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Elementy systemu

System składa się z dwu niemal identycznych 
jednostek mierniczych:

− Stacja referencyjna (odbiornik baza) 
zamontowana jest na statywie i znajduje 
się w tej samej pozycji przez cały czas 
dokonywania pomiaru.

− Łazik oraz tablet PC zamontowane są 
na tyczce mierniczej. Możliwe są 2 
sposoby połączenia pomiędzy nimi: Za 
pomocą kabla USB lub poprzez 
Bluetooth.

Kiedy system znajduje się w trybie pomiaru, tylko 
tyczka miernicza z jej elementami (jednostka łazika i 
tablet PC) przemieszcza się.
Łazik i stacja referencyjna komunikują się za 
pomocą modemu radiowego.

Stacja referencyjna (baza) na statywie i  łazik po prawej stronie

Satelity
Stacja referencyjna i łazik odbierają fale z satelitów. Podwójny system satelitarny odbiera dane 
zarówno z amerykańskich satelitów GPS, jak również z rosyjskich satelitów Glonass. W styczniu 
2013 możliwy był odbiór z 32 satelitów GPS oraz 24 
satelitów Glonass. Orbita znajduje się 20 000 km nad 
ziemią a czas jednego obrotu wokół ziemi to prawie 12 
godzin. W dobrych warunkach system łączy się z maks. 
17 satelitami, jednak fale satelitarne podlegają 
zakłóceniom i opóźnieniom atmosferycznym.

Korekcja danych
Aby skorygować błędy, niezbędne jest użycie stacji 
referencyjnej. Dane ze stacji referencyjnej i łazika są 
łączone za pomocą algorytmu matematycznego.
Podwójny system satelitarny ETieVe RTK posiada silnik, 
który oblicza dokładną pozycję z dokładnością do 1 cm. 
System jest tak dokładny ze względu na małe odległości 
(=linia bazy) pomiędzy stacją referencyjną a łazikiem. 
Zwyczajowo linia bazy wynosi kilkaset metrów. Im 
dłuższa linia bazy, tym wyniki stają się mniej dokładne. 
Obniżenie dokładności wynosi ok. 2 mm/km.

Przy użyciu pobliskiej stacji referencyjnej dokładność jest ponad 100x większa.
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Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż stacji referencyjnej.
 Upewnij się, że statyw jest dobrze rozstawiony, aby nie został 
przewrócony przez podmuchy silnego wiatru lub osoby poruszające 
się blisko stacji. Pamiętaj, że podmuchy wiatru mogą być silniejsze 
blisko budynków niż w otwartej terenie. Bezpieczniej jest 
przymocować statyw do ziemi niż stawiać go na asfalcie.

Łazik

Uważaj, opierając łazik o ściany, płoty itp.
Upadające urządzenie może zranić nieuważnego użytkownika.

Przenoszenie Łazika
Jeśli w czasie przenoszenia łazika, jednostka 
nie jest odkręcona, ostry koniec tyczki 
skierowany jest w górę ze względu na 
przeważenie drugiej strony. Może to 
powodować niebezpieczeństwo. 
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Uruchamianie systemu mierniczego

Wyjmowanie akumulatora ze stacji 
referencyjnej i łazika
Odkręć śruby pokrywy na spodzie urządzenia pomiarowego i 
wyjmij akumulator. Akumulator litowo-polimerowy musi być 
ładowany przy użyciu fabrycznej ładowarki ETieVe. Nie 
wolno używać innych ładowarek!

Montaż jednostki mierniczejstacji referencyjnej
Jednostka jest przykręcana śrubą o gwincie 5/8“ (standard 
geodezyjny) do statywu.

Montaż jednostki mierniczej łazika
Jednostka jest przykręcana śrubą o gwincie 5/8“ (standard 
geodezyjny) do statywu.

Montaż tabletu PC
Tablet PC jest przypinany do zapięcia z gumową kulką na 
tyczce mierniczej.
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Naciśnij tutaj by odpiąć urządzenie

Kabel USB
Jednostka miernicza łazika posiada złącze mini-USB. Do 
złącza podepnij wodoodporne złącze mini-USB. Z drugiej 
strony podepnij kabel do tabletu PC za pomocą złącza USB.
Jeśli system korzysta z technologii Bluetooth, kabel USB nie 
jest potrzebny.

