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Orienteerimine tagasivaatega [A] 

 

  

Occupy Point: seisupunkt, kus seisab sinu 

elektrontahhümeeter.  

HI: elektrontahhümeetri kõrgus. 

HR: tagasivaate prisma kõrgus. 

 saad valida prismatüübi või prismata mõõtmise.  

tagasivaate punkt või suund. Suunda kasuta näiteks 

suvalises süsteemis mõõtmisel. 

Fixed Backsight: kasuta siis, kui prisma on statiivil. 

Fikseeritud prisma kõrgust arvestatakse automaatselt ka 

täisvõtetega mõõtmisel. 

 kui oled ühenduses robot-tahhümeetriga, 

saad otsida üles liikuvjaama/ tagasivaate prisma. 

 tagasivaate suunalugemi seadistamine ja 

vajadusel kauguse mõõtmine. 

 

 saada tahhümeetrisse tagasivaate lugem 

(vaikimisi 0). 

 mõõda kontrolliks kaugus tagasivaate 

punktini. 

 mõõda. 

 

 

 

 

Kui oled rahul vigadega, kinnita   

Sinu tahhümeeter on  orienteeritud. 
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Orienteerimine lõikega [R] 

 

  

Store Pt: uus seisupunkt, kus seisab sinu 

elektrontahhümeeter. 

Instrument Height: elektrontahhümeetri kõrgus. 

Shots per Resect Point: mõõtmiste arv igas lõikepunktis. 

Sequence: mõõtmine poolvõtte või täisvõttega. 

 Kui viimane lõikepunkt on ka tagasivaate punkt, siis 

pane linnuke. Kui tagasivaatepunkt ei ole mõni 

lõikepunkt, tuleb sul teha peale uue seisupunkti loomist 

orienteerimine tagasivaatega. 

 

Resect Point: lõikepunkt. 

Option: kas mõõdad ainult suuna või ka kauguse. 

HR: saua kõrgus. 

 mõõda lõikepunkt. 

 mõõda. 

 

 

Current: Peale 

kahe lõikepunkti mõõtmist näed mõõtmisvigu. 

Lõikepunkte võib olla 2 kuni 7. 

  arvutab seisupunkti koordinaadid. 

 

Kui tahad, võid seisupunktile koodi kirjutada. 

Kui tahad viimase lõikepunkti kaugust kontrollida, pane 

linnuke Check Backsight. 

Kui oled kindel, et tahhümeeter on suunatud viimasele 

lõikepunktile (tagasivaade), kinnita   
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Käigu/punktide mõõtmine [B] 

 

Foresight: uus mõõdetav punkt 

Description: kood/kirjeldus 

HR: prisma kõrgus punktil 

 saad valida prismatüübi või prismata mõõtmise.  

 tee orienteerimine (kui on tegemata).  

 mõõda punkt 

 mõõda. 

 

 

 salvesta punkt käigupunktina 

 

 Määra uus punkt seisupunktiks 

 Jäta seisupunkt samaks, uue seisupunkti 

saad määrata hiljem vajutades  

 

Enne mõõtmist vaata üle ka mõõtmise seaded: selleks 

vajuta alumisel menüüribal    

Otsusta, kas enne punkti salvestamist küsitakse üle 

punkti kood, prisma kõrgus ja kiht. 

 

Samuti lülita vajadusel 

välja (ehitiste 

mahamärkimine) 

projektsiooni ja kõrguse 

ühendatud mõõtkava 

tegur. 
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Mõõtmine kiirkoodidega [J] 

 

Foresight: punkti number 

HR: prisma kõrgus punktil 

 saad valida prismatüübi või prismata mõõtmise.  

 tee orienteerimine (kui on tegemata).  

Et muuta kiirnupu koodi, hoia nuppu all! 

 

Mõõtmine nihkega (offset) [G] 

 

Foresight: punkti number 

Description: kood/kirjeldus 

 tee orienteerimine (kui on 

tegemata).  

 mõõda punkti suund 

 mõõda kaugus 

Punktile salvestatakse sama kõrgus, 
mis prismale mõõtmisel! 

 

Mõõtmine kõrgusliku nihkega [H] 

 

Foresight: punkti number 

Description: kood/kirjeldus 

 mõõda suund ja 
kaugus 

 mõõda punkti 
kõrgus 
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Kõrguse toomine [S] 

 

Kindelpunkt on Occupy: seisupunkt või 

Foresight: tagasivaade. 

Elevation: kindelpunkti kõrgus. 

HI: elektrontahhümeetri kõrgus. 

HR: tagasivaate prisma kõrgus. 

Shoot: mõõtmine kas pool- või täisvõttega. 

: salvesta uus punkti kõrgus mõnele 

olemasolevale punktile. 

 mõõda ja arvuta kõrgus. 

 

Automaatne mõõtmine [I] 

 

Foresight: punkti number 

Description: kood/kirjeldus 

HR: prisma kõrgus punktil 

 saad valida prismatüübi või prismata mõõtmise.  

 tee orienteerimine (kui on tegemata).  

Collect by: vali, kas automaatne mõõtmine on: 

Time: ajaline (määra ajavahemik) või 

Distance: distantsiline (määra vahemaa). 

 

 Kui tahad mõõta punkti käsitsi (automaatne 

mõõtmine jätkub käsitsi mõõdetud punktist).
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Üksiku punkti mõõtmine täisvõttega [D] 

 

  

Foresight: uus mõõdetav punkt 

Description: kood/kirjeldus 

Number of Sets: täisvõtete arv 

 tee orienteerimine (kui on tegemata). Kui 

kasutad prismat statiivil, pane linnuke Fixed Backsight. 

HR: prisma kõrgus punktil 

 mõõda täisvõttega tagasivaate lugemid.  

 mõõda täisvõttega uus punkt 

 

Enne mõõtmist vaata üle ka täisvõtete mõõtmise 

seaded: selleks vajuta alumisel menüüribal   

H/V/D Tolerance: pane paika lubatud poolvõtete 

lugemite erinevus. Samuti seadista: 

 Kas tagasivaatel mõõdetakse ka joonepikkus, 

 Ära mõõda joonepikkust teise poolvõttega, 

 Luba automaatne mõõtmine (kasuta siis kui sul on 

prismad statiivil). 

 

Juhul, kui poolvõtete lugemid ületavad etteantud 

erinevust, kuvatakse lugemite vahe. 

Vajuta   kui tahad korrata mõõtmist, 

vajuta   kui lepid tulemusega. 
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Mitme punkti mõõtmine täisvõttega [E] 

 

Kui sa pole teinud orienteerimist, tuleb ekraanile 

vastavasisuline teade. Vajuta: Set Them Now, tee 

orienteerimine. 

Number of Sets: täisvõtete arv 

 mõõda tagasivaate esimene poolvõte 

 Järgmine punkt 

Foresight: uus mõõdetav punkt 

Description: kood/kirjeldus 

HR: prisma kõrgus punktil 

 Mõõda uue punkti esimene poolvõte 

 Järgmine punkt 

 Kui kõik punktid on mõõdetud 

 Mõõda uue punkti teine poolvõte 

 Eelmise punkti teine poolvõte 

 Mõõda punkt. 

 Valmis. Uued punktid salvestatakse. 

Enne mõõtmist vaata üle ka täisvõtete mõõtmise 

seaded: selleks vajuta alumisel menüüribal   

H/V/D Tolerance: pane paika lubatud poolvõtete 

lugemite erinevus. Samuti seadista: 

 Kas tagasivaatel mõõdetakse ka joonepikkus, 

 Ära mõõda joonepikkust teise poolvõttega, 

 Luba automaatne mõõtmine (kasuta siis kui sul on 

prismad statiivil). 

Radial Sideshot Shoot Sequence: vali poolvõtete 

järjekord 
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Käigu mõõtmine täisvõttega [C] 

 

Foresight: uus mõõdetav punkt 

Number of Sets: täisvõtete arv 

HR: prisma kõrgus punktil 

 tee orienteerimine (kui on tegemata). Kui 

kasutad prismat statiivil, pane linnuke Fixed Backsight. 

 alusta mõõtmist (mõõdetakse HA/ZA/SD lugemid) 

Average (of): täisvõtete keskmine lugem 

Worst Residual: suurima erinevusega lugemi hälve 

keskmisest 

Kui sa oled mõõtnud 3 või rohkem täisvõtet, võid 

kustutada suurima erinevusega lugemi keskmisest 

vajutades  . 

 salvesta punkt 

 salvesta punkt käigupunktina 

 

 Määra uus punkt seisupunktiks 

 Jäta seisupunkt samaks, uue seisupunkti 

saad määrata hiljem vajutades  

 

Enne mõõtmist vaata üle ka täisvõtete mõõtmise 

seaded: selleks vajuta alumisel menüüribal   

H/V/D Tolerance: pane paika lubatud poolvõtete 

lugemite erinevus. Samuti seadista: 

 Kas tagasivaatel mõõdetakse ka joonepikkus, 

 Ära mõõda joonepikkust teise poolvõttega, 

 Luba automaatne mõõtmine (kasuta siis kui sul on 

prismad statiivil). 

Repetition Shoot Sequence: vali poolvõtete järjekord 
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