračny bodů nebo
šablonami.
Další informace najdete v bodě 14 Jak používat ověření .

• Roading
Umístění značek v terénu na předdefinovaných liniích a profilech.
Další informace najdete v bodě 15 Jak vytyčovat Liniové stavby .
Roading je volitelná aplikace. Požádejte zastoupení Leica Geosystems o infor-
mace o licencích.

• Objemy
Umožňuje měření povrchů a následný výpočet objemů.
Další informace najdete v bodě 16 Jak pracovat s Objemy .

• Svahy
Umožňuje provádět kontroly definovaného svahu, nalezení průsečnice či
průsečíku tohoto svahu s terénem a také vytyčení a usazení stavebních
laviček.
Další informace najdete v bodě 17 Jak pracovat se Svahy .
Svahy jsou volitelnou aplikací. Požádejte zastoupení Leica Geosystems
o informace o licencích.

• MC Kalibrace
Provedení jednoduchého a rychlého postupu pro kalibraci řízení stavebního
stroje.
Další informace najdete v bodě 18 Jak používat Kalibraci stroje .

Dostupné aplikace
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• Leica ConX
Po připojení kontroleru k webové stránce Leica ConX tento nástroj nabízí:
- umožňuje vzdálenému uživateli převzít kontrolu nad kontrolerem pro zob-

razení a kontrolu iCON build.
- pro přenos dat mezi kontrolerem a vzdálenou webovou stránkou.
- Umožňuje vzdálenému uživateli sledovat polohu senzoru.
Další informace najdete v bodě 20.1 Jak používat Leica ConX.
Pro využití těchto funkcí je třeba založit účet na webové stránce Leica ConX.
Licence je administrována v kontroleru. Informace o licencích a získání účtu
získáte od zastoupení společnosti Leica Geosystems.

• Autodesk BIM 360 Docs
Online úložiště souborů a platforma pro sdílení umožňující stahovat či ukládat
standardní soubory, například ve formátu PDF, DXF, DWG nebo IFC.
Další informace najdete v bodě 20.2 Jak používat AutodeskBIM 360 Docs.

• Procore
Software pro správu stavebních projektů, který umožňuje spolupracovat na
projektech a sdílet přístup k dokumentům, plánovacím systémům a datům.
Další informace najdete v bodě 20.3 Jak používat Procore.

• Bluebeam Studio
Software pro správu stavebních projektů, který umožňuje spolupracovat na
projektech a sdílet přístup k dokumentům, plánovacím systémům a datům.
Další informace najdete v bodě 20.5 Jak používat Bluebeam Studio.

• Bricsys 24/7
Software pro správu stavebních projektů, který umožňuje spolupracovat na
projektech a sdílet přístup k dokumentům, plánovacím systémům a datům.
Další informace najdete v bodě 20.4 Jak používat Bricsys 24/7.

☞ Následující kapitoly vysvětlují použití různých aplikací.
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4 Nastavení totální stanice TPS
4.1 Body bodového pole (BP)

U některých postupů nastavení musí být v dané úloze k dispozici body BP. Existují
různé způsoby přidání bodů BP do úlohy.
Import bodů BP Seznam bodů BP lze importovat. Viz bod  Import dat 

do projektu krok za krokem.
☞ Při importu bodů BP TPS jsou informace

o typu a výšce hranolu importovány pouze
u typů souboru *.geo a *.xml. Po importu
bodů BP přidejte chybějící informace pomocí
funkce panelu nástrojů Upravit do seznamu
bodů. Viz bod 2.5 Seznam bodů, Hledání 
bodu.

Definování nových
bodů jako BP

Když vytváříte nové body v seznamu bodů, můžete je
definovat jako body BP. Viz 2.5 Seznam bodů, Hledání 
bodu (funkce Panelu nástrojů Nové).
☞ Po vytvoření bodu BP TPS přidejte infor-

mace o typu a výšce hranolu pomocí funkce
panelu nástrojů Upravit.

Převedení
stávajících
naměřených bodů
na body BP

• Otevřete seznam bodů a vyberte stávající
naměřený bod.

• Pomocí funkce panelu nástrojů Upravit změňte
bod na BP.

• Pro body TPS definujte typ a výšku hranolu
a souřadnice nového bodu BP.
Viz 1.3.1 Typy a výšky hranolu (funkce Panelu
nástrojů Upravit).

Definování
měřených bodů jako
BP

V aplikaci Měřit aktivujte funkci panelu nástrojů bod
Bodového pole pro definování naměřených bodů jako
BP.
• Změřte a uložte bod BP, stiskněte Start. Všechny

naměřené body se uloží jako body BP.
• Pro body TPS vyberte správný typ a výšku hranolu

(viz 1.3.1 Typy a výšky hranolu ).
☞ Informace o aktuálně vybraném typu a výšce

hranolu se uloží spolu s naměřeným bodem
BP.

Přidání bodů BP do
úlohy
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Vytváření bodů BP
v aplikaci Kreslení/
Kreslení

Vytvoření jednoho bodu BP
• Vyberte funkci panelu nástrojů Nový bod.
• Zadejte souřadnice nového bodu.
•

Klepnutím na tlačítko  aktivujte funkci bod
Bodového pole nebo vyberte na panelu nástrojů
bod Bodového pole.

• Klepnutím na  vytvořte bod BP.
Vytvoření několika bodů BP podél čáry
• Vyberte funkci panelu nástrojů Počáteční bod.
• Definujte směr čáry, vzdálenost od počátečního

bodu a výšku.
• Vyberte na panelu nástrojů bod Bodového pole.
• Klepněte na  a zadejte požadovaný počet,

abyste vytvořili několik bodů BP podél linie.
• Klepnutím na  vytvořte body BP.

Informace o typu a výšce hranolu pro body TPS
Informace o typu a výšce hranolu bodu BP je nutné definovat pouze jednou. Defi-
nici těchto informací lze provést dvěma způsoby:
• Definovat tyto informace přímo po přidání bodů BP do úlohy pomocí jedné

z dříve popsaných metod.
• Definovat tyto informace při prvním použití nastavení se souřadnicemi:

Před změřením stávajícího bodu BP vyberte správný typ a výšku hra-
nolu. Informace o aktuálně vybraném typu a výšce hranolu se uloží spolu
s naměřeným bodem BP.

☞ Při příštím spuštění nastavení budou tyto informace automaticky nasta-
veny pro každý bod BP. Můžete přímo vybrat a změřit body BP pro
nastavení totální stanice.

4.2 Metody nastavení
Metoda Dostupnost

 
iCON site iCON site

Plus
iCON
build

iCON
build
Plus

Souřadnice
Kdekoliv

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Souřadnice
Přes známý
bod

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Souřadnice
Nastavte ori-
entaci

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Metody nastavení
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Metoda Dostupnost
 
iCON site iCON site

Plus
iCON
build

iCON
build
Plus

Souřadnice
Setup Pilot

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Řídící přímka
Kdekoliv

 
–

 
✓

 
✓

 
✓

Řídící přímka
Přes 1. bod

 
–

 
✓

 
✓

 
✓

Řídící přímka
Zaměření
stěn

 
–

 
✓

 
✓

 
✓

Šikmá rovina
Nastavit refe-
renční rovinu

☞ Vlastní licence
V případě platné licence je dostupná v:
 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Šikmá rovina
Obnovení
referenční
roviny

☞ Vlastní licence
V případě platné licence je dostupná v:
 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

Výšky
Přenos výšky
kdekoliv

 
–

 
✓

 
✓

 
✓

Výšky
Přes refe-
renční bod

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓
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4.3 Nastavení kdekoli s danými souřadnicemi TPS

P1

P0
006769_001

P2
P3

Y

X

 

P0 Stanovisko
P1... Známé

body

Dané:
• Body BP jsou aktivní v aktuální úloze Viz bod Body bodového pole (BP).
• Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Zvolte Kdekoliv.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Urovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

4. Zadejte Název stanoviska (pouze pro iCON site/iCON build Plus).
Zadejte Výška přístroje a v případě potřeby Výška odrazného hra-
nolu.
Zaškrtávací pole Vytvořte bod BP stanoviska umožňuje definovat sta-
nici jako kontrolní bod stanice. V takovém případě je možné tomuto bodu
zadat kód.
☞ Pokud chcete kontrolovat nastavení Totální stanice pravi-

delně, aktivujte tuto možnost pomocí zaškrtávacího políčka
Rychlá kontrola nastavení a nastavte Kontrolovat za
(hod): podle potřeby. Podle nastaveného času budete upo-
zorňováni, abyste zkontrolovali nastavení.

Obecný popis

Nastavení s danými
souřadnicemi krok za
krokem
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5. Přejděte k dalšímu kroku, kde je zobrazena obrazovka Mapa. Klepnutím
vyberte první bod pro měření.
Zacilte dalekohledem na cílový bod a stiskněte Měřit, potom Uložit,
nebo Měř+Záz, pokud je nastaven. Vše zopakujte pro druhý bod.

☞ Nebo klepněte na QR-Scan a naskenujte informace o bodu.
Abyste mohli použít funkci QR-Scan, musí vaše oprávnění zahrnovat
licenci na čtečku QR kódů Čtečka QR kódů.
Další informace najdete v: Podrobný popis importu dat pomocí QR-Scan

   

6. Pokud je stanice
v mezích tolerance,

klepněte na .

 

☞ Pro měření dalších bodů klepněte na požadovaný bod a pak na Měřit
a Uložit.
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☞ Pokud byly změřeny
alespoň dva body,
je možné otevřít
obrazovku Residu-
als klepnutím
na , kde
je možné odebrat
nepřesná měření.

Klepnutím na 
potvrďte polohu sta-
nice.

 

4.4 Nastavení TPS nad známým bodem s pomocí druhého známého
bodu TPS

P0

P1

006770_001

 

P0 Stanovisko
P1 Známý bod

Dané:
• Body BP jsou aktivní v aktuální úloze Viz bod Body bodového pole (BP).
• Přístroj umístěný nad známým bodem.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Zvolte Přes známý bod.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

Obecný popis

Nastavení nad známým
bodem s pomocí
druhého známého bodu
krok za krokem

Nastavení totální stanice TPS 127



4. Zadejte Výška přístroje a Výška odrazného hranolu. Pomocí
zaškrtávacího políčka S výškou: je možné uložit stanici s hodnotou
výšky.
☞ Pokud chcete kontrolovat nastavení Totální stanice pravi-

delně, aktivujte tuto možnost pomocí zaškrtávacího políčka
Rychlá kontrola nastavení a nastavte Kontrolovat za
(hod): podle potřeby. Podle nastaveného času budete upo-
zorňováni, abyste zkontrolovali nastavení.

  

5. Přejděte k dalšímu kroku, kde je zobrazena obrazovka Mapa. Vyberte
Bod stanoviska a vyberte cílový bod .
Zacilte dalekohledem na cílový bod a stiskněte Měřit, potom Uložit,
nebo Měř+Záz, pokud je nastaven.

  

☞ Nebo klepněte na QR-Scan a naskenujte informace o bodu.
Abyste mohli použít funkci QR-Scan, musí vaše oprávnění zahrnovat
licenci na čtečku QR kódů Čtečka QR kódů.
Další informace najdete v: Podrobný popis importu dat pomocí QR-Scan

6. Pokud je stanice
v mezích tolerance,

klepněte na .
Pokud je měření
mimo toleranci,
přeměřte cílový bod,
nebo změřte nový
cílový bod.
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4.5 Nastavení orientace stanoviska TPS

P0

P1

y

x

006771_001

 

P0 Stanovisko
P1 Orientační

bod

Dané:
• Body BP jsou aktivní v aktuální úloze Viz bod Body bodového pole (BP).
• Přístroj umístěný nad známým bodem.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Zvolte Nastavte orientaci.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

 
 

4. Zadejte Výška
přístroje, potom
přejděte na další krok
Průvodce.

 

Obecný popis

Nastavení orientace
stanoviska krok za kro-
kem

Nastavení totální stanice TPS 129



5. Vyberte Bod stano-
viska a klepněte na
další krok Průvodce.

 

☞ Nebo klepněte na QR-Scan a naskenujte informace o bodu.
Abyste mohli použít funkci QR-Scan, musí vaše oprávnění zahrnovat
licenci na čtečku QR kódů Čtečka QR kódů.
Další informace najdete v: Podrobný popis importu dat pomocí QR-Scan

6. Zaměřte dalekohle-
dem na požadovaný
směr a zadejte
Azimut. Potvrďte

klepnutím na .

 

4.6 Nastavení pomocí Setup Pilota - automatické TPS

P0

P3

P1

P2

Y

X

007082_001

 

P0 Stanovisko
P1... Známé

body, osa-
zené hra-
nolem

Dané:
• Body BP jsou aktivní v aktuální úloze Viz bod Body bodového pole (BP).
• Pro automatizovanou robotickou verzi jsou viditelné nejméně tři body BP osa-

zené hranolem. Nastavení typu a výšky hranolu pro každý bod BP pomocí
funkce Seznam bodů.

• Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.
• V případě ručního měření pomocí přístrojů iCB a iCR musí seznam bodů

obsahovat body BP s typem hranolu. Tyto body mohou být osazeny hranoly
libovolného typu, včetně páskového nebo bezreflektorového.

Obecný popis
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☞ Při použití Setup Pilot není nutné vybrat body na obrazovce, ale stačí
změřit aspoň tři kontrolní body (pevné hranoly) pole. Poloha stanoviska
bude vypočítána automaticky.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Zvolte Setup Pilot.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

4. Zadejte Název stanoviska (pouze pro iCON site/iCON build Plus).
Zadejte Výška přístroje.
Zaškrtávací pole Vytvořte bod BP stanoviska umožňuje definovat sta-
novisko jako pevný bod stanice. V takovém případě je možné tomuto
bodu zadat kód.
☞ Pokud chcete kontrolovat nastavení Totální stanice pravi-

delně, aktivujte tuto možnost pomocí zaškrtávacího políčka
Rychlá kontrola nastavení a nastavte Kontrolovat za
(hod): podle potřeby. Podle nastaveného času budete upo-
zorňováni, abyste zkontrolovali nastavení.

   

Nastavení pomocí
Setup Pilota krok za
krokem
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5. Přejděte na další krok
Průvodce.

 

 • V případě automatizovaného Setup Pilot s robotickou totální sta-
nicí klepněte na Spustit Setup Pilot. Přístroj spustí PowerSearch.
Hledání lze kdykoli Pozastavit.

• Pro ruční použití s ruční nebo robotickou totální stanicí stiskněte po
zaměření prvního bodu Měř+Záz.

6. Pokud je výpočet
v toleranci, bude zob-
razena informativní
zpráva. Klepnutím

na  potvrďte
polohu stanice.

 

☞ Pokud byly změřeny
a vypočítány alespoň
tři body, je možné
otevřít obrazovku
Residuals klepnutím
na , kde
je možné odebrat
nepřesná měření.
Potvrďte klepnutím

na .
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4.7 Nastavení přes kontrolní přímku TPS

P0

P1

y

x

006786_001

a

2

1

 

P0 Stanovisko
P1 Orientační

bod
a Kontrolní

přímka

Dané:
• Počátek Kontrolní přímky a jeden směrový bod.
• Přístroj umístěný nad počátkem kontrolní přímky.

1. V aktuální aplikaci klepněte na tlačítko Nasta-
vení.

 

2. Vyberte Řídící přímka - Přes 1. bod.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.
Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

3. Zaměřte Směrový
bod a pokračujte
dalším krokem
průvodce.

 

Obecný popis

Nastavení přes kont-
rolní přímku krok za
krokem

Nastavení totální stanice TPS 133



4. Klepnutím na 
potvrďte stanici a ori-
entaci.

 

4.8 Nastavení kdekoli založené na dané Kontrolní přímce TPS

y

a

P1

P2

P0

x

1 2a

2b

006785_001

 

P0 Stanovisko
P1 Počáteční

bod
P2 Orientační

bod
a Kontrolní

přímka

Dané:
• Počátek Kontrolní přímky a jeden směrový bod.
• Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.

1. V aktuální aplikaci klepněte na tlačítko Nasta-
vení.

2. Vyberte Řídící přímka - Kdekoliv.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

Obecný popis

Nastavení kdekoli přes
Kontrolní přímku krok
za krokem
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4. Zaměřte počátek kon-
trolní linie a stiskněte
Měř+Záz.

Klepnutím na 
potvrďte stanici a ori-
entaci.

 

5. V dalším kroku
Průvodce zaměřte
směrový bod
a stiskněte tlačítko
Měř+Záz.

 

6. Na další obrazovce
potvrďte stanici
a orientaci nebo
klepněte na Záloha.
V takovém případě
budete navedeni zpět
na mapu, abyste
mohli změřit body BP.

 

Pro posun kontrolní linie klepněte na Posunout.
Zadejte hodnoty
posunu a potvrďte

klepnutím na .

Pomocí 
překlopíte koncový
bod ze Severu
na Východ nebo
obráceně.

 

Pro měření posunu klepněte na Měřit. Posun změříte pomocí Měř+Záz.

Nastavení totální stanice TPS 135



☞ Nebo vyberte jeden
nebo dva body (na
linii) pro posunutí
Kontrolní přímky.
V závěrečném kroku
Průvodce klepněte

na  a potvrďte sta-
nici a orientaci.

 

4.9 Nastavení skutečných stěn TPS
Tato metoda umožňuje vypočítat pozici stanice vůči již postaveným stěnám
tvořícím roh. Stěny nemusí být kolmé, lze použít libovolné úhly. Pro definování
nezbytných kontrolních linií se na každé stěně změří dva body. Naměřené kontrolní
linie se vyrovnají s liniemi existujících mapových dat.

P0

19447_001

  

P0 Stanovisko
P1 První bod první kontrolní linie
P2 Druhý bod první kontrolní linie

P3 Průsečík kontrolních linií
P4 První bod druhé kontrolní linie
P5 Druhý bod druhé kontrolní linie

Dané:
• V aktuální úloze jsou aktivní referenční data skutečných stěn; například sou-

bory DXF, IFC, načrtnuté linie, soubory GEO nebo HEXML.
• Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.

1. V aktuální aplikaci klepněte na tlačítko Nastavení.

2. Zvolte Zaměření stěn.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vodováha. Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.

Obecný popis

Nastavení skutečných
stěn
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4. Je zobrazena obrazovka Mapa.

Nastavte typ hranolu na Bez Hranolu.
Změřte čtyři body, které definují dvě linie protínající
počátek kontrolní linie.

 

5. Abyste vyrovnali kontrolní linii, vyberte linii
z načteného referenčního souboru, který odpovídá
první naměřené linii.

 

6. Vyberte linii korespondující s druhou naměřenou linií.
 Naměřené linie se automaticky vyrovnají s refe-

renčním souborem v zobrazení mapy.
 

☞ V případě potřeby naměřené linie posuňte. Klepněte na Posunout
V případě potřeby otočte nastavení kolem průsečíku a vyrovnejte ho
s referenčním souborem. Klepněte na .

Nastavení totální stanice TPS 137



7. Pro ukončení nastavení stanice klepněte na .
8. Souřadnice a orientace stanice se uloží.

4.10 Nastavení pomocí nakloněné referenční roviny TPS

P1

P0
19227_001

P2 P3
  

P0 Stanovisko
P1 Počátek kontrolní přímky a počátek nakloněné roviny (0,0,0)
P2 Konec kontrolní přímky (X,0,0)
P3 Další kontrolní bod pro definici hodnoty naklonění (X,Y,0)

Dané:
Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.

1. V aktuální aplikaci klepněte na tlačítko Nastavení.

2. Zvolte Nastavit referenční rovinu.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete
v části Metody nastavení.

3. Vodováha. Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.

4. Zadejte Název referenční roviny a popis.

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.
Je zobrazena obrazovka Mapa.

Obecný popis

Nastavení pomocí
nakloněné referenční
roviny
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5. Změřte první kontrolní bod pro definici začátku
nakloněné roviny. Jedná se rovněž o počátek kontrolní
linie.

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem
průvodce.

 

6. Změřte druhý kontrolní bod pro definici konce nakloněné roviny.

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.

7. Změřte třetí kontrolní bod pro definici nakloněné roviny. Klepnutím

na  pokračujte dalším krokem průvodce.

 Zobrazí se následující obrazovka:  

Nastavení totální stanice TPS 139



☞ V případě potřeby posuňte změřenou rovinu na
stávající data mapy:

• Pro posun počátku nakloněné roviny stiskněte
Posunout.

• Zadejte hodnotu posunu v panelu nástrojů. Pro
měření posunu stiskněte Měřit. Nebo vyberte bod
jako alternativní počátek.

• Klepnutím na  potvrďte posun.

 

8. Pro ukončení nastavení stanice klepněte na .

9. Souřadnice a orientace stanice se uloží.
Abyste umožnili pozdější správné nastavení stanice s těmito daty,
doporučujeme změřit nejméně tři záložní body.
Chcete-li změřit záložní body, klepněte na tlačítko Záloha.

☞ Je zobrazena obrazovka Mapa. Ikona na stavovém
panelu označuje použití nastavení nakloněné roviny.
Všechny body, které byly nyní změřeny, jsou kolmé
k nakloněné rovině.

☞ Nastavení pilota umožňuje nastavit zařízení pomocí existující nakloněné
roviny. Ujistěte se, že v projektu je dostupná potřebná referenční rovina.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Zvolte Obnovení referenční roviny.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete
v části Metody nastavení.

Nastavení pilota pro
nakloněnou referenční
rovinu
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 Zobrazí se následující obrazovka:  

3. Ve výchozím nastavení je vybrána poslední použitá referenční rovina.
Chcete-li vybrat v seznamu dostupných rovin jinou referenční rovinu,
klepněte na tlačítko se šipkou doprava .

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.

4. Změřte všechny kontrolní body a záložní body.
5. Pro ukončení nastavení stanice klepněte na .

☞ Je zobrazena obrazovka Mapa. Ikona na stavovém
panelu označuje použití nastavení nakloněné roviny.
Všechny body, které byly nyní změřeny, jsou kolmé
k nakloněné rovině.

4.11 Přenos výšky z nivelační značky do přístroje TPS

2.50 m
8.20 feet

P0
2

1

006787_001

 

P0 Nivelační
značka

Dané:
• Jedna nivelační značka se známou výškou.
• Přístroj umístěný "kdekoli" na stavbě.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.  

2. Vyberte Výšky - Přenos výšky kdekoliv.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

Obecný popis

Přenos výšky
z nivelační značky do
přístroje krok za kro-
kem

Nastavení totální stanice TPS 141



3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

4. Zadejte Výška
odrazného hranolu.

 

5. V dalším kroku
Průvodce buď vyberte
bod z mapy, nebo
přímo zadejte výšku
značky.

 

6. Potom změřte
nivelační značku
pomocí Start.

 

☞ Nebo klepněte na QR-Scan a naskenujte informace o bodu.
Abyste mohli použít funkci QR-Scan, musí vaše oprávnění zahrnovat
licenci na čtečku QR kódů Čtečka QR kódů.
Další informace najdete v: Podrobný popis importu dat pomocí QR-Scan

7. Potvrďte akci klepnutím na . Nová výška stanoviska je nastavena.
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☞ Nebo změřte nebo
QR-Scan další
výškové nivelační
značky předtím, než

stisknete . Pokud
bylo zaměřeno více
bodů, stanovisku
bude přiřazena výška
na základě průměru
naměřených bodů.

 

4.12 Přenos výšky na přístroj umístěný nad výškovou značkou TPS

TR
K

BT PW
R ONOFF

hi

P0

006788_001

 

hi Výška
přístroje

P0 Nivelační
značka

Dané:
• Přístroj umístěný nad nivelační značkou se známou výškou.

1. Vyberte v menu Home Nastavení.

2. Vyberte Výšky - Přes referenční bod.
Přehled dostupných metod nastavení naleznete v části Metody nasta-
vení.

3. Vyrovnejte přístroj
a klepněte na další

krok Průvodce .

 

Obecný popis

Přenos výšky na
přístroj umístěný nad
výškovou značkou krok
za krokem

Nastavení totální stanice TPS 143



4. Zadejte Výška
přístroje.
Potvrďte klepnutím

na .

 

5. V dalším kroku
Průvodce buď vyberte
bod z mapy, nebo
přímo zadejte výšku
značky.

 

☞ Nebo klepněte na QR-Scan a naskenujte informace o bodu.
Abyste mohli použít funkci skenování QR kódů, musí vaše oprávnění
zahrnovat licenci na čtečku QR kódů.
Další informace najdete v: Podrobný popis importu dat pomocí QR-Scan

6. Potvrďte akci klepnutím na . Nová výška stanoviska je nastavena.
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5 Jak nastavit GPS referenční stanici GPS
5.1 Body bodového pole (BP)

U některých postupů nastavení musí být v dané úloze k dispozici body BP. Existují
různé způsoby přidání bodů BP do úlohy.
Import bodů BP Seznam bodů BP lze importovat. Viz bod  Import dat 

do projektu krok za krokem.
☞ Při importu bodů BP TPS jsou informace

o typu a výšce hranolu importovány pouze
u typů souboru *.geo a *.xml. Po importu
bodů BP přidejte chybějící informace pomocí
funkce panelu nástrojů Upravit do seznamu
bodů. Viz bod 2.5 Seznam bodů, Hledání 
bodu.

Definování nových
bodů jako BP

Když vytváříte nové body v seznamu bodů, můžete je
definovat jako body BP. Viz 2.5 Seznam bodů, Hledání 
bodu (funkce Panelu nástrojů Nové).
☞ Po vytvoření bodu BP TPS přidejte infor-

mace o typu a výšce hranolu pomocí funkce
panelu nástrojů Upravit.

Převedení
stávajících
naměřených bodů
na body BP

• Otevřete seznam bodů a vyberte stávající
naměřený bod.

• Pomocí funkce panelu nástrojů Upravit změňte
bod na BP.

• Pro body TPS definujte typ a výšku hranolu
a souřadnice nového bodu BP.
Viz 1.3.1 Typy a výšky hranolu (funkce Panelu
nástrojů Upravit).

Definování
měřených bodů jako
BP

V aplikaci Měřit aktivujte funkci panelu nástrojů bod
Bodového pole pro definování naměřených bodů jako
BP.
• Změřte a uložte bod BP, stiskněte Start. Všechny

naměřené body se uloží jako body BP.
• Pro body TPS vyberte správný typ a výšku hranolu

(viz 1.3.1 Typy a výšky hranolu ).
☞ Informace o aktuálně vybraném typu a výšce

hranolu se uloží spolu s naměřeným bodem
BP.

Přidání bodů BP do
úlohy
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Vytváření bodů BP
v aplikaci Kreslení/
Kreslení

Vytvoření jednoho bodu BP
• Vyberte funkci panelu nástrojů Nový bod.
• Zadejte souřadnice nového bodu.
•

Klepnutím na tlačítko  aktivujte funkci bod
Bodového pole nebo vyberte na panelu nástrojů
bod Bodového pole.

• Klepnutím na  vytvořte bod BP.
Vytvoření několika bodů BP podél čáry
• Vyberte funkci panelu nástrojů Počáteční bod.
• Definujte směr čáry, vzdálenost od počátečního

bodu a výšku.
• Vyberte na panelu nástrojů bod Bodového pole.
• Klepněte na  a zadejte požadovaný počet,

abyste vytvořili několik bodů BP podél linie.
• Klepnutím na  vytvořte body BP.

Informace o typu a výšce hranolu pro body TPS
Informace o typu a výšce hranolu bodu BP je nutné definovat pouze jednou. Defi-
nici těchto informací lze provést dvěma způsoby:
• Definovat tyto informace přímo po přidání bodů BP do úlohy pomocí jedné

z dříve popsaných metod.
• Definovat tyto informace při prvním použití nastavení se souřadnicemi:

Před změřením stávajícího bodu BP vyberte správný typ a výšku hra-
nolu. Informace o aktuálně vybraném typu a výšce hranolu se uloží spolu
s naměřeným bodem BP.

☞ Při příštím spuštění nastavení budou tyto informace automaticky nasta-
veny pro každý bod BP. Můžete přímo vybrat a změřit body BP pro
nastavení totální stanice.

5.2 GPS Nastavení referenční stanice nad známým bodem GPS

☞ iCON iCG60 a iCON iCG70 vyžaduje k použití této aplikace licenci.

P0

006772_001

 

P0 Známý bod

Obecný popis
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Dané:
• Body BP ve zvoleném souřadnicovém systému jsou aktivní v aktuální úloze.

Viz bod 5.1 Body bodového pole (BP).
• Přístroj je nastaven na profil referenční stanice. Viz 1.5.2 Nastavení profilu 

GPS pro iCON iCG70 nebo 1.5.5 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG60 a 
další modely antén .

• Souřadnicový systém je nahrán do projektu. Viz bod Import dat do projektu 
krok za krokem.

• Souřadnice musí být dostupné ve WGS84.

1. Vyberte v menu Home Nast. Ref. stanice.  

2. Vyberte Známý bod - Zvolit z mapy.  

3. Klepněte na bod na obrazovce Mapy. Také
můžete klepnout na Získat nejbližší a zobrazit
body nejbližší k poloze aktuální antény. Pokud
je dostupný jen jeden bod, je vybrán automa-
ticky.

 

4. Jakmile je potřebný bod vybrán, klepněte

na .

 

GPS nastavení refe-
renční stanice nad
známým bodem krok za
krokem
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5. Údaje o Stanovisku může být prohlédnut

a upraven. Po stisknutí  začne referenční
stanice GPS vysílat korekce.

  

5.3 GPS nastavení referenční stanice nad novým bodem GPS

☞ iCON iCG60 a iCON iCG70 vyžaduje k použití této aplikace licenci.

P0

006772_001

 

P0 Stanovisko

Dané:
• Přístroj je nastaven na profil referenční stanice. Viz 1.5.2 Nastavení profilu 

GPS pro iCON iCG70 nebo 1.5.5 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG60 a 
další modely antén .

• Souřadnicový systém je nahrán do projektu. Viz bod Import dat do projektu 
krok za krokem.

☞ Dostupné jsou dvě možnosti: Vstup souřadnic nebo Měřit kdekoliv.

Vstup souřadnic:
1. Vyberte v menu Home Nast. Ref. stanice.  

2. Vyberte Nový bod - Vstup souřadnic.  

Obecný popis

Nastavení GPS refe-
renční stanice nad
novým bodem
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3. Na obrazovce Údaje o Stanovisku zadejte
informace o anténě a bodu a potvrďte

klepnutím na .

 

☞ Po stisknutí  začne referenční stanice GPS vysílat opravy.

Měřit kdekoli :
1. Vyberte v menu Home Nast. Ref. stanice.  

2. V menu Nastavení GPS Ref.stanice vyberte
Nový bod - Měřit kdekoliv.

 

3. Vycentrujte anténu nad bodem pro referenční
stanici a klepněte na Měřit.

 

4. Objeví se obrazovka Údaje o Stanovisku.

Zkontrolujte informace a klepněte na .
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☞ Po stisknutí  začne referenční stanice GPS vysílat opravy.
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6 Jak vytvořit nový souřadnicový systém GPS
6.1 Souřadnicové systémy GPS

Změřte body o známých souřadnicích pro vytvoření souřadnicového systému pro
použití Malá oblast (< 10 km2) nebo Velká oblast.

Měřit kdekoliv
 

Nutné podmínky:
• Řídicí souřadnice jsou

dostupné v aktuální úloze.
Viz bod Import dat do pro-
jektu krok za krokem.

• Přístroji je nastaven s pro-
filem Rover a má pevnou
polohu GNSS.
Viz 1.5.2 Nastavení pro-
filu GPS pro iCON iCG70
nebo 1.5.5 Nastavení pro-
filu GPS pro iCON iCG60 
a další modely antén .

V případě iCON site, iCON site Plus, iCON build Plus můžete místo změření
bodů importovat body BP Ze souboru.
Souřadnice GNSS budou importovány společně s pevnými souřadnicemi pro
danou sadu bodů.

Nutnou podmínkou je, že Lokalizace ze souboru je nastavena jako aktivní v menu
Uživatelské oprávnění. Viz také: Uživatelské oprávnění

6.1.1 Vytvoření Souřadnicový Systém měřením bodů

1. Vyberte v menu Home Souřadnicový Systém.  

2. V menu Souřadni-
cový systém
přejděte na Malá
Oblast a klepněte na
Měřit kdekoliv.

 

Obecný popis

Podrobný postup
vytvoření Souřadnicový
Systém
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☞ Pro Velká Oblast je
postup stejný, jen je
nutné vybrat předdefi-
novaný souřadnicový
systém Velká Oblast.

 

3. Vyberte první bod
a stiskněte Měřit.
Opakujte totéž pro
druhý bod.

 

☞ Definujte Režim měření v menu Status 1. Podle vybraného nastavení se
bude metoda průměrování měření lišit od popisu v tomto návodu.

4. Klepněte na  na obrazovce mapy pro zobrazení oprav pro
každý měřený bod.

   

 -
Klepnutím na  zrušíte výběr bodu.

- Výšky je možné Zapnuto a Vypnuto.
- Klepnutím na jednotlivé položky Odchylky v poloze nebo Odchylky

ve výšce zrušíte jednotlivé hodnoty.
- Pro Malá Oblast lze nastavit/uzamknout měřítko na 1,000.

5. Klepnutím na Mapa u dolního okraje obrazovky se vrátíte na obrazovku
mapy.

6. Na obrazovce mapy klepněte na tlačítko , čímž uložíte změny
a vytvoříte souřadnicový systém.

☞ Nedokončené lokalizace lze zrušit a uložit. V tomto případě lze v nedo-
končené lokalizaci pokračovat při příštím spuštění aplikace Souřadni-
cový systém.

152 Jak vytvořit nový souřadnicový systém GPS



7. Potvrďte nebo zadejte
nový název souboru
*.lok a klepnutím na

 uložte soubor.

 

6.2 Jak definovat Kontrolní přímku pomocí GPS GPS

P1

P2

y
x

a

2

1

006791_001

 

P1 Počáteční
bod

P2 Orientační
bod

a Kontrolní
přímka

Dané:
• V přístroji je nastaven profil Rover a má Fixní polohu.

Viz 1.5.2 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG70 nebo 1.5.5 Nastavení profilu 
GPS pro iCON iCG60 a další modely antén .

1. Vyberte v menu Home Souřadnicový Systém.  

2. - V menu Souřadnicový Systém vyberte Řídící přímka.
- Umístěte anténu a stiskněte Průměr pro uložení prvního bodu.

 

☞ Definujte Režim měření v menu Status 1. Podle vybraného nastavení se
bude metoda průměrování měření lišit od popisu v tomto návodu.

Obecný popis

Jak definovat kontrolní
přímku pomocí GPS
krok za krokem
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3. - Přemístěte anténu na druhý bod Kontrolní přímky. Stiskněte tlačítko
Průměr.

- Nyní je Kontrolní přímka definována. Potvrďte klepnutím na .

   

4. - Pro posun počátku kontrolní přímky stiskněte Posunout.
- Zadejte hodnotu posunu v panelu nástrojů. Pro měření posunu

stiskněte Měřit.
- Umístěte anténu a stiskněte Průměr. Počátek Kontrolní přímky je

posunut do nového bodu. Klepnutím na  potvrďte posun.

  

6.3 Jak používat GPS Přenos výšky GPS
Dané:
• V přístroji je nastaven profil Rover a má Fixní polohu.

Viz 1.5.2 Nastavení profilu GPS pro iCON iCG70 nebo 1.5.5 Nastavení profilu 
GPS pro iCON iCG60 a další modely antén .

☞ Přenos výšky umožňuje jednoduše definovat místní výškový systém
a použít místní výšky pro všechny následně měřené body.

1. Vyberte v menu Home Souřadnicový Systém.  

2. - V menu Souřadnicový Systém vyberte Přenos výšky.
- Vyberte souřadnicový systém, buď z projektu, nebo použijte předde-

finovaný. Potvrďte klepnutím na .
☞ Pokud je souřadnicový systém již v projektu přítomen, tento

krok se přeskočí.

Obecný popis

GPS Přenos výšky krok
za krokem
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3. - Pro získání výšky buď vyberte existující bod z mapy, nebo ze
seznamu bodů, nebo hodnotu přímo zadejte.

- Klepněte na  pro potvrzení místní referenční výšky, nebo změřte
další body.

  

☞ Definujte Režim měření v menu Status 1. Podle vybraného nastavení se
bude metoda průměrování měření lišit od popisu v tomto návodu.

4. - Pokud byly změřeny alespoň dva body, je možné otevřít obrazovku
Residuals klepnutím na , kde je možné odebrat nepřesná
měření.

- Pro dokončení lokalizace klepněte na OK na obrazovce Potvrzení.
Pak uložte nový souřadnicový systém buď s navrhovaným názvem,

nebo zadejte svůj klepnutím na .
- Potvrďte další informační obrazovku. Odteď budou mít všechny

měřené body nastavenu referenční výšku.
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☞ Pokud byl měřen více než jeden bod pro definování místní referenční
výšky, bude použito nejlepší řešení jako referenční výška. To zna-
mená, že místní referenční výška je vyrovnána z výšek měřených bodů.
Výškový rozdíl se pak rovná výška nově měřeného bodu mínus místní
vyrovnaná referenční výška.
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7 Jak měřit a ukládat data TPS + GPS
7.1 Obecné informace TPS + GPS

Zaměření je aplikace, která ukládá a zobrazuje informace o bodech a liniích
získaných z připojené Totální stanice nebo přístroje GPS.
Body, linie a oblouky lze měřit, ukládat a zobrazovat na obrazovce Mapa. Popisy,
kódy a ID lze připojit ke každému prvku. Všechny informace prvku lze později
exportovat do kancelářského softwaru.
Všechna měření jsou prováděna pomocí lišty měření,
kterou lze přizpůsobit pro zobrazování jen vámi požado-
vaných příkazů. Další informace najdete v bodě Lišta 
měření.

 

Když měříte jednotlivé body, zobrazí se okno náhledu s hodnotami uloženými pro
měřený bod, například ID bodu, souřadnicemi, přiřazeným kódem a atributy.

☞ Ve výchozím stavu je toto okno náhledu pro měřené body vypnuté.
Chcete-li zapnout náhled, klepněte na obrazovce Home na tlačítko
Systém, vyberte Displej a nastavte možnost Náhled informací
o bodech na hodnotu Zapnuto.

V závislosti na připojeném zařízení a aktuálně používané aplikaci se na pravé
straně okna náhledu mohou zobrazit další hodnoty.

☞ Okno náhledu není k dispozici v aplikaci Náčrt (Kreslení).

Příklad bodu měřeného pomocí TPS
 

Obecný popis

Náhled informací
o bodech
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• V případě potřeby můžete před uložením bodu v okně náhledu hodnoty bodu
upravit.
Například můžete změnit ID bodu nebo přiřadit kód.

• Chcete-li uložit bod a vrátit se do zobrazení mapy, klepněte na .
• Klepnutím na  se vrátíte do zobrazení mapy bez uložení bodu.

7.2 Měření a záznam bodů, linií a křivek TPS + GPS

P1

P0

P5
P4
P3
P2

P3

006773_002

 

P0 Známé sta-
novisko

P1... Cíl

Dané:
• Přístroj je připojený a nastavený.

☞ Hlavní postup je pro totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

Měření a záznam bodů
1. Vyberte v menu Home Měřit.  

   Je zobrazena obra-
zovka Mapa.

2. Zacilte a stiskněte tlačítko Měřit.  

Obecný popis

Měření a záznam bodů,
linií a křivek krok za
krokem
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3. Po měření stisknutím Uložit uložte bod. Změřte
a uložte tolik bodů, kolik je potřeba.

 

☞ Pro uložení bodů okamžitě po měření nastavte lištu měření tak, aby
zobrazovala klávesu Měř+Záz.

☞ Definujte Režim měření v konfiguraci lišty měření.

☞ Pro vytvoření linií a oblouků lze použít i již existující body.

Měření a záznam linií
1. Pro vytvoření linií mezi body klepněte a podržte lištu měření.

Nakonfigurujte pro zobrazení funkce StartLinie. Potvrďte klepnutím

na .

   

2. Stiskněte tlačítko StartLinie. Měřte a ukládejte body. Linie je nakreslena
mezi body.
Pro ukončení funkce linie klepněte na Stop Linie na liště měření.

   

☞ Pro vytvoření linií a oblouků lze použít i již existující body.
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Měření a záznam oblouků
1. Pro vytvoření oblouků ze tří bodů vyberte na

panelu nástrojů měřit oblouk.
 

Změřte a uložte tři body.
Po uložení třetího bodu bude vytvořen oblouk.

   

☞ Pro vytvoření linií a oblouků lze použít i již existující body.

7.3 Měření skupin úhlů TPS
Nástroj Měření ve skupinách umožňuje měřit až deset skupin bodů; v každé
skupině můžete změřit několik bodů vpředu pomocí jedné z následujících metod
měření.
Metoda měření Měřicí sekvence
B1-F1-F2-B2 Všechny body se měří v poloze I, a potom v poloze II

v obráceném pořadí sekvence.
B1-F1-B2-F2 Všechny body se měří v poloze I, a potom v poloze II.
B1-B2-F2-F1 Zadní body se měří v poloze I a hned potom v poloze II.

Ostatní body se měří v alternativním pořadí poloh.
B1-B2-F1-F2 Zadní body se měří v poloze I a hned potom v poloze II.

Ostatní body se měří v poloze I a v poloze II.

Obecný popis
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16238_001

  

P0 Známé stanovisko
P1 Přední bod
P2 Přední bod

P3 Přední bod
P4 Přední bod
ZZ Zadní bod

Dané:
• Přístroj je připojený a nastavený.

☞ iCON build vyžaduje další licenci pro použití aplikace.

1. Vyberte v menu Home Zaměření.
Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Vyberte z panelu nástrojů Měření ve skupinách .

Objeví se obrazovka Nastavení Měření ve skupinách.  

3. • Chcete-li definovat jinou metodu, klepněte na tlačítko Metoda.
• Chcete-li definovat počet sad, klepněte na tlačítko Skupiny.

Potvrďte klepnutím na .

4. Je zobrazena obrazovka Mapa.
Vyberte zadní bod a změřte ho. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Měření skupin úhlů
krok za krokem
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5. Změřte přední bod.  

6. Zobrazí se informační zpráva, že můžete přidat do skupiny další přední
body.
• Chcete-li přidat další přední bod, klepněte na OK.
• Chcete-li zahájit proces měření, klepněte na tlačítko Definovat sku-

pinu.
7. Práce s ruční totální stanicí:

Obraťte přístroj tak, aby viděl definované body v požadované poloze
a ručně spusťte měření. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.
Práce s robotickou totální stanicí:
Přístroj se automaticky otočí k definovaným bodům a změří je. Během
procesu měření se zobrazí ukazatel průběhu.
☞ Pokud je Typ odr. hranolu nastaven na „bezhranolový“ nebo

„štítek“, nebo pokud je Režim měření nastaven na „Single
- manuální“, musíte provést přesné zacílení a spustit měření
ručně.
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8. Po dokončení procesu měření se zobrazí opravy jednotlivých
naměřených bodů.
☞ Nepřesná měření nelze uložit. Nepřesně změřené body

odstraňte.

☞ V případě potřeby změňte typ hranolu a výšku jednotlivých
bodů.

• Nepřesně změřený bod odeberete zrušením zaškrtnutí
zaškrtávacího políčka.

•
Klepnutím na  se vrátíte do zobrazení mapy bez uložení měření.

• Klepnutím na tlačítko  uložíte měření a vrátíte se do mapy.

 

7.4 Automatické ukládání bodů TPS + GPS
Tato funkce je dostupná při použití Robotické Totální stanice, nebo přístroje GPS.

1. • V Zaměření vyberte na Panelu nástrojů Auto protokolování.
• Na obrazovce Auto protokolování nastavte Auto-protokol na

Zapnuto. Vyberte Režim Protokolu z 3D vzdálenost, Vzdálenost
a/nebo výška, Čas nebo Čas na bodě a definujte Interval. Uložit
na žádost umožňuje ukládat měření kdykoli mezitím, je-li funkce

zapnutá. Potvrďte klepnutím na .
• Stiskněte na liště měření Start.

☞

Automatické ukládání
bodů krok za krokem
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2. • Jakmile se změní poloha cílového bodu, jsou body automa-
ticky uloženy v definovaných časových intervalech/vzdálenostech.
Stiskněte Pozastavit pro přechodné přerušení ukládání bodů.

• Pro vypnutí automatického ukládání nastavte režim na Vypnuto na
obrazovce Auto protokolování.

   

7.5 ID bodů a kódy TPS + GPS
7.5.1 Použití ID bodů při měření TPS + GPS

P0

P1

P2

P3

006774_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1... Cíl

Dané:
• Přístroj je připojený a nastavený.

1. • Abyste aktivovali funkci ID bodu, klepněte na lištu měření a přidržte
ji.

• Nakonfigurujte pro zobrazení ID bodu. Potvrďte klepnutím na .

Obecný popis

Použití ID bodů při
měření krok za krokem
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2. • Pro editaci ID následujícího bodu klepněte na ID bodu.
• Zadejte ID bodu. Po dokončení potvrďte klepnutím na .

Příští uložený bod bude mít definované ID bodu. ID dalších bodů
budou numericky následovat.

   

☞ Chcete-li tuto funkci vyvolat automaticky pro každý měřený/uložený bod,
zaškrtněte políčko Vždy vyzvat.

7.5.2 Definování kódu pro každý uložený bod TPS + GPS

1. Chcete-li definovat kód pro konkrétní body, nakonfigurujte lištu měření
na zobrazení Kód. Klepněte a podržte lištu měření.
Vyberte Kód na obrazovce konfigurace měřicí lišty a potvrďte

klepnutím na .

   

2. Stiskněte v liště měření Kód.
Použijte Kompaktní zobrazení na Panelu nástrojů pro přepnutí mezi
plným a kompaktním zobrazením seznamu kódů.

Definování kódu pro
každý uložený bod krok
za krokem
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3. Vyberte v seznamu předdefinovaný kód. NEBO:
Definujte nový kód.  Vyberte na Panelu nástrojů Nové. Definujte

nový kód v textovém poli. Po dokončení

klepněte na . Nové kódy jsou uloženy
v seznamu kódů. Nyní vyberte kód.

Upravte stávající kód.  Vyberte na Panelu nástrojů Upravit. Vyberte

kód pro editaci a potvrďte klepnutím na .
Upravte kód dle potřeby a potvrďte klepnutím

na . Nyní vyberte kód.

Vyhledejte stávající
kód.

 Vyberte na Panelu nástrojů Hledat. Zadejte
hledaný kód nebo jeho část do textového pole

a klepněte na . Nyní vyberte kód.

Vyhledejte popis
stávajícího kódu.

 Vyberte na panelu nástrojů ikonu Hledat
a potom klepněte v levém horním rohu na
tlačítko Popis. Zadejte do textového pole
popis kódu nebo jeho část a potvrďte zadání

klepnutím na tlačítko . Nyní vyberte kód.

    Kódová klávesa
v liště měření zob-
razuje vybraný kód.
Vybraný kód je
přiřazen ke každému
uloženému bodu.

☞ Pro změnu aktivního kódu klepněte na klávesu Kód a vyberte jiný kód.
 

☞ Pro automatické vyvolání této funkce pro každý měřený/uložený bod
vyberte na Panelu nástrojů Vždy vyzvat.

☞ Pro smazání existujícího kódu vyberte na Panelu nástrojů Odstranit.

Vyberte kód pro odstranění a klepněte na .
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☞ Kód přiřazený k uloženému bodu umožňuje správu vrstev. Například
je možné zapnout/vypnout vrstvu kódu ve Správci zobrazení mapy pro
aktivní úlohu. Následně jsou zobrazeny jen body s určitým kódem.

☞ Informace o importu předdefinovaného seznamu kódů najdete v Import 
dat do projektu krok za krokem.

1. Stiskněte v liště
měření Start. Potom,
před uložením bodu,
klepněte na tlačítko
Kód.

 

2. Zvolte Volný kód.  

3. Zpátky v zobrazení mapy klepněte na Uložit.
  Zobrazí se stránka

Název volného kódu
a zobrazí se kláves-
nice.

4. Zadejte požadovaný název kódu a klepněte na .

Definování kódu pro
každý uložený bod
pomocí volných kódů
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  Bod se uloží se
zadaným kódem.

 Když klepnete na tlačítko Uložit, abyste změřili další bod, můžete znovu
zadat název kódu, potvrdit ho a bod se uloží s příslušným názvem kódu.

☞ Volné kódy budou rovněž přidány do seznamu kódů.

Pokud importované soubory obsahují body s kódy, které se liší od kódů v aktuálně
používaném seznamu kódů, je možné tyto body do seznamu kódů přidat.
1. Chcete-li zobrazit seznam kódů, klepněte na liště měření na Kód.

V případě potřeby nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód.
Viz bod  Definování kódu pro každý uložený bod krok za krokem.

☞ Použijte Kompaktní zobrazení na Panelu nástrojů pro přepnutí mezi
plným a kompaktním zobrazením seznamu kódů.

2. Na panelu nástrojů vyberte Čti ze souborů.

Kódy ze všech importovaných souborů se přidají do seznamu kódů.

1. Chcete-li zobrazit seznam kódů, klepněte na liště měření na Kód.
V případě potřeby nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód.
Viz bod  Definování kódu pro každý uložený bod krok za krokem.

☞ Použijte Kompaktní zobrazení na Panelu nástrojů pro přepnutí mezi
plným a kompaktním zobrazením seznamu kódů.

2. Na panelu nástrojů vyberte Pořadí třídění.

3. Definujte pořadí řazení stávajících kódů:
• Jako importováno/vytvořeno:

Kódy jsou řazeny podle pořadí, v jakém byly importovány nebo
vytvořeny.

• Poslední použité navrchu:
Kódy jsou řazeny podle frekvence použití. Na začátku je kód, který
byl použit jako poslední.

• Abecedně:
Kódy jsou seřazeny abecedně.

4. Potvrďte klepnutím na .
Kódy jsou zobrazeny podle vybraného pořadí řazení.

Přidávání kódů do
seznamu kódů

Pořadí řazení
v seznamu kódů

168 Jak měřit a ukládat data TPS + GPS



Při přiřazování kódů uloženým bodům je možné měnit symboly bodů v zobrazení
mapy v závislosti na přiřazeném kódu. Kromě výchozího symbolu bodu můžete
volit mezi devíti různými tvary, přičemž každý z nich je k dispozici v deseti barvách.
Použití různých symbolů pro různé kódy vám pomůže snadno rozlišit mezi různými
skupinami bodů v mapě.
1. Chcete-li zobrazit seznamy kódů, klepněte na liště měření na Kód.

V případě potřeby nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód.
Viz bod  Definování kódu pro každý uložený bod krok za krokem.

 

☞ Symbol kódu je možné definovat nebo měnit pouze při zobrazení celého
seznamu kódů. V případě potřeby je možné funkci Kompaktní zobra-
zení deaktivovat na Panelu nástrojů.
 

2. Chcete-li změnit symbol bodu, definujte nový kód nebo upravte stávající
kód:
• Pro definování nového kódu s novým symbolem bodu vyberte na

Panelu nástrojů Nové.
• Chcete-li změnit symbol bodu stávajícího kódu, klepněte na .
 

3. Klepněte na požadovaný symbol bodu. Potvrďte
klepnutím na .

V seznamu kódů se symbol bodu aktualizuje podle
vybraného symbolu.

 

4. Vyberte kód v seznamu.
Zobrazí se mapa. Kódová klávesa v liště měření zobrazuje vybraný kód.
Vybraný kód je přiřazen ke každému uloženému bodu.

Definice symbolů bodů
pro kódy krok za kro-
kem
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☞ Pro změnu aktivního kódu klepněte na klávesu Kód a vyberte jiný kód.

☞ Kód přiřazený k uloženému bodu umožňuje správu vrstev. Například
je možné zapnout/vypnout vrstvu kódu ve Správci zobrazení mapy pro
aktivní úlohu. Následně jsou zobrazeny jen body s určitým kódem.

☞ Informace o načtení předdefinovaných seznamů kódů najdete v Import 
dat do projektu krok za krokem.
 

☞ Symboly bodů jsou zobrazeny také v Seznam bodů a Seznam bodů
k vytyčení.
 

7.5.3 Definice atributů kódu TPS + GPS

Pro každý kód můžete přidat až deset uživatelsky definovaných atributů v jednom
z následujících formátů:
• Text

Vstup je považován za obyčejný text.
• Hodnota

Vstup je omezen na numerické hodnoty.
• Seznam

Umožňuje definovat výběrový seznam s potřebným počtem položek.

Příklad
Chcete-li zvýraznit kód „Tree“ v přehledu funkcí, můžete definovat atribut „Spe-
cies“ jako výběrový seznam, atributy „Height“, „Spread“ a „Trunk diameter“ v nume-
rickém formátu a atribut „Tree tags“ v textovém formátu.

☞ Atributy kódů můžete upravovat pomocí úpravy stávajícího kódu, nebo
definováním nového kódu.
Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód nebo Atributy. Viz
bod Lišta měření.

Uživatelsky definované
atributy kódu

Úpravy atributů kódů
krok za krokem
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1. Chcete-li zobrazit seznamy kódů, klepněte na liště
měření na Kód.
☞ Nebo klepněte na liště měření na Atributy

a klepnutím na název kódu zobrazte násle-
dující obrazovku:

 

☞ Atributy kódu je možné definovat nebo měnit pouze při zobrazení celého
seznamu kódů. V případě potřeby je možné funkci Kompaktní zobra-
zení deaktivovat na Panelu nástrojů.

2. Chcete-li změnit atributy kódu, definujte nový kód nebo upravte stávající
kód:
• Pro definování nového kódu vyberte na Panelu nástrojů Nové.
• Chcete-li upravit stávající kód, klepněte na tlačítko .

 Objeví se obrazovka „Upravit kód“.  

3. Chcete-li upravit atributy kódu, klepněte na tlačítko Názvy atributů.
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 Objeví se obrazovka „Vytvořit atributy“.  

4. • Zadejte název atributu a klepněte na tlačítko .
• Ve výchozí pozici je atribut v textovém formátu. Klepnutím na Text

změníte formát atributu.
☞

Chcete-li smazat obsah atributu, klepněte na .

☞ Klepnutím na Seznam zobrazíte obrazovku „Definovat
seznam vstupů“.

• Chcete-li přidat položku seznamu, zadejte název

a klepněte na .
• Chcete-li odstranit položku seznamu, klepněte

na .
• Chcete-li seřadit položky seznamu, vyberte

položku a klepnutím na šipku  nebo 
posuňte položku seznamu nahoru nebo dolů.

Chcete-li uložit položky seznamu a vrátit se na obra-

zovku „Vytvořit atributy“, klepněte na .

 

5. Chcete-li uložit atributy kódu, klepněte na .

6. Chcete-li uložit kód, klepněte na .

☞ Informace o přiřazení atributů k měřeným bodům najdete v Přiřazení 
atributů kódů krok za krokem.
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Přiřazení atributů kódů bodům při měření

☞ Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Atributy. Viz bod Lišta 
měření.

1. Změřte bod.
Před uložením bodu klepněte na liště měření na Atributy a zobrazte
obrazovku „Atributy kódu“.

 

☞ Atributy aktuálně vybraného kódu se zobrazí v kontejneru Atributy.
Není-li vybrán žádný kód, kontejner Atributy se nezobrazí.
Klepnutím na Kód vyberte kód s jinými atributy nebo definujte nový kód.

2. • Chcete-li změnit atribut ve formátu seznamu, klepněte na název atri-
butu a vyberte položku v seznamu.

• U atributů v textovém nebo numerickém formátu zadejte požadova-
nou hodnotu.

☞ Když zaškrtnete políčko Vždy vyzvat, při každém uložení bodu se zob-
razí obrazovka „Atributy kódu“. Zaškrtněte políčko, jestliže potřebujete
měřit řadu bodů s atributy.

3. Chcete-li uložit atributy kódu, klepněte na .

Přiřazení atributů kódu bodům pomocí seznamu bodů
1.

Vyberte Seznam bodů  v ovladači Mapy.

2. Otevře se seznam dostupných souborů.
Vyberte soubor do kterého chcete vytvořit seznam bodů. Lze vybrat
několik souborů najednou.

3. Klepněte na , abyste přijali výběr a pokračovali na seznam bodů.

4. Chcete-li vybrat bod pro úpravy, klepněte na příslušný řádek v seznamu
bodů.

5.
Stiskněte  a zvolte Upravit .
Objeví se obrazovka Upravit bod.

☞ Zobrazí se atributy aktuálně vybraného kódu. Není-li vybrán žádný kód,
žádné atributy se nezobrazí.
Klepnutím na Kód vyberte kód s jinými atributy nebo definujte nový kód.

Přiřazení atributů kódů
krok za krokem
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6. • Chcete-li změnit atribut ve formátu seznamu, klepněte na název
atributu a vyberte položku v seznamu.

• U atributů v textovém nebo numerickém formátu zadejte požadova-
nou hodnotu.

7. Chcete-li uložit atributy kódu, klepněte na .

7.5.4 Rychlý přístup ke kódům TPS + GPS

1.
Stisknutím  přejdete do Zobrazit v ovladači Map.

2.
Klepnutím na tlačítko  zapnete rychlý přístup ke kódům.

  

3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

  

7.5.5 Kódy a linie TPS + GPS

V zobrazení mapy jsou linie nebo oblouky zobrazeny v různých barvách
odpovídajících barvám použitých symbolů kódu. Barvy linií pomáhají snadno
rozlišovat různé linie v zobrazení mapy.

Zapnutí rychlého
přístupu ke kódům

Barva linie závisí na
symbolech kódu
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Obr. 1: Barvy rovných linií Obr. 2: Barvy oblouků

Použití Kreslení
Linie se vybarví v následujících případech:
• Vytvoří se několik bodů, když je zapnutá funkce kreslení linie  a použije

se kód. Barva vytvořené linie koresponduje s barvou použitého symbolu kódu.
• Dva nebo více bodů se spojí čárou. Každý segment linie se zbarví podle barvy

prvního bodu segmentu.
Pokud byla prostřednímu bodu přiřazena jiná barva, následující segmenty linie
se zobrazí novou barvou.

• Jsou vybrány dva nebo tři body, které vytvoří oblouk. Linie oblouku se zbarví
podle barvy prvního vybraného bodu.

Použití Zaměření
Linie se vybarví v následujících případech:
• Změří se několik bodů, když je zapnutá funkce StartLinie a použije se kód.

Barva změřené linie koresponduje s barvou použitého symbolu kódu.
Pokud se použitý kód mezitím změní, barva linie se změní odpovídajícím
způsobem.

7.6 Posunutí bodů TPS
7.6.1 Posun bodu TPS

Polohu měřeného bodu lze posunout ve všech třech směrech.
• Vyberte na Panelu nástrojů posunout.
• Zadejte hodnotu posunu na zobrazeném panelu nástrojů. Potvrďte

klepnutím na .
• Další měřený bod bude mít tento definovaný posun.

  

☞ Takto definovaný posun nebude aplikován na další měřené body.

Popis
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☞ Posun představuje odsazení ve vztahu k aktuální orientaci totální stanice.

7.6.2 Měření středu stromů, nebo sloupů TPS

P0

2 1
P1

P2

006775_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1 Cíl
P2 Středový

bod

Dané:
• Přístroj je připojený a nastavený.
• Ovladač mapy zobrazuje odděleně tlačítka Měřit a Uložit. Klepněte a podržte

lištu měření, pokud ji chcete konfigurovat.

1. • Umístěte odrazný hranol vedle stromů, nebo sloupů, ve stejné
vzdálenosti jako střed, jak je vidět na obrázku níže.

• Zacilte a stiskněte tlačítko Měřit.
   

2. • Pootočte přístroj a zacilte na střed stromu, nebo sloupu.
• Stiskněte Uložit pro uložení bodu a nového úhlu.

   

Obecný popis

Měření středu stromů,
nebo sloupů krok za
krokem
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7.7 Postup pořizování obrázků a jejich spojení s body TPS + GPS
Funkce Kamera umožňuje pořizovat obrázky pomocí integrovaného fotoaparátu
kontroleru. Pro účely dokumentace a hlášení můžete spojovat pořízené obrázky
s body.

Otevření obrazovky Kamera

☞ Funkce Kamera je dostupná ze všech aplikací měření na liště měření.
Není dostupná v TPS nastavení, Nastavení GNSS Ref.stanice nebo při
vytváření Souřadnicový systém.

☞ V případě potřeby nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala
tlačítko Kamera.

☞ Při použití iCON site je tlačítko Kamera ve výchozím nastavení
dostupné v menu Oblíbené.

1. Abyste zapnuli funkci Kamera, klepněte na lištu měření a přidržte ji.
2. Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kamera. Podrobné

pokyny najdete v Lišta měření.

Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se do mapy.

3. Klepnutím na Kamera otevřete obrazovku Kamera.

☞ Detailní popis obrazovky Kamera najdete v Obrazovka Kamera.

 

Prvek obrazovky Popis
Tlačítko Zpět Klepnutím se vrátíte do zobrazení mapy.
Kontejner Živý Živý obraz kamery.
Kontejner obrázků napravo Náhled posledního pořízeného obrázku.

☞ Nejsou-li k dispozici žádné pořízené
obrázky, náhled je prázdný.

☞ Chcete-li zvětšit náhled, klepněte na
obrázek náhledu.
Živý obraz kamery je nahrazen
zvětšeným náhledem.
Chcete-li se vrátit k živému obrazu,
klepněte na zvětšený nebo malý
obrázek náhledu.

Obecný popis

Obrazovka Kamera
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Prvek obrazovky Popis
Kontejner Možnosti se
zaškrtávacími políčky

Prřipojení k bodu %1
(Zobrazí se číslo posledního uloženého bodu.)
Zaškrtnutím políčka spojíte obrázek
s posledním uloženým bodem. Můžete spojit
několik obrázků se stejným bodem.
Neobsahuje-li aktivní úloha žádná měření,
zaškrtávací políčko není dostupné.
Vždy vyzvat
Když zaškrtnete políčko, při každém uložení
bodu se automaticky zobrazí obrazovka
Kamera.
Klepnutím přejdete na nastavení kamery. Viz
bod Nastavení kamery.

Po klepnutí zobrazíte a můžete spravovat
všechny pořízené obrázky. Viz bod Obrazovka 
Galerie.
Klepnutím odstraníte poslední pořízený
obrázek.

Klepnutím pořídíte obrázek.

1.
Obrazovku Nastavení kamery zobrazíte klepnutím na  na obra-
zovce Kamera.

2. • Klepnutím na Název zařízení přepnete mezi přední a zadní kame-
rou.

• Klepnutím na Rozlišení nastavíte rozlišení obrazu.
• Chcete.li aktivovat přidávání zeměpisných souřadnic, nastavte

Geo štítky na Zapnuto.
Přidávání zeměpisných souřadnic vyžaduje připojení k sen-
zoru GPS nebo internímu GPS kontroleru. Když je přidávání
zeměpisných souřadnic zapnuté, do pořízeného obrázku se uloží
souřadnice GPS.

• Pokud chcete do obrázku hned po jeho pořízení přidat kresby
nebo text, aktivujte možnost Vždy upravit obrázek po zachycení.
Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá.

3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se na obrazovku
Kamera.

Nastavení kamery
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Prvek obrazovky Popis
Tlačítko Kamera Klepnutím se vrátíte na obrazovku Kamera.
Kontejner Zachycené
obrázky

Seznam pořízených obrázků, zobrazených jako
miniatury.
• Klepnutím na miniaturu ji vyberete a zob-

razíte připojené body.
• Dalším klepnutím zvětšíte náhled obrázku.

Kontejner Připojené body Seznam bodů, které jsou spojené s vybraným
obrázkem.
Po klepnutí můžete definovat a použít filtr
seznamu obrázků nebo připojených bodů. Viz
bod Filtrování seznamu obrázků/bodů.
Klepnutím odstraníte vybraný obrázek.

Klepnutím spojíte jeden nebo více bodů
s vybraným obrázkem. Viz bod Spojení 
obrázků s body.
Po klepnutím můžete vybraný obrázek upravit.
Viz bod Úpravy obrázků.

Nástroj Filtr galerie pomáhá rychle najít relevantní obrázky nebo body pomocí
různých možností filtru. Například můžete seznam obrázků zobrazených v Galerie
seřadit nebo zredukovat.
1.

Obrazovku Filtr galerie zobrazíte klepnutím na  na obrazovce Gale-
rie.

2. Definujte nezbytné možnosti filtru:
• Vyberte úlohu, která obsahuje relevantní body pro spojení.
• Definujte pořadí řazení obrázků podle data vytvoření: vzestupně

nebo sestupně.
• Definujte pořadí řazení bodů dostupných pro spojení: vzestupně

nebo sestupně.
• Chcete-li zobrazit maximálně 50 obrázků, zaškrtněte políčko.
• Chcete-li zobrazit jen obrázky, které nejsou spojené s žádným body,

zaškrtněte políčko.

Obrazovka Galerie

Filtrování seznamu
obrázků/bodů
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3. Klepnutím na  přijmete nastavení a vrátíte se na obrazovku Galerie.

☞ Po ukončení aplikace Kamera se obnoví výchozí hodnoty možností fil-
tru.

☞ Obrázky zobrazené na obrazovce Galerie je možné spojit s body
aktuálně vybrané úlohy. V případě potřeby změňte možnosti filtru.
Viz bod Filtrování seznamu obrázků/bodů.

1. Na obrazovce Galerie klepněte na obrázek.
 
Vybraný obrázek je zvýrazněn žlutě. Pokud je již obrázek spojený s body,
tyto body jsou uvedeny v kontejneru Připojené body.

2.
Po klepnutí na  můžete upravit spojení.
V kontejneru Připojené body jsou zobrazeny všechny body dostupné pro
spojení. Již připojené body jsou označeny zaškrtnutým políčkem.

 

3. Zaškrtnutím políčka bodu spojíte daný bod s obrázkem.
Zrušením zaškrtnutí políčka bodu odpojíte daný bod od obrázku.

☞ Spojení obrázku s body z referenčních souborů není možné.

4. Klepnutím na tlačítko  uložíte změny obrázku.
Klepnutím na  zrušíte změny.

☞ Obrázky připojené k bodům lze zahrnout do zprávy.
Chcete-li zahrnout obrázky, nastavte při konfiguraci šablony příslušného
typu zprávy Zachycené obrázky na Zapnuto. Viz bod Konfigurace 
šablony typu zprávy.

☞ Do pořízeného obrázku můžete přidat text nebo volné kresby rukou.
Chcete-li upravovat obrázky hned po jejich pořízení, aktivujte příslušnou
možnost v nastavení kamery. Viz bod Nastavení kamery.

1. Na obrazovce Galerie klepněte na obrázek, který chcete upravit.
Vybraný obrázek je zvýrazněn žlutě.

2.
Po klepnutí na  můžete vybraný obrázek upravit.

Spojení obrázků s body

Úpravy obrázků
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 Zobrazí se následující obrazovka:  

3. Chcete-li přidat do obrázku volnou kresbu, vyberte na
panelu nástrojů Pero.
Chcete-li přidat do obrázku text, vyberte na panelu
nástrojů Text.

 Příklad upraveného obrázku:  

4. Chcete-li zrušit všechny změny, klepněte na tlačítko .
Chcete-li zrušit všechny změny a vrátit se na obrazovku Galerie,
klepněte na tlačítko .
Chcete-li uložit změny obrázku, klepněte na tlačítko .

7.8 Hodnoty v Informační liště TPS + GPS

Typ/Ikona Popis
Id Číslo bodu, který je měřen a bude následně uložen.

Y Východní souřadnice aktuální pozice cíle.

X Severní souřadnice aktuální pozice cíle.

H Výška aktuální pozice cíle.

Popis
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Typ/Ikona Popis
Hz Pouze TPS : Horizontální úhel aktuální pozice cíle.

V Pouze TPS : Vertikální/Zenitový úhel aktuální cílové
pozice.

Linie Vzdálenost podél kontrolní přímky.

Ofset Posun podél kontrolní linie.

H. rozd Převýšení měřené pozice od počátečního bodu
kontrolní přímky.

Kód Kód/Vrstva dalšího ukládaného bodu.

sD Pouze TPS : Šikmá vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

hD Pouze TPS : Horizontální vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální
pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic
pro aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kom-
binace výškové a polohové složky) pro aktuální
pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geomet-
rické přesnosti pro aktuální pozici.
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8 Postup shromáždění dat pomocí skenování TPS
8.1 Obecné informace

Nástroj Scan a Mřížka je dostupný v následujících aplikacích:
• Zaměření/Měřit
• Vytyčení Bodů/Vytyčení Linií/Vytyčení
• Svahy
• Kontroly
• Objemy
• Mřížka Nad/Pod
• Ověření
• Roading

Nástroj Scan a Mřížka nabízí dvě možnosti skenování pro vytváření mračen bodů.

Skenování
Tato metoda skenování umožňuje vytvářet velká mračna bodů, která lze použít
pro ověření a kontrolu skutečných objektů (viz 14 Jak používat ověření ). Připojte
software iCON k MS60 a použijte stanici jako skener.

Přesné skenování sítě/Rychlé skenování sítě
Tato metoda skenování umožňuje vytvářet malá mračna bodů, která lze použít
zejména pro ověření a kontrolu povrchů, například podlah či stěn (viz 14 Jak 
používat ověření ).
Připojte software iCON k iCR nebo iCT. Definujte oblast a naskenujte síť. Software
vypočítá měřené body.

☞ Po připojení k iCR nebo iCT software automaticky vytyčí body sítě a po
dosažení tolerancí je změří a uloží.

Požadavky
• Musí být aktivní licence Scan a Mřížka.
• Skener MS60 nebo zařízení iCR/iCT musí být připojené k softwaru iCON.

Dostupnost metod skenování se liší v závislosti na tom, jaké zařízení je k softwaru
připojeno.
Metoda skenování iCR/iCT MS60 MS60+
Přesná pravoůhlá mřížka ● ● ●
Přesná polygonální mřížka ● ● ●
Rychlá polygonální mřížka ● ● ●
Pravoúhlá oblast  ● ●
Polygonální oblast  ● ●

Pravoúhlá oblast skenování
Při použití metody skenování pomocí pravoúhlé oblasti je nutné definovat dva
body. První bod definuje začátek základny a druhý bod definuje šířku oblasti ske-
nování.

Funkce skenování

Dostupnost metod ske-
nování

Definice oblasti ske-
nování v závislosti na
metodě skenování
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a

P2

P1

a Základna

Mnohoúhelníková oblast skenování
Při použití metody skenování pomocí mnohoúhelníkové oblasti je nutné defino-
vat nejméně tři body. První a druhý bod definují základnu mnohoúhelníkové
oblasti. Mnohoúhelník se uzavře třetím bodem a každý nový bod vytváří další roh
mnohoúhelníku.

P1

P2

a

a Základna

8.2 Jak používat funkci skenování sítě
Příprava
1. Připojte přístroj k softwaru iCON.
2. Nastavte přístroj.
3. Přejděte v softwaru iCON do požadované aplikace.

Proces skenování
1. V aktuální aplikaci vyberte na panelu nástrojů

ikonu Scan a Mřížka.

Použití Přesná
pravoůhlá mřížka
a Přesná polygonální
mřížkakrok za krokem
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 Zobrazí se obra-
zovka „Definice Scan/
Mřížka“.

2. Klepnutím na požadovanou metodu spusťte příslušného průvodce.
3. Urovnejte přístroj.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
Je zobrazeno zobrazení mapy.

4. Definujte oblast skenování v závislosti na vybrané metodě. Pokračujte
podle pokynů na obrazovce.
• Přesná pravoůhlá mřížka

Vyberte nebo změřte dva body, abyste definovali levý horní a pravý
dolní roh pravoúhlé oblasti.

Chcete-li zaměnit orientaci pravoúhlé oblasti, klepněte na .
• Přesná polygonální mřížka

Vyberte nebo změřte nejméně tři body, abyste definovali
mnohoúhelníkovou oblast.

Chcete-li smazat definovanou oblast skenování, klepněte na .
Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

 Panel nástrojů pro
definici sítě se zobrazí
v zobrazení mapy.
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5. Použijte panel nástrojů k definování skenování sítě a vzdáleností mezi
skenovanými body sítě.
• Abyste definovali vzdálenost mezi skenovanými body na liniích sítě,

klepněte na  a zadejte požadovanou hodnotu.
•

Abyste definovali vzdálenost mezi řádky sítě, klepněte na 
a zadejte požadovanou hodnotu.

•

Abyste definovali vzdálenost mezi sloupci sítě, klepněte na 
a zadejte požadovanou hodnotu.

Náhled sítě je aktualizován podle zadaných hodnot. Software vypočítá
počet skenovaných bodů a odhadovanou dobu skenování a zobrazí je
na informačním panelu.

Chcete-li proces zrušit, klepněte na tlačítko 
Pokud chcete definovanou síť přijmout a pokračovat na další krok
průvodce, klepněte na tlačítko 

6.  

V případě potřeby můžete upravit název souboru naskenovaných dat,
zadat popis a definovat symbol pro naskenované body.
Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .

 Je zobrazeno zob-
razení mapy. Na
informačním panelu
se zobrazí odhado-
vaná doba skenování.

☞ Chcete-li přiřadit skenovaným bodům kód, klepněte na tlačítko Kód.
V případě potřeby přizpůsobte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód.

7. Chcete-li zahájit proces skenování, klepněte na tlačítko Start.
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 Na informačním
panelu se zob-
razí průběh ske-
nování a odhadovaná
zbývající doba ske-
nování.

☞ Chcete-li proces skenování pozastavit, klepněte na tlačítko Pozastavit.
Chcete-li proces skenování zrušit, klepněte na tlačítko Pozastavit,

a potom klepněte na  .

☞ Pokud během skenování dojde k porušení urovnání přístroje, zobrazí se
chybová zpráva.

Urovnejte přístroj a klepnutím na tlačítko  restartujte proces ske-
nování. Skenování začne od prvního definovaného bodu skenování.

 Po dokončení pro-
cesu skenování se
objeví informační
panel s výsledky
skenování. Všechny
změřené body se zob-
razí na mapě.

8. Klepnutím na tlačítko  dokončete proces skenování.

☞ Vygenerovanou síť bodů lze použít k ověření dat v aplikaci Ověření. Viz
bod 14 Jak používat ověření .

Příprava
1. Připojte přístroj k softwaru iCON.
2. Nastavte přístroj.
3. Přejděte v softwaru iCON do požadované aplikace.

Proces skenování
1. V aktuální aplikaci vyberte na panelu nástrojů

ikonu Scan a Mřížka.

Použití Rychlá poly-
gonální mřížkakrok za
krokem
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 Zobrazí se obra-
zovka „Definice Scan/
Mřížka“.

2. Klepnutím na požadovanou metodu spusťte příslušného průvodce.
3. Urovnejte přístroj.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
Je zobrazeno zobrazení mapy.

4. Podle pokynů na obrazovce definujte mnohoúhelníkovou oblast ske-
nování. Změřte nejméně tři body, abyste definovali mnohoúhelníkovou
oblast.
Změří a uloží se pouze úhly.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce
.

 

5. Změřte střed oblasti skenování.
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6. Použijte panel nástrojů k definování skenování sítě.
•

Abyste definovali vzdálenost mezi řádky sítě, klepněte na 
a zadejte požadovanou hodnotu.

•
Abyste definovali vzdálenost mezi sloupci sítě, klepněte na 
a zadejte požadovanou hodnotu.

Chcete-li proces zrušit, klepněte na tlačítko 
Pokračujte klepnutím na další krok průvodce

.

 

7. V případě potřeby můžete upravit název souboru naskenovaných dat,
zadat popis a definovat symbol pro naskenované body.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce
.
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 Je zobrazeno zob-
razení mapy. Na
informačním panelu
se zobrazí odhado-
vaná doba skenování.

☞ Chcete-li přiřadit skenovaným bodům kód, klepněte na tlačítko Kód.
V případě potřeby přizpůsobte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód.

8. Chcete-li zahájit proces skenování, klepněte na tlačítko Start.
Na informačním panelu se zobrazí průběh skenování a odhadovaná
zbývající doba skenování.

☞ Chcete-li proces skenování pozastavit, klepněte na tlačítko Pozastavit.
Chcete-li proces skenování zrušit, klepněte na tlačítko Pozastavit,

a potom klepněte na  .

☞ Pokud během skenování dojde k porušení urovnání přístroje, zobrazí se
chybová zpráva.

Urovnejte přístroj a klepnutím na tlačítko  restartujte proces ske-
nování. Skenování začne od prvního definovaného bodu skenování.

 Po dokončení pro-
cesu skenování se
objeví informační
panel s výsledky
skenování. Všechny
změřené body se zob-
razí na mapě.

9. Klepnutím na tlačítko  dokončete proces skenování.

☞ Vygenerovanou síť bodů lze použít k ověření dat v aplikaci Ověření. Viz
bod 14 Jak používat ověření .

8.3 Jak používat funkci skenování dat
Příprava
1. Vytvořte nový projekt a importujte potřebné body BP.
2. Připojte stanici MS60 k softwaru iCON.
3. Nastavte přístroj.
4. Přejděte v softwaru iCON do požadované aplikace.

Použití Pravoúhlá
oblast a Polygonální
oblast krok za krokem
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Proces skenování
1. V aktuální aplikaci vyberte na panelu nástrojů

ikonu Scan a Mřížka.

 Zobrazí se obra-
zovka „Definice Scan/
Mřížka“.

2. Klepnutím na požadovanou metodu spusťte příslušného průvodce.
3. Urovnejte přístroj.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
4. Definujte oblast skenování v závislosti na vybrané metodě. Pokračujte

podle pokynů na obrazovce.
• Pravoúhlá oblast

Změřte dva body, abyste definovali levý horní a pravý dolní roh
pravoúhlé oblasti.

• Polygonální oblast
Změřte nejméně tři body, abyste definovali mnohoúhelníkovou
oblast.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
 Je zobrazeno zobra-

zení mapy.

5. Změřte střední bod skenovaného objektu.
Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
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 Vzdálenosti mezi body
definují rozlišení ske-
nování dat. Podle
vybraných vzdáleností
mezi body software
vypočítá odhadovaný
počet skenovaných
bodů a odhadovanou
dobu skenování.

6. Ve výchozím nastavení je aktivní doporučená vzdálenost mezi body.
V případě potřeby zvolte jiné rozlišení:
• Nízké - zemní práce
• Střední - podlahové plochy, zdi
• Vysoké - trubky, schodiště, MEP, GHV[High]
• Uživatelsky definované rozlišení:

Zadejte požadované hodnoty horizontální a vertikální vzdálenosti
mezi body.

• Jen pro MS60+:
Ve výchozím nastavení je zvolená doporučená rychlost skenování.
V případě potřeby zvolte jinou rychlost skenování, abyste zkrátili
dobu skenování.
- 1 000 bodů za sekundu
- 2 000 bodů za sekundu
- 4 000 bodů za sekundu
- 8 000 bodů za sekundu
Ruční změna rychlosti skenování může mít vliv na výsledky ske-
nování.

Pokračujte klepnutím na další krok průvodce .
  

7. • V případě potřeby můžete upravit název naskenovaných dat, zadat
popis a definovat barvu naskenovaných bodů.

• Vyberte místo uložení.
Pokud je velikost naskenovaných dat větší než dostupné volné
místo, zobrazí se chybová zpráva. Abyste mohli pokračovat, vyberte
jiné úložiště s dostatkem volného místa.

Pokračujte klepnutím na .
Je zobrazeno zobrazení mapy.

8. Chcete-li zahájit proces skenování, klepněte na tlačítko Start.
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 Na informačním
panelu se zobrazí
průběh skenování.

☞ Chcete-li proces skenování pozastavit, klepněte na tlačítko Pozastavit.

Chcete-li zrušit proces skenování, klepněte na tlačítko .

☞ Pokud během skenování dojde k porušení urovnání přístroje, zobrazí se
chybová zpráva.

Urovnejte přístroj a klepnutím na tlačítko  restartujte proces ske-
nování. Skenování začne od prvního definovaného bodu skenování.

 Po dokončení pro-
cesu skenování se
objeví informační
panel s výsledky
skenování. Všechny
změřené body se zob-
razí na mapě.

9. Klepnutím na tlačítko  dokončete proces skenování.

☞ Vygenerovanou síť bodů lze použít k ověření dat v aplikaci Ověření. Viz
bod 14 Jak používat ověření .
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9 Jak provádět Kontroly
Kontroly je aplikace pro kontrolu geometrie pomocí vybraných nebo měřených
bodů a linií.
Můžete použít referenční data nebo naměřená a načrtnutá data, stejně jako geo-
metrii z objektů IFC.

☞ Abyste mohli použít geometrii IFC, je zapotřebí licence na Vytyčení
Objektů nebo Ověření.

Výsledky budou zobrazeny v informační liště aplikace.

☞ V případě potřeby můžete uložit výsledky a zahrnout je do zprávy Kon-
troly později. Informace o vytvoření zprávy najdete v 19 Jak vytvářet 
Zprávy .

Vypočtené hodnoty jsou vzdálenosti, úhly, plochy a objemy bloků.
• Vodorovná délka, šikmá délka, výškový rozdíl, sklon
• Součet vodorovných délek, součet šikmých délek, azimut, úhel mezi

posledními třemi body
• Plocha a obvod v rovině a sklonu
• Objem bloku, v rovině a skloněný

☞ Nakloněná plocha a obvod umožňují spočítat svislou geometrii, například
velikost okna.

1. Vyberte v menu Home Kontroly.  

2. Výběr nebo měření bodů nebo linií pro kontrolu geometrie.
☞ Tyto body a linie musí být vybrány, nebo měřeny buď po

směru hodinových ručiček, nebo proti směru.

 Aktuální výsledky pro vybrané nebo naměřené body a linie jsou aktuali-
zovány a zobrazeny na Informační liště.

   

☞ Všechny hodnoty jsou zobrazovány podle aktuálního nastavení ve zvo-
lených jednotkách délky a počtu desetinných míst.

☞ Chcete-li uložit výsledek, vyberte na panelu nástrojů Uložit pro zprávu

.
• V případě potřeby změňte výchozí název souboru.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
Výsledky jsou uloženy samostatně v závislosti na použité metodě
(Radiální, Polygonální, Bod na linii).

Obecný popis

Jak provádět Kontroly
krok za krokem
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3. • Pro zobrazení dalších výsledků klepněte na šipku v informačním
panelu.

• Klepněte a podržte informační lištu pro konfiguraci lišty, nebo pro
zjištění, které hodnoty jsou zobrazovány. Po dokončení klepněte

na .
• Klepnutím na Smazat na liště měření zrušíte výběr naměřených

nebo vybraných bodů a linií.
  

4. • Pro přepnutí na radiální metodu výpočtu vyberte Radiální na
Panelu nástrojů.

☞ Radiální metoda - první vybraný, nebo měřený bod je vždy
ponechán. Všechny vypočítané vzdálenosti jsou vztaženy
k tomuto bodu.

• Pro přepnutí zpět na polygonální výpočet vyberte Polygonální na
Panelu nástrojů.

☞ Během přepínání mezi radiální a polygonální metodou
dochází k přizpůsobení aktuálních zobrazených výsledků.

  

5. • Pro výpočet objemu bloku vyberte Objem bloku na Panelu
nástrojů.

• Zadejte požadovanou hodnotu výšky a klepněte na .
• Nyní vyberte, nebo změřte body a linie. Jakmile může být vypočtena

plocha, bude vypočten také objem a zobrazen v informační liště,
pokud je konfigurována pro jeho zobrazení.

☞ Také je možné nejdříve vybrat nebo změřit body a linie a pak
vybrat Objem bloku na Panelu nástrojů.
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☞ Funkce Bod na linii umožňuje definovat referenční přímku pomocí
výběru linie nebo dvou bodů. Pak změřte, nebo vyberte bod. Výsledkem
bude staničení a kolmice od počátku referenční přímky k měřenému,
nebo vybranému bodu.

☞ Funkce Odstranit a zpět jsou dostupné rovněž na Panelu nástrojů.

Funkce Popis
Radiální Klepnutím zkontrolujete geometrie pomocí radiální

metody.

Polygonální Klepnutím zkontrolujete geometrie pomocí poly-
gonální metody.

Bod na linii Umožňuje kontrolovat body pomocí reference vůči
linii nebo lomené čáře.

Objem bloku Klepnutím vypočítáte objemy bloků.

Uložit pro zprávu Klepnutím uložíte aktuálně zobrazený výsledek.

Správa výpočtů Umožňuje zobrazit a odstranit již vytvořené výpočty
kontrol.
• Detaily vypočítaného výsledku zobrazíte

klepnutím na šipku doprava.
• Chcete-li vypočítaný výsledek odstranit,

vyberte ho klepnutím na jeho název a potvrďte

klepnutím na tlačítko .

Typ/Ikona Popis
Id Číslo posledního měřeného nebo vybraného bodu.

Y Východní souřadnice posledního měřeného nebo
vybraného bodu.

Funkce lišty nástrojů

Hodnoty v Informační
liště
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Typ/Ikona Popis
X Severní souřadnice posledního měřeného nebo

vybraného bodu.

H Výška posledního měřeného nebo vybraného bodu.

Ref_Id Referenční číslo posledních dvou měřených nebo
vybraných bodů, v odpovídajícím pořadí.

Az Horizontální úhel posledního měřeného nebo
vybraného bodu.

sD Šikmá vzdálenost mezi posledními dvěma měřenými
nebo vybranými body.

hD Horizontální vzdálenost mezi posledními dvěma
měřenými nebo vybranými body.

Thd Součet horizontálních vzdáleností mezi měřenými nebo
vybranými body.

Tsd Součet šikmých vzdáleností mezi měřenými nebo
vybranými body.

Vni. úhel Vnitřní horizontální úhel mezi posledními dvěma
měřenými nebo vybranými liniemi.
☞ Poslední linie vždy končí posledním

měřeným nebo vybraným bodem.

A_2D Horizontální plocha určená všemi měřenými nebo
vybranými body.

A_sl Skloněná plocha určená všemi měřenými nebo
vybranými body.

Sklon Úhel sklonu, mezi virtuální horizontální linií procházející
druhým a posledním bodem a skutečnou linií do
posledního měřeného nebo vybraného bodu.

Rozdíl výšek Převýšení mezi posledními dvěma měřenými nebo
vybranými body.

Kód Kód/Vrstva dalšího ukládaného bodu.

Pr Horizontální obvod, k dispozici s nejméně třemi
měřenými nebo vybranými body.
Hodnota se vždy počítá z uzavřeného počtu
změřených/vybraných bodů.
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Typ/Ikona Popis
Pr_3D Skloněný obvod, k dispozici s nejméně třemi měřenými

nebo vybranými body.
Hodnota se vždy počítá z uzavřeného počtu
změřených/vybraných bodů.

Linie Vzdálenost podél kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, vzdálenost podél
referenční linie.

Ofset Posun od kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, posun od refe-
renční linie.

H. rozd Převýšení měřené pozice od počátečního bodu kont-
rolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, od naměřené
pozice k začátku (prvnímu bodu) referenční linie.

BlkVol_H Vypočtený horizontální objem bloku. Výškově vztažený
k prvnímu vybranému/měřenému bodu. Je k dispozici
ihned, jakmile je zadána hodnota potřebné výšky a je
možné vypočítat plochu.

BlkVol_Sl Vypočtený skloněný objem bloku. Je k dispozici ihned,
jakmile je zadána hodnota potřebné výšky a je možné
vypočítat plochu.

dN Rozdíl severních souřadnic mezi posledními dvěma
měřenými nebo vybranými body.

dE Rozdíl východních souřadnic mezi posledními dvěma
měřenými nebo vybranými body.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic pro
aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kombinace
výškové a polohové složky) pro aktuální pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geometrické
přesnosti pro aktuální pozici.
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10 Postup potvrzení rovinnosti a rovnoměrnosti podlahy
Rovinatost je aplikace, která slouží ke kontrole podlahy z hlediska rovnoměrnosti
a rovinnosti a k vytvoření zprávy na základě naměřených výškových rozdílů.

☞ Je k dispozici jako samostatná licence.

Požadavky na linii:
• Body v proužku musí být od sebe vzdáleny 1 ft/30 cm.
• Proužky musí mít délku nejméně 11 ft/3,35 m.
• Proužky musí být vzájemně paralelní nebo kolmé.
• Paralelní proužky musí být od sebe vzdáleny 4 ft/1,20 m.

☞ Když nejsou požadavky splněny, nebo je splnit nelze, aplikace Rovina-
tost vydá varování.

☞ Funkce automatické
oblasti označuje
červeným rámečkem
oblasti, které jsou
příliš malé (>320 sqft/
29 m2).

☞ Oblasti, které jsou
dostatečně velké,
aby bylo možné
změřit dostatečný
počet bodů, jsou
zarámovány zeleným
rámečkem.

Srovnávací hodnoty pro výsledky:
Druh podlahy: Požadovaná

hodnota pro
rovinnost pod-
lahy

Požadovaná
hodnota pro rov-
noměrnost pod-
lahy

Nekritické prostory, strojovny, plo-
cha za domem, parkoviště, hustě
vydlážděné plochy

20 15

Obecné kanceláře, prostory v lehkém
průmyslu, plochy pokryté koberci

25 20

Podlahy v obecných skladech, labo-
ratoře, hustě vydlážděné plochy

30–35 20–25

Sklady s podlahami pro odlehčené
palety, ledové plochy

45 35

Obecný popis
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Druh podlahy: Požadovaná
hodnota pro
rovinnost pod-
lahy

Požadovaná
hodnota pro rov-
noměrnost pod-
lahy

Filmová a televizní studia >50 >50

☞
Tlačítkem Uložit pro zprávu  dokončíte kontroly kvality a uložíte
výsledky. Definice proužků již dále nelze upravit a v měření nelze
pokračovat.

☞ Neopouštějte aplikaci před dokončením kontrol. Když přepnete do jiné
aplikace, v měření Rovinatost nelze pokračovat.

1. Vyberte v menu Home Rovinatost.  

☞ Zkontrolujte, zda je položka Typ odr. hranolu
nastavena na hodnotu Bez Hranolu.

 

 Když použijete aplikaci, základna je již spuštěna.

2. Máte možnost vybrat nebo definovat referenční linii pro orientaci
základny.
Chcete-li provést tuto akci, klepněte na .
Referenční linii je potom možné vybrat z prvků projektu *.dxf, které byly
importovány do projektu nebo z naměřených dat. Můžete také vybrat
nebo změřit dva body a referenční linii vypočítat.

Klepnutím na tlačítko   potvrdíte referenční linii a můžete pokračovat
v definování základny.
Základna se automaticky vypočítá buď jako paralelní, nebo kolmá vůči
referenční linii.

 Chcete-li pokračovat bez definování reference, postupujte následovně.

3. Klepněte na stávající bod a potvrďte ho, nebo změřte a potvrďte
počáteční bod základny.
Potom klepněte na druhý stávající bod a potvrďte ho, nebo změřte
a potvrďte konečný bod základny.

Klepněte na Stop pruhu a potom na  , abyste vytvořili základnu.
Chcete-li zrušit definici základny, klepněte na tlačítko  .

 Níže je podrobněji popsán postup měření základny a proužků.

4. Zaměřte přístroj na první bod a klepněte na Start.
 Proběhne měření.
Klepnutím na Uložit
uložte počáteční bod
základny.

Podrobný postup kon-
troly Rovinatost a rov-
noměrnosti podlahy
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5. Zaměřte přístroj na konečný bod základny a znovu klepněte na Uložit.
 Bod se uloží a v zob-
razení mapy se zob-
razí náhled základny.
Klepněte na Stop
pruhu a potom na  

, abyste vytvořili
základnu.

☞ Pokud základna nesplňuje požadavek na minimální délku, bude vydáno
varování a měření je nutné zopakovat, než se uloží.

6. Klepnutím na Start pruhu zahájíte definování proužku kolmo nebo para-
lelně vůči základně. Tuto akci lze rovněž provést buď změřením dvou
bodů, nebo klepnutím dvou bodů v zobrazení mapy.

7. Zaměřte přístroj na první bod proužku a klepněte na Start.
Proběhne měření. Klepnutím na Uložit uložte počáteční bod proužku.

8. Zaměřte přístroj na konečný bod proužku tak, aby byl přibližně kolmý
nebo paralelní vůči základně, a znovu klepněte na Uložit.

 Konečný bod proužku
se vypočítá tak, že
výsledná linie bude
kolmá nebo paralelní
vůči základně.

9. Klepnutím na Stop pruhu vytvořte proužek.
10. Chcete-li vytvořit další

základny, spusťte
postup znovu.

 

11. Po definování základny a dostatečného počtu proužků klepněte na Scan
a začněte je skenovat.
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☞ Můžete definovat vlastní prahové hodnoty pro rovinnost a rovnoměrnost
podlahy.

Otevřete panel nástrojů a zvolte FF-FL meze .

Zadejte požadované hodnoty a použijte je klepnutím na .

  

  Průběh skenování
se zobrazuje na
informační liště.
Naskenované body
se automaticky uloží.

  Skenování se auto-
maticky dokončí po
naskenování všech
definovaných linií/
proužků. Výsledky
rovinnosti a rov-
noměrnosti podlahy
se zobrazují na
informační liště.
Můžete zahájit další
proužek nebo ske-
nování.
 

☞ Pokud jsou definovány prahové hodnoty, výsledky na
informační liště budou zobrazeny zeleně nebo červeně podle
toho, zda jsou v rozsahu prahových hodnot nebo mimo ně.

12.
Klepnutím na Uložit pro zprávu  uložíte výsledky skenování do
zprávy po dokončení výpočtů.
☞ Uvědomte si, že po vytvoření zprávy lze pokračovat ve

výpočtech, nikoli ve vytváření proužků nebo skenování.

Aplikace Rovinatost vyžaduje, aby byly body podél proužků měřeny v totožné
vzdálenosti 1ft/30cm. Viz také: Obecný popis

Práce s překážkami
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Pokud nelze bod naskenovat podle tohoto pravidla, aplikace ho na mapě označí
červeným trojúhelníkem.

Tyto vynechané body je nutné
určit ručně před dokončením
výpočtu Rovinatost. Klepnutím
na bod ho nastavte na jeho
pozici, umístěte na něj tyčku
a proveďte ručně měření.

☞ Nebo nastavte přístroj tak, aby se vynechané body naskenovaly
automaticky. Přístroj je možné kdykoli přemístit, pokud zůstanete ve
stejném souřadnicovém systému. Nastavte přístroj a klepnutím na Scan
pokračujte v měření bodů. Přístroj automaticky najde, změří a uloží
vynechané body.

☞ Klepněte na ikonu  na liště funkcí, abyste nastavili přístroj bez
opuštění aplikace Rovinatost. Viz také: Lišta funkcí
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11 Náčrt - Kreslení výkresu
11.1 Body, Linie a Oblouky

Aplikaci Kreslení lze použít bez připojeného přístroje.
Lze vytvořit vytyčovací výkresy obsahující body, linie
a oblouky. Tyto výkresy lze poté použít v ostatních
aplikacích a přímo je vytyčovat.

 

  
Následující text obsahuje průvodce pro použití
některých klíčových funkcí v Kreslení pro tvorbu
vytyčovacích výkresů.
☞ Není nutné připojení přístroje.

 

  Příklad vytyčovacího
výkresu

Přístup k aplikaci
Vyberte v menu Home Kreslení.

Kreslení bodů a linií

☞ Pokud jsou zde bodová data, klepněte na bod, na kterém chcete začít.

1. Zobrazí se Kreslící nástroj.
Klepnutím na Kreslící nástroj definujete úhel následujícího bodu. Hod-
notu úhlu lze rovněž zadat na panelu nástrojů. Použijte lištu nástrojů pro
zadání dalších informací o poloze dalšího bodu.
• Lišta nástrojů obsahuje nástroje pro editaci úhlu, vzdálenosti,

výšky a pro kreslení linií mezi body.
• Chcete-li snadno vytvořit několik bodů v jediném kroku, použijte

více bodů a zadejte požadovaný počet bodů.
  Takzvaný „sunburst“

označuje sever
v místním souřadni-
covém systému.
Indikátor úhlu je zob-
razen také v inter-
valu 45°. Zadaný úhel
je vždy uveden vzhle-
dem k severu.

2. Klepnutím na  potvrďte pozici bodu. Celý postup lze opakovat.

☞ Pomocí CODE lze definovat a použít kód pro každý nahraný bod.

☞ Klepnutím na  zapnete otáčení.

Obecný popis

Tvorba výkresu krok za
krokem
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 V 3D zobrazení
zůstává „sunburst“
statický. V rovinném
zobrazení je orien-
tován na sever.
Oranžový průsečík
označuje v rovinném
zobrazení úhel vzhle-
dem k severu,
přičemž promítaný
úhel se liší od zadané
hodnoty v závislosti
na otočení.

 ☞ Klepnutím na Severku přepnete zpět do 2D zobrazení.

☞ Funkce Odstranit je dostupná na Panelu nástrojů.

Vyberte prvky pro odstranění a stiskněte .

  

☞ V Možnosti prohlížení můžete přepínat mezi hodnotami 2D a 3D linií
zobrazenými v mapě. Tloušťka linie je nutné přepnout na Zapnuto.

  Ve 2D zobrazení
se délka horizontální
linie zobrazuje tak,
jak byla zadána pro
vzdálenost. Ve 3D
se zobrazuje šikmá
vzdálenost.

Kreslení oblouku
1. Pro vykreslení oblouku vyberte Oblouky z menu Kreslící funkce.
2. Klepněte na požadované body oblouku.

☞ Oblouky lze kreslit výběrem dvou bodů a zadáním poloměru do lišty
nástrojů, nebo výběrem tří bodů. Při výběru na tří bodů se automaticky
vypočítá poloměr oblouku a pole pro zadání poloměru bude jen pro
čtení.

3. Zobrazí se potenciální oblouky, vybraný je zobrazený světle modře.
Pro výběr jiného oblouku na něj jednoduše klepněte.
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4. Klepnutím na  uložte oblouk.

   

Kreslení kruhu
1. Pro vykreslení kruhu vyberte Oblouky z menu Kreslící funkce.
2. Vyberte na Panelu nástrojů Kružnice.
3. Chcete-li vytvořit kruh, použijte jednu z následujících možností:

• Vyberte střed a zadejte poloměr.
• Vyberte střed a počáteční bod.

Poloměr se vypočítá automaticky.
• Vyberte 3 body, které budou ležet na kružnici.

Poloměr se vypočítá automaticky a střed se uloží.

 

☞ Potenciální kruhy se zobrazí světle modrou barvou.
Při výběru dvou nebo tří bodů bude pole pro zadání poloměru jen pro
čtení.
Výška kruhu je definována počátečním bodem. Není-li pro počáteční bod
výška definována, výška kruhu se nastaví na nulu.

4. Klepnutím na  uložte kruh.

Rozdělení linie nebo oblouku na stejné segmenty
1. Pro rovnoměrné rozložení bodů podél oblouku/linie vyberte Vytvoření

bodu z menu Kreslící funkce.
2. Vyberte na Panelu nástrojů Rozdělení-Linie.  
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3.
Vyberte linii, kterou chcete rozdělit a zadejte počet segmentů , nebo

alternativně délku intervalu .

4. Potvrďte klepnutím na .

   

Vytvoření odsazených bodů
1. Pro tvorbu odsazených prvků v náčrtu, vyberte Ofsety z menu Kreslící

funkce.
2.

Vyberte body pro odsazení, pak zadejte hodnotu posunu v . Dále

zadejte v případě potřeby hodnotu posunu výšky v .

☞ Podle potřeby zapněte nebo vypněte kreslení linie . Použijte
převrácení  pro změnu hodnoty posunu z kladné na zápornou.

   

☞ Uložit Zobrazení, zobrazuje dva body v každém rohu pravoúhlého
posunu, lze přepnout ON/OFF z Panelu nástrojů.
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3. Potvrďte klepnutím na .

Vytvoření bodů nebo linií definováním směru a sklonu
1. Vyberte Body a Linie v menu Kreslící funkce.
2. Vyberte na Panelu nástrojů Vytvořte Bod / Linii.

  

3. Vyberte bod.
4. Proveďte nezbytná nastavení na panelu nástrojů:

• Zadejte nebo změňte horizontální úhel.
• Zadejte nebo změňte hodnotu vzdálenosti.

Klepnutím na příslušné tlačítko přepnete mezi šikmou vzdáleností

 a horizontální vzdáleností .
• Zadejte nebo změňte hodnotu sklonu.

Klepnutím na příslušné tlačítko přepnete mezi kladným sklonem

 a záporným sklonem .
• Podle potřeby zapněte nebo vypněte kreslení linie .

☞ Chcete-li automaticky nastavit hodnoty pro horizontální úhel, vzdálenost
a sklon, vyberte druhý bod.

  

☞ Pomocí CODE lze definovat a použít kód pro každý nahraný bod.

5. Klepnutím na  uložíte promítnutý bod nebo linii.
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☞ K dispozici v iCON build i iCON site Plus.

Vytváření bodů pomocí nástroje Úchop bodů
1. Vyberte v menu Home Kreslení/Kreslení.

2. Vyberte Vytvoření bodu v menu Kreslící funkce.
3. Na panelu nástrojů vyberte Úchop bodů.  

Zobrazí se panel nástrojů pro Úchop bodů. V následující tabulce nalez-
nete popis tlačítek panelu nástrojů.

4. Vyberte všechny linie, oblouky nebo kruhy, pro které chcete vytvořit body.
K rychlému výběru nebo zrušení výběru použijte režim Výběr okna.

5. Aktivujte příslušné tlačítko panelu nástrojů, abyste vytvořili prostřední
body, středy nebo průsečíky pro vybrané prvky.

 

Po aktivaci tlačítka se v zobrazení mapy zob-
razí náhled výsledných bodů. Aktivní tlačítko je
zvýrazněno zeleně.

 

6. Klepnutím na  potvrdíte náhled a vytvoříte body.
 

Postup vytvoření bodů
pomocí nástroje Úchop
bodů
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Panel nástrojů pro Úchop bodů
Tlačítko
panelu
nástrojů

Popis

Klepnutím na toto tlačítko spustíte režim Výběr okna. Tento
režim umožňuje vybrat několik prvků najednou (nebo jejich
výběr zrušit), aniž byste na ně museli klepnout jednotlivě. Vybrat
(nebo zrušit výběr) lze všechny prvky umístěné v definované
oblasti výběru.
• Pravoúhlou oblast výběru definujete klepnutím na dva body

v rozích oblasti.
• Klepnutím na  přidáte prvky v oblasti výběru do výběru.
•

Aktivací  a klepnutím na  zrušíte výběr prvků
v oblasti výběru.

Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte středy pro vybrané prvky.
☞ Ve výchozím nastavení je tlačítko aktivováno.

Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte prostřední body pro vybrané
prvky.

Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte průsečíky pro vybrané prvky.

Klepnutím na tlačítko zrušíte výběr všech vybraných prvků.

Klepnutím na tlačítko vytvoříte odpovídající body.

11.2 Šablony a Sledování
Dále najdete podrobného průvodce použitím dalších funkcí Kreslení, včetně
Šablony a Sledovat, pro vytvoření vytyčovacího výkresu.

1. • Vyberte Sledovat v menu Kreslící funkce.
• Klepněte na obrazovku mapy a nakreslete více bodů. Linie budou

nakresleny mezi vytvořenými body.
• Klepněte na Zavřít obrázek  a dokončete tvar.

  

☞

Průvodce použitím
Šablony a Sledovat
krok za krokem
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2. • Měřítko výkresu můžete upravit přidáním rozměrů jednotlivým liniím.
Použité rozměry se zkontrolují z hlediska matematické konzistence.

• Chcete-li vyrovnat výkres s existující „orientační linií“, klepněte

na . Vyberte dva body nebo linii a aplikujte orientaci.
• Klepněte na . Proces Sledování je dokončen.

  

3. • Pro nakreslení linie mezi dvěma body vyberte možnost Body
a Linie v menu Kreslící funkce.

• Potom vyberte na Panelu nástrojů Spojit body.
• Chcete-li nakreslit lomenou čáru, klepněte na tlačítko Lomená

čára . Klepněte na body, které chcete spojit, a potom klepněte

na .

  

    

4. • Funkce Odstranit je dostupná na Panelu nástrojů.
• Vyberte prvky, které chcete odstranit, a potom klepněte na .
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5. • Chcete-li na body aplikovat modely rozvržení ukotvení, vyberte
Šablony v menu Kreslící funkce.

• V Průvodci modely vyberte Kotevní šrouby.
• Otevře se Průvodce kreslením Kotevních šroubů. Vyberte vzor

Kotevních šroubů.
• Použijte příslušné rozměry na jednotlivé linie a pokračujte klepnutím

na další krok Průvodce .
• V dalším kroku vyberte umístění šablony, kterým definuje, kde

bude šablona umístěna podle stávajícího bodu.
  

   

6. • Pokud chcete otočit šablonu a zarovnat ji s určitou linií nebo úhlem,
vyberte dva body nebo příslušnou linii.

• Pokud není potřeba žádná speciální orientace, tento krok přeskočte

klepnutím na tlačítko  v průvodci.
• V závěrečném kroku Průvodce vyberte body, na které bude šablona

aplikována. Klepněte na . Šablona bude aplikována na všechny
vybrané body.
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☞ Kromě umístění šablon kotevních šroubů umožňuje software také
snadné vytvoření nik oken budov: V Průvodci modely vyberte Okna
budov. V dalším kroku vyberte model niky okna. Použijte příslušné
rozměry na jednotlivé linie a pokračujte klepnutím na další krok

Průvodce .
Nakonec vyberte linii, na kterou aplikujete šablonu niky okna. Posuňte
počáteční bod linie dle potřeby a definujte, zda má být na levou či pra-
vou stranu linie použit vzor.

11.3 Postup slučování modelů (kresby, soubory PDF)
Do úlohy je možné importovat několik modelů, například půdorysy podlah nebo
instalační plány. Po importu můžete pomocí nástroje Sloučení dat změnit měřítko
modelů, otočit je a vzájemně vyrovnávat.
Povolené formáty souborů:
• 2D PDF: Vektorový soubor PDF, obvykle vytvořený v programu CAD.
• DXF
• DWG

☞ Informace o importu referenčních dat najdete v Import dat do projektu 
krok za krokem (v části 2.2 Import, Export, nebo Smazání dat).

☞ Zajistěte, aby byly potřebné modely načteny do aktivního projektu.

1. Vyberte v menu Home Kreslení.

 Je zobrazeno zobrazení mapy.  

Import modelů

Podrobný postup
slučování modelů
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☞ Každý model musí obsahovat dva body, které mohou sloužit jako refe-
renční pro účely změny měřítka, otočení a vyrovnání vektorových dat.
V případě potřeby vytvořte tyto body pro každý model před slučováním.

2. Pro sloučení modelů vyberte položku Sloučení dat
v menu Kreslící funkce.

3.

Vyberte model, u kterého chcete změnit měřítko,
otočit ho či vyrovnat.

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem
průvodce.

 

 V zobrazení mapy se zobrazí všechny dostupné body
vybraného modelu.

 

4. Vyberte dva body, které se použijí jako zdrojové.
Pro zrušení výběru bodů klepněte na .

Klepnutím na  pokračujte dalším krokem průvodce.
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5. V zobrazení mapy se zobrazí model sloužící jako cíl
pro vyrovnání.

Vyberte dva body, které se použijí jako cílové.
Pro zrušení výběru bodů klepněte na .

 

☞ V případě potřeby zapněte možnost Zobrazit body ve Správci vrstev.

6. Chcete-li sloučit modely, klepněte na .
7. V případě potřeby upravte název souboru sloučených modelů.

Klepnutím na  uložíte změny.
 Je zobrazeno zobrazení mapy. Modely jsou nyní vůči

sobě vzájemně vyrovnány.
 

11.4 Kreslení Funkce lišty nástrojů
V závislosti na zvolené Kreslící funkce obsahuje panel nástrojů některé další
funkce.

  

Funkce lišty nástrojů
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Funkce Popis
Počáteční bod Lze vybrat bod jako nový počáteční bod.

Spojit body Klepněte na body pro vytvoření linie mezi body.

Uzavřít obrazec Klepněte dále pro uzavření obrazce.

Otočit kreslicí
nástroj

Otočí Kreslící nástroj podle přednastavení,
například referenční linie nebo konstrukčního
výkresu, aby bylo možné použít tento užitečný
nástroj v otočené pozici.
☞ K dispozici pouze pro iCON build a iCON

site Plus.

Nový bod Vložte bod do mapy zadáním jeho souřadnic
nebo naskenováním QR kódu, nebo vyberte bod
a přizpůsobte souřadnice novému bodu. Nový bod
může být vytvořen jako bod BP.
☞

Klepnutím na tlačítko  spusťte ske-
nování QR kódu.
Viz také: Podrobný popis importu dat 
pomocí QR-Scan

Upravit bod Po výběru bodu z mapy mohou být povolené hod-
noty editovány.

Vytvořte Bod /
Linii

Umožňuje vytvořit bod nebo linii definováním směru
a sklonu.

ID bodu Klepněte na ID bodu pro editaci ID následujícího
bodu.

bod Bodového
pole

Klepnutím aktivujte funkci bod Bodového pole.
Když je aktivována, nové body se uloží jako body
BP.

Uložit rad. bod Umožňuje uložení bodu ve středu oblouku spolu
s obloukem.

Dlouhý / krátký Při tvorbě oblouku lze přepínat mezi dlouhým
a krátkým segmentem kruhu. Jako výchozí je
vybrán krátký segment.

Kružnice Umožňuje vytvářet kruhy.
☞ K dispozici pouze pro iCON build a iCON

site Plus.

Vzd-Vzd Vyberte dva body a potřebné vzdálenosti pro
průsečík. Po protnutí teoretických kruhů vyberte
uložení bodu z průsečíku.
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Funkce Popis
Vzd-Úhel Zadejte bod a vzdálenost. Pak vyberte druhý bod

a úhel pro teoretickou linii procházející bodem. Po
protnutí teoretického kruhu a linie vyberte uložení
bodu z průsečíku.

Úhel-Úhel Vyberte dva body a úhly pro teoretické linie
procházející těmito body. Po protnutí teoretických
linií vyberte uložení bodu z průsečíku.

Průsečík Vyberte první linii, nebo dva její body. Vyberte
druhou linii, nebo dva její body. Po protnutí teore-
tických linií vyberte uložení bodu průsečíku.

Linie-Ofset Vyberte linii pro odsazení, nebo dva její body. Pak
zadejte staničení a kolmici a uložte nový bod.

Rozdělení-Linie Vyberte linii, nebo dva její body, nebo oblouk pro
rozdělení do segmentů.

Úchop bodů Vyberte linie, oblouky nebo kruhy a vytvořte jejich
prostřední body, průsečíky nebo středy.
☞ K dispozici pouze pro iCON build a iCON

site Plus.
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12 Postup vytyčování TPS + GPS
12.1 Vytyčování TPS + GPS

☞ Aplikace Vytyčení umožňuje umístit značky v terénu v předdefinovaných
bodech. Předdefinované body jsou body k vytyčení.

P0

P2 P3

P1
P8

P7

006790_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1... Vytyčovaný
bod

Vytyčovací body lze:
• Nahrát do projektu jako soubor. Další informace najdete v bodě Import dat do 

projektu krok za krokem.
• Lze je vytvořit v aplikaci Kreslení a přímo používat. Viz bod 11 Náčrt - Kres-

lení výkresu.

Tato kapitola popisuje vytyčování bodů, linií a oblouků pomocí GPS a Totální
stanice.

☞ Informace o práci s digitálním modelem terénu najdete v kapitole 13 Jak 
měřit povrchy .

P1

P0
P2

d1

d2
d3

006776_001

 

P0 Stanovisko
P1 Aktuální

poloha cíle
P2 Vytyčovaný

bod
d1 Vytyčovací

prvek
d2 Vytyčovací

prvek
d3 Vytyčovací

prvek

Obecný popis

Rozvržení prvků, TPS
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d1

P1

P0

d2

006777_001

 
P0 Aktuální

poloha cíle
P1 Vytyčovaný

bod
d1 Vytyčovaná

vzdálenost
d2 Převýšení

mezi
aktuální
polohou
a vytyčova
ným
bodem

a Vytyčení
směru

iCON build umožňuje připojit ID k vytyčovanému bodu:
1. Vyberte v menu Home Vytyčení Bodů nebo

Vytyčení Linií.
 

 

 Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Vyberte vytyčovaný
prvek. Nastavte lištu
měření tak, aby zob-
razovala ID bodu,
pak klepněte na ID
bodu.

 

3. Klepněte na
zaškrtávací políčko
ID bodu a potvrďte

klepnutím na .

 

Rozvržení prvků, GPS

Přiřazení ID
vytyčovanému bodu
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 Změřte a uložte nový
bod. Tento bod bude
uložen s přidruženým
ID.

 

☞ Pokud je vybrána jako vytyčovací prvek linie, bude přidružený název
dodržovat tuto konvenci: počáteční ID mínus koncové ID podtržítko
doplňkové číslo. Například pro linii z bodu ID 10 do bodu ID 17 bude
10-17_1, 10-17_2 atd.

12.2 Vytyčení bodů TPS + GPS

P0

P3

P1

P4
P5
P6
P7
P8

P2
abb

006778_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1 ... Vytyčované
body

a Poloměr
b Posun

Dané:
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Body jsou aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ Hlavní postup je pro Totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Bodů .  

Obecný popis

Vytyčení bodů krok za
krokem
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2. Vyberte vytyčovaný
bod a postupujte dle
průvodce pro navigaci
cíle do hledaného
bodu.

 

  

3. Po zacílení daleko-
hledu na cílový
bod stiskněte Měřit.
Bude zobrazen
rozdíl mezi měřeným
a vytyčovaným
bodem. Barva
měřeného bodu uka-
zuje, zda je vytyčení
v nastavené toleranci.

 

☞ Jakmile je tyčka/rover ve vzdálenosti do 2 m od vybraného bodu, zob-
razení mapy se automaticky změní na zobrazení Bullseye. Další infor-
mace najdete také zde: Změna zobrazení

4. Uložte bod klepnutím
na Uložit, nebo ho
změřte znovu pomocí
Měřit.
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5. Jakmile je poloha
vytyčovaného bodu
označena, lze vybrat
další bod a celý
postup opakovat.

 

☞ V 5“ nebo 7“ režimu, pokud je aktivní zobrazení více oken, použijte
Seznam bodů k vytyčení k zobrazení bodů pro vytyčení. Body pro
vytyčení lze také vybrat v seznamu.

☞ Definujte Režim měření v menu Status 1.

☞
Tolerance lze nastavit v Jednotky , v menu Home.

☞ GPS a pohyb Robotické Totální stanice:
Při pohybu cíle jsou měřená data a navigační informace zobrazovány
v reálném čase v Informační liště. Jakmile se bod na obrazovce zbarví
zeleně, je bod vytyčen v rámci nastavené tolerance. Pro uložení bodů při
použití Totální stanice stiskněte Uložit. Pokud používáte GPS, stiskněte
Měřit.

12.3 Vytyčení pomocí dvou oměrek

P1

P2 P3

006779_001

 

P1, P2Stávající
bod

P3 Nasta-
vování
bodu

Dané:
• Stávající body již jsou vytyčeny v terénu.
• Body jsou aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ Proces nevyžaduje použití Total Station nebo GPS. Postačí dvě pásma.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Bodů.  

Obecný popis

Vytyčení pomocí dvou
pásem krok za krokem
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2. Vyberte na Panelu
nástrojů dvě oměrky.

 

3. Klepněte na dva již
vytyčené body.

 

4. Potom klepněte na
vytyčovaný bod.

 

  Zobrazí se
vzdálenosti od
dvou kotvicích bodů
k vytyčovanému
bodu. Pomocí dvou
pásem je možné
vytyčit bod.
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12.4 Vytyčování skrytých bodů TPS

18921-001

P0

P1

P2
d

PP0

 

P0 Známé stanovisko
P1 Hranol 1
P2 Hranol 2
P? Skrytý bod
d Vzdálenost mezi hranolem 1 a skrytým bodem

Dané:
• Licence Hidden Point je k dispozici a je aktivní.
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Vzdálenost mezi hranoly v terénu je větší než 10 cm.
• Délka tyče je větší než vzdálenost mezi dvěma hranoly.

☞ Můžete použít libovolnou rovnou tyč, například dřevěnou, nivelační lať
nebo tyč se dvěma hranoly.

☞ Skryté body můžete měřit v libovolné mapové aplikaci.

1. V aktuální aplikaci klepněte na  na Stavové liště a zvolte Typ

odr. hranolu .

2. Chcete-li nakonfigurovat tyčku pro skrytý bod,
klepněte na Hidden Point.

☞ Pokud je tyčka pro skrytý bod již nakonfigurována, klepněte na tlačítko
Hidden Point a podržte ho, abyste konfiguraci mohli znovu upravit.

3. Na obrazovce konfigurace nastavte typy hranolů pro oba hranoly. Zadejte
délku tyčky.

Potvrďte akci klepnutím na .

4. Je zobrazena obrazovka Mapa.
Vyberte skrytý bod, který chcete měřit.

5. Podle pokynů na obrazovce změřte první a druhý hranol na tyčce.
Po změření obou hranolů se vypočítá skrytý bod. Bodu se přiřadí kód
„Skrytý“.

☞ Konfigurace tyčky pro skryté body zůstane aktivní, dokud se nezmění typ
hranolu.

Obecný popis

Vytyčení skrytých bodů
krok za krokem
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12.5 Vytyčování bodů s Referenční linií TPS + GPS

2

1

P1

P2

P0

b

a
c

006780_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1 Měřený
bod

P2 Vytyčovaný
bod

a Referenční
linie

b Linie
c Posun

Dané:
• Přístroj je připojen a nastavena orientace na známém stanovisku a při známé

výšce.
• Body jsou aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ Hlavní postup je pro Totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Bodů.  

2. Vyberte na Panelu
nástrojů reference.

 

3. Definujte Referenční
linii, pak pomocí
nástrojů nastavte její
posun (pokud je
potřeba). Potvrďte

klepnutím na .

 

Obecný popis

Vytyčení bodů s Refe-
renční linií krok za kro-
kem

Postup vytyčování TPS + GPS 225



4. Vyberte bod
k vytyčení a stiskněte
Měřit. Bude zobrazen
rozdíl mezi měřeným
a vytyčovaným
bodem vzhledem
k definované Refe-
renční linii.

 

☞ Jakmile je tyčka/rover ve vzdálenosti do 2 m od vybraného bodu, zob-
razení mapy se automaticky změní na zobrazení Bullseye. Další infor-
mace najdete také zde: Změna zobrazení

5. Jakmile je poloha
označena (v terénu)
a uložena, lze vybrat
další bod a celý
postup opakovat.

 

☞ GPS a pohyb Robotické Totální stanice:
Při pohybu cíle jsou měřená data a navigační informace zobrazovány
v reálném čase v Informační liště. Jakmile se bod na obrazovce zbarví
zeleně, je bod vytyčen v rámci nastavené tolerance. Pro uložení bodů při
použití Totální stanice stiskněte Uložit. Pokud používáte GPS, stiskněte
Měřit.

12.6 Vytyčování bodů, linií, oblouků s referenční výškou TPS + GPS

P2

P1 P0

19084_001

 

P0 Známé stanovisko
P1 Měřený bod
P2 Vytyčovaný bod

a, b Posun vzdáleností
c Posun výšky
d Referenční výška

Obecný popis
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Dané:
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Data jsou aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ K dispozici pouze pro iCON build Plus.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení.

2. Vyberte na Panelu nástrojů Referenční výška.

Zobrazí se panel nástrojů pro referenční výšku.  

3. Referenční výšku můžete definovat jednou z následujících možností:
• Vyberte bod s požadovanou výškou.
• Vyberte povrch. V případě potřeby použijte k posunutí povrchu panel

nástrojů. 
• Přímo zadejte referenční výšku na panelu nástrojů. 
Potvrďte klepnutím na .

4. Vyberte bod, linii nebo oblouk pro vytyčení. Stiskněte tlačítko Měřit.
Hodnota Nad a Pod od definované referenční výšky k pozici měření se
vypočítá.
Chcete-li bod uložit, klepněte na tlačítko Uložit.

 

Podrobný postup
vytyčení bodů s refe-
renční výškou
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☞ Jakmile je poloha označena (v terénu) a bod je uložen, lze vybrat další
prvek a celý postup uložení opakovat.

12.7 Vytyčení Linií a Oblouků TPS + GPS

P0

P1

P2

abb

006781_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1 ... Vytyčované
body

a Poloměr
b Posun

Dané:
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Body/Linie/Oblouky jsou dostupné v aktuální úloze. Viz bod Import dat do 

projektu krok za krokem.

☞ Hlavní postup je pro Totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Linií.  

2. • Definujte nebo vyberte linii/oblouk pro vytyčení klepnutím na
příslušné prvky.

• Pro změnu orientace linie vyberte na Panelu nástrojů

převrácení . Po definici linie stiskněte Měřit.
   

3. • Jakmile je cíl v toleranci, změní se barva na zelenou. Stiskněte
tlačítko Uložit. Označte vytyčenou polohu (v terénu).

• Tento postup lze se stejnou linií opakovat. Pokud chcete vytyčovat
jinou linii, klepněte na požadovanou linii a pokračujte ve vytyčování.

Obecný popis

Vytyčení linií a oblouků
krok za krokem
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☞ Definujte Režim měření v menu Status 1.

☞ GPS a pohyb Robotické Totální stanice:
Při pohybu cíle jsou měřená data a navigační informace zobrazovány
v reálném čase v Informační liště. Jakmile se bod na obrazovce zbarví
zeleně, je bod vytyčen v rámci nastavené tolerance. Pro uložení bodů při
použití Totální stanice stiskněte Uložit. Pokud používáte GPS, stiskněte
Měřit.

12.8 Vytyčení objektů

☞ iCON build vyžaduje licenci pro použití aplikace.

Aplikace Vytyčení Objektů umožňuje import souborů IFC včetně atributů
IFC obsažených objektů.
Na základě importovaných modelů objektu aplikace umožní vytyčit rohové body
nebo hrany objektu.

Dané:
• Senzor je připojen a nastavena orientace na známém stanovisku a známé

výšce.
• Soubor IFC s objekty je dostupný v aktuální úloze. Viz bod Import dat do 

projektu krok za krokem.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Objektů.
Je zobrazena obrazovka Mapa.
☞ Aplikace Vytyčení Objektů není dostupná

při použití softwaru iCON na iCON iCR80
nebo na iCB.

2. Vyberte objekt klepnutím na objekt na mapě. Je možné vybrat více
objektů.
Klepnutím na Smazat zrušíte výběr všech vybraných objektů.

☞ Nebo použijte pro výběr objektů Zobrazení stromu IFC. Viz  Podrobný 
postup použití Zobrazení stromu IFC (1.4.5 Možnosti zobrazení ).

Obecný popis

Vytyčení objektů krok
za krokem
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 Vybrané objekty jsou v zobrazení mapy zvýrazněny
modře a v zobrazení stromu žlutě. Zobrazené rohové
body a hrany objektů jsou pouze simulované a slouží
pouze jako reference.

 

☞  

U válcovitých objektů, jako jsou potrubí nebo sloupy, se zobrazí násle-
dující body a linie zjednodušující proces vytyčování:
• Osová čára objektu
• Čtyři čáry reprezentující vnější hrany objektu
• Začátek, konec a střed každé čáry
U pravoúhlých objektů, jako jsou stěny, desky nebo okna, se zobrazí
následující body a linie zjednodušující proces vytyčování:
• Čáry na hranách a osové čáry každého povrchu
• Střed každé čáry
• Středy všech pravoúhlých povrchů
• Střed každého 3D tvaru
☞ Pokud je tvar pravoúhlého objektu přerušen například otvory

nebo okny, zobrazí se pouze rohové body a line na hranách.

3. Vyberte rohový bod, střed nebo hranu objektu k vytyčení.
Pro vytyčení několika bodů za sebou vyberte na panelu nástrojů Seznam
k vytyčení. Viz bod  Funkce Seznam k vytyčení.

☞ Atributy vytyčovaného objektu je možné přenést do informací o bodu.

Klepněte na Nastavení info. Atributů  na panelu Ovladač mapy>Zob-
razit a nakonfigurujte informace o atributu. Více také: Zobrazení atributů 
IFC v Informační liště. Při vytyčování bodu se informace o atributu
zkopírují do informací o bodu tak, jak je nakonfigurován.

☞ Aktivujte Více oken a Seznam bodů k vytyčení, abyste zobrazili seznam
bodů a mapu vedle sebe. Body pro vytyčení lze také vybrat v seznamu.
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4. Pomocí průvodce naveďte cíl na vybraný bod. Jakmile je cíl v toleranci,
změní se barva na zelenou.
Pro uložení vybraného bodu stiskněte Uložit. Označte vytyčenou polohu
(v terénu).
 

  

☞ Definujte na stavové liště Režim měření.

☞ GPS a pohyb Robotické Totální stanice:
Při pohybu cíle jsou měřená data a navigační informace zobrazovány
v reálném čase v Informační liště. Jakmile se bod na obrazovce zbarví
zeleně, je bod vytyčen v rámci nastavené tolerance. Pro uložení bodů při
použití Totální stanice stiskněte Uložit. Pokud používáte GPS, stiskněte
Měřit.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Objektů.
Je zobrazena obrazovka Mapa.
☞ Aplikace Vytyčení Objektů není dostupná

při použití softwaru iCON na iCON iCR80.

2. iCON site: Klepněte na klávesu Oblíbené a vyberte
Nastavení.
iCON build: Klepněte na klávesu Nastavení.

3. V sekci Řídící přímka vyberte Kdekoliv.

4. Urovnejte přístroj a klepněte na další krok Průvodce .
Je zobrazena obrazovka Mapa.

5. Podle pokynů změřte počáteční a koncový bod kontrolní přímky.
Zobrazí se náhled kontrolní přímky.

6. Pro posunutí kontrolní přímky na objekt IFC klepněte na Posunout.
7. • Vyberte objekt IFC a vyberte bod objektu, abyste ho definovali jako

alternativní počátek kontrolní přímky.
• Vyberte další bod stejného nebo jiného objektu, abyste definovali

směr kontrolní přímky.
• Zadejte hodnotu posunu v panelu nástrojů. Pro měření posunu

stiskněte Měřit.

Posunutí kontrolní
přímky na objekt IFC
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8.
Klepnutím na  přepnete orientaci kontrolní přímky mezi severní
a východní.

Klepnutím na  zrušíte posunutí kontrolní přímky.

Klepnutím na  potvrďte posun.

9. Klepnutím na  potvrďte polohu stanice.

V aplikaci Vytyčení Objektů umožňuje funkce Seznam k vytyčení přidávat body
vybraných objektů do Seznam bodů k vytyčení.

Panel nástrojů Seznam k vytyčení
Tlačítko panelu
nástrojů

Popis

Klepnutím na tlačítko vyberete všechny dostupné body
vybraných objektů.
☞ Počet dostupných bodů pro výběr je definován

počtem vybraných objektů IFC.

Klepnutím na toto tlačítko spustíte režim Výběr okna. Tento
režim umožňuje vybrat několik bodů najednou (nebo jejich
výběr zrušit), aniž byste na ně museli klepnout jednotlivě.
Vybrat (nebo zrušit výběr) lze všechny body objektů a další
body umístěné v definované oblasti výběru.
• Oblast výběru definujete klepnutím na tolik bodů kolik je

požadovaný počet rohů výběrové oblasti.
• Klepnutím na  přidáte body v oblasti výběru do výběru

bodů.
•

Aktivací  a klepnutím na  zrušíte výběr bodů
v oblasti výběru.

Klepnutím na tlačítko zrušíte výběr všech vybraných bodů.

Klepnutím na tlačítko zrušíte akci.

Funkce Seznam
k vytyčení
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Tlačítko panelu
nástrojů

Popis

Klepnutím na tlačítko přidáte vybrané body do Seznam bodů
k vytyčení.

☞ V 7“ režimu zobrazení aktivujte Více oken a Seznam bodů k vytyčení,
abyste zobrazili seznam bodů a mapu vedle sebe.

1. Vyberte objekt klepnutím na objekt na mapě.  
2. Pro zobrazení panelu nástrojů Seznam k vytyčení

vyberte na panelu nástrojů Seznam k vytyčení.

 

3. Pomocí panelu nástrojů Seznam k vytyčení vyberte body. Klepněte na 
a přidejte vybrané body do nového nebo stávajícího Seznam bodů
k vytyčení.
 
Zobrazí se následující obrazovka:  
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4. ☞ Klepnutím na Zpět se vrátíte do zobrazení mapy bez vytvoření
seznamu vytyčování pro vytvořené body.

• Chcete-li přidávat body do nového seznamu vytyčování, zadejte
název a klepněte na .

• Chcete-li přidávat body do stávajícího seznamu vytyčování, klepněte
na příslušný řádek v seznamu.

Zobrazí se zpráva informující o počtu bodů přidávaných do nového nebo
stávajícího seznamu vytyčování.
Stisknutím OK se vrátíte do zobrazení mapy.

12.9 Zapisovač vytyčení TPS + GPS

Stake Writer umožňuje uživatelsky komfortní označení hodnot výkopu/násypu při
vytyčování.

Funkce je dostupná v aplikacích:
• Vytyčení

Viz také: Popis
• Nad a Pod

Viz také: Obecné funkce Panelu nástrojů Výkop/Násyp 
• Roading

Viz také: Popis
• Svahy

Viz také: Funkce lišty nástrojů

Když načtete data projektu a připojíte se k senzoru, můžete použít příslušnou
aplikaci.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení.  

2. Vyberte na Panelu nástrojů Stake Writer.  

Zobrazí se konfigurační obrazovka, na které můžete vybrat požadovanou
metodu popisu kolíků a nakonfigurovat rozměry kolíku.
3. V Nastavení klepněte na tlačítko a zapněte Popis kolíků Zapnuto.

  

Obecný popis

Podrobný postup
použití Stake Writer
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4. V položce Vzdálenost popisu vyberte z možností:
• Od země
• Od vrchu kolíku
• Uživ. definovaný
Obvyklá metoda je Uživ. definovaný. Při jejím použití se nepoužívá
žádná asistence s popisem kolíků.

5. Na obrazovce Rozměry kolíku definujte parametry podle potřeby.
 

022787_001

da

c

b

 

a Délka kolíku
b Spodní odstup
c Vrchní odstup
d Rozsah pro použití značky je v souladu

s definicí Interval Nad Pod.
 - Zadejte délku kolíku použitého pro vytyčování. Tato možnost je

dostupná jen u metody Od země.
- Zadejte interval, ve kterém se bude počítat snadno použitelná hod-

nota Nad a Pod pro popis na kolíku.
Například hodnota Interval Nad Pod 0,5m označuje, že software
vypočítá značku v intervalech po 0,5m, tj. výkop nebo násyp ve
vzdálenosti 0,0m, nebo 0,5m, nebo 1,0m nebo 1,5m atd.
Hodnotu intervalu je možné nastavit také na 0.

- Zadejte hodnoty Spodní odstup a Vrchní odstup, abyste definovali
okraj u horního/dolního konce kolíku, který nebude pro popis k dis-
pozici.
Pokud vypočítaná značka Nad a Pod leží mimo udaný rozsah,
systém vydá upozornění.
Horní/dolní okraj lze nastavit na 0, což znamená, že k dispozici pro
popis je celá délka kolíku.

6. Klepnutím na  potvrdíte všechna nastavení a můžete pokračovat
podle části Popis kolíků.

☞ Klepnutím na  obnovíte všechny výchozí konfigurace. Metoda zápisu
vytyčení se resetuje na Od země.

7. V zobrazení mapy vyberte vytyčovaný prvek.
8. Start měření.

Když je pozice
tyčky uvnitř tolerance,
klepněte na tlačítko
Uložit.
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☞ V případě metody
Od vrchu kolíku
je zapotřebí provést
druhé měření
u horního okraje
kolíku.
- Změřte a uložte

bod na zemi.
- Zatlučte kolík do

země.
- Na horní konec

kolíku položte
tyčku a klepněte
na Měřit.

 

 Zobrazí se stránka Bod k uložení:
  Pro Vzdálenost

popisu Od země

  Pro Vzdálenost
popisu Od vrchu
kolíku

  Pro Vzdálenost
popisu Uživ. defino-
vaný

9. Klepnutím na  uložíte bod.
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☞ Pokud měření odpovídá definovaným Rozměry kolíku, zobrazí se v dia-

gramu indikátor .
Jestliže vypočítaná značka vytyčení leží mimo definované Rozměry
kolíku (například mimo rozsah použití značky Nad a Pod nebo mimo

definované Délka kolíku) v diagramu se zobrazí varování .

☞ Informace Stake Writer se zobrazí rovněž na obrazovce Informace
o bodu.
Informace o postupu zobrazení podrobných informací o uložených
bodech najdete zde: Zobrazení informací o bodu

12.10 Automatické vytyčování bodů TPS

☞ Tato funkce je dostupná při použití Robotické Totální stanice.
K dispozici v iCON build i iCON site Plus.

Nástroj Auto Vytyčení umožňuje vytyčovat body automaticky, například body na
stropě, na podlaze, na stěně nebo průnikové body na stěnách. Nástroj je speciálně
určen pro situace, kdy souřadnice vytyčovaného bodu nepasují do již zastavěné
oblasti.

y

h1

h2

a

b

x

16202_001

  

a Stávající strop
b Navržený strop (dosud neposta-

vený)
P1 Navržený vytyčovaný bod
P2 Pomocný bod na stropě

P3 Pomocný bod na podlaze
h1 Převýšení mezi stávajícím

a navrženým stropem
h2 Výškový rozdíl mezi navrženým

stropem a podlahou

☞ Pokud je totální stanice nastavena pomocí nakloněné referenční roviny,
následující pracovní postup lze použít pro stěny, nakloněné roviny
a střechy. Viz bod 4.10 Nastavení pomocí nakloněné referenční roviny 
.

1. Vyberte v menu Home Vytyčení Bodů.
Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Na panelu nástrojů vyberte Auto Vytyčení.

3. Otočte dalekohled buď na strop, na podlahu, nebo na stěnu, kde bude
vytyčen nebo označen.
Vyberte bod a klepněte na Start.

Obecný popis

Vytyčení bodu na
stropě, na podlaze
nebo na stěně
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4. Přístroj začne měřit a automaticky se otočí na požadované souřadnice
(X, Y) na stávajícím stropě nebo podlaze.

 

5. Pokud je bod v toleranci, pevné laserové ukazovátko se přepne na zob-
razení polohy bodu.

☞ Pokud je bod mimo toleranci, zobrazí se varovná zpráva.
• Po klepnutí na Pokračovat můžete pokračovat v měření.

V případě potřeby změňte orientaci dalekohledu. Například nemusí
být možné vytyčit bod na stropě kvůli některým objektům v záměrné
přímce. V tomto případě namiřte dalekohled na podlahu.

• Klepnutím na Přijmout přijmete zobrazenou odchylku. Pevné lase-
rové ukazovátko se přepne na zobrazení polohy bodu.

6. Klepnutím na Uložit uložíte naměřený bod.

☞ Pomocí funkce Seznam k vytyčení můžete automaticky vytyčit několik
bodů:
• Vytvořte Seznam k vytyčení nebo aktivujte stávající seznam. Viz bod

2.6 Správa seznamů vytyčování.
• V 5“ nebo 7“ režimu zobrazení aktivujte Více oken a Seznam bodů

k vytyčení, abyste zobrazili seznam bodů a mapu vedle sebe.
• Na panelu nástrojů vyberte Auto Vytyčení.
• Vyberte první bod v seznamu a klepněte na Start.
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☞ Pro body na stěně:
Pomocí funkce Vytyč na Zeď můžete automaticky vytyčit několik bodů na
stěně:
• Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazila Vytyč na Zeď.

Je-li aktivní možnost Vytyč na Zeď, všechny body budou vytyčeny
na stěně. Není-li aktivní, všechny body budou vytyčeny na stropě/
podlaze.

• Vyberte bod, otočte dalekohled na požadovanou stěnu a zahajte
měření. Vybraný bod se promítne na stávající stěnu.

• Vyberte na liště měření Vytyč na Zeď. Stěna je definována prvními
dvěma měřeními a s každým novým měřením probíhá iterace.

• Vytyčování na stěnu ukončíte opětovným stisknutím možnosti Vytyč
na Zeď na liště měření.

16255_001

a b c d   

a Osová čára navrženého potrubí
b Navržené potrubí (dosud nepo-

stavené)
c Navržená stěna (dosud nepo-

stavená)
d Stávající stěna paralelní s pro-

jektovanou stěnou
P1 Průnikový bod na projektované

stěně

P2 Průnikový bod na stávající
stěně

x1 Horizontální posunutí ve směru
osy X mezi stávající a projekto-
vanou stěnou

y1 Horizontální posunutí ve směru
osy Y mezi P1 a P2

z1 Vertikální posunutí ve směru
osy Z mezi P1 a P2

☞ Tento postup nefunguje u výrazně zakřivených stěn nebo hrubých
povrchů!

Vytyčení bodu průniku
stěnou
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1. Vyberte v menu Home Vytyčení Linií.
Je zobrazena obrazovka Mapa.

☞ Chcete-li vytyčit průnikové body, aktuální úloha by měla obsahovat linii
reprezentující osovou čáru projektované trubky nebo potrubí.
V případě potřeby změřte linii nebo vytvořte linii pomocí nástroje „Spojit
body“.

2. Na panelu nástrojů vyberte Auto Vytyčení.

3. Otočte dalekohled na stávající stěnu, kde bude vytyčen nebo označen
průnikový bod.
Vyberte linii a klepněte na Start.

 

4. Přístroj začne měřit a automaticky se otočí na požadovaný průnikový bod
na stávající stěně.

 

5. Pokud je bod v toleranci, pevné laserové ukazovátko se přepne na zob-
razení polohy bodu.

☞ Pokud je bod mimo toleranci, zobrazí se varovná zpráva.
• Po klepnutí na Pokračovat můžete pokračovat v měření.
• Klepnutím na Přijmout přijmete zobrazenou odchylku. Pevné lase-

rové ukazovátko se přepne na zobrazení polohy bodu.
6. Klepnutím na Uložit uložíte naměřený bod.
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Aplikace Vytyčení Objektů umožňuje vytyčovat body na stropě, na podlaze nebo
na stěně, anebo průnikové body na stěnách. Viz také Vytyčení bodu na stropě, na 
podlaze nebo na stěně nebo Vytyčení bodu průniku stěnou.
1. Vyberte v menu Home Vytyčení Objektů.

Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Na panelu nástrojů vyberte Auto Vytyčení.

3. Otočte dalekohled na požadovaný povrch.
• V případě průnikového bodu vyberte linii nebo okraj objektu.

Průnikový bod je umístěn automaticky.
• Pro bod na stropě, na podlaze nebo na stěně vyberte normální bod,

koncový bod linie nebo bod objektu.
Stiskněte Start.

 

4. Přístroj začne měřit a automaticky se otočí na požadovaný bod na
stávajícím povrchu.

Vytyčování bodů na
stropě, na podlaze
nebo na stěně
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5. Pokud je bod v toleranci, pevné laserové ukazovátko se přepne na zob-
razení polohy bodu.

☞ Pokud je bod mimo toleranci, zobrazí se varovná zpráva.
• Po klepnutí na Pokračovat můžete pokračovat v měření.

V případě potřeby změňte orientaci dalekohledu. Například nemusí
být možné vytyčit bod na stropě kvůli některým objektům v záměrné
přímce. V tomto případě namiřte dalekohled na podlahu.

• Klepnutím na Přijmout přijmete zobrazenou odchylku. Pevné lase-
rové ukazovátko se přepne na zobrazení polohy bodu.

6. Klepnutím na Uložit uložíte naměřený bod.

☞ Pro body na stropě/podlaze/stěně:
Pomocí funkce Seznam k vytyčení můžete automaticky vytyčit několik
bodů:
• Vytvořte Seznam k vytyčení nebo aktivujte stávající seznam. Viz bod

2.6 Správa seznamů vytyčování.
• Pro zobrazení panelu nástrojů Seznam k vytyčení vyberte na

panelu nástrojů Seznam k vytyčení.
• V 5“ nebo 7“ režimu zobrazení aktivujte Více oken a Seznam bodů

k vytyčení, abyste zobrazili seznam bodů a mapu vedle sebe.
• Na panelu nástrojů vyberte Auto Vytyčení.
• Vyberte první bod v seznamu a klepněte na Start.

☞ Pro body na stěně:
Pomocí funkce Vytyč na Zeď můžete automaticky vytyčit několik bodů
na stěně:
• Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazila Vytyč na Zeď.

Je-li aktivní možnost Vytyč na Zeď, všechny body budou vytyčeny
na stěně. Není-li aktivní, všechny body budou vytyčeny na stropě/
podlaze.

• Vyberte bod, otočte dalekohled na požadovanou stěnu a zahajte
měření. Vybraný bod se promítne na stávající stěnu.

• Vyberte na liště měření Vytyč na Zeď. Stěna je definována prvními
dvěma měřeními a s každým novým měřením probíhá iterace.

• Vytyčování na stěnu ukončíte opětovným stisknutím možnosti Vytyč
na Zeď na liště měření.
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12.11 Funkce základní lišty nástrojů při Vytyčení TPS + GPS
Obecné informace
Funkce Popis
zpět Zrušení předchozí akce.

Odstranit Smazání bodu/linie/oblouku.

Vytyčení

☞ K dispozici pouze pro iCON site a iCON build Plus.

Funkce Popis
Referenční
výška

Vytyčování prvků (bodů, linií, oblouků) s definova-
nou referenční výškou:
• výběrem existujícího bodu,
• přímým zadáním výšky,
• nebo výběrem plochy. Vybraný vytyčovaný

prvek se promítne na povrch a referenční
výška se nastaví na hodnotu výšky povrchu.

Hodnoty pro Násyp/Výkop jsou v informačním
panelu změněny okamžitě po zadání referenční
výšky.
Viz bod 12.6 Vytyčování bodů, linií, oblouků s refe-
renční výškou .

Vytyčení Bodů
Funkce Popis
vytyčení výšky Vytyčování s referenční výškou definovanou:

• výběrem existujícího bodu,
• přímým zadáním výšky,
• výběrem plochy. Referenční výška je automa-

ticky vypočtena k vyrovnané výšce plochy.
Hodnoty pro Násyp/Výkop jsou v informačním
panelu změněny okamžitě po zadání referenční
výšky.
Boční Pohled je varianta zobrazení příčného pro-
filu a je dostupná jen s vytyčení výšky.

reference Vytyčování prvků s referenční linií.

dvě oměrky Vytyčování bodů pomocí dvou pásem.

Nový bod Zadejte bod do mapy pomocí souřadnic. Tento bod
může být vytyčen. Nový bod může být vytvořen
jako bod BP.

Upravit bod Po výběru bodu z mapy mohou být povolené hod-
noty editovány.

Popis

Postup vytyčování TPS + GPS 243



Funkce Popis
Automatický
výběr bodu

Nastavte tuto možnost Zapnuto pro automatické
vytyčení dalšího bodu přístrojem s následujícím
nastavením:
• Další ze seznamu: bude automaticky vybrán

další bod ze seznamu vytyčovacích bodů.
• Nejbližší: bude automaticky vybrán bod, který

je nejblíže k poslednímu vytyčovanému bodu.
• Nejbližší ze seznamu: bude automaticky

vybrán bod ze seznamu, který je nejblíže
k poslednímu vytyčovanému bodu.

Stake Writer Tuto možnost zapněte, aby se zobrazila pomoc
s popisem kolíku.
Další podrobnosti najdete zde: Podrobný postup 
použití Stake Writer

Auto Vytyčení Automatické vytyčování bodů.

Vytyčení Linií
Funkce Popis
vytyčení výšky Vytyčování s referenční výškou definovanou:

• výběrem existujícího bodu,
• přímým zadáním výšky, nebo
• výběrem plochy. Referenční výška je automa-

ticky vypočtena k vyrovnané výšce plochy.
Hodnoty pro Násyp/Výkop jsou v informačním
panelu změněny okamžitě po zadání referenční
výšky.
Boční Pohled je varianta zobrazení příčného pro-
filu a je dostupná jen s vytyčení výšky.

převrátit Prohození počátečního a koncového bodu aktivní
linie.

ofset Posun vytyčované linie

kolmá linie Vytvoří kolmou vytyčovanou linii.

Spojit body Klepněte na body pro vytvoření linie k vytyčení.

vytvořit oblouk Klepněte na body pro vytvoření oblouku k vytyčení.

Upravit bod Po výběru bodu z mapy mohou být povolené hod-
noty editovány.

Auto Vytyčení Automatické vytyčování bodů.
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Vytyčení Objektů
Funkce Popis
Info o Objektu Zobrazí IFC atributy vybraného objektu.

☞ Je-li vybráno více objektů, funkce není
k dispozici.

Seznam
k vytyčení

Pro použití funkce Automatický výběr bodu
pro automatické vytýčení bodů je nezbytné nej-
prve definovat seznam bodů pomocí Seznam
k vytyčení.
☞ V 7“ režimu, pokud je aktivní zob-

razení více oken, použijte k zobra-
zení vytyčovaných bodů Seznam bodů
k vytyčení. Body pro vytyčení lze také
vybrat v seznamu.

převrátit Prohození počátečního a koncového bodu aktivní
linie.

Automatický
výběr bodu

Nastavte tuto možnost Zapnuto pro automatické
vytyčení dalšího bodu přístrojem s následujícím
nastavením:
• Další ze seznamu: bude automaticky vybrán

další bod ze seznamu vytyčovacích bodů.
• Nejbližší: bude automaticky vybrán bod, který

je nejblíže k poslednímu vytyčovanému bodu.
• Nejbližší ze seznamu: bude automaticky

vybrán bod ze seznamu, který je nejblíže
k poslednímu vytyčovanému bodu.

Rozdělení
a Ofset

Rozdělení linie nebo oblouku na segmenty.
Při použití této funkce je dostupná také funkce
Posun (Ofset). Proto lze rozdělit linie, nebo oblouky
do segmentů a přiřadit jednotlivým bodům seg-
mentů posun v jednom kroku.
Viz bod  Průvodce použitím Rozdělení a Ofset 
krok za krokem.

rovnoběžný
ofset

Posun vytyčované linie

kolmá linie Vytvoří kolmou vytyčovanou linii.

Spojit body Klepněte na body pro vytvoření linie k vytyčení.

vytvořit oblouk Klepněte na body pro vytvoření oblouku k vytyčení.
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Funkce Popis
vytyčení výšky Vytyčování s referenční výškou definovanou:

• výběrem existujícího bodu,
• přímým zadáním výšky, nebo
• výběrem plochy. Referenční výška je automa-

ticky vypočtena k vyrovnané výšce plochy.
Hodnoty pro Násyp/Výkop jsou v informačním
panelu změněny okamžitě po zadání referenční
výšky.
Boční Pohled je varianta zobrazení příčného pro-
filu a je dostupná jen s vytyčení výšky.

Auto Vytyčení Automatické vytyčování bodů.

Funkce panelu nástrojů Rozdělení a Ofset umožňuje rozdělit linii nebo oblouk na
části. Na základě definovaného intervalu nebo počtu segmentů funkce automaticky
vytvoří body segmentů, které lze vytyčit. Tyto body segmentů lze rovněž posunout
v jediném kroku.
Vytvořené body segmentu můžete přidat do nového nebo stávajícího seznamu
vytyčování.
1. Vyberte v menu Home Vytyčení Objektů.  

2. Vyberte na Panelu nástrojů Rozdělení
a Ofset.

 

3. Vyberte linii/oblouk pro rozdělení a ofset klepnutím na vybraný prvek.
Zobrazí se panel nástrojů Rozdělení a Ofset.

  

Průvodce použitím
Rozdělení a Ofset krok
za krokem
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4. Použijte panel nástrojů k zadání hodnot pro rozdělení a v případě
potřeby hodnot pro posun bodů segmentu.
Počáteční/Koncový bod
Počáteční a koncový bod definují, jestli se na části rozdělí celá linie/
oblouk nebo jen část. V případě potřeby změňte hodnoty počátečního
a koncového bodu.

Klepnutím na převrátit  zaměníte počáteční a koncový bod linie/
oblouku.
Hodnoty pro rozdělení linie
Pole pro definování počtu segmentů a délky jednotlivých segmentů jsou
vzájemně závislá. Zadejte hodnotu jednoho z polí a hodnota druhého se
aktualizuje příslušným způsobem.
Hodnoty ofset

Klepnutím na tlačítko definujete hodnoty posunu pro body segmentu.
☞ Tlačítko a panel nástrojů příslušným způsobem změní svůj

vzhled. Dalším klepnutím na tlačítko definujete hodnoty pro
rozdělení linie.

Zadejte hodnoty pro horizontální a vertikální posun vybrané linie/
oblouku.
Klepnutím na převrátit  změníte hodnotu vertikálního posunu
z kladné na zápornou.
Kódy
Klepnutím na tlačítko Kód přiřadíte kód vytvořeným bodům segmentu.
Informace o kódech najdete v 7.5 ID bodů a kódy .
Body zlomu

Aktivací tohoto tlačítka vytvoříte tzv. lomové body – vedle bodů seg-
mentu. Lomové body jsou zvláště užitečné pro křivky, které mají řadu
změn směru nebo sklonu. Lomový bod se vytvoří v každé změně směru.

5. Klepnutím na  uložíte vytvořené body segmentu a body zlomu do
seznamu bodů.

12.12 Hodnoty v Informační liště TPS + GPS

Typ/Ikona Popis
Id Číslo bodu vytyčovaného prvku.

Y Východní souřadnice posledního měřeného bodu.

X Severní souřadnice posledního měřeného bodu.

H Výška posledního měřeného bodu.

Popis
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Typ/Ikona Popis
Nad/Pod Hodnota Výkop/Násyp posledního měřeného bodu

v porovnání s vytyčovaným prvkem.

Staničení Zřetězení měřeného bodu podél vybrané refe-
renční linie. Bez referenční linie zobrazuje hodnota
zřetězení v měřeném bodě podél vybrané linie.

dL Horizontální vzdálenost od posledního měřeného
bodu k vytyčovanému bodu.

deltaLin Kolmá vzdálenost od posledního měřeného bodu
k severnímu směru od vytyčovaného bodu.

deltaOfs Kolmá vzdálenost od posledního měřeného bodu
k východnímu směru od vytyčovaného bodu.

Linie Vzdálenost podél kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, hodnota
linie v měřeném bodě podél vybrané linie.

Ofset Posun od kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, hodnota
posunutí v měřeném bodě od vybrané linie.

H. rozd Převýšení měřené pozice od počátečního bodu
kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, od
naměřené pozice k začátku (prvnímu bodu) refe-
renční linie.

ReferenčníVýška Referenční výška pro staničení, která je definována
zadáním hodnoty nebo zvolením bodu či povrchu.

V-ofset Hodnota vertikálního posunu definovaného refe-
renčního povrchu.

Ref_Id Číslo bodu vytyčovaného prvku.

Ref_Y Východní souřadnice vytyčovaného bodu.

Ref_X Severní souřadnice vytyčovaného bodu.

Ref_H Výška vytyčovaného bodu.

Ref_Linie Staničení vytyčovaného bodu podél vybrané refe-
renční linie.

Ref_ofset Hodnota posunu (kolmice) vytyčovaného bodu od
vybrané referenční linie.
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Typ/Ikona Popis
Ref_Cod Kód referenčního bodu.

Atr1_Ref Atribut 1 referenčního bodu.

Atr10_Ref Atribut 10 referenčního bodu.
☞ Atribut 1 až Atribut 10: Vlastnosti bodů

z importovaného souboru HeXML.

deltaHz Pouze TPS : Horizontální úhel mezi aktuální
záměrnou přímkou a vytyčovaným bodem.

Hz Pouze TPS : Horizontální úhel aktuální pozice cíle.

V Pouze TPS : Vertikální/Zenitový úhel aktuální cílové
pozice.

sD Pouze TPS : Šikmá vzdálenost od přístroje
k poslednímu měřenému bodu.

hD Pouze TPS : Horizontální vzdálenost od přístroje
k poslednímu měřenému bodu.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální
pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic
pro aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kom-
binace výškové a polohové složky) pro aktuální
pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geomet-
rické přesnosti pro aktuální pozici.
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13 Jak měřit povrchy TPS + GPS
13.1 Obecné informace TPS + GPS

Digitální model terénu (DMT) lze měřit pro získání hodnoty výšky. Výška měřené
polohy je porovnána s výškou Digitálního modelu terénu na stejné pozici. Výškové
rozdíly jsou zobrazeny v informační liště ve formátu Výkop/Násyp.

Měření Modelu terénu lze použít pro:
• Měření, kdy Model terénu představuje měřený povrch.
• Pro kontrolu přesnosti, kdy Model terénu představuje projektovaný povrch.

d2

d1
P1

d2

d1
P1

006782_001

 

P1 Měřený bod
d1 Výkop/Násyp
d2 Anténa /

výška cíle

Dané:
• Přístroj je připojen a nastavena orientace na známém stanovisku a při známé

výšce.
• Model terénu je aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok 

za krokem.

☞ Postup Nad a Pod je stejný jako v aplikaci Rozvržení, jen měřené výšky
jsou převzaty z vybraného terénního modelu.

☞ Hlavní postup je pro GPS. Pro Totální stanici stiskněte Měřit a pak
Uložit.

☞ iCON build vyžaduje další licenci pro použití aplikace.

Měření Výkopu/Násypu lze provést třemi způsoby:
• Manuální Totální stanice
• Robotická Totální stanice
• GPS

Při použití Manuální Totální stanice je informační lišta aktualizována po každém
měření.
Při použití Totální stanice v režimu souvislého měření nebo při použití GPS je
k dispozici měření v reálném čase. V tom případě jsou data na Informační liště
zobrazována automaticky.

1. Vyberte v menu Home Nad a Pod.  

Obecný popis

Měření povrchů krok za
krokem
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2. • Klepnutím vyberte Model terénu.
• Jak se tyčka pohybuje po povrchu, jsou v informační liště zobra-

zována aktuální měřená data.
☞ Hodnoty Výkop/Násyp jsou barevně odlišeny podle toho,

zda je měřená výška pod, nad, nebo na úrovni povrchu při
porovnání s Modelem terénu. Podrobnosti najdete v Barevné 
ikony Výkopu/Násypu.

   

3. • Uložte body klepnutím na Měřit. Barva uloženého bodu indikuje,
zda je bod v nebo mimovýškovou toleranci.

• Celý postup lze opakovat.
   

4. • Nad a Pod nabízí Foreman View, který zobrazuje hodnotu Cut/Fill
velkými písmeny a číslicemi na barevně rozlišeném pozadí.

• Pro aktivaci přejděte v ovladači Map na Zobrazit a klepněte na
Foreman.

• Pro návrat ke standardnímu zobrazení deaktivujte režim Foreman
stejným způsobem.
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☞ Toleranci pro výkop/násyp lze zvolit pomocí Tolerance, která se nachází

v Jednotky .

Ikona  Popis
Výkop Označuje, že měřená výška je nad projekto-

vaným povrchem. Pokud se barva změní na
zelenou, je měřená poloha v toleranci, ale stále
nad projektovaným povrchem.

Násyp Označuje, že měřená výška je pod projekto-
vaným povrchem. Když se barva změní na
zelenou, je měřená poloha v toleranci, ale stále
pod projektovaným povrchem.

Na úrovni  Označuje, že měřená výška je přesně na pro-
jektovaném povrchu.

13.2 Zaznamenávání povrchu v menu Nad a Pod
Funkce zaznamenávání povrchu v menu Nad a Pod
generuje během pohybu po povrchu v reálném čase
barevně rozlišený povrch. Barevné rozlišení podává
přehled o aktuálním stavu povrchu.

16626_001

Barva rozlišení Stav stávajícího povrchu
Červená Nad projektovaným povrchem.
Modrá Pod projektovaným povrchem.
Zelená Odpovídá projektovanému povrchu.
Šedá Mimo projektovaný povrch.

Požadavky:
• Mřížka Nad/Pod lze použít pouze s CC80 kontrolerem a vyžaduje licenci Sur-

face Pilot.

Dané:
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Model terénu je aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok 

za krokem.

1. Vyberte v menu Home Nad a Pod.

Barevné ikony Výkopu/
Násypu

Obecný popis

Zaznamenávání
povrchu krok za kro-
kem
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2. Přejděte v ovladači Map na Zobrazit a klepněte na
Nastavení režimu Foreman.
• Nastavte Generovat mřížku Nad/Pod na

Zapnuto.
• Zapněte režim vozidlo nebo tyčka.
Viz bod 1.4.8 Nastavení pro mistra.

3. Chcete-li zahájit proces zaznamenávání, klepněte na tlačítko Start
ukládání mřížky.
Jeďte s vozidlem s namontovanou anténou/hranolem po povrchu.
☞ Není potřeba ukládat body, povrch se zaznamenává automa-

ticky.

 

☞ Proces můžete kdykoli pozastavit. Stiskněte Pauza ukládání mřížky.
Chcete-li pokračovat v zaznamenávání, znovu klepněte na tlačítko Start
ukládání mřížky.

☞ Při pohybu po povrchu, který již byl zaznamenán, se záznam dynamicky
aktualizuje na základě nových hodnot výkopu a násypu.

Aby byla zajištěna plynulá aktualizace zaznamenaného povrchu v reálném čase,
je aktuálně zobrazená souřadnicová síť omezena. Chcete-li zobrazit celou mřížku
podél celého povrchu, zapněte Náhled Mřížky.

a

b
c

d
16627_001

a Viditelná oblast mřížky (90 m krát 90 m)
kolem aktuální polohy

b Aktuální poloha cíle
c Povrch ve viditelné oblasti mřížky
d Povrch mimo viditelnou oblast mřížky

1. Na panelu nástrojů vyberte Náhled Mřížky.

Náhled sítě
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Zobrazí se úplná síť.  

2. • Chcete-li ukončit zobrazení náhledu a pokračovat v zaznamenávání

povrchu, klepněte na .
• Chcete-li uložit aktuální procentuální hodnoty sítě pro zprávu Zazna-

menávání povrchu, klepněte na ikonu . Viz bod Uložení dat pro 
zprávu Zaznamenávání povrchu .

• Chcete-li vytvořit dělící linie, klepněte na .

☞ Dělící line jsou čáry podél povrchu, kde zaznamenaný povrch mění
barvu. Vytvořené dělící linie se ukládají jako soubor *.geo a jsou
dostupné pro vytyčování.

Ikona Popis
Procentuální hodnota projektovaného povrchu pokrytá
Mřížka Nad/Pod.

Procentuální hodnota sítě, kde je aktuální povrch nad
projektovaným povrchem.

Procentuální hodnota sítě, kde aktuální povrch
odpovídá projektovanému povrchu.

Procentuální hodnota sítě, kde je aktuální povrch pod
projektovaným povrchem.

Funkce Uložit pro zprávu umožňuje uložit aktuální procentuální hodnoty zazna-
menaného povrchu s kopií obrazovky náhledu sítě. Data a kopie obrazovky se
uloží v balíčku. Je možné uložit více balíčků a zdokumentovat průběh procesu
zaznamenávání sítě. Balíčky lze potom zahrnout do zprávy Zaznamenávání sítě.

☞ Informace o vytvoření zprávy Zaznamenávání sítě najdete v 19 Jak 
vytvářet Zprávy .

1. Chcete-li uložit balíček pro dokumentaci, klepněte na
tlačítko Uložit pro zprávu v Náhledu sítě.

Uložení dat pro
zprávu Zaznamenávání
povrchu
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2. Zobrazí se následující obrazovka.  

3. • V případě potřeby upravte název ukládaného souboru balíčku.
•

Chcete-li změnit ukládanou kopii obrazovky, klepněte na tlačítko
a vraťte se do Náhledu sítě. Zobrazení mapy podle potřeby posuňte,
otočte nebo zvětšete či zmenšete, a potom znovu klepněte na
tlačítko Uložit pro zprávu.

4. Chcete-li uložit balíček, klepněte na .

13.3 Obecné funkce Panelu nástrojů Výkop/Násyp TPS + GPS

Funkce Popis
Auto protoko-
lování

Nastavte Auto-protokol na Zapnuto/Vypnuto.
Vyberte Režim Protokolu z 3D vzdálenost,
Vzdálenost a/nebo výška, Čas nebo Čas na
bodě a definujte Interval. Uložit na žádost
umožňuje ukládat měření kdykoli mezitím, je-li
funkce zapnutá.

reference Vytyčení s referenční linií, která je vybrána
klepnutím na prvek na obrazovce. Staničení
a Kolmice jsou zobrazeny v informační liště. Hod-
noty jsou odvozeny ze severních a východních
souřadnic linie. Hodnoty výšek jsou odvozeny
z výšky Modelu terénu.

Pevný azimut Příčný profil lze definovat kolmo na aktuální
směr chůze. Pro opravu výpočtu příčných pro-
filů založeného na posledním směru klepněte
na Pevný azimut.

Začni podél.pro-
fil

Aktivuje zobrazení podélného profilu. Zobrazení
podélného profilu je podobné jako zobrazení
příčného profilu, ale vychází z aktuálního směru
pohybu.
☞ Funkce Začni podél.profil je volitelná.

Vyžaduje licenci Surface Pilot.

ofset Svislý posun celého modelu terénu. Hodnoty pro
Násep/Výkop jsou v informačním panelu změněny
podle zadaného posunu.

Funkce lišty nástrojů
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Funkce Popis
vytyčení výšky Vytyčování s definovanou referenční výškou :

• výběrem existujícího bodu,
• přímým zadáním výšky, nebo
• výběrem plochy. Referenční výška je automa-

ticky vypočtena k vyrovnané výšce plochy.
Hodnoty pro Násyp/Výkop jsou v informačním
panelu změněny okamžitě po zadání referenční
výšky.
Boční Pohled je varianta zobrazení příčného pro-
filu a je dostupná jen s vytyčení výšky.

Stake Writer Tuto možnost zapněte, aby se zobrazila pomoc
s popisem kolíku.
Další podrobnosti najdete zde: Podrobný postup 
použití Stake Writer

Náhled Mřížky Zobrazí kompletní síť Výkop/Násyp.

Správa výpočtů
mřížky

Umožňuje zobrazit a odstranit již vytvořené výpočty
Zaznamenávání sítě.
• Detaily vypočítaného výsledku zobrazíte

klepnutím na šipku doprava.
• Chcete-li vypočítaný výsledek odstranit,

vyberte ho klepnutím na jeho název a potvrďte

odstranění klepnutím na tlačítko .

13.4 Hodnoty v Informační liště TPS + GPS

Typ/Ikona Popis
Id Číslo bodu vytyčovaného prvku.

Y Východní souřadnice posledního měřeného bodu.

X Severní souřadnice posledního měřeného bodu.

H Výška posledního měřeného bodu.

Hz Pouze TPS : Horizontální úhel aktuální pozice cíle.

Design Projektovaná výška na naměřené pozici.

Skutečný Aktuální výška na naměřené pozici.

Hodnoty v Informační
liště
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Typ/Ikona Popis
Povrch Identifikátor projektovaného povrchu.

V Pouze TPS : Vertikální/Zenitový úhel posledního
měřeného bodu.

Linie Vzdálenost podél kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, vzdálenost
podél referenční linie.

Ofset Posun od kontrolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, posun od
referenční linie.

H. rozd Převýšení měřené pozice od projekčního bodu kon-
trolní přímky.
Nebo, když je vybrána referenční linie, od
naměřené pozice k projekčnímu bodu referenční
linie.

Kód Kód/Vrstva dalšího ukládaného bodu.

sD Pouze TPS : Šikmá vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

hD Pouze TPS : Horizontální vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

Nad/Pod Hodnota Výkop/Násyp posledního měřeného bodu.

Staničení Staničení měřeného bodu s vybranou referenční
linií.

V. ofset Vertikální posun navrženého povrchu.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální
pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic
pro aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kom-
binace výškové a polohové složky) pro aktuální
pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geomet-
rické přesnosti pro aktuální pozici.
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14 Jak používat ověření TPS
14.1 Obecné informace

Abyste mohli použít tuto aplikaci, musí být aktivní licence Ověření.

Aplikace Ověření umožňuje použít povrchy, objekty, mračna bodů nebo šablony
jako referenční a porovnat je s naměřenými (skutečnými) povrchy, objekty, mračny
bodů nebo šablonami.
Například můžete naskenovat podlahu a porovnat naměřený povrch s projekto-
vaným povrchem podlahy.
Chcete-li vytvořit mračna bodů pro ověření, můžete použít stanici Leica MS60
jako skener společně se softwarem iCON, nebo můžete importovat mračna bodů
z jiných zdrojů. Chcete-li vytvořit mračna bodů nebo povrchy naskenované sítě na
základě sítě bodů, můžete použít iCB/iCR nebo iCT spolu se softwarem iCON. Viz
bod Postup shromáždění dat pomocí skenování .
Výsledkem ověření je grafická mapa, na které jsou
barevně vyznačeny body, ve kterých skutečná data
odpovídají projektovaným nebo se od nich liší. Barevné
kódování se řídí definovanou tolerancí a nastavením
barev.
Viz. také Nastavení tolerance a  Definice barevné škály 
a nastavení tolerancí.
Výsledek ověření lze exportovat jako zprávu.
Software vytvoří body extrémů pro oblasti mimo tolerance a vrstevnice, které
od sebe oddělí oblasti ležící v toleranci a mimo ni. Vrstevnice pro oblasti nad
hodnotami tolerance mají červenou barvu a vrstevnice pro oblasti pod hodnotami
tolerance mají modrou barvu.

Body extrémů a vrstevnice lze uložit do databáze, aby bylo možné vytyčit body
a oblasti, které bude nutné přepracovat. Vrstevnice lze vytyčit jako lomené čáry
v aplikacích Vytyčení a Vytyčení Linií.

14.2 Metody ověření
Existují tři různé metody ověření dat:
1. Ověření již naměřených dat bez reference

Vyberte naměřená data pro ověření. Software automaticky vytvoří ověřovací
rovinu pomocí průměru z vybraných dat a porovná ji s vybranými daty.
Viz bod Ověření dat bez reference krok za krokem.

2. Ověření již naměřených dat pomocí reference
Vyberte naměřená data pro ověření, a potom vyberte referenční data. Soft-
ware porovná vybraná data s referenčními.
Viz bod Ověření dat pomocí reference krok za krokem.

3. Definování reference a zahájení měření pro ověření dat
Vyberte referenční data a začněte měřit body. Naměřené body se přímo porov-
nají s definovanými referenčními daty.
Viz bod Ověření dat pomocí měření krok za krokem.

☞ Ujistěte se, že ověřovaná data jsou aktivní v aktuální úloze.
Abyste zmenšili objem viditelných dat, použijte správce vrstev nebo filtry
viditelnosti.
Viz také: Snížení počtu viditelných prvků/objektů v zobrazení mapy

Potřebná licence

Ověření

Metody ověření

Ověření dat bez refe-
rence krok za krokem
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1. Vyberte v menu Home Ověření.

 Zobrazí se panel
nástrojů pro Ověření.

2. Chcete-li vybrat data pro ověření, klepněte nejméně na tři jednotlivé
body, mračno bodů nebo mračno bodů naskenované sítě.
• K rychlému výběru více bodů použijte režim Výběr okna. Klepněte

na tlačítko .
• Chcete-li přidat k již vybraným datům další data, klepněte na mapě

na příslušné prvky. Chcete-li zrušit výběr dat, klepněte na vybrané
prvky znovu.

•
Chcete-li zrušit všechna vybraná data najednou, klepněte na .

 Vybraná data jsou
zvýrazněna modrou
barvou.

3. Až vyberete všechna data pro ověření, klepněte na .
Software automaticky vytvoří ověřovací rovinu pomocí průměru
z vybraných dat.

 Zobrazí se náhled
výsledku ověření,
s vybranými
daty porovnanými
s ověřovací rovinou.
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☞ Chcete-li definovat jinou referenci než ověřovací rovinu, klepněte

na . Informace o definování reference najdete v části Ověření dat 
pomocí reference krok za krokem.

☞ Chcete-li změnit nastavení barevné škály nebo tolerancí, klepněte na
škálu a podržte ji. Viz bod 14.3 Možnosti měřítka.

4. • Chcete-li definovat orientaci ověřovací roviny, klepněte na příslušné
tlačítko na panelu nástrojů:
-

 Vertikální
-

 Horizontální
-

 Nakloněná
Náhled bude příslušným způsobem aktualizován.

•
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, klepněte na tlačítko .

• Chcete-li výsledek ověření uložit, klepněte na tlačítko Uložit.
 Objeví se obrazovka

„ULOŽIT“.

5. • V případě potřeby upravte název souboru.
• Pro uložení bodů extrémů a vrstevnic klepněte pod náhledem na

příslušné zaškrtávací políčko.
• Chcete-li uložit výsledek heat mapy jako mračno bodů, klepněte pod

náhledem na příslušné zaškrtávací políčko.
•

Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, klepněte na tlačítko .
• Chcete-li výsledek ověření potvrdit a uložit, klepněte na tlačítko .

☞ Chcete-li exportovat výsledky ověření do zprávy, vraťte se do menu
Home a vyberte Zprávy. Viz bod 19 Jak vytvářet Zprávy .

☞ Ujistěte se, že ověřovaná data jsou aktivní v aktuální úloze.
Abyste zmenšili objem viditelných dat, použijte správce vrstev nebo filtry
viditelnosti.
Viz také: Snížení počtu viditelných prvků/objektů v zobrazení mapy

1. Vyberte v menu Home Ověření.

Ověření dat pomocí
reference krok za kro-
kem
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 Zobrazí se panel
nástrojů pro Ověření.

2. Chcete-li vybrat data pro ověření, klepněte nejméně na tři jednotlivé
body, mračno bodů nebo mračno bodů naskenované sítě.
• K rychlému výběru více bodů použijte režim Výběr okna. Klepněte

na tlačítko .
• Chcete-li přidat k již vybraným datům další data, klepněte na mapě

na příslušné prvky. Chcete-li zrušit výběr dat, klepněte na vybrané
prvky znovu.

•
Chcete-li zrušit všechna vybraná data najednou, klepněte na .

 Vybraná data jsou
zvýrazněna modrou
barvou.

3. Chcete-li definovat referenci pro ověření, klepněte na .

 Panel nástrojů se
změní a zobrazí
možnosti pro výběr
reference.
Referenční data
jsou zvýrazněna
oranžovou barvou.
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4. Definici reference lze provést několika způsoby:
• Klepnutím na povrch, objekt nebo mračno bodů je definujete jako

referenci.
• Chcete-li definovat horizontální referenční rovinu, vyberte nebo

změřte jeden bod nebo zadejte hodnotu výšky.
• Pro definování vertikální referenční roviny vyberte nebo změřte

dva body. Orientace roviny je definována linií procházející těmito
body.

• Chcete-li definovat nakloněnou referenční rovinu, vyberte nebo
změřte tři body. Body mohou být změřené body, body povrchu, body
na objektech IFC nebo body z libovolného importovaného souboru
bodů.

Další možnosti:
• Chcete-li posunout vertikální nebo nakloněnou referenční rovinu,

klepněte na  a zadejte parametry posunutí.
•

Chcete-li smazat definovanou referenci, klepněte na .
• Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku a vybrat další data pro

ověření, klepněte na tlačítko .

5. Chcete-li definovanou rovinu potvrdit a pokračovat, klepněte na tlačítko

.

 Na heat mapě se
zobrazuje referenční
objekt překrytý výsled-
kem.
Procentuální indikátor
zobrazuje procento
bodů v toleranci
a mimo toleranci, nad
a pod referenčními
daty.

☞ Chcete-li změnit nastavení barevné škály nebo tolerancí, klepněte na
škálu a podržte ji. Viz bod 14.3 Možnosti měřítka.

6. •
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, klepněte na tlačítko .

• Chcete-li výsledek ověření uložit, klepněte na tlačítko Uložit.
 Objeví se obrazovka

„ULOŽIT“.
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7. • V případě potřeby upravte název souboru.
• Pro uložení bodů extrémů a vrstevnic klepněte pod náhledem na

příslušné zaškrtávací políčko.
• Chcete-li uložit výsledek heat mapy jako mračno bodů, klepněte pod

náhledem na příslušné zaškrtávací políčko.
•

Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, klepněte na tlačítko .
• Chcete-li výsledek ověření potvrdit a uložit, klepněte na tlačítko .

☞ Chcete-li exportovat výsledky ověření do zprávy, vraťte se do menu
Home a vyberte Zprávy. Viz bod 19 Jak vytvářet Zprávy .

☞ Ujistěte se, že ověřovaná data jsou aktivní v aktuální úloze.
Abyste zmenšili objem viditelných dat, použijte správce vrstev nebo filtry
viditelnosti.
Viz také: Snížení počtu viditelných prvků/objektů v zobrazení mapy

1. Vyberte v menu Home Ověření.
Zobrazí se panel nástrojů pro Ověření.

2. Chcete-li definovat referenci pro ověření, klepněte na .

 Panel nástrojů se
změní a zobrazí
možnosti pro výběr
reference.

3. Definici reference lze provést několika způsoby:
• Klepnutím na povrch, objekt nebo mračno bodů je definujete jako

referenci.
• Chcete-li definovat horizontální referenční rovinu, vyberte nebo

změřte jeden bod nebo zadejte hodnotu výšky.
• Pro definování vertikální referenční roviny vyberte nebo změřte

dva body. Orientace roviny je definována linií procházející těmito
body.

• Chcete-li definovat nakloněnou referenční rovinu, vyberte nebo
změřte tři body. Body mohou být změřené body, body povrchu, body
na objektech IFC nebo body z libovolného importovaného souboru
bodů.

Další možnosti:
• Chcete-li posunout vertikální nebo nakloněnou referenční rovinu,

klepněte na  a zadejte parametry posunutí.
•

Chcete-li smazat definovanou referenci, klepněte na .

4. Chcete-li definovanou rovinu potvrdit a pokračovat, klepněte na tlačítko

.

Ověření dat pomocí
měření krok za krokem
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 Zobrazení mapy se
změní na režim
měření.
Nakonfigurujte lištu
měření podle potřeby.

5. Změřte a uložte tolik bodů, kolik je potřeba.
Barva měřených bodů ukazuje odchylku od definované reference. Na
informačním panelu se zobrazí souřadnice bodů a kolmá vzdálenost
k referenci.

Chcete-li vybrat jinou referenci, klepněte na .

Chcete-li zavřít režim měření, klepněte na tlačítko .

☞ Chcete-li exportovat výsledky ověření do zprávy, vraťte se do menu
Home a vyberte Zprávy. Viz bod 19 Jak vytvářet Zprávy .

14.3 Možnosti měřítka

☞ Chcete-li otevřít nastavení barevné škály, klepněte na barevnou škálu na
obrazovce výsledků v aplikaci Ověřenía podržte ji.

Definujte barevnou škálu a nastavení tolerancí, které se použijí pro ověření, na
obrazovce Možnosti měřítka.

 

Definice barevné škály
a nastavení tolerancí
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Ověření barevné škály
• Jednoduchý

Škála obsahuje tři barvy podle tří rozsahů hodnot, přičemž zelená barva
reprezentuje hodnoty v požadovaném rozsahu tolerance.

• Jendnoduchá alternativa
Je stejná jako jednoduchá škála, ale obsahuje alternativní barvy pro bar-
voslepé osoby.

• Pokročilé
Škála obsahuje sedm barev podle sedmi rozsahů hodnot, přičemž zelená
barva reprezentuje hodnoty v požadovaném rozsahu tolerance.

• Pokročilá alternativa
Je stejná jako pokročilá škála, ale obsahuje alternativní barvy pro bar-
voslepé osoby.

☞ Výchozí nastavení barevné škály je Jednoduchý.

Nastavení tolerance
Můžete vybírat ze tří předdefinovaných sad tolerancí: Mírné, Střední nebo
Přesné. Je-li k dispozici, můžete vybrat uživatelskou sadu tolerancí.
Informace o změně nastavení tolerancí najdete v části Nastavení tolerance (v
kapitole 2.7 Nastavení).
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15 Jak vytyčovat Liniové stavby TPS + GPS
15.1 Vytyčení liniových staveb (Road linií) TPS + GPS

☞ Aplikace Roading umožňuje umístit značky v terénu podél předdefino-
vaných Road linií a příčných řezů. Tyto předdefinované Road linie jsou
linie k vytyčení.

P0

P1a

006792_001

 

P0 Známé sta-
novisko

P1 ... Vytyčovaná
linie

a Posun

Vytyčované Road linie lze do projektu nahrát v podobě souboru. Další informace
najdete v bodě Import dat do projektu krok za krokem.

Tato kapitola popisuje vytyčování silničních linií pomocí GPS a Totální stanice.

Dané:
• Přístroj je připojen a je nastavena orientace se známou stanicí a při známé

výšce.
• Road model je aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ Hlavní postup je pro totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

☞ Roading je volitelná aplikace pro kontroler CC80. Požádejte zastoupení
Leica Geosystems o informace o licencích.

1. Vyberte v menu Home Roading.  

2. • Je zobrazena obrazovka Mapa. Vyberte Road linii pro vytyčení
a následujte průvodce pro navigaci cíle na polohu Road linie. Po
definici linie stiskněte Start.

• Jakmile je cíl v toleranci, změní se barva na zelenou. Stiskněte
tlačítko Uložit. Označte vytyčenou polohu (v terénu). Tento postup
lze na stejné linii opakovat. Pokud chcete vytyčovat jinou linii,
klepněte na požadovanou linii a pokračujte ve vytyčování.

Obecný popis

Vytyčení liniových sta-
veb (Road linií)
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15.2 Vytyčení příčných profilů TPS + GPS

P0

P1 P3

P4
P5

P6

P7P8
P9

P2

006793_001

 

P0 Známé
stano-
visko

P1 .. P9 Vytyčova
ný bod

Dané:
• Přístroj je připojen a nastavena orientace na známém stanovisku a při známé

výšce.
• Road model je aktivní v aktuální úloze. Viz bod Import dat do projektu krok za 

krokem.

☞ Hlavní postup je pro Totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

1. Vyberte v menu Home Roading.  

 Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Vyberte Road linii pro
vytyčení a následujte
průvodce pro navigaci
cíle na polohu Road
linie.

 

Obecný popis

Vytyčení příčných pro-
filů krok za krokem
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3. Jakmile je měření dostupné, vyberte zobrazení
Příčný profil z ovladače map.

 

  Režim zobrazení se
změní na příčný profil.
Cíl je zobrazen spolu
s aktuálním příčným
profilem vybraného
Road modelu.

Pro návrat zpět do zobrazení mapy, zrušte výběr zobrazení Příčný pro-
fil z ovladače Map.

☞ Pokud je vybrán
prvek příčného
sklonu, ikona tyčky
bude ukazovat barev-
nou indikaci pro
Výkop/Násyp. Pokud
je bod uložen, je
barevně označen
podle Výkopu/Násypu
a nastavené toleranci.

 

☞ Pro opravu nadpisu
v zobrazení příčných
profilů klepněte na

4. Pro posun jednotlivé vytyčovací linie nebo
příčného sklonu vyberte odsadit prvek.

 

5. Vyberte prvek k odsazení, pak zadejte hodnotu pro Ofset.
Použijte převrátit  pro změnu hodnoty posunu z kladné na zápor-
nou.

Chcete-li definovat vertikální posun pro daný prvek, klepněte na .

Chcete-li definovat horizontální posun, klepněte na .
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6. Potvrďte klepnutím na .

15.3 Základní funkce lišty nástrojů pro aplikaci Roading TPS + GPS

Funkce Popis
Rozdělení
a Ofset

Rozdělení linie nebo oblouku na segmenty.
Při použití této funkce je dostupná také funkce
Posun (Ofset). Proto lze rozdělit linie, nebo oblouky
do segmentů a přiřadit jednotlivým bodům seg-
mentů posun v jednom kroku.
Viz bod  Průvodce použitím Rozdělení a Ofset 
krok za krokem.

aktivní vrstva Vyberte aktivní vrstvu aktivního Road liniového
modelu.

Středová linie Umožňuje uživateli změnit středovou linii road
modelu. Výsledkem je nový road model XML
založený na nové středové linii.
Mezi road modely můžete přepínat zvolením jed-
noho nebo druhého souboru *.xml prostřednictvím
Správce zobrazení mapy.

ofset Posun celého model pomocí zadaných hodnot.

Vytvořte příčný
profil

Tvorba příčného profilu pomocí různých metod

odsadit prvek Posun vybraného prvku, například příčného sklonu
nebo jednotlivé vytyčovací linie pomocí zadaných
hodnot v zobrazení mapy a příčného řezu.

Pevný sklon Zafixuje a prodlouží sklon vybraného prvku
příčného profilu.

definujte koridor Funkce koridor pro příčné profily. Definujte krajní
hodnoty koridoru.
☞ Výpočet příčného profilu je omezen defi-

novaným koridorem.

☞ Užitečné pro silnice se zatáčkami.

Vytvořit Road Převádí stávající referenční data na soubor road.
Výsledný formát souboru: *.xml
Viz bod Podrobný postup převodu referenčních dat 
na soubor road.

Stake Writer Tuto možnost zapněte, aby se zobrazila pomoc
s popisem kolíku.
Další podrobnosti najdete zde: Podrobný postup 
použití Stake Writer

zpět Zrušení předchozí akce.

Popis
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Funkce Popis
Odstranit Mazání bodů/linií.

Road alingments ve formátu DXF nemůže použít aplikace Roading ani softwarové
platformy pro řízení strojů Leica.
Nástroj Vytvořit Road umožňuje převádět stávající referenční data na road model.
Vytvořený road model je možné exportovat na USB disk nebo do Leica ConX
a následně přenést do jiných kontrolerů nebo systémů řízení strojů Leica. (Viz bod
2.2 Import, Export, nebo Smazání dat.)

☞ Dané:
Referenční model je aktivní v aktuální úloze.

1. Vyberte v menu Home Roading.
Je zobrazena obrazovka Mapa.

2. Na panelu nástrojů vyberte Vytvořit Road.

3. Postupujte podle průvodce.  

Zvolte linii, která bude použita jako road linie. V případě potřeby definujte
směr a staničení road linie na panelu nástrojů.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

4. Zvolte referenční soubor, který převede linie na road stringline.
Pokud nevyberete žádný referenční soubor, software vytvoří road linii ve
formátu *.xml. Pokud vyberete referenční soubor, software vytvoří road
linii ve formátu*.xml.

Pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

5. Vyberte jednotlivé linie, kterou použijete k vytvoření road. Abyste zajis-
tili, že budou mít všechny vybrané linie stejný směr od počátečního ke

konečnému bodu, klepněte na .

Podrobný postup
převodu referenčních
dat na soubor road
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6. Zvolte povrch, abyste provedli vertikální transformaci.
Vertikální transformace je nepovinná. Umožňuje posunutí modelu na
stávající povrch, pokud je v referenčním souboru nulová výška nebo
neobsahuje žádné informace o výšce. Není-li vertikální transformace
vyžadována, pokračujte bez výběru povrchu.
Pokračujte stisknutím tlačítka .

7. V případě potřeby změňte název souboru.
Klepnutím na tlačítko  proveďte převod a uložte soubor road.

15.4 Hodnoty v Informační liště TPS + GPS

Typ/Ikona Popis
Id Číslo posledního měřeného bodu.

Y Východní souřadnice posledního měřeného bodu.

X Severní souřadnice posledního měřeného bodu.

H Výška posledního měřeného bodu.

Nad/Pod Hodnota Výkop/Násyp posledního měřeného bodu.

Staničení Staničení měřeného bodu po středové linii.

Hz Pouze TPS : Horizontální úhel k poslednímu
měřenému bodu.

V Pouze TPS : Vertikální/Zenitový úhel posledního
měřeného bodu.

sD Pouze TPS : Šikmá vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

hD Pouze TPS : Horizontální vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

iCh Staničení měřeného bodu na vybrané linii.

dCL Kolmá vzdálenost od středové linie k měřenému
bodu. Záporná hodnota znamená, že bod je nalevo
od linie.

dSL Kolmá vzdálenost od vybrané linie k měřenému
bodu. Záporná hodnota znamená, že bod je nalevo
od linie.

Popis
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Typ/Ikona Popis
sSlp Příčný sklon v měřeném bodě. Záporný znamená

svažující se dolů od středové linie.

lSlp Podélný sklon v měřeném bodě. Záporný znamená
svažující se dolů ve směru linie.

Din Vnitřní vzdálenost. Vzdálenost měřeného bodu od
vnitřního okraje aktivního prvku (okraj nejblíže ke
středové linii).

Dout Vnější vzdálenost. Vzdálenost měřeného bodu od
vnějšího okraje aktivního prvku (okraj nejdále od
středové linie).

SdI Šikmá vzdálenost měřeného bodu od vnitřního
okraje prvku.

SdO Šikmou vzdálenost měřeného bodu od vnějšího
okraje prvku.

dHix Vzdálenost k bodu o aktuálním staničení, kde
aktuální výška protíná teoretický profil vozovky.
Tato funkce je užitečná pro při stavbě náspů
vozovky.

Vrstva Vrstva liniového modelu, která bude použita jako
referenční.

dHSL Výškový rozdíl měřeného bodu od vybrané
vytyčovací linie. Záporný znamená nad, kladný pod
linií.

OfsetModel Hodnota aplikovaného svislého ofsetu.

OfsetPrvek Indikuje aplikovaný svislý posun.

dHPO Výškový rozdíl kolmo od měřeného bodu ke svahu.
Záporná hodnota znamená, že měřený bod je nad
projektem.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální
pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic
pro aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kom-
binace výškové a polohové složky) pro aktuální
pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geomet-
rické přesnosti pro aktuální pozici.
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16 Jak pracovat s Objemy TPS + GPS
16.1 Vytvoření povrchu TPS + GPS

Měření povrchu materiálu pro výpočet objemu

P1a
P1b

P2a P2b

006783_001

P1a, P1b, ... Hraniční body
P2a, P2b, ... Body povrchu

  

Měření povrchu pomocí dělicích linií

21550_001

d e

b

a

c

f

a Povrch
b Hraniční bod
c Hranice
d Bod dělicí linie
e Dělicí linie
f Bod povrchu

  

☞ iCON build vyžaduje samostatnou licence pro použití aplikace.

☞ Požadavky na vytvoření povrchu měřením bodů:
• Přístroj je připojený a nastavený.

☞ Požadavky na vytvoření povrchu se stávajícími body:
• Mapa obsahuje body, které se použijí pro vytvoření povrchu.
• Pro tvorbu povrchů lze využít jen body s výškou.

☞ Hlavní postup je pro GPS. Pro Totální stanici stiskněte Měřit a pak
Uložit.

Obecný popis

Vytvoření povrchu krok
za krokem
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1. Vyberte v menu Home Objemy.

2. Vyberte na Panelu nástrojů Nový Povrch.

Panel nástrojů pro
vytvoření povrchu se
zobrazí v zobrazení
mapy.

Klepnutím aktivujete režim Výběr okna.

Klepnutím zrušíte výběr všech bodů.

Klepnutím vytvoříte hranici.

Klepnutím vytvoříte dělicí linie.

Klepnutím zrušíte vytvoření povrchu.

Klepnutím dokončíte vytvoření povrchu.

3. Chcete-li definovat nový povrch, změřte požadovaný počet bodů,
nebo klepněte na mapě na stávající body, které budou zahrnuty do
povrchu.

☞ Pouze TPS : Chcete-li postavit přístroj na jiné místo, například
pro měření dalších bodů za materiálem klepněte na tlačítko Nasta-

vení . Otevře se obrazovka nastavení Totální stanice. Informace
o nastavení stanoviska najdete v 4 Nastavení totální stanice . Po
dokončení nastavení stanice se software vrátí do aplikace Objemy
a můžete pokračovat v měření.
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4. Chcete-li vybrat několik stávajících bodů najednou místo abyste na

ně postupně klepali, klepněte na .
Zobrazí se panel nástrojů pro výběr okna.

• Definujte oblast výběru zahrnující všechny body, které mají být
zahrnuty do výpočtu povrchu.

•
Chcete-li zrušit výběr několika bodů, aktivujte  a klepněte do
mapy, abyste definovali oblast zrušení výběru.

•
Pro zrušení výběru okna klepněte na .

• Po potvrzení výběru klepněte na .
Všechny body uvnitř definované oblasti budou automaticky vybrány.

5.
Chcete-li definovat hranici, klepněte na .
Zobrazí se panel nástrojů pro vytvoření hranice.
• Změřte body nebo klepněte na příslušné body na obrazovce, abyste

propojili všechny body hranice.
• Hranici uzavřete dalším klepnutím na počáteční bod.
•

Chcete-li smazat všechny body hranice, klepněte na tlačítko .
•

Chcete-li zrušit změny hranice, klepněte na .
• Chcete-li zastavit linii hranice a začít ji z jiného bodu, klepněte

na .
• Chcete-li dokončit hranici a vrátit se na obrazovku vytváření

povrchu, klepněte na .
Hranice se zobrazí
oranžovou barvou.
Otevřené body
hranice jsou
označeny oranžovým
rámečkem:
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6.
Chcete-li definovat dělicí linii, klepněte na .
Zobrazí se panel nástrojů pro vytvoření dělicí linie.
• Změřte body nebo klepněte na příslušné body na obrazovce, abyste

propojili všechny body dělicí linie.
•

Chcete-li smazat všechny body dělicí linie, klepněte na tlačítko .
•

Chcete-li zrušit změny dělicích linií, klepněte na .
• Chcete-li zastavit dělicí linii a vytvořit novou, klepněte na

tlačítko .
• Chcete-li dokončit dělicí linii a vrátit se na obrazovku vytváření

povrchu, klepněte na .
Dělicí linie se zobrazí
zelenou barvou.

☞ Při vytváření povrchu můžete v případě potřeby použít také následující
nástroje z panelu nástrojů:
• Auto protokolování

Tento nástroj umožňuje zahustit povrch automatickým měřením
bodů povrchu. Viz bod 7.4 Automatické ukládání bodů .

• Průsečík
Tento nástroj umožňuje vytvořit průsečík v místě, kde dělicí linie
protíná hranici povrchu nebo jinou dělicí linii.

• Posunout Bod
Tento nástroj umožňuje posunout bod povrchu.

Viz bod 16.6 Funkce panelu nástrojů pro objemy .
7. Chcete-li dokončit vytvoření povrchu, klepněte na .

Objeví se obrazovka „ULOŽIT“.

8. Chcete-li povrch uložit, zadejte požadovaný název a klepněte na .

 Vytvoří se povrch
a zobrazí se na mapě.
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16.2 Měření objemu a výpočet množství materiálu TPS + GPS

☞ Požadavky:
• Soubor povrchu dostupný v aktivní úloze. Lze jej buď předem

vytvořit v aplikaci Objemy (viz 16.1 Vytvoření povrchu ), nebo impor-
tovat jako referenci (viz Import dat do projektu krok za krokem).

• Pro zobrazení více povrchů použijte Správce Mapy, viz Správce 
zobrazení Mapy.

1. Vyberte v menu Home Objemy.  

2. Vyberte povrch pro měření.   

3. Vyberte na Panelu nástrojů Vypočítat Objem.  

4. Jako metodu výpočtu vyberte Deponie.
 Zobrazí se vypočítaný
objem vybraného
povrchu spolu
s měřenými daty.

5. V případě potřeby můžete hodnotu Nakypření přizpůsobit: zadejte klad-
nou (= zvětšení) nebo zápornou (= zmenšení) procentuální hodnotu pro
vypočítaný objem.
Vypočtený objem se okamžitě přizpůsobí.
Po potvrzení výsledku klepněte na . Objeví se obrazovka „ULOŽIT“.

6. Chcete-li výsledek uložit, zadejte požadovaný název a klepněte na .

Měření objemu
a výpočet množství
materiálu krok za kro-
kem
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16.3 Výpočet objemu vůči zadané výšce TPS + GPS

h

006784_001

 

h Výška

Dané: ), nebo importovat jako referenční (více viz ).
• Soubor povrchu dostupný v aktivní úloze. Lze jej buď předem vytvořit v apli-

kaci Objemy (viz 16.1 Vytvoření povrchu , kroky 1 a 2), nebo importovat jako
referenci (viz Import dat do projektu krok za krokem).

1. Vyberte v menu Home Objemy.

2.

Klepnutím vyberte zobrazený povrch.

 

☞ Pro zobrazení více povrchů použijte Správce Mapy, viz Správce zobra-
zení Mapy.

3. Vyberte na Panelu nástrojů Vypočítat Objem.

4.

Vyberte Povrch vůči výšce na obrazovce
metod výpočtu.

 

Obecný popis

Výpočet objemu vůči
výšce krok za krokem
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 Zobrazí se obrazovka
pro výpočet objemu.

5. Zadejte požadovanou výšku.
• Pokud je potřeba, zadejte požadovanou hodnotu ofsetu vybraného

povrchu. Na obrazovku výpočtů se vrátíte klepnutím na .
Objem se přepočítá podle nové výšky a zobrazí se spolu
s měřenými daty.

• V případě potřeby můžete Nakypření přizpůsobit pro Nad, Pod
nebo obě hodnoty: zadejte kladnou (= zvětšení) nebo zápornou (=
zmenšení) procentuální hodnotu pro vypočítaný objem.
Vypočtený objem se okamžitě přizpůsobí.

Pro grafickou reprezentaci , můžete nastavit hodnotu Tolerance podle
potřeby.
Všechny části v pásmu tolerance jsou zobrazeny zeleně, segmenty
výkopu nebo násypu jsou zobrazeny v barvách odpovídajících
barevným indikátorům Nad/Pod. Ve výchozím nastavení je hodnota tole-
rance nastavená na 10 % rozdílu mezi max. hodnotou Nad a max.
hodnotou Pod.
Grafickou reprezentaci zobrazíte klepnutím na Mapa Nad/Pod. Na obra-
zovku výpočtů se vrátíte klepnutím na .

Mapa Nad/Pod včetně
grafiky je rovněž
součástí zprávy
o objemech.

Chcete-li dokončit výpočet objemu, klepněte na  . Objeví se obra-
zovka „ULOŽIT“.

6. Chcete-li výsledek uložit, zadejte požadovaný název a klepněte na .

☞ Vyberte Povrch vůči bodu pro výpočet objemu vůči výšce určitého
bodu.

☞ Vyberte Povrch vůči povrchu pro výpočet objemu mezi dvěma
povrchy. Vypočtený objem závisí na tom, kde se povrchy překrývají.
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16.4 Posunutí povrchu TPS + GPS

☞ Požadavek:
Soubor povrchu dostupný v aktivní úloze. Lze jej buď předem vytvořit
v aplikaci Objemy (viz 16.1 Vytvoření povrchu ), nebo importovat jako
referenci (viz Import dat do projektu krok za krokem).

☞ Pro zobrazení různých povrchů použijte Správce Mapy. Viz bod
Správce zobrazení Mapy.

1. Vyberte v menu Home Objemy.  

2. Vyberte stávající povrch nebo ho vytvořte.   

3. Vyberte na Panelu nástrojů Posun povrchu.
Panel nástrojů pro posouvání povrchů se zob-
razí v zobrazení mapy.

 

4. Chcete-li definovat posunutí, buď vyberte na mapě zdrojový bod a cílový
bod, nebo zadejte hodnoty posunutí a definujte východní, severní
a výškové posunutí.

 Zobrazí se náhled
posunutého povrchu.

• Chcete-li zaměnit zdrojový a cílový bod nebo obrátit hodnoty posu-

nutí, klepněte na .
• Chcete-li smazat vybrané body nebo zadané hodnoty posunutí,

klepněte na .
•

Pro zrušení posunutí povrchu klepněte na .
• Po potvrzení a posunutí klepněte na . Objeví se obrazovka

„ULOŽIT“.

Posunutí povrchu krok
za krokem
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5. Chcete-li povrch uložit, zadejte požadovaný název a klepněte na .

  Vytvoří se posunutý
povrch a zobrazí se
na mapě.

16.5 Definice umístění Nádrže na stávajícím povrchu TPS + GPS

012236_001

b
c
d

b
c
d

a

a

a f

hg

e

 

a Stávající povrch
b Vnější hrana nádrže*
c Vnitřní hrana nádrže*
d Dno nádrže*
e Posun k hranám dna*
f Šířka bermy*
g Vnější úhel svahu

bermy*
h Relativní převýšení.

* Hodnoty zadané během procesu Zadání rozměrů. Pro vnitřní a vnější hranu
nádrže se zadává pouze výška.

Dané:
• Přístroj je připojený a nastavený.
• Soubor povrchu dostupný v aktivní úloze.
• Jsou známy rozměry nádrže.

☞ Hlavní postup je pro GPS. Pro Totální stanici stiskněte Měřit a pak
Uložit.

1. Vyberte v menu Home Objemy.  

Obecný popis

Definice umístění
nádrže na stávajícím
povrchu krok za kro-
kem
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2. Klepnutím vyberte zobrazený povrch.   

3. Vyberte na Panelu nástrojů Spočítat Jámu/
Nádrž.

  

☞ Pro zobrazení různých povrchů použijte
Správce Mapy.

 

4.   

Vyberte vzor podle Vašich potřeb. Během prvního použití je k dispozici
pouze Základní vzor.
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5.   

Nyní zadejte všechny nezbytné rozměry, jak je uvedeno na předchozím
obrázku.
• Definujte délku a šířku dna nádrže.

Zadejte hodnotu relativní výšky pro každý ze čtyř rohů dna samo-
statně. Tyto výšky se mohou lišit.

•
Zadejte hodnotu posunu pro linie dna v .
Tato hodnota je vzdálenost od hran dna k vnitřnímu okraji nádrže.

• Zadejte hodnotu relativní výšky pro vnitřní nebo vnější okraj nádrže.
Stejná výška se použije pro všech osm rohových bodů.

•
Definujte šířku bermy v .

•
Definujte vnější úhel sklonu bermy v .

6.   

Po definování všech těchto hodnot můžete uložit nádrž jako uživatelem
definovaný vzor. Klepněte na ULOŽIT, zadejte název a klepněte na .
V tomto případě software automaticky přejde k následujícímu kroku.

Jinak pokračujte klepnutím na další krok Průvodce .

7. Definujte, kam umístíte vzor.
Vyberte linii, která bude použita jako vodicí čára.
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8. Přejděte k dalšímu kroku a vložte vytvořenou nádrž do stávajícího
povrchu:

  

• Vyberte dva body jako referenční linii. V případě potřeby

pomocí  přepněte počáteční a koncový bod aktivní linie.
• Pomocí  překlopíte vzor podél referenční linie.
•

Zadejte hodnotu posunu podél linie  a v případě potřeby hod-

notu posunu vůči linii .
•

Definujte toleranci výpočtu objemu v . Čím je hodnota menší,
tím déle bude výpočet trvat.

• Po dokončení potvrďte klepnutím na .
9. Na další obrazovce zadejte název povrchu a uložte ho klepnutím na 

to save. Zadejte název geometrie nádrže a uložte klepnutím na .
10. Na závěrečné obrazovce se zobrazí nově vytvořená nádrž vložená do

vybraného povrchu.
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☞ Nově vytvořený povrch, včetně nádrže, lze nyní použít k vytyčení. Data
lze rovněž exportovat pro použití strojem.

☞ Příklad povrchu s nádrží, použitý ve funkci Nad
a Pod.

  

16.6 Funkce panelu nástrojů pro objemy TPS + GPS

Funkce Popis
Nový Povrch Změří potřebný počet bodů pro vytvoření povrchu.

Upravit Povrch Po klepnutí můžete vybraný povrch upravit.
„Upravit Povrch“ obsahuje stejné nástroje a funkce
jako „Nový Povrch“.

Vypočítat Objem Umožňuje vypočítat objem na základě povrchu.

Správa výpočtů Umožňuje zobrazit a odstranit již vytvořené výpočty
objemu.
• Detaily vypočítaného výsledku zobrazíte

klepnutím na šipku doprava.
• Chcete-li vypočítaný výsledek odstranit,

vyberte ho klepnutím na jeho název a potvrďte
klepnutím na tlačítko .

Sloučit povrchy Umožňuje vytvořit povrch ze dvou či více
stávajících povrchů.
• Vyberte na Panelu nástrojů Sloučit povrchy.
• Vyberte nejméně dva stávající povrchy, které

sloučíte.
• Chcete-li sloučit povrchy, klepněte na .

Posun povrchu Umožňuje vytvořit povrch posunutím stávajícího
povrchu.

Spočítat Jámu/
Nádrž

Umožňuje definovat umístění nádrže na stávajícím
povrchu.

Funkce lišty nástrojů
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Funkce na panelu nástrojů v režimu vytváření povrchu
Funkce Popis
Auto protoko-
lování

Nastavte Auto-protokol na Zapnuto/Vypnuto.
Vyberte Režim Protokolu z 3D vzdálenost,
Vzdálenost a/nebo výška, Čas nebo Čas na
bodě a definujte Interval. Uložit na žádost
umožňuje ukládat měření kdykoli mezitím, je-li
funkce zapnutá.

Průsečík Vyberte první linii, nebo dva její body. Vyberte dru-
hou linii, nebo dva její body.
V místě, kde se dvě linie protínají, uložte horní
nebo dolní bod průsečíku.

Posunout Bod Umožňuje posunout polohu bodu ve všech třech
rozměrech zadáním hodnot posunutí.

16.7 Hodnoty v Informační liště TPS + GPS

Typ/Ikona Popis
Id Číslo bodu, který je měřen a bude následně uložen.

Y Východní souřadnice aktuální pozice cíle.

X Severní souřadnice aktuální pozice cíle.

H Výška aktuální pozice cíle.

Linie Vzdálenost podél kontrolní přímky.

Ofset Posun podél kontrolní linie.

H. rozd Převýšení měřené pozice od počátečního bodu
kontrolní přímky.

Kód Kód/Vrstva dalšího ukládaného bodu.

Hz Pouze TPS : Horizontální úhel aktuální pozice cíle.

V Pouze TPS : Vertikální/Zenitový úhel aktuální cílové
pozice.

Popis
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Typ/Ikona Popis
sD Pouze TPS : Šikmá vzdálenost k poslednímu

měřenému bodu.

hD Pouze TPS : Horizontální vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

Povrch Název vybraného povrchu.

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality výšky pro aktuální
pozici.

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kvality polohových souřadnic
pro aktuální pozici.

Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kvality 3D souřadnic (kom-
binace výškové a polohové složky) pro aktuální
pozici.

GDOP Pouze GPS : Hodnota kvality parametru geomet-
rické přesnosti pro aktuální pozici.
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17 Jak pracovat se Svahy TPS + GPS
Svahy je aplikace, která umožňuje vytyčování svahů (sklonů) a stavebních laviček.
Uživatel definuje skloněnou referenční rovinu. Poté lze měřit polohu a tu pak
porovnávat s touto skloněnou referenční rovinou.

Aplikaci lze použít pro :
• Kontroly definovaného svahu: Operátor se pohybuje po skloněné ploše

a provádí měření, aby zjistil, zda je aktuální stav ok, pod nebo nad projekto-
vaným povrchem.

• Vytyčení a instalace stavebních laviček: Stavební lavička určuje v terénu
projektovaný svah. Umísťuje se do projektované skloněné roviny.

• Hledání linie hrany svahu: Hranou svahu je myšlena průsečnice reálného
povrchu s povrchem projektovaným. Je to místo, kde začíná rýpadlo kopat do
země tak, aby vytvořil projektovaný sklon.

• Hledání průsečíku svahu a povrchu: V tomto případě je místo skloněné
roviny použita skloněná linie. Poloha průsečíku svahu a povrchu a navigace
k jeho poloze je velmi důležitá pro hutnění nakloněné roviny a vrtání.

Následuje průvodce, který krok za krokem ukáže použití některé z klíčových funkcí
v aplikaci Svahy: použití jedné linie jako referenční, zároveň s definovaným pra-
videlným svahem. Na závěr lze označit průsečnici svahu s terénem a postavit
stavební lavičky.

Dané:
• Přístroj je připojen a nastavena orientace na známém stanovisku a při známé

výšce.

☞ Hlavní postup je pro Totální stanici. Pro GPS stiskněte Měřit pro záznam
bodu.

☞ iCON build vyžaduje licenci pro použití aplikace.

1. Vyberte v menu Home Svahy.  

2. Vyberte referenční prvek.
Referenční prvek může být bod, linie, oblouk nebo lomená čára.

3. Definujte svah.
•

Definujte sklon svahu .
Sklon může být zobrazen v %, v:h, h:v nebo Výšk. úhel, v závis-
losti na aktuálním nastavení zobrazení sklonu.

• Nastaví horizontální délku  nebo výšku  svahu.
Vstup lze přepínat tlačítkem.

• Pokud je to třeba, nastavte horizontální nebo vertikální posun  

/  svahu.

Obecný popis

Jak používat Svahy
krok za krokem
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☞ Klepnutím na  smažete všechny zadané hodnoty.

☞ Pro změnu směru sklonu (od počátečního ke koncovému bodu vybrané

linie) klepněte na převrátit .

☞ Pro změnu mezi zvýšením  a snížením  sklonu klepněte na
příslušné tlačítko.

☞ Klepnutím na 
jemně doladíte
počáteční nebo kon-
cový bod základny.
Potvrďte klepnutím na

.

 

4. Po definování sklonu klepněte na .

☞ Definice svahu se uloží v aplikaci. Když vyberete další prvek, například
oblouk nebo linii, zřetězení začátku a konce se obnoví, zatímco svah se
zachová.

5. Po definování svahu lze začít měřit.
• Po měření jsou zobrazeny vypočtené hodnoty. Nejdůležitější jsou

hodnoty Nad/Pod jako výškový rozdíl mezi měřeným bodem a defi-
novaným sklonem a také hodnota dHix, která je vzdáleností
k průsečnici svahu ve výšce změřeného bodu.

• Pro změnu zobrazení do režimu příčného profilu vyberte z ovladače
mapy Příčný profil. Cíl je zobrazen proti aktuálnímu příčnému pro-
filu definovaného svahu.
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1. Vyberte v menu Home Svahy.  

2. Vyberte linii a definujte svah. Viz také: Jak používat Svahy krok za 
krokem

3. Na panelu nástrojů vyberte Linie sklonu
a Model.

 

  Potom se zobrazí
obrazovka Mapa
s navrženými liniemi
svahu.

4. Zadejte počet seg-

mentů  nebo hod-

notu intervalu  pro
linie.

 

☞ Klepnutím na  smažete všechny zadané hodnoty.

Postup definice Linie
sklonu a Model
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☞ Klepnutím na 
vytvoříte z defino-
vaného svahu povrch.

 

☞ Klepnutím na 
vypočítáte základnu
svahu a linii posunutí
základny.

 

☞ Klepnutím na 
vytvoříte v rozích
článkované linie.

 

5. Klepnutím na 
uložíte linie svahu
a model povrchu.

 

 Model se uloží jako soubor *.xml.
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 Povrchové linie,
základny a linie svahu
se uloží jako samo-
statné vrstvy.

☞ Vytvořený soubor lze používat v dalších aplikacích, například Vytyčení
Bodů/Vytyčení Linií nebo Nad a Pod.

Funkce Popis
reference Umožňuje uživateli vybrat referenční linii (například

středovou linii road modelu). Informační lištu lze
nakonfigurovat na zobrazení hodnot zřetězení
a posunu vůči definované referenční linii.

Šikmá pilota Umožňuje nastavení pro vrtání nakloněné piloty
a poskytuje informace o průsečíku a referenčním
úhlu.

upravit sklon Editace definovaného svahu, včetně vodorovného
a svislého posunu.

Linie sklonu
a Model

Umožňuje uživateli vytvořit:
- 3D linie v požadovaných intervalech podél defi-

novaného modelu svahu
- základnu a linii posunutí modelu svahu
- povrch definovaný pomocí modelu svahu

Spojit body Klepnutím na body vytvoříte linii nebo lomenou
čáru.

Stake Writer Tuto možnost zapněte, aby se zobrazila pomoc
s popisem kolíku.
Další podrobnosti najdete zde: Podrobný postup 
použití Stake Writer

zpět Zrušení předchozí akce.

Odstranit Smazání bodu/linie/oblouku.

Typ/Ikona Popis Poz.

☞ Poz. označuje pozici na následujícím obrázku.

Id Název vybrané referenční
linie.

-

Funkce lišty nástrojů

Hodnoty v Informační
liště
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Typ/Ikona Popis Poz.
Y Východní souřadnice aktuální

pozice cíle.
-

X Severní souřadnice aktuální
pozice cíle.

-

H Výška aktuální pozice cíle. -

Nad/Pod Hodnota Výkop/Násyp
a barevná indikace posledního
měřeného bodu v porovnání
s navrženým svahem.

j

Design Projektovaná výška na
naměřené pozici.

m

Linie Hodnota horizontálního
posunu od naměřené pozice
k začátku skloněné referenční
roviny.

 

H. rozd Převýšení naměřené pozice
od začátku nakloněné refe-
renční roviny.

f

Ofset Horizontální posun od
naměřené pozice k začátku
skloněné referenční roviny.

g

dHix Horizontální vzdálenost k pro-
jektovanému svahu.

k

dHPO Výškový rozdíl kolmo od
měřeného bodu ke svahu.

j/p

max Maximální výška definovaného
svahu.

n

Sklon Úhel sklonu referenčního
svahu.
☞ V závislosti na

aktuálním nastavení
zobrazení sklonu
může být tato hod-
nota označena h:v,
v:h nebo %.

l

V-ofset Vertikální posun nastavený
v definici svahu.

c

H-ofset Horizontální posun nastavený
v definici svahu.

b
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Typ/Ikona Popis Poz.
Ref_ofset Horizontální vzdálenost od

základny svahu k aktuální
cílové poloze.

b+g

Ref_Linie Hodnota linie v aktuální cílové
poloze podél základny svahu.

o

Ref_dH Výškový rozdíl od základny
svahu k aktuální cílové poloze.

c+f

Ref_Id ID vybrané základny svahu. a

Staničení Zřetězení měřeného bodu
podél vybrané referenční linie.

 

Lin. projektu Hodnota linie v měřeném bodě
podél vybrané referenční linie.

 

Pos. projektu Hodnota posunutí v měřeném
bodě podél vybrané referenční
linie.

 

Projektovaný
výškový
rozdíl

Výškový rozdíl v měřeném
bodě vybrané referenční linie.

 

Kód Definuje kód/vrstvu dalšího
zaznamenávaného bodu.

-

Hz Pouze TPS : Horizontální úhel
aktuální pozice cíle.

-

V Pouze TPS : Vertikální/Zeni-
tový úhel aktuální cílové
pozice.

-

sD Pouze TPS : Šikmá
vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

-

hD Pouze TPS : Horizontální
vzdálenost k poslednímu
měřenému bodu.

-

Kval. 1D Pouze GPS : Hodnota kvality
výšky pro aktuální pozici.

-

Kval. 2D Pouze GPS : Hodnota kva-
lity polohových souřadnic pro
aktuální pozici.

-
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Typ/Ikona Popis Poz.
Kval. 3D Pouze GPS : Hodnota kva-

lity 3D souřadnic (kombinace
výškové a polohové složky)
pro aktuální pozici.

-

GDOP Pouze GPS : Hodnota kva-
lity parametru geometrické
přesnosti pro aktuální pozici.

-

006794_003

a Základna (1 -> 2)
b Vodorovný posun
c Svislý posun
d Referenční svah
e Skloněná referenční rovina
f Posun referenční výšky
g Referenční posun
h Vodorovná projektovaná hod-

nota
i Svislá projektovaná hodnota
j Výkop/Násyp
k Hodnota dHix: vodorovná

vzdálenost k projektovanému
svahu

l Výškový úhel
m Navržená výška v aktuální

poloze
n Maximální výška pro definovaný

sklon
o Hodnota linie v aktuální cílové

poloze podél základny
p Výškový rozdíl, s vybranou

metodou výpočtu kolmá

296 Jak pracovat se Svahy TPS + GPS



18 Jak používat Kalibraci stroje TPS
Software iCON site nabízí jednoduchý postup pro kalibraci stroje.
Výsledky kalibrace jsou automaticky uloženy do interní paměti kontroleru. Dále
jsou uloženy na USB paměť. Přenesení výsledků do řídicího stroje systému
pomocí USB paměti zkracuje dobu instalace.
Aplikace MC Kalibrace je dostupná pro:
• Single-Boom Excavator
• Dual-Boom Excavator
• Wheel Loader
• Snow Groomer
• On-Cab Dozer
• Tower Mounted Driller/Body Mounted Driller
• Tower Mounted Piler/Body Mounted Piler

V následujících kapitolách je popsáno několik postupů.

☞ Před začátkem kalibrace stroje se ujistěte, že je stroj umístěn přibližně
v horizontální poloze na pevném povrchu a nemůže se pohybovat ani
kývat.

☞ Dejte pozor, abyste při měření stroje použili správné nastavení pro Typ
odr. hranolu a Výška odr. hranolu.

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

☞ Po dokončení kalibrace zadejte nebo načtěte výsledky kalibrace do
stroje. Před zadáním hodnot do řídicího systému stroje se strojem nepo-
hybujte.

☞ Pro rypadla jsou k dispozici další možnosti kalibrace. Viz bod 18.3 Další 
možnosti kalibrace pro rypadla .

Obrazovka kalibrace vás provede kalibračním procesem. Obrazovka se skládá ze
dvou částí:
• Obrazovka mapy (v levé části): V této sekci je zobrazen fotorealistický

obrázek stroje a poloha měřených bodů. Obrázek můžete zvětšovat a posou-
vat.

• Pokyny a navigace (v pravé části): V této sekci jsou zobrazeny pokyny
a podrobný obrázek měřených bodů. Po změření všech bodů v aktuálním
kroku pokračujte klepnutím na Další na další krok.

Pracovní postup kalib-
race stroje

Obrazovka kalibrace
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Příklad:
 

18.1 Kalibrace pro Rypadla s jednoduchým výložníkem TPS

☞ Totální stanice musí být v poloze umožňující měření všech bodů.
Ideálně na pravé přední straně rypadla, asi 10-15 m od stroje.

1. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

2. Zvolte Single-Boom Excavator.

3.

Objeví se obrazovka
Calibration Options.

Chcete-li kalibrovat rypadlo včetně dalších možností, nastavte požado-
vanou možnost na Zapnuto.
Další informace najdete v 18.3 Další možnosti kalibrace pro rypadla .

Po potvrzení klepněte na .

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

4. Zobrazí se obrazovka kalibrace.

5. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

Kalibrace pro Rypadla
s jednoduchým
výložníkem krok za kro-
kem
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6. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Pokračujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud nezměříte všechny body.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body nebo změřit
chybějící nepovinné body. Na panelu nástrojů vyberte Zpět.

7. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

8. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do
a zvolte USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Zobrazí se nové výsledky.

☞ Chcete-li znovu zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home
položku MC Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.

18.2 Kalibrace pro rypadlo s dvoudílným výložníkem TPS

1. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

2. Zvolte Dual-Boom Excavator.

3.

Objeví se obrazovka
Calibration Options.

Chcete-li kalibrovat rypadlo včetně dalších možností, nastavte požado-
vanou možnost na Zapnuto.
Další informace najdete v 18.3 Další možnosti kalibrace pro rypadla .

Po potvrzení klepněte na .

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

4. Zobrazí se obrazovka kalibrace.

5. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

Kalibrace pro rypadla
s dvoudílným
výložníkem krok za kro-
kem
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☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

6. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Pokračujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud nezměříte všechny body.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body nebo změřit
chybějící nepovinné body. Na panelu nástrojů vyberte Zpět.

7. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

8. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do
a zvolte USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Zobrazí se nové výsledky.

☞ Chcete-li znovu zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home
položku MC Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.

18.3 Další možnosti kalibrace pro rypadla TPS
Pro rypadla lze do procesu úplné kalibrace zahrnout následující další možnosti
kalibrace:
• Hidden Point
• DogBone
• Boom Sensors
• Measure Swing Boom Rotation Point
• Stick Sensors (například laserový senzor)

☞ DogBone a laserový senzor lze rovněž zkalibrovat v rámci samostatné
kalibrace.

Možnosti kalibrace pro
rypadla
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Kalibrace Hidden Point
Kdykoli je to možné, kalibrujte rypadlo podle měřicího bodu A. Není-li bod
A dostupný, použijte funkci Hidden Point.

16094_001

☞ Před spuštěním kalibrace zkontrolujte, zda je totální stanice ve správné
vzdálenosti. Správné nastavení umožňuje změřit bod AB1, který může
být docela vysoko. Pro zajištění dobrých výsledků nesmí být body AB1,
AB2 a AB3 blízko u sebe.

1. Držte páčku jemně a zvedněte výložník co nejvýš. Změřte bod AB1.
2. Spusťte výložník co nejníže. Páčka musí být složená. Změřte bod AB2.
3. Zvedněte výložník, umístěte rameno vertikálně a položte lžíci jemně na

zem. Změřte bod AB3.

☞ Při kalibraci rypadla s dvojitým výložníkem musí být úhel mezi prvním
a druhým výložníkem při měření bodů AB1, AB2 a AB3 stejný.

Kalibrace DogBone
Po zapnutí kalibrace DogBone se přidá do kalibračního postupu další krok ke
změření relevantní DogBone Points.
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Measure Swing Boom Rotation Point
Po zapnutí kalibrace Measure Swing Boom Rotation Point se do postupu kalib-
race přidá další krok, aby bylo možné změřit vedle obvyklých kalibračních bodů
bod otáčení výložníku.

☞ Před začátkem kalibrace se ujistěte, že výložník je vyrovnán s tělesem
stroje, aby se nemohl kývat.

Kalibrace Boom Sensors a Stick Sensors

☞ Senzor násady může být například laserový senzor.

1. Chcete-li zahrnout do kalibračního postupu Boom Sensors a Stick Sen-
sors, nastavte možnosti na Zapnuto.

 

☞ Abyste zkalibrovali senzory správně, nastavte stranu Boom Sensor
Points/Stick Sensors na Vlevo nebo Vpravo.

☞ Levá strana:  
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☞ Pravá strana:  

18.4 Kalibrace pro Kolové nakladače TPS

1. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

2. Zvolte Wheel Loader.
Zobrazí se obrazovka kalibrace.

3. Zadejte úhel stoupání a otáčení.

Chcete-li zahájit kalibraci, klepněte na tlačítko  .  

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

4. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

5. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud nezměříte všechny body.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body nebo změřit
chybějící nepovinné body. Na panelu nástrojů vyberte Zpět.

6. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

7. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do
a zvolte USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Budou zobrazeny nové
výsledky.

Kalibrace pro Kolové
nakladače krok za kro-
kem
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☞ Chcete-li později zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home MC
Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.

18.5 Kalibrace stroje pro sněžné rolby TPS
Nastavení kalibrace

☞ Před spuštěním kalibrace zkontrolujte, zda je totální stanice ve správné
poloze umožňující měření všech potřebných bodů. Úplně roztáhněte listy
lišty.

18151_001

 

☞ Doporučujeme použít pro kalibraci hranol Leica CPR111 TrueZero
(761712).

Nastavení úhlu řezu lišty

18148_001

1. Úplně roztáhněte listy lišty a lištu vyrovnejte vodorovně.
2. Při nastavování úhlu řezu naklánějte lištu, dokud nebude hlavní lišta

s listy ve stejné výšce a paralelně se zemí.

☞ Lišta musí být nastavená na správný úhel, protože tento úhel má
zásadní dopad na kvalitu výsledků kalibrace.

Důležité poznámky
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Měření pozic GNSS
Pozice GNSS musí být změřeny správně. Před měřením pozic GNSS zkontrolujte,
že jste zadali správnou výšku hranolu. Vezměte v úvahu výšku závitu.

18137_001

b
a

c

a Hodnota výšky hranolu zadávaná do softwaru
b Skutečná výška hranolu
c Výška závitu

☞ Sněžná rolba musí být pro kalibraci správně nastavená. Viz část
Důležité poznámky (EN: Page 304).

1. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

2. Zvolte Snow Groomer.

3. Objeví se obrazovka Calibration Options.  

• Definujte stranu měření.
• Chcete-li kalibrovat sněžnou rolbu včetně navijáku, nastavte Mea-

sure winch na Zapnuto.

Po potvrzení klepněte na .
Zobrazí se obrazovka kalibrace. Viz část Obrazovka kalibrace(EN: 
Page 297).

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

Podrobný postup kalib-
race stroje pro sněžné
rolby
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4. Zadejte úhel stoupání a otáčení.

Chcete-li zahájit kalibraci, klepněte na tlačítko  .  

18207_001

a b

a Úhel otočení (záporný)
b Úhel náklonu (záporný)

5. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

6. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Pokračujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud nezměříte všechny body.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body nebo změřit
chybějící nepovinné body. Na panelu nástrojů vyberte Zpět.

7. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

8. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do a zvolte
USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Zobrazí se nové výsledky.

☞ Chcete-li znovu zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home
položku MC Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.

18.6 Kalibrace stroje pro dozery On-Cab TPS

1. Umístěte stroj na rovný povrch.
Během kalibrace nehýbejte s pásy stroje.

2. Nastavte totální stanici ve vzdálenosti 25-30 m od
stroje, abyste změřili všechny potřebné body, zvláště
zadní pozici GNSS.
Změřte všechny body stroje s jedním nastavením.
Během kalibrace s totální stanicí nehýbejte.

18929-001

Nastavení dozeru
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3. Ujistěte se, že je lišta vyrovnaná vodorovně a zarov-
naná s pásy.

19444-001

4. Ujistěte se, že je lišta nastavená kolmo ke směru
stroje.

19445-001

5. Namontujte antény GNSS co nejblíže ke středové ose
stroje a nejméně 1 m od sebe.

19442-001

19443-001

6. Namontujte hranol nebo pásmo na střed lišty, abyste změřili body ARP
(arm rotation point – bod otáčení ramene). Vždy měřte stejné místo
s výškou hranolu 0 m.

7. Při měření bodu TP nezapomeňte připočítat k posunutí výšky hranolu
tloušťku pásu.

1. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

2. Zvolte On-Cab Dozer.
Zobrazí se obrazovka kalibrace. Viz část Obrazovka 
kalibrace.

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

3. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

4. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud nezměříte všechny body.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body. Na panelu
nástrojů vyberte Zpět.

Podrobný postup kalib-
race stroje pro dozery
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5. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

6. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do a zvolte
USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Zobrazí se nové výsledky.

☞ Chcete-li znovu zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home
položku MC Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.

18.7 Kalibrace stroje pro pilotovací a vrtací soupravy GPS

☞ Podle toho, kde jsou na stroji umístěny hranoly/přijímače GNSS, je nutné
změřit různé části stroje.

Stroje s montáží na stožáru
Hranoly/přijímače GNSS jsou namontovány na vrcholku
stožáru.

Stroje s montáží na těle
Hranoly/přijímače GNSS jsou namontovány na hlavním
těle stroje.

☞ Před začátkem kalibrace stroje se ujistěte, že je stroj umístěn přibližně
v horizontální poloze na pevném povrchu a nemůže se pohybovat ani
kývat. Stožár musí být vyrovnán do kolmice.

Protože není možné změřit všechny požadované body s jedním nastavením
přístroje, je během procesu kalibrace potřeba přemístit totální stanici na jiné místo.

Před zahájením kalibrace pilotovací nebo vrtací soupravy
a) Připojte se k totální stanici a zkontrolujte, zda je stanice vyrovnaná.
b) Nastavte tolerance na hodnotu Přesné.
c) Změřte alespoň tři až čtyři body BP v okolí stroje. Body musí být vidět

z levé, pravé a přední strany stroje.

Důležité poznámky
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a

b

c

P2

P3

P1

19958_001 P4

a Nastavení 1,
pravá strana
stroje

b Nastavení 2,
levá strana
stroje

c Nastavení 3,
přední strana
stroje

☞ Umístěte stroj na pevný a rovný povrch.
Během kalibrace nehýbejte s pásy stroje.

1. Pokud měříte délku stroje (bod ML), rozložte stroj (výložník a rameno)
do maximální horizontální délky.

2. Stožár musí být vyrovnán do kolmice.
3. Měření bodů viditelných z pravé strany stroje:

Postavte totální stanici na pravé straně stroje v takové vzdálenosti,
abyste změřili všechny požadované body (přibližně 10 až 15 m daleko).

4. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji.
Bod C3 je umístěn podél střední osy
výložníku.

19853_001

Bod A je umístěn na kloubu.

19854_001

Bod TD je umístěný na dolním konci stožáru.

19968_001

Nastavení pilotovací
soupravy s montáží na
stožáru
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Nepovinné:
Bod ML na zadní straně stroje.
Pokud chcete měřit tento bod, rozložte
stroj (výložník a rameno) do maximální hori-
zontální délky.

19969_001

Nepovinné:
Bod TC1 ve středu nástroje.
Na nástroji použijte reflexní pásku nebo
značku.

19970_001

5. Měření bodů viditelných z přední strany stroje:
Postavte totální stanici na přední straně stroje v takové vzdálenosti,
abyste změřili všechny požadované body, zvláště bod na horním konci
stožáru.

6. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji.
Bod C1 je umístěný podél střední vertikální
osy stožáru. Pro měření použijte na stožáru
reflexní pásku nebo značku.
Bod C1 musí být vyrovnán s bodem C3.

19851_001

Bod C2 je podél střední vertikální osy
stožáru. Bod musí být umístěný na horním
konci stožáru.
Pro měření použijte na stožáru reflexní pásku
nebo značku.
Bod C2 musí být vyrovnán s body C1 a C3.

19852_001

Dva hranoly na horním konci stožáru. Pozice
1 je levý hranol (z pohledu řidiče) a Pozice 2
je pravý hranol.
Ujistěte se, že pro měření je použit správný
typ hranolu.
Ujistěte se, že je použita správná výška hra-
nolu, pokud bude stroj používán se senzory
GNSS.

2

1

19971_001

310 Jak používat Kalibraci stroje TPS



☞ Umístěte stroj na pevný a rovný povrch.
Během kalibrace nepohybujte s pásy na levé straně stroje (odkud je vidět
nástroj).

1. Pokud měříte délku stroje (bod ML), rozložte stroj (výložník a rameno)
do maximální horizontální délky.

2. Stožár musí být vyrovnán do kolmice.
3. Měření bodů viditelných z boční strany stroje:

Postavte totální stanici na boční straně stroje, odkud je vidět nástroj,
v takové vzdálenosti, abyste změřili všechny požadované body (přibližně
10 až 15 m daleko).

☞ Pokud je nástroj vidět z levé strany stroje, postavte totální stanici na
levou stranu stroje. Jinak postavte totální stanici na pravou stranu stroje.

4. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji:
Bod C3 je umístěn podél střední osy
výložníku.

19974_001

Bod A je umístěn na kloubu.

19975_001

Bod TD je umístěný na dolním konci
stožáru.

19976_001

Nastavení vrtací
soupravy s montáží na
stožáru
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Bod TC1 ve středu nástroje. Na nástroji
použijte reflexní pásku nebo značku.

19978_001

Nepovinné:
Bod ML na zadní straně stroje. Pokud
chcete měřit tento bod, rozložte stroj
(výložník a rameno) do maximální hori-
zontální délky.

19977_001

5. Měření bodů viditelných z přední strany stroje:
Postavte totální stanici na přední straně stroje v takové vzdálenosti,
abyste změřili všechny požadované body, zvláště bod na horním konci
stožáru.

6. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji.
Bod C1 je umístěný podél střední ver-
tikální osy stožáru. Pro měření použijte na
stožáru reflexní pásku nebo značku.
Bod C1 musí být vyrovnán s bodem C3.

19972_001

Bod C2 je podél střední vertikální osy
stožáru. Bod musí být umístěný na horním
konci stožáru.
Pro měření použijte na stožáru reflexní
pásku nebo značku. Bod C2 musí být
vyrovnán s body C1 a C3.
Bod C2 musí být vyrovnán s body C1 a C3.

19973_001
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Bod TC2 ve středu nástroje. Na nástroji
použijte reflexní pásku nebo značku.

19979_001

Dva hranoly na horním konci stožáru.
Pozice 1 je levý hranol (z pohledu řidiče)
a Pozice 2 je pravý hranol.
Ujistěte se, že pro měření je použit správný
typ hranolu.
Ujistěte se, že je použita správná výška
hranolu, pokud bude stroj používán se sen-
zory GNSS.

2

1

19980_001

Pokud je výložník příliš krátký a bod C3 nelze změřit,
zapněte možnost krátkého výložníku a změřte body
Ref1 a Ref2 umístěné na boční straně stroje.
Ref1 je přední bod a Ref2 je zadní bod.

19981_001

22211

☞ Je důležité, aby výložník a stožár byly vyrovnány s tělem stroje.
Body Ref1 a Ref2 musí být také vyrovnány s výložníkem.

edc

ba

19956_001

a Nástroj
b Anténa GNSS 2
c Anténa GNSS 1
d Referenční bod 1
e Referenční bod 2

1. Umístěte stroj na pevný a rovný povrch.
Během kalibrace nehýbejte s pásy stroje.

2. Stožár musí být vyrovnán do kolmice.
3. Měření bodů viditelných z pravé strany stroje:

Postavte totální stanici na pravé straně stroje v takové vzdálenosti,
abyste změřili všechny požadované body.

4. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji:
 

Pilotovací/vrtací
souprava s montáží
na stožáru s krátkým
výložníkem

Nastavení piloto-
vací/vrtací soupravy –
montáž na těle
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Dva hranoly na těle stroje. Pozice 1 je levý
nebo zadní hranol a Pozice 2 je pravý nebo
přední hranol.
Ujistěte se, že pro měření je použit správný
typ hranolu.
Ujistěte se, že je použita správná výška
hranolu, pokud bude stroj používán se sen-
zory GNSS.
Je-li použit hranol MPR122, použijte výšku
hranolu 5 cm.

222

1120223_001

Bod C1 je umístěný podél střední osy
stožáru.
Bod C2 je umístěný podél střední osy
stožáru.
Bod C3 je umístěný podél střední osy
ramena.
☞ Body C1, C2 a C3 musí být

vyrovnány.

19858_001

Bod A je umístěn na kloubu výložníku.
☞ Pokud není možné změřit bod

A přímo, zapněte možnost Hid-
den Boom Joint a změřte kloub
ramene v pěti různých pozicích.
Viz bod 18.3 Další možnosti 
kalibrace pro rypadla .

19859_001

Body B a B2 jsou umístěny na kloubech
výložníku a ramena.

19862_001

Bod B2 je volitelný, ale musí být změřen,
pokud je vrtací souprava vybavena dvo-
jitým výložníkem.

19863_001
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Bod C je umístěný na kloubu.
Pokud není pilotovací souprava vybavena
ramenem, toto měření lze přeskočit.

19866_001

Bod TD je umístěný na dolním konci
stožáru.

20224_001

Nepovinné:
Bod TU je umístěný v otočném bodě
stožáru.

20264_001

Pouze u vrtacích souprav:
Nepovinné:
Bod SL je umístěný ve středu kyvného
otáčení. Zajistěte, aby byl pro měření
použit správný typ hranolu a správná výška
hranolu.
☞ Pokud stroj podporuje kyvné

otáčení, musí být před
zahájením kalibrace výložník
vyrovnán s pásy. 19872_001

Nepovinné:
Bod GH je umístěný na pásech stroje.
Nezapomeňte připočítat k hodnotě výšky
hranolu tloušťku pásu.

19871_001
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Nepovinné:
Bod ML na zadní straně stroje.

19870_001

Bod TC1 ve středu nástroje. Na nástroji
použijte reflexní pásku nebo značku.
☞ Vrtací soupravy: Bod TC1

musí být povinně změřen.
Není-li nástroj vidět z pravé
strany, proveďte nové nastavení
na straně, odkud lze měření
provést.

19864_001

Pilotovací soupravy: Bod TC1 je nepo-
vinný.

20265_001

5. Měření bodů viditelných z přední strany stroje:
Postavte totální stanici na přední straně stroje v takové vzdálenosti,
abyste změřili všechny požadované body.

6. Umístěte hranoly/pásky na následující body na stroji.
Pouze u vrtacích souprav:
Bod TC2 ve středu nástroje. Na nástroji
použijte reflexní pásku nebo značku.

20266_001
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Pouze u pilotovacích souprav:
Bod TF je umístěný podél střední osy
stožáru. Na stožáru použijte reflexní pásku
nebo značku.

19868_001

Volitelně pouze u vrtacích souprav:
Bod HR je umístěný podél střední osy
stožáru. Pokud je střední osa stožáru
vyrovnána se střední osou výložníku, toto
měření lze přeskočit.

19867_001

Pokud je výložník příliš krátký a body C1, C2 a C3
nelze změřit, zapněte možnost krátkého výložníku.
Změřte body Ref1 a Ref2 na straně stroje.
Ref1 je přední bod a Ref2 je zadní bod.
☞ Výložník a stožár musí být vyrovnány s tělem

stroje.
Body Ref1 a Ref2 musí být vyrovnány
s výložníkem. 20267_001

222 11

cb

e

d
a

19959_001

a Nástroj
b Referenční bod 1
c Referenční bod 2
d Anténa GNSS 2
e Anténa GNSS 1

Pokud není možné otočit stroj o 360°, zapněte na konfigurační obrazovce
příslušnou možnost.

☞ Umístěte stroj na pevný a rovný povrch.
Stroj musí být umístěn vodorovně a stožár musí být vyrovnán do kolmice.

☞ Ve výchozím nastavení jsou hodnoty tolerance 1,2 cm pro pozici
a 1,6 cm pro výšku. Aby bylo dosaženo přesné kalibrace, doporučujeme
použít přísnější tolerance. Nastavte tolerance na hodnotu Přesné. Viz
bod Nastavení tolerance.

1. Změřte body BP kolem stroje. Viz bod 4.3 Nastavení kdekoli s danými 
souřadnicemi .

Krátký výložník

Neotáčivé stroje

Podrobný postup kalib-
race stroje pro piloto-
vací/vrtací soupravy
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2. Vyberte v menu Home MC Kalibrace.

3. Vyberte kalibrační metodu.
Zobrazí se obrazovka kalibrace. Viz část Obrazovka kalibrace.

☞ Vždy dodržujte instrukce na displeji.

4. Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Pro přeměření bodů klepněte na požadovaný bod a pak potvrďte zprávu
s varováním.

5. Klepnutím na Další pokračujte na další krok kalibrace. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Zacilte dalekohledem na cílový bod. Změřte a uložte cílový bod pomocí
tlačítek na liště měření.

☞ Opakujte postup dokud úspěšně nezměříte všechny body prvního nasta-
vení.
Můžete se vrátit k předchozímu kroku a přeměřit body. Na panelu
nástrojů vyberte Zpět.

☞ Pokud chcete postavit totální stanici na jiném místě, postupujte
pečlivě podle pokynů v příštím kroku. Jinak je nutné kalibraci zopa-
kovat od začátku.

6.
Před přemístěním totální stanice klepněte na tlačítko  Oblíbené
a přejděte na obrazovku Nastavení.
Přemístěte totální stanici na druhou pozici a proveďte Souřadnice –
Nastavení kdekoli změřením bodů BP. Viz bod 4.3 Nastavení kdekoli s 
danými souřadnicemi .
Zopakujte měření všech ostatních kalibračních bodů.

7. Po změření všech bodů se objeví na displeji obrazovka Machine calib-
ration results.

Po potvrzení klepněte na .

8. Před uložením výsledků kalibrace můžete nastavit umístění souboru
a změnit výchozí název souboru.
Uložte výsledky na připojenou USB paměť, klepněte na Uložit do a zvolte
USB.
• Chcete-li uložit výsledky, klepněte na .
•

Chcete-li zrušit proces ukládání a přeměřit body, klepněte na .
Po novém přeměření bodů proveďte nový výpočet výsledků pomocí
Second Antenna z Panelu nástrojů. Zobrazí se nové výsledky.

☞ Chcete-li znovu zobrazit výsledky kalibrace, vyberte v menu Home
položku MC Kalibrace a klepněte na Výsledky kalibrace.
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19 Jak vytvářet Zprávy TPS + GPS
19.1 Obecné informace TPS + GPS

K dispozici jsou následující typy zpráv:
• Kontroly
• Ověření
• Sběr Dat
• Nastavení GNSS Ref.stanice
• GNSS nastavení
• ZáznamMřížky
• Vyčíslit
• Roading
• Vytyčení
• TPS nastavení
• Objem

☞ Šablonu typu zprávy můžete nakonfigurovat podle potřeby. Viz bod Konfi-
gurace šablony typu zprávy.

☞ ZáznamMřížky je k dispozici pouze s licencí Surface Pilot.
Ověření je k dispozici pouze s licencí Mračno bodů.

1. Vyberte v menu Home Zprávy.

 

2. Chcete-li nakonfigurovat šablonu typu zprávy, klepněte na tlačítko se
šipkou  vedle názvu typu zprávy.

Zobrazí se obrazovka s výběrem sloupců pro příslušný typ zprávy.
☞ Kopie obrazovky ukazuje příklad pro Kontroly. V dalších apli-

kacích lze vybrat nebo zobrazit jiné hodnoty.

Dostupné typy zpráv

Konfigurace šablony
typu zprávy
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3. • Chcete-li sloupce zobrazit nebo skrýt, klepněte na šipku dolů/
nahoru.

• Chcete-li vybrat požadované sloupce pro zobrazení nebo jejich
výběr zrušit, klepnutím zaškrtněte políčka názvů příslušných
sloupců.

• Stiskněte .
 

4. Chcete-li uložit změny šablony zprávy, klepněte na .
 

Zprávu lze nakonfigurovat tak, aby obsahovala logo, adresu, kontaktní údaje
a zápatí. Můžete vytvořit několik profilů společnosti a použít je ve zprávě dle
potřeby.
1. Vyberte v menu Home položku Zprávy .

2. Chcete-li vytvořit, upravit nebo odstranit profil společnosti, klepněte na
Společnost.
Objeví se obrazovka Zvolte společnost.  

3. • Chcete-li upravit stávající profil společnosti, klepněte na tlačítko se
šipkou  vedle názvu společnosti.
Objeví se obrazovka Nastavení informací o společnosti.

• Klepnutím na tlačítko  vytvoříte profil společnosti.
Objeví se obrazovka Nastavení informací o společnosti.

Konfigurace informací
o společnosti

320 Jak vytvářet Zprávy TPS + GPS



4. Zadejte potřebné informace v části Informace o společnosti.
☞ Musíte zadat alespoň název společnosti.
Všechny položky smažete klepnutím na .

 

• Chcete-li odstranit vybraný profil společnosti,
klepněte na .

 

☞ Logo společnosti můžete přidat jako soubor .jpeg nebo .png file. Sou-
bory můžete ukládat do interní paměti nebo do kořenového adresáře
přenosného paměťového zařízení.
Velikost loga:

• Minimální: 10 x 10 pixelů
• Maximální: 102 x 1024 pixelů

5. Chcete-li přidat logo společnosti, přejděte na Logo společnosti.
• Dostupné soubory zobrazíte klepnutím na Logo společnosti.
• Chcete-li nastavit zdroj souboru loga, klepněte na Hledat v.
• Chcete-li zobrazit náhled souboru loga, klepněte na název souboru.
• Chcete-li vybrat zobrazený soubor loga, klepněte na .
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☞ Zápatí můžete přidat jako soubor .jpeg nebo .png. Soubory můžete
ukládat do vnitřní paměti nebo do kořenového adresáře přenosného
paměťového zařízení.
Postup se shoduje s postupem pro logo společnosti.
Velikost zápatí:

• Minimální: 300 x 1500 pixelů
• Maximální: 10 % výšky textu nebo šířky

6. Chcete-li uložit profil společnosti, klepněte na .
Profil společnosti bude automaticky vybrán pro použití v příští zprávě.

1. Vyberte v menu Home Zprávy .

 Zobrazí se
aktuální nastavení
zpráv.

2. Chcete-li začít vytvářet zprávu, klepněte na požadovaný typ zprávy.

☞ TPS nastavení, resp. GNSS nastavení a Nastavení GNSS Ref.sta-
nice lze použít pouze v TPS s displejem, nebo v kontroleru připojeném
k příslušnému přístroji.

3. Aktuální úloha je vybrána jako výchozí.
Klepnutím na tlačítko Úloha vyberte jinou úlohu obsahující data pro
zprávu.

4. Chcete-li definovat požadovaný formát souboru, klepněte na Formát
souboru.
Dostupné formáty souborů:
• TXT, CSV, PDF a HTML
• Pro integrované TPS: TXT, CSV a HTML

5. Chcete-li definovat uspořádání zprávy ve formátu PDF nebo HTML,
klepněte na Nastavení Layoutu.

Vytváření zpráv krok za
krokem
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☞ Informace o konfiguraci rozložení pro data PDF najdete v části 19.2 
Postup vytvoření zprávy ve formátu PDF.

6. Chcete-li vybrat požadovaný profil společnosti, klepněte na Společnost.
7. Chcete-li vytvořit zprávu, klepněte na .

☞ V závislosti na typu zprávy se zobrazí další nastavení.
• Pro Sběr Dat, Nastavení GNSS Ref.stanice, GNSS nastavení,

Vyčíslit, Roading, Vytyčení nebo TPS nastavení není zapotřebí
žádné další nastavení. Pokračujte dalším krokem.

• Pro Kontroly, ZáznamMřížky, Objem a Ověření se zobrazí
seznam se všemi dostupnými daty. Vyberte balíčky, které chcete
zahrnout do zprávy.
- Pro Objem: Pokud stačí zobrazit příklad souřadnic a získat tím

krátkou zprávu, vyberte namísto Pět bodů Všechny body.
- Pro Ověření: Pokud není potřeba zobrazit ve zprávě všechny

body extrémů, vyberte namísto Deset bodů místo Všechny
body.

Potvrďte klepnutím na .
8. Vyberte místo uložení.

• Jako paměťové zařízení lze použít interní paměť nebo přenosné
paměťové zařízení.

• Umístění lze volit buď obecnou složku Reports, nebo složku reportů
v projektu.

☞ Na obrazovce ULOŽIT můžete změnit výchozí název na uživatelsky
zadaný.

9. Chcete-li přijmout a uložit zprávu, klepněte na 

☞ V závislosti na vybraném formátu souboru se zobrazí náhled obsahu,
který bude uložen do souboru.
Potvrďte klepnutím na .
Bude vytvořen soubor ve zvoleném umístění.

☞ Pokud nakonfigurovaná šablona zprávy obsahuje obrázky, soubor
zprávy a obrázky propojené s body se exportují společně do stejného
adresáře. Obrázky se uloží do podadresáře „CapturedImages“.

19.2 Postup vytvoření zprávy ve formátu PDF
PDF je speciální typ zprávy, který umožňuje exportovat vybrané informace v poho-
dlném uspořádání.
Zprávu ve formátu PDF lze vytisknout, ale nikoli upravit.
Pro Kontroly a Objemy jsou tabulky zkrácené. Nezobrazí se žádné informace
o výšce hranolu/antény, kódech, satelitech, kvalitě a podobně. Pokud jsou tyto
informace potřeba, vytvořte zprávu v jiném formátu souboru nebo vytvořte zprávu
Sběr dat.

Potřebný ovladač
Pro kontrolery CC80 dodané s verzí v5.0 nebo novější je potřebný ovladač již
nainstalován.
Pro kontrolery CC80 upgradované na verzi v5.0 nebo novější stáhněte a nain-
stalujte potřebný ovladač (Component_PDFReports.exe) ze systému myWorld
v sekci CC8x Controller.

Obecný popis
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☞ Před nainstalováním ovladače zkontrolujte, zda není software iCON
spuštěný.

1. Vyberte v menu Home položku Zprávy .

Zobrazí se aktuálně aktivní typ zprávy.
2. Klepnutím na tlačítko Úloha vyberte jinou úlohu obsahující data pro

zprávu.
☞ Aktuální úloha je vybrána jako výchozí.

3. Vyberte formát souboru PDF.
4. Nakonfigurujte rozložení:

Stiskněte Nastavení Layoutu.
• Počet dat na blok: Ve zprávě jsou informace pro daný bod

rozdělené do několika řádků. Definujte počet bodů, pro které
budou zobrazeny všechny informace, než bude zahájen nový blok
bodů.
Příklad: Použijete-li hodnotu 10, v jednom bloku se zobrazí
všechny informace prvních 10 bodů.

• Počet sloupců: Definujte počet sloupců. Je možné nakonfiguro-
vat až 9 sloupců.

• PDF Elide at a TXT Elide at: Definujte maximální počet znaků na
sloupec.
Výchozí hodnota pro PDF: 30, výchozí hodnota pro TXT Elide: 25
Pokud položka překročí definovaný počet znaků, přidá se „...“.

• Chcete-li zrušit proces konfigurace, klepněte na tlačítko .
• Pro návrat k výchozímu nastavení klepněte na .

Po potvrzení klepněte na .
 

5. Chcete-li vybrat požadovaný profil společnosti, klepněte na Společnost.
6. Stiskněte .
7. Před uložením souboru zprávy se zobrazí náhled. Klepněte na .
8. Vyberte místo uložení.

Výchozí název můžete změnit na vlastní.
Stiskněte .

Generování zprávy ve
formátu PDF

324 Jak vytvářet Zprávy TPS + GPS



19.3 Vytvoření kvantitativní zprávy
Vyčíslit je speciální typ zprávy, který umožňuje přiřadit náklady k měřeným bodům,
liniím, plochám a objemům. Na základě importovaného souboru nákladů software
vypočítá náklady na úlohu podle množství měřených prvků a definovaných cen.

Soubor nákladů
Soubor nákladů obsahuje následující informace:
• Kód

Název kódu. Název označuje funkci měření, pro kterou bude kód použit.
• Popis

Další popis kódu.
• Náklady

Sazba nákladů funkce měření. Tyto sazby jsou obvykle definovány ve
smlouvě.

• Kód entity
Typ entity použité pro kvantifikaci. Viz vysvětlení kódu v záhlaví souboru
nákladů.
Příklad: Pokud je linie měřena pomocí kódu specifikovaného pro entitu „bod“,
není v kvantitativní zprávě vzata v úvahu.

• Atribut
Pro kód lze definovat až deset atributů.

Základní kroky vytvoření kvantitativní zprávy
• Zahajte novou úlohu.
• Import soubor nákladů obsahuje kódy nezbytné pro kvantifikaci.
• Obsah zahrnutý do kvantitativní zprávy označte přiřazením příslušných kódů.
• Vygenerujte a exportujte kvantitativní zprávu na základě obsahu úlohy.

☞ Systémová složka obsahuje vzorový soubor nákladů (ukázkový soubor
pricelist_comma.csv): "...\Documents\Leica Geosystems\iCON\Codes".

1. Uložte kopii a upravte soubor nákladů (*.csv) podle potřeby.
2. Importujte soubor nákladů jako seznam kódů.

☞ Informace o importu dat najdete v 2.2 Import, Export, nebo Smazání dat.

3. Po importu upravte nastavení měny podle potřeby.
Vyberte v menu Home Jednotky.

4. Klepněte na Měna a zadejte název měny. Klepnutím na  uložíte
změny.

Existují dvě možnosti zahrnutí měřených prvků pro kvantifikaci:
• Automatická kvantifikace

Měřené prvky jsou zahrnuty automaticky přiřazením kódu.
Tato možnost platí pro body, linie, lomené čáry měřené pomocí kódu
a uzavřené lomené čáry s kódem oblasti.

• Uživatelsky definovaná kvantifikace
Měřené prvky se přidávají ručně při generování kvantitativní zprávy.
Tato možnost platí pro plochy a objemy.
Viz bod Generování kvantitativní zprávy.

Obecný popis

Import souboru
nákladů jako seznamu
kódů

Měření prvků pro kvan-
tifikaci
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Automatická kvantifikace
1. Vytvořte novou úlohu.

V průvodci vytvořením nové úlohy aktivujte importovaný seznam kódů
pro kvantifikaci.

2. V menu Home vyberte požadovanou aplikaci pro měření bodů, čar,
lomených čar nebo ploch.
Je zobrazena obrazovka Mapa

☞ Nakonfigurujte lištu měření tak, aby zobrazovala Kód. Viz bod Lišta 
měření.

3. Před měřením prvku přiřaďte příslušný kód ze souboru nákladů
a zahrňte prvek do kvantifikace. Klepněte na liště měření na Kód
a vyberte kód ze seznamu.
Podrobné informace najdete v Definování kódu pro každý uložený bod .

☞ Po změření všech položek vygenerujte kvantitativní zprávu. Viz bod
Generování kvantitativní zprávy.

☞ Aktivní úloha musí obsahovat importovaný soubor nákladů.

1. Vyberte v menu Home Zprávy .

Zobrazí se následující obrazovka:  

☞ Vybraná úloha musí obsahovat data kvantifikace.
Pokud vybraná úloha neobsahuje požadovaná data, klepněte na tlačítko
Úloha a vyberte jinou úlohu obsahující data pro zprávu.

2. Vyberte požadovaný formát souboru.
3. Začněte vytvářet zprávu zvolením Vyčíslit a klepnutím na .

Generování kvantita-
tivní zprávy
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Zobrazí se obrazovka výběru dat.  

4. Vyberte řádek informací, který bude přidán do zprávy.
Chcete-li vybrat všechny položky seznamu nebo jejich výběr zrušit,
klepněte na Vše.
Abyste zajistili správnou kvantifikaci ploch a objemů, přiřaďte kód ze
souboru nákladů:
Klepněte na tlačítko se šipkou  vedle názvu plochy nebo objemu.

Zobrazí se následující obrazovka:

Klepněte na požadovaný kód.

 

Znovu se zobrazí obrazovka výběru dat. Sym-
bol vedle názvu plochy nebo objemu označuje
přiřazení kódu.

5. Po dokončení výběru dat klepněte na .
6. Vyberte místo uložení.

Výchozí název můžete změnit na vlastní.
Stiskněte .
☞ Jako paměťové zařízení lze použít interní paměť nebo

přenosné paměťové zařízení.
Umístění lze volit buď obecnou složku Reports, nebo složku
reportů v projektu.

7. Zpráva se vytvoří ve zvoleném umístění.
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20 Používání cloudových služeb
20.1 Jak používat Leica ConX
20.1.1 Obecný úvod

Při propojení kontroleru CC80 s webovou stránkou Leica ConX nabízí Leica ConX
následující možnosti:
• Zobrazení - View: Umožňuje vzdálenému uživateli přístup ke kontroleru pro

zobrazení a ovládání iCON build.
• Synchronizace - Sync: Pro přenos dat mezi kontrolerem a vzdálenou webo-

vou stránkou.
• Sledování - Track: Umožňuje vzdálenému uživateli sledovat polohu senzoru.

☞ Pro využití těchto funkcí je třeba založit účet na webové stránce Leica
ConX. Licence je administrována v kontroleru. Informace o licencích
a získání účtu získáte od zastoupení společnosti Leica Geosystems.

☞ Kontroler je potřeba připojit k internetu s pomocí LAN kabelu, místní
bezdrátové sítě (WLAN/WiFi), nebo 3G/4G modemu.

20.1.2 Instalace SIM karty

Pro více informací o vložení SIM karty do kontroleru CC80 se podívejte do doku-
mentace přístroje.

• Skladujte kartu v suchu.
• Používejte ji pouze ve stanoveném teplotním rozmezí.
• Kartu neohýbejte.
• Chraňte kartu před přímými vlivy.

Nedodržování těchto pokynů může mít za následek ztrátu dat a/nebo trvalé
poškození karty.

20.1.3 Použití přístroje

Pro použití funkce Leica ConX proveďte následující nastavení v daném pořadí:
1. Připojte kontroler CC80 k Internetu

NEBO
Navázání připojení k Internetu pomocí totální stanice

2. Spárujte kontroler/totální stanici s webovou stránkou Leica ConX
3. Připojte kontroler/totální stanici k Leica ConX

Připojte kontroler CC80 k Internetu
1. Chcete-li navázat připojení k Internetu, použijte jednu z následujících

možností:
• Kabel LAN
• Připojení k bezdrátové místní síti (WLAN/WiFi)
• 3G/4G modem

☞ Kontroler musí být připojen k Internetu z Windows nikoli z iCON site.

☞ WLAN/WiFi připojení nelze použít, když je již senzor připojen pomocí
WLAN.

☞ Při použití 3G/4G modemu otevřete dialogové okno Nastavení počítače
> Sítě a vyberte příslušný modem.

Popis

☞

☞

☞

Leica ConX nastavení
krok za krokem
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2. V případě, že se software iCON build ukončil, zvolte v menu Start
systému Windows položku iCON a znovu ho spusťte.

☞ Zkontrolujte internetové připojení pomocí ikony bezdrátového připojení
v oznamovací liště Windows (Tray bar).

Navázání připojení k Internetu pomocí totální stanice

☞ Ujistěte se, že je vložena SIM karta.

1. Vyberte v menu Home položku Internet.
2. Klepněte na tlačítko Připojit/odpojit a nastavte buď Mobilní data, nebo

WiFi na hodnotu Zapnuto.

☞ Před zahájením připojování k Internetu zkontrolujte, jestli je nastavení
správné. Stiskněte Nastavení.

 Připojení pomocí interního modemu
• Zadejte PIN kód.
• Klepněte na Seznam poskytovatelů, vyberte v seznamu poskyto-

vatele a klepněte na tlačítko .
☞ Pokud je Automatický výběr nastaven na hodnotu Zapnuto,

poskytovatel se vybere automaticky.

☞ Pokud je Auto připojení nastaven na hodnotu Zapnuto,
připojení k Internetu je automaticky navázáno při každém
restartování.

☞ Pokud je APN nastaveno na hodnotu Zapnuto, zadejte ID
a heslo APN.

Připojení pomocí WiFi
• Minimalizujte nebo ukončete software iCON build.
• Ve stolním počítači se systémem Windows zvolte Start\Nasta-

vení\Síťová a telefonická připojení a otevřete dialogové okno
Síťovám připojení.

• Podržte stylus na ikoně TIWLNAPI1. V menu zvolte Enable.
Zavřete dialogové okno.

• Na hlavním panelu Windows poklepejte na ikonu sítě. Přepněte
na kartu Informace o bezdrátové síti. Vyberte v seznamu síť
a zadejte síťový klíč.

• Připojte se klepnutím na tlačítko OK.
Po navázání připojení se ikona sítě na hlavním panelu zbarví
modře.

• Chcete-li software znovu spustit, zvolte v menu Start systému Win-
dows položku iCON.

3. Chcete-li navázat připojení k Internetu, vyberte znovu položku select
Připojit/odpojit a klepněte na tlačítko Start.
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☞ V části „Průběh“ se zobrazí stav zařízení
a připojení k Internetu.

  

Spárujte kontroler/totální stanici s webovou stránkou Leica ConX

☞ Toto je nutné provést pouze při prvním připojení zařízení ke stránce
Leica ConX.
Při prvním připojení pokračujte kroky 1. až 3., jinak přejděte na Připojte 
kontroler/totální stanici k Leica ConX

1. V kontroleru/totální stanici:
•

Vyberte v menu Home Leica ConX .
• Stiskněte Nastavení. Nastavte Hostitel na conx.leica-geosys-

tems.com. Klepněte na Start pro spuštění párování.
• Obrazovka zobrazí párovací kód. Nechte tuto obrazovku otevřenou.
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2. Na vzdáleném počítači:
• Spusťte webový prohlížeč. Doporučený prohlížeč je Google

Chrome.
• Přejděte na stránku Leica ConX: conx.leica-geosystems.com.
• Přihlaste se pomocí Uživatelského jména a Hesla.
☞ Pro využití těchto funkcí je třeba založit účet na webové

stránce Leica ConX. Licence je administrována v kontroleru.
Informace o licenci a získání účtu získáte od prodejce nebo
od zastoupení společnosti Leica Geosystems.

• Nyní vytvořte Zařízení (Unit):
• Vyberte Společnost (Company), nebo vytvořte novou.
• Vyberte Projekt (Project), kterému bude zařízení přiřazeno.

Pokud není k dispozici žádný projekt, vytvořte nejdříve nový.
• Klepněte na Konfigurace (Configure) a vyberte Zařízení

(Units).
• Klepněte na ikonu +.
• Zadejte požadované Jméno zařízení (Unit name) a vyberte

Typ zařízení (Unit Type). Pro vložení dodatečných informací
použijte Poznámka (Note). Klepněte na Další.

• Nastavte Typ vybavení (Equipment Type) na iCON field.
Klepněte na Přidat vybavení (Add Equipment) pro vytvoření
Zařízení s aktuálním nastavením.

• Pro spárování přístroje a vytvořeného(Web) Zařízení, vložte
párovací kód zobrazený na kontroleru a klepněte na Párovat (Pair).

• Klepněte na Konec (Finish) pro potvrzení.
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3. V kontroleru/totální stanici:
• Párovací obrazovka by se měla být nahrazena potvrzením

úspěšného spárování. Zařízení je nyní spárováno/registrováno na
webovou stránce a je připraveno k připojení.

• Klepněte na OK pro potvrzení informace.
• Objeví se obrazovka Leica ConXNastavení. Ujistěte se, že je

nastaveno Auto připojení, Povolit Sledování, Povolit dálkové
ovládání (pouze kontroler) a Oznámení projektu (pouze kontroler)
podle zamýšleného použití.

☞ Další informace najdete v bodě Nastavení Leica ConX.
• Potvrďte klepnutím na .

    

Připojte kontroler/totální stanici k Leica ConX
1. Vyberte v menu Home Leica ConX.  

2. Stiskněte Připojit/odpojit.
3. Stiskněte Start.
4. Po úspěšném připojení klepněte na .

  

☞ Zařízení je nyní připojeno k webové stránce Leica ConX a je připraveno
pro View, Sync a Track.

☞ Sync, umožňuje přenos souboru z/na internetovou stránku Leica ConX,
používá normální funkce pro import a export v iCON build. Po připojení
ke stránce Leica ConX se zobrazí vstup Leica ConX v seznamu Zdrojů/
Cílů.

1. Vyberte v menu Home Leica ConX.  Připojení/Odpojení
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2. • Stiskněte Připojit/odpojit.
• Pro připojení spárovaného kontroleru k internetové stránce Leica

ConX klepněte na Start. Pro odpojení klepněte na Stop. Potvrďte
klepnutím na .

   

1. Vyberte v menu Home Leica ConX.  

2. Stiskněte Nastavení.
☞ Klepněte na Web Leica ConX pro automatické otevření inter-

netové stránky Leica ConX v prohlížeči.

3. • Nastavte Auto připojení na Zapnuto, aby se kontroler automaticky
připojil ke stránce Leica ConX po každém spuštění iCON build.

• Pro povolení odeslat polohu spárovaného kontroleru na stránku
Leica ConX nastavte Povolit Sledování na Zapnuto.

• Nastavení Povolit dálkové ovládání na:
- Zobrazení pro povolení vzdálenému uživateli připojit se a zob-

razit iCON build software spuštěný v kontroleru.
- Ovládání pro povolení vzdálenému uživateli připojit se a řídit

iCON build software spuštěný v kontroleru.
- Ne pro blokování přístupu vzdálených uživatelů ke kontroleru.

• Nastavte Oznámení projektu na Zapnuto, abyste dostali zprávu
vždy, když bude na webovou stránku Leica ConX načten nový sou-
bor.

• Nastavte Synch. dat na Zapnuto, aby se naměřená data přenesla
na webovou stránku Leica ConX. Synchronizace naměřených dat
probíhá každou minutu. Aby byl zajištěn správný přenos dat, akti-
vujte v projektu platný souřadnicový systém na stránce Leica ConX.

☞ Při používání TPS přiřaďte jednotce platný souřadnicový
systém také na serveruLeica ConX. Při používání GPS není
tento krok vyžadován.

Nastavení Leica ConX
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4. Potvrďte klepnutím na .

☞ Pokud bylo nastavení pro Povolit dálkové ovládání změněno, Leica
ConX se automaticky připojí ke spárovanému počítači po klepnutí na .

☞ V závislosti na nastavení jsou zobrazeny různé stavové ikony. Další
informace najdete v bodě Cloudové služby – stavové ikony.

☞ Další informace o použití různých funkcí najdete v nápovědě na
conx.leica-geosystems.com pro webovou stránku Leica ConX.

20.2 Jak používat Autodesk BIM 360 Docs
BIM 360 Docs je online úložiště souborů a platforma pro sdílení od společnosti
Autodesk. Služba umožňuje stahovat či ukládat standardní soubory, například ve
formátu PDF, DXF, DWG nebo IFC.

☞ BIM 360 Docs lze použít pouze s kontrolerem CC80 a vyžaduje licenci
BIM 360.

☞ Abyste se mohli připojit k BIM 360 Docs, musí správce účtu přidat
aplikaci Leica iCON z Autodesk App Store na účet Autodesk. Kromě
toho musí být uživatelé iCON přidáni jako „správci projektu“ do projektu
BIM 360 Docs, který chtějí používat pro stahování či ukládání souborů.
Viz uživatelská příručka Autodesk.

☞ Další podrobnosti najdete na následující webové stránce:
https://leica-geosystems.com/products/construction-tps-and-gnss/soft-
ware/software-partners/autodesk/bim360docs

1. Vyberte v menu Home položku Cloudy.

Postup připojení
k BIM 360 Docs
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2. Klepněte na BIM 360 Nastavení.
Zobrazí se následující obrazovka:

 

3. Chcete-li se připojit ke službě BIM 360, klepněte na tlačítko Start.
Otevře se autorizační obrazovka Autodesk ve výchozím webovém
prohlížeči.

4. Přihlaste se do Autodesk pomocí svých přihlašovacích údajů.
V případě potřeby si vytvořte účet.

5. Po přihlášení se zobrazí následující obrazovka:

Chcete-li navázat připojení, klepněte na tlačítko Povo-
lit.

 

6. Po navázání připojení se můžete vrátit do iCON a importovat či exporto-
vat data na server BIM 360.

☞ Jakmile se přihlásíte, můžete opakovaně používat dokumenty online,
aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit.
Software iCON na pozadí přijme autentizační token, který je předán na
server BIM 360, aby byl získán obnovený token. Obnovený token se
uloží do složky Projects v softwaru iCON.
Přihlašovací údaje můžete prostřednictvím souborů cookie uložit ve
výchozím webovém prohlížeči v zařízení.

7. Po navázání připojení k BIM 360 je software BIM 360 k dispozici jako
zdroj dat pro import a export.
• Pokyny k importu dat najdete v části Import dat do projektu krok 

za krokem.
• Pokyny k exportu dat najdete v části Export dat krok za krokem.
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☞ Speciálně pro import dat BIM 360:
• Jako zdroj dat pro import vyberte BIM 360. Software iCON rozpozná

společnosti na vašem účtu.
• Vyberte v seznamu společnost a projekt. Složky vybraného projektu

budou nyní dostupné.
• Vyberte soubor pro import.

☞ Speciálně pro export dat BIM 360:
• Pro Umístění zvolte BIM 360.
• Na serveru BIM 360 vyberte složku, kam budou data exportována.
• Vyberte v seznamu projekt.
• Vyberte formát.
• Stiskněte .
• Definujte název souboru.
• Stiskněte .

20.3 Jak používat Procore
Procore je software pro správu stavebních projektů, který umožňuje větším týmům
stavebních společností, projektovým manažerům, smluvním partnerům a podobně
spolupracovat na projektech a sdílet přístup k dokumentům, plánovacím systémům
a datům. Podporuje vstupy z mnoha zdrojů včetně předávaných e-mailů a souborů
ve formátu PDF. Zákazník platí za službu nikoli podle počtu uživatelů, ale podle
počtu projektů.
Je možné stahovat či ukládat všechny typy souborů podporované softwarem iCON.

☞ Procore vyžaduje licenci Procore.

1. Vyberte v menu Home položku Cloudy.

2. Klepněte na Procore Nastavení.
Zobrazí se následující obrazovka:

 

3. Chcete-li se připojit ke službě Procore, klepněte na tlačítko Start.
Otevře se autorizační obrazovka Procore ve výchozím webovém
prohlížeči.

4. Přihlaste se do Procore pomocí svých přihlašovacích údajů.
V případě potřeby si vytvořte účet.

5. Po navázání připojení se můžete vrátit do iCON a importovat či exporto-
vat data na server Procore.

Postup připojení k Pro-
core
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☞ Jakmile se přihlásíte, můžete opakovaně používat dokumenty online,
aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit.
Software iCON na pozadí přijme autentizační token, který je předán na
server Bricsys 24/7, aby byl získán obnovený token. Obnovený token se
uloží do složky Projects v softwaru iCON.
Přihlašovací údaje můžete prostřednictvím souborů cookie uložit ve
výchozím webovém prohlížeči v zařízení.

6. Po navázání připojení k Procore je software Procore k dispozici jako
zdroj dat pro import a export.
• Pokyny k importu dat najdete v části Import dat do projektu krok 

za krokem.
• Pokyny k exportu dat najdete v části Export dat krok za krokem.

☞ Speciálně pro import dat Procore:
• Jako zdroj dat pro import vyberte Procore. Software iCON rozpozná

společnosti na vašem účtu.
• Vyberte v seznamu společnost a projekt. Složky vybraného projektu

budou nyní dostupné.
• Vyberte soubor pro import.

☞ Speciálně pro export dat Procore:
• Pro Umístění zvolte Procore.
• Na serveru Procore vyberte složku, kam budou data exportována.
• Vyberte v seznamu projekt.
• Vyberte formát.
• Stiskněte .
• Definujte název souboru.
• Stiskněte .

20.4 Jak používat Bricsys 24/7
Bricsys 24/7 je software pro správu stavebních projektů, který umožňuje
větším týmům stavebních společností, projektovým manažerům, smluvním part-
nerům a podobně spolupracovat na projektech a sdílet přístup k dokumentům,
plánovacím systémům a datům. Podporuje vstupy z mnoha zdrojů včetně
předávaných e-mailů a souborů ve formátu PDF. Zákazník platí za službu nikoli
podle počtu uživatelů, ale podle počtu projektů.
Je možné stahovat či ukládat všechny typy souborů podporované softwarem iCON.

☞ Bricsys 24/7 vyžaduje licenci Bricsys 24/7.

1. Vyberte v menu Home položku Cloudy.

Postup připojení
k Bricsys 24/7
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2. Klepněte na Bricsys 24/7 Nastavení.
Zobrazí se následující obrazovka:

 

3. Zadejte přihlašovací údaje.
V případě potřeby si vytvořte účet.

4. Chcete-li se připojit ke službě Bricsys 24/7, klepněte na tlačítko Start.
Otevře se autorizační obrazovka Bricsys 24/7 ve výchozím webovém
prohlížeči.

5. Po navázání připojení se můžete vrátit do iCON a importovat či exporto-
vat data na server Bricsys 24/7.

☞ Jakmile se přihlásíte, můžete opakovaně používat dokumenty online,
aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit.
Přihlašovací údaje můžete prostřednictvím souborů cookie uložit ve
výchozím webovém prohlížeči v zařízení.

6. Po navázání připojení k Bricsys 24/7 je software Bricsys 24/7 k dispozici
jako zdroj dat pro import a export.
• Pokyny k importu dat najdete v části Import dat do projektu krok 

za krokem.
• Pokyny k exportu dat najdete v části Export dat krok za krokem.

☞ Speciálně pro import dat Bricsys 24/7:
• Jako zdroj dat pro import vyberte Bricsys 24/7. Software iCON roz-

pozná společnosti na vašem účtu.
• Vyberte v seznamu společnost a projekt. Složky vybraného projektu

budou nyní dostupné.
• Vyberte soubor pro import.

☞ Speciálně pro export dat Bricsys 24/7:
• Pro Umístění zvolte Bricsys 24/7.
• Na serveru Bricsys 24/7 vyberte složku, kam budou data expor-

tována.
• Vyberte v seznamu projekt.
• Vyberte formát.
• Stiskněte .
• Definujte název souboru.
• Stiskněte .

20.5 Jak používat Bluebeam Studio
Bluebeam Studio je software pro správu stavebních projektů, který umožňuje
větším týmům stavebních společností, projektovým manažerům, smluvním part-
nerům a podobně spolupracovat na projektech a sdílet přístup k dokumentům,
plánovacím systémům a datům. Podporuje vstupy z mnoha zdrojů včetně

Postup připojení k Blu-
ebeam Studio
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předávaných e-mailů a souborů ve formátu PDF. Zákazník platí za službu nikoli
podle počtu uživatelů, ale podle počtu projektů.
Je možné stahovat či ukládat všechny typy souborů podporované softwarem iCON.

☞ Bluebeam Studio vyžaduje licenci Bluebeam Studio.

1. Vyberte v menu Home položku Cloudy.

2. Klepněte na Bluebeam Studio Nastavení.
Zobrazí se následující obrazovka:

 

3. Chcete-li se připojit ke službě Bluebeam Studio, klepněte na tlačítko
Start.
Otevře se autorizační obrazovka Bluebeam Studio ve výchozím
webovém prohlížeči.

4. Přihlaste se do Bluebeam Studio pomocí svých přihlašovacích údajů.
V případě potřeby si vytvořte účet.

5. Po navázání připojení se můžete vrátit do iCON a importovat či exporto-
vat data na server Bluebeam Studio.

☞ Jakmile se přihlásíte, můžete opakovaně používat dokumenty online,
aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit.
Software iCON na pozadí přijme autentizační token, který je předán
na server Bluebeam Studio, aby byl získán obnovený token. Obnovený
token se uloží do složky Projects v softwaru iCON.
Přihlašovací údaje můžete prostřednictvím souborů cookie uložit ve
výchozím webovém prohlížeči v zařízení.

6. Po navázání připojení k Bluebeam Studio je software Bluebeam Studio
k dispozici jako zdroj dat pro import a export.
• Pokyny k importu dat najdete v části Import dat do projektu krok 

za krokem.
• Pokyny k exportu dat najdete v části Export dat krok za krokem.

☞ Speciálně pro import dat Bluebeam Studio:
• Jako zdroj dat pro import vyberte Bluebeam Studio. Software iCON

rozpozná společnosti na vašem účtu.
• Vyberte v seznamu společnost a projekt. Složky vybraného projektu

budou nyní dostupné.
• Vyberte soubor pro import.
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☞ Speciálně pro export dat Bluebeam Studio:
• Pro Umístění zvolte Bluebeam Studio.
• Na serveru Bluebeam Studio vyberte složku, kam budou data expor-

tována.
• Vyberte v seznamu projekt.
• Vyberte formát.
• Stiskněte .
• Definujte název souboru.
• Stiskněte .
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21 Kontrola a kalibrace
21.1 Přehled

Leica Geosystems přístroje jsou vyráběny, nakupovány a seřizovány v nejlepší
možné kvalitě. Rychlé teplotní změny, náraz nebo zátěž mohou způsobit odchylky
a snížit přesnost přístroje. Proto doporučujeme zkontrolovat a provést jednou za
čas kalibraci přístroje. Tuto kontrolu a kalibraci můžete provést přímo v terénu
pomocí speciálních měřících postupů. Tyto doporučované postupy musí být přesně
dodrženy tak, jak je popsáno v následujících kapitolách. Některé další přístrojové
chyby a poruchy mechanických částí mohou být seřízeny mechanicky.

Následující přístrojové chyby lze zkontrolovat a kalibrovat elektronicky:
l, t Chyba podélné a příčné osy kompenzátoru
i Vertikální indexová chyba, vztažená ke svislé ose
c Horizontální kolimační chyba (chyba záměrné přímky)
a Chyba točné osy dalekohledu
ATR Chyba nulového bodu ATR pro Hz a V - volba

Pokud je v nastavení přístroje zapnutý kompenzátor a horizontální korekce, každý
měřený úhel je automaticky opraven.

Následující části přístroje lze mechanicky adjustovat.
• Krabicová libela na přístroji a na trojnožce
• Optický centrovač, pokud je na trojnožce
• Imbusové šrouby na stativu

K dosažení přesného měření při každodenní práci je důležité:
• Čas od času kontrolovat a adjustovat přístroj.
• Přesně měřit v průběhu procedur kontroly a adjustace.
• Měřit na cíle ve dvou polohách dalekohledu. Některé přístrojové chyby jsou

eleminovány průměrováním úhlů ze dvou různých poloh dalekohledu.

Během výroby jsou chyby přístroje pečlivě stanoveny a vynulovány. Jak již bylo
zmíněno, tyto chyby se mohou měnit a důrazně doporučujeme je v následujících
situacích určit znovu:
• Před prvním použitím
• Před každým průzkumem s vysokou přesností
• Po dlouhém nebo náročném převozu
• Po dlouhé pracovní směně
• Po dlouhém období skladování
• Pokud je rozdíl teplot mezi aktuální teplotou a teplotou při poslední kalibraci

větší než 20 °C

Přístrojová chyba Vliv na
Hz

Vliv na V Eliminace
měřením ve
dvou
polohách
měření

Automaticky
korigováno
s vlastní
kalibrací

c - kolimační chyba ü - ü ü

Popis

Elektronická kalibrace

Mechanická adjustace

Přesná měření

☞

Přehled chyb, které
jsou korigovány elek-
tronicky
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Přístrojová chyba Vliv na
Hz

Vliv na V Eliminace
měřením ve
dvou
polohách
měření

Automaticky
korigováno
s vlastní
kalibrací

a - chyba točné osy
dalekohledu

ü - ü ü

l - chyba podélné osy
kompenzátoru

- ü ü ü

t - chyba příčné osy
kompenzátoru

ü - ü ü

i - vertikální indexová
chyba

- ü ü ü

Kolimační chyba ATR ü ü - ü

21.2 Příprava
Před určováním přístrojových chyb musí být přístroj urovnán
pomocí elektronické libely.
Trojnožka, stativ a podloží by mělo být stabilní a chráněné před
vibracemi a rušivými vlivy.

Přístroj je třeba chránit před přímým slunečním světlem, aby
nedošlo k přehřátí.
Také doporučujeme zabránit prudkým změnám teploty a vzdušným
turbulencím. Nejlepší podmínky jsou brzy ráno nebo při zamračené
obloze.

Před zahájením práce nechte přístroj přizpůsobit teplotě prostředí. Uvažujte
nejméně 15 minut nebo přibližně 2 minuty na °C teplotního rozdílu ze skladovací
na provozní teplotu.

Ani po seřízení ATR nemusí po dokončení ATR měření nitkový kříž cílit přesně
na střed hranolu. Toto je normální chování. Pro urychlení ATR měření nebývá
dalekohled přesně nacílen na střed hranolu. Tyto malé odchylky/ATR odsazení
jsou individuálně elektronicky opravovány pro každé měření. To znamená, že vodo-
rovné a svislé úhly jsou opravovány dvakrát: poprvé pomocí určení chyb ATR pro
Hz a V a podruhé pomocí individuálních malých odchylek aktuálního cílení.

21.3 Kombinované nastavení (l, t, i, c a ATR)
Kombinovaná kalibrace slouží pro současné určení těchto přístrojových chyb:
l, t Chyba podélné a příčné osy kompenzátoru
i Vertikální indexová chyba, vztažená ke svislé ose
c Horizontální kolimační chyba (chyba záměrné přímky)
ATR Hz Chyba nulového bodu ATR pro horizontální úhel
ATR V Chyba nulového bodu ATR pro vertikální úhel

☞

☞

☞

☞

Popis
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Následující popis vysvětluje nejčastější nastavení:

☞ Doporučujeme používat jako cíl vyčištěný Leica kruhový hranol.
Nepoužívejte 360° hranol.

1. • Za účelem kalibrace ATR připojte zařízení
k přístroji.

• Vyberte v menu Home Zařízení.
• Vyberte přístroj a klepněte na šipku.

☞ Během připojení k iCON iCR50, iCON iCR70 nebo iCON iCR80S nebo
k iCON iCT30 prostřednictvím kontroleru, nebo při používání jakéhokoli
integrovaného softwaru iCON řízeného TPS, je k dispozici funkce zprávy
o kalibraci TPS. Informace o zprávě o kalibraci najdete v části Zpráva o 
kalibraci .
Zprávu o kalibraci lze rovněž exportovat. Viz bod Export dat krok za 
krokem.

2. Zvolte Kalibrace senzoru.
• Zvolte včetně kalibrace ATR, pokud chcete kalibrovat také ATR.

Pro kalibraci ATR je zapotřebí kulatý hranol Leica. Pro úhlovou kalib-
raci není žádný hranol vyžadován.

• Pokud je tato funkce dostupná, klepnutím na tlačítko Zpráva zob-
razíte seznam všech zpráv o kalibraci. Klepnutím na název zprávy
zobrazíte výsledky příslušné kalibrace.
Jestliže dosud není k dispozici žádná zpráva o kalibraci, tlačítko je
zbarvené šedě.

• Chcete-li zahájit kalibraci, klepněte na tlačítko .
Projděte průvodce, který vás provede procesem kalibrace.

 

3. • Přesně zacilte dalekohled na hranol vzdálený asi 100 m. Tento cíl
musí být umístěn v rámci ± 9°/± 10 gonů od vodorovné roviny.
Začněte postup s dalekohledem v první poloze.

• Stiskněte klávesy měření pro měření a pokračování dalším krokem.
• Motorizované přístroje se po klepnutí na další měření automaticky

změní do první polohy.
• Pro kalibraci ATR musí být cílem kulatý hranol Leica.
☞ Finální přesné zacílení je třeba provést manuálně v obou

polohách. Toto platí i pro motorizované TPS.

Kombinovaná kalibrace
přístroje - postup krok
za krokem
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4. • Klepnutím na  v průvodci přejdete na další stránku.
• Přesně zacilte na cíl vzdálený přibližně 100 m, nebo méně, pokud

to není možné. Cíl musí být umístěn nejméně 27°/30 gon od hori-
zontální roviny.

• Stiskněte klávesy měření pro měření a pokračování dalším krokem.
Motorizované přístroje se automaticky proloží do opačné polohy.

☞ Finální přesné zacílení je třeba provést manuálně v obou
polohách. Toto platí i pro motorizované TPS.

  

5. Přesnost kalibrace

Po stisknutí posledního  v průvodci se zobrazí výsledky a uloží se
do přístroje.

  

6. Klepnutím na  se vrátíte na stránku Zařízení.
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Účelem zprávy o kalibraci je zdokumentování výsledků kalibrace provedené
v terénu. Zpráva prokazuje kvalitu zařízení pro účely zajištění kvality.

Po dokončení kalibrace senzoru se automaticky vytvoří zpráva (*.calibration).
Zpráva obsahuje všechny kalibrační hodnoty.
Zpráva se uloží na pevný disk kontroleru (u přístrojů vybavených pouze klávesnicí):

 

Zprávy a výsledky minulých kalibrací lze rovněž exportovat.
Vyberte v menu Home Export. Klepněte na sekci Detaily a vyberte položku TPS
Kalibrace.

Zpráva o kalibraci

Kontrola a kalibrace 345



22 Licenční smlouva pro software/Záruka
Tento produkt obsahuje software, který je v produktu předinstalován nebo je
dodaný na datovém nosiči nebo ho lze stáhnout online na základě předchozí
autorizace od společnosti Leica Geosystems. Tento software je chráněn autorským
právem a dalšími zákony a jeho používání je definováno a regulováno Licenční
smlouvou pro software společnosti Leica Geosystems, která se zabývá aspekty,
jako například, rozsah licence, záruka, práva duševního vlastnictví, omezení zod-
povědnosti, vyloučení ostatních záruk, rozhodné právo a místo jurisdikce. Zajistěte,
abyste vždy úplně dodržovali podmínky smlouvy o poskytnutí softwarové licence
společnosti Leica Geosystems.
Tato dohoda je součástí všech produktů a můžete si ji stáhnout na domovské
stránce společnosti Leica Geosystems na adrese
Hexagon − Legal Documents nebo ji můžete získat od svého distributora produktů
společnosti Leica Geosystems.
Software nesmíte instalovat ani používat, dokud si podmínky smlouvy o poskyt-
nutí softwarové licence společnosti Leica Geosystems nepřečtete a nepřijmete je.
Instalace nebo použití softwaru nebo některé jeho části je považováno za přijetí
všech smluvních podmínek této licenční smlouvy. Pokud s některými nebo všemi
ustanoveními takové licenční dohody nesouhlasíte, nesmíte si software stáhnout,
nainstalovat nebo používat, a nepoužitý software spolu s doprovodnou literaturou
a nákupním dokladem musíte vrátit prodejci, od kterého jste tento produkt zakou-
pili, do deseti (10) dní od nákupu, abyste obdrželi plnou refundaci kupní ceny.

Software nainstalovaný v přístroji může obsahovat software chráněný autorskými
právy, která jsou zajištěna veřejně dostupnými licencemi.
Kopie příslušných licencí
• jsou poskytovány společně s přístrojem (info o nich např. v záložce Nápověda)
• jsou dostupné ke stažení na http://opensource.leica-geosystems.com/icon

Je-li tak uvedeno v odpovídající veřejně dostupné licenci, je možné získat příslušný
zdrojový kód na stránce http://opensource.leica-geosystems.com/icon.
Pro získání dalších informací kontaktujte opensource@leica-geosystems.com.

Licenční smlouva pro
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Veřejně dostupná infor-
mace
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