Tablet PC

Funkcja klawiatury ekranowej

Panel sterowania tabletu PC z ustawieniami 
pojemności akumulatora, głośności, jasności 
ekranu, opcjami bluetooth, wlan
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Rozpoczęcie pomiaru

Lokalizacja stacji referencyjnej
Stacja referencyjna musi się znajdować w miejscu nieosłoniętym żeby dokonać poprawnego 
pomiaru. Wybierz miejsce pozbawione przeszkód, takich jak budynki czy drzewa. 
Lepszym podłożem niż mokry asfalt jest sucha ziemia.
Unikaj samochodów, ponieważ stanowią one (zwłaszcza te w ruchu) źródło zakłóceń. Ustaw stację 
referencyjną co najmniej 20 m od drogi.
Powierzchnie ze szkła i aluminium odbijają fale satelitarne.
Drzewa iglaste zatrzymują sygnał, a liściaste pogarszają jego jakość. 

Dobrze ustawiona stacja referencyjna. Otwarta 
przestrzeń na wsi byłaby najlepszą lokalizacją, ale to 
miejsce blisko parkingu też jest prawidłowe.

Źle: Stacja referencyjna Źle: Stacja referencyjna Źle: Stacja referencyjna
blisko drzew obok szklanych powierzchni przy pasie ruchu
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Montaż zewnętrznej anteny radiowej na stacji referencyjnej

Modem radiowy wewnątrz jednostki mierniczej 
zawsze przesyła dane korygujące do łazika.

Zewnętrzna antena powinna być zamontowana w 
odległości 70 cm od szczytu jednostki mierniczej, 
tak by fale radiowe nie zakłócały pracy anteny 
GPS. 

Montaż anteny radiowej łazika

Antena radiowa łazika jest przykręcana 
bezpośrednio do jednostki mierniczej 
łazika. Ta antena odbiera przez cały czas 
dane ze stacji referencyjnej. Z uwagi na to, 
że jedynie odbiera dane, nie występują 
zakłocenia pracy anteny GPS, więc można 
montować ją bezpośrednio do jednostki 
mierniczej.
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Uruchomienie systemu

1) Włącz jednostkę mierniczą

2) Włącz tablet PC za pomocą przycisku po lewej stronie

3) Poczekaj aż uruchomi się system operacyjny

4) Uruchom ETieVe. Na pulpicie znajduje się taka ikona

5) Wybierz nowy 
projekt lub otwórz 
projekt już 
istniejący. 

6) Z menu Dodatki wybierz ETieVe RTK Zostanie otwarte okno 
pomiarowe. Jeżeli pojawi się komunikat błędu podczas 
otwierania okna, przeczytaj rozdział „Rozwiązywanie 
problemów“ →  „porty szeregowe(COM)“.

7) Kliknij przycisk rozpocznij. Pasek tytułu okna 
pokazuje stan uruchomienia. Jeżeli system 
zatrzyma się w pozycji 1 lub 2, wystąpił problem 
z portami szeregowymi. Przeczytaj rozdział 
„rozwiązywanie problemów“ →  „porty 
szeregowe(COM)“. Jeżeli system zatrzyma się 
w pozycji 5 na dłuższy cas (> 10 sekund), 
sprawdź czy stacja referencyjna i łazik są 
uruchomione. Kiedy stan urośnie do 100, na pasku tytułu pojawi się komunikat 
„oczekiwanie na satelity“, a po pewnym czasie „oczekiwanie na inicjalizację“. 

8)

Licznik stanu uruchomienia na pasku tytułu rośnie do 100
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Odbierane satelity zostaną pokazane w tabelce. Obserwuj 
żółty prostokąt po prawej stronie…

... aż zmieni kolor na zielony. Jeżeli system nie pracował 
dłużej niż 3 godziny, zajmie to około 150 sekund. W tym 
czasie odebrane zostaną krzywe eliptyczne. Jeżeli 
prostokąt zmieni kolor na zielony, system jest gotowy do 
inicjalizacji.
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Inicjalizacja
Po uruchomieniu programu, niezbędna jest inicjalizacja systemu. Podczas inicjalizacji, system 
mierniczy musi odnaleźć pozycję łazika z dokładnością do kilku cm. Po inicjalizacji, system 
znajduje się z trybie pomiarowym i pokazuje swoją dokładną pozycję. Do pracy, system potrzebuje 
przynajmniej 5 satelit, z czego 4 powinny należeć do systemu GPS. Jeżeli inicjalizacja została 
przeprowadzona błędnie, przeprowadź ponowną inicjalizację. Lepiej jest zainicjalizować system 
ponownie niż dokonywać pomiarów przy błędnej inizjalizacji.

Inicjalizacja obok stacji referencyjnej
Jest to najprostszy sposób 
inicjalizacji systemu. Łazik 
opiera się o stację 
referencyjną. Nie ruszaj 
łazika podczas inicjalizacji. 
Wciśnij przycisk łazik w 
bazie. inicjalizacja zajmie 3-
20 sekund. Po inicjalizacji, 
system automatycznie 
przechodzi do trybu pomiaru. Jeżeli inicjalizacja trwa dłużej 
niż 10 sekund, może to być znak, że występują problemy z 
odbiorem fal satelitarnych lub z modemem radiowym. Jeżeli 
inicjalizacja nie jest możliwa lub system mierniczy często 
wyłącza się po krótkim czasie, prawdopodobnie należy 
poszukać lepszego miejsca dla stacji referencyjnej. 

Uruchomienie w znanej pozycji
Jest to pozycja, w której 
wcześniej dokonywano 
pomiaru. Wybierz punkt 
pomiaru z listy. Punkt 
zostanie zaznaczony na 
czerwono na planie. 
Wciśnij przycisk pkt. 
Pomiaru I nie poruszaj 
urządzeniem. Inicjalizacja zajmie 3-20 sekund. Po inicjalizacji, 
system automatycznie przechodzi do trybu pomiaru. Jeżeli 
inicjalizacja nie jest możliwa w tym punkcie, być może nie ma 
w tym momencie wystarczającej ilości satelit z dobrym 
sygnałem, punkt pomiaru nie został zmierzony dokładnie albo 
został wybrany błędny punkt pomiaru z listy.
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Inicjalizacja OTF (szybka)
Jeżeli łazik znajduje się daleko od stacji 
referencyjnej albo nie ma możliwości podejścia do 
stacji referencyjnej, musi zostać przeprowadzona 
Inicjalizacja OTF. Do inicjalizacji OTF niezbędne 
jest by zarówno stacja referencyjna, jak i łazik 
znajdowały się w otwartym terenie. W innym 
wypadku, inicjalizacja może trwać bardzo długo lub 
nie zadziałać w ogóle. 

Przed inicjalizacją OTF zaleca się, by odbiornik 
pracował przez przynajmniej 10 minut. Zimne 
odbiorniki mają mniejszą dokładność niż 
odbiorniki rozgrzane. Jest to ważne przy 
używaniu trybu inicjalizacji OTF.

Podwójnie bezpieczny OTF (OTF<600m)

Jeżeli linia bazy (łazik – stacja referencyjna) jest krótsza niż 
1000m, zazwyczaj używa się podwójnie bezpiecznego OTF.
System przeprowadza dwie inicializacje, które powinny 
mieć takie same wyniki. Jeżeli jakość OTF jest dobra, 
system automatycznie przełącza się w tryb pomiaru.

OTF jest przeprowadzana

OTF potrzebuje ok. 8 … 90 sekund. Jeżeli nie udaje się 
przeprowadzić OTF, sprawdź swoją pozycję. Możliwe, że 
łazik lub baza znajduje się zbyt blisko budynku lub 
drzewa. Zaleca się by urządzenia znajdowały się w 
odległości 15-20m od tych obiektów.

Inicializacja statyczna
Jeżeli odległość łazika od bazy jest większa niż 1000m, 
lepiej użyć statycznej OTF. W tym wypadku, łazik musi 
pozostać w bezruchu w czasie uruchomienia.

Inicjalizacja statyczna OTF zajmuje ok. 3 … 10 minut.
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Ile satelitów potrzeba do inicjalizacji OTF
Przy krótkiej linii bazy o długości maks 500m potrzebne jest 9 satelitów GPS albo kombinacja 10 
satelitów GPS i Glonass. Jednak im więcej satelitów w widoku, tym lepiej.

Dłuższe linie bazy
Potrzebna jest kombinacja satelitów GPS i Glonass. Jednak im więcej satelitów w widoku, tym 
lepiej.

Jaka jest maksymalny zasięg wbudowanego modemu radiowego
Wszystkie nasze systemy są testowane prezd skierowaniem do sprzedaży. W testach używamy 
obszaru z budynkiem o wysokości 8m. Stacja referencyjna znajduje się po jednej stronie budynku, 
a łazik pracuje po drugiej stronie w odległości ok. 300-5— od stacji referencyjnej.
Jeśli urządzenia są w linii wzroku, długość linii bazy może wynosić ponad 1km. Jednak w tym 
przypadku dobrze jest umieścić stację referencyjną na szczycie wzniesienia by linia bazy mogła 
osiągnąć dystans 1-2km.

Długość linii bazy
Im dłuższa linia bazy, z tym większą ostrożnością należy wybierać pozycje dla bazy i łazika. 
Często pomocne jest skrócenie dystansu o kilka kroków i zejście z jezdni dla lepszych warunków 
inicjalizacji systemu, ponieważ mokry asfalt może odbijać fale satelitarne.
Znacznie łatwiej jest inicjalizować system z krótszą linią bazy – poniżej 300m. 
Z krótszą linią bazy system zawsze lepiej poradzi sobie z zakłóceniami sygnału GPS.

Stacja referencyjna umieszczona 30m od
drogi krajowej, na szczycie wzniesienia

o wysokości 1,5m. 
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Rozwiązywanie problemów inicjalizacji OTF
Jeżeli inicjalizacja systemu zajmuje dużo więcej czasu niż zostało określone w poprzednich 
rozdziałach albo system nie chce się zainicjalizować, przyczyny mogą być następujące:

− Linia bazy jest o wiele dłuższa niż 600m, ale używana jest funkcja OTF<600m.
− Złe połączenie radiowe: Łazik nie otrzymuje danych ze stacji referencyjnej ponieważ 

odległość jest zbyt duża albo na linii znajdują się budynki. Możliwe również, że istnieją 
lokalne zakłócenia o tej samej częstotliwości, jakiej używa odbiornik.

− Pobliskie budynki, drzewa i inne przeszkody zakłócają bezpośrednią linię wzroku pomiędzy 
kilkoma satelitami a jednostką mierniczą.

− Zbyt mało satelitów (<10)
− Pojazdy silnikowe poruszają się w pobliżu łazika lub bazy. Zaleca się utrzymywać odległość 

20-30m od jezdni w czasie inicjalizacji OTF.
− Zakłócenia sygnału GPS: mogą pochodzić od wysokonapięcowych linii 

elektroenergetycznych. W tym wypadku stacja baza musi zostać umieszczona 100m od linii 
elektroenergetycznej. Elektryczne zespoły trakcyjne również mogą powodować zakłócenia. 
Niekiedy zakłócenia sygnału GPS mogą pochodzić z pobliskich warsztatów 
samochodowych.

− Zewnętrzna antena radiowa staci bazy powinna zostać zamontowana 70cm od jednostki 
mierniczej.

− Położenie satelitów jest niekorzystne. Można to zweryfikować w widoku nieba. Oznacza to, 
że wszystkie satelity są skupione na małym obszarze nieba lub satelity GPS znajdują się w 
jednej linii.

− Jakość warunków przy ziemi:
− śnieg i lód 5 … złe warunki, dużo odbić sygnału
− mokry asfalt 5
− suchy asfalt 3-4
− teren mocno kamienisty 3-4
− mokra droga żwirowa 3
− mokra łąka 2-3
− sucha droga żwirowa 2
− sucha łąka 1 … dobre warunki

Jeżeli żaden z opisanych powodów nie występuje, spróbuj ponownej inicjalizacji. System może 
wymagać ponownego uruchomienia.
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Układ współrzędnych użytkownika
Układ współrzędnych użytkownika można dostosować w zakładce „Ustawienia” →  „Pomiar”. 
Jeżeli wybrany został prawidłowy układ współrzędnych, odchylenie na północ systemu zgadza się 
z mapą. Dostosowanie 1-punktowe jest standardowym dostosowaniem i zostanie 
przeprowadzone bezpośrednio po pierwszej inicjalizacji systemu.

Dostosowanie 1-punktowe
Wciśnij przycisk „1” i podejdź do punktu, 
którego pozycja jest znana. Wybierz X=? Y=? 
Z=?  w lewym górnym oknie. Pokazane 
zostaną trzy pola ze współrzędnymi X, Y i Z.
Jeżeli chcesz dokonać pomiaru spójnego z 
danym krajowym układem współrzędnych, 
wprowadź współrzędne znanego punktu. 
Możesz również pozostawić wartości pozycji 
X=0, Y=0, Z=0 i przekształcić pomiar w 
póżniejszym czasie do żądanego układu 
współrzędnych lub wybrać pozycję z 
istniejącego punktu na liście (lewe górne okno).
Po określniu wartości dla X, Y i Z, zostanie 
dokonany pomiar znanej pozycji. Podejdź do 
znanego punktu i pozostając w bezruchu, 
wciśnij przycisk Wykonaj pomiar. Po wykonaniu pomiaru, wciśnij OK.
Następnie, w zakładce Pomiar, system pokaże dokładne współrzędne krajowe.

Ustawienia pierwszego 
punktu pomiaru

Po określeniu współrzędnych, wciśnij OK.

Można teraz wykonać pomiar pozycji. Po zakończeniu 
procesu, okno zostanie zamknięte a układ współrzędnych 
użytkownika zostanie aktywowany!

Możliwe jest również ponowne wciśnięcie przycisku „Pomiar 
w toku…” aby zakończyć pomiar ręcznie. 
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Dostosowanie 2-punktowe
Wlicza się w to również dostosowanie kątów dla „układu współrzędnych użytkownika".
Postępuj w taki sam sposób jak w przypadku dostosowania 1-punktowego. Następnie, wciśnij 
przycisk „2”. Otwarte zostanie to samo okno, w którym teraz możesz określić i zmierzyć drugi 
punkt. Proces ten przebiega w ten sam sposób jak dostosowanie 1-punktowe. Po wykonaniu 
pomiaru okno zostanie zamknięte. Ten punkt zostanie użyty do dostosowania kąta „układu 
współrzędnych użytkownika”.

Układ współrzędnych 
użytkownika z 2 punktów

Wprowadź pozycję pierwszego punktu pomiaru i wykonaj 
pomiar w taki sam sposób jak opisano w poprzednim 
rozdziale.

16



Wprowadź pozycję drugiego punktu pomiaru. Nie musisz 
określać wysokości ponieważ ten punkt zostanie użyty 
tylko w celu dostosowanie kąta.
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Tryb pomiaru
Po przełączeniu się systemu w tryb pomiaru, na ekranie 
pokaże się pozycja łazika względem stacji referencyjnej.

Włącz/wyłącz to okno, jeśli nie chcesz by widok 
graficzny podążał za mierzoną pozycją.

Nazwa: Liczba będzie rosła po wykonaniu pomiaru każdego 
punktu. Możliwe jest ustalenie dowolnej nazwy punktu., 
należy jednak pamiętać by nie było w projekcie dwóch 
punktów o tej samen nazwie!
Kodowanie: Dodatkowe informacje o punktach pomiaru. 
Na przykład, „wł” – właz, "po" - punkt orientacyjny, itp.

Dokładność w cm

Widok podczas mierzenia punktu

Ilość Satelit używanych do wykonania pomiaru

Domyślny widok w trybie pomiaru

Ponowna inicjalizacja systemu
Jeśli system napotkał problem, konieczna może być 
jego ponowna inicjalizacja. Jeśli występują błędy z 
powodu złych warunków np. pogodowych, może się 
pojawić taki komunikat. W takim wypaku współrzędne 
systemu powinny zostać zweryfikowane.

Przykład: Sprawdź współrzędne w punkcie pomiaru. 
Jeśli współrzędne są sobie bliższe o <10cm, system 
działa prawidłowo i ponowna inicjalizacja nie jest konieczna.

Jeśli mierniczy używa „układu współrzęcnych użytkownika", ustawienia nie zostaną utracone. Po 
ponownej inicjalizacji, system pracuje dalej w „układzie współrzędnych użytkownika”.
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Punkty pomiaru
Obserwuj poziomicę mierniczą i pozostając w bezruchu wciśnij przycisk Pomiar. 
Przycisk zmieni kolor na żółty na czas wykonywania pomiaru i odlicza sekundy. 
Jeśli punkt pomiaru jest zgodny z ustawioną dokładnością (domyślnie: 3cm, 
patrz. Rozdział „Ustawienia“), pomiar punktu zostanie zakończony. Jeśli 
dokładność nie osiągnęła ustalonej wartości, wciśnij żółty przycisk ponownie. 
Pomiar tego punktu zostanie zakończony ręcznie. 

Podejdź do następnej pozycji do pomiaru i powtórz 
proces ...

Wciśnij przycisk Pomiar ponownie by zakończyć 
ręcznie

Pomiar wielokątów i łamanych
W celu wykonania pomiaru zamkniętych wielokątów użyj pola kod:
Jeśli kod rozpoczyna się od „PG”, zostanie utworzony wielokąt, w którym kolejne punkty pomiaru 
są połączone liniami. Ostatni punkt wielokąta zostanie połączony z pierwszym punktem.
Przykład: „PGWYKOP”, „PGBUDYNEK”, …

Zamknięty wielokąt zmierzony z kodem 
„PGwykop"

Jeśli kod rozpoczyna się od „PL”, zostanie utworzona łamana, w której kolejne punkty pomiaru są 
połączone liniami. Łamana pozostaje otwarta.
Przykład: „PLULICAL”, „PLULICAP”

Łamana mierzona z kodem „PLchodnik”
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Jeśli zostanie wybrany nowy kod wielokąt/łamana, nowe punkty zostaną włączone do tego 
wielokąta/łamanej. Jeśli zostanie wybrany istniejący wielokąt/łamana, nowe Punkty zostaną 
dołaczone z tyłu tego wielokąta/łamanej.
Punkty pomiaru bez kodu lub z kodem innym niż PG… czy PL… są wolnymi punktami i nie 
przynależą domyślnie do żadnego obiektu. Możliwe jest jednak poprawienie ustawień w 
późniejszym czasie.

Pomiar prostokątnego pomieszczenia z 5 punktami

Jeżeli kod rozpoczyna się od „PR”, zostanie utworzony 
wielokąt z czterech następujących punktów pomiaru. 

Punkty 1-4 muszą być na rogach prostokątnego 
pomieszczenia. Piąty punkt pomiaru zostanie użyty do 
obliczenia głębokości pomieszczenia. Musi on być jednak 
wymierzony wewnątrz wielokąta!

Prostokątne pomieszczenie zostanie wyświetlone w oknie 
wielokątów po zmierzeniu piątego punktu.
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Pokaż raport prostokątnego pomieszczenia

Pomiar rowów i rur

Możliwy jest bezpośredni pomiar rowu 
przy następujących ustawieniach:
PL + szerokość(cm) + głębokość(cm)

Przy użyciu tego kodu, automatycznie 
zostanie utworzony raport rowu
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Wartości szerokości i dlugości rowu zostaną pokzane w oknie 
wielokątów

Raport wielokatów
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Pomiar pośredni

Istnieją trzy typy pomiaru pośredniego

Pomiar ekscentryczny
Połóż na ziemi taśmę mierniczą o długości 2 … 5 m.  
Wykonaj pierwszy pomiar na końcu środka taśmy. 
Następnie przyłóż tasmę do punktu (x) ale z innej strony. 
Wykonaj pomiar drugiego punktu na końcu środka taśmy.

Pomiar narożników budynku
Narożnik może zostać zmierzony z 3 lub 4 punktów, w 
zależności od tego, czy jest to kąt prosty (3 punkty) czy 
jakikolwiek inny kąt (4 punkty).Punkt 1 musi być mierzony 
ok 7…10m od budynku. Punkty 2 i 3 powinny być mierzone 
w odległości ok. 3m. Jeśli kąt narożnika nie jest kątem 
prostym, należy zmierzyć punkt 4 w odległości 7…10m od 

budynku.

Pomiar punktów wysunietych 
Połóż na ziemi taśmę mierniczą o długości 2 … 5 m. 
Wykonaj pierwszy pomiar ok. 5m w kierunku przedłużenia 
końca środka taśmy. Drugi pomiar wykonaj dokładnie na 
końcu środka taśmy. Punkt pomiaru jest generowany w 

odległości 2…5 m od miejsca wykonania drugiego pomiaru.
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Projekty z wieloma punktami pomiaru

Wymierzony projekt z łamanymi i  
wielokątami

Widok z zaokrąglonymi liniami 
konturu i triangulacja 

Widok po renderingu 
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Wyszukiwanie punktów i tyczenie
Uwaga! Tyczone punkty powinny być ściśle kontrolowane.
Punkty do tyczenia muszą zostać oznaczone w ETieVe jako wielokąty lub pojedyncze punkty 
pomiaru, zanim będzie można je wybrać z listy. Jeśli w projekcie występuje dużo punktów, dobrze 
jest ustalić określone kodowanie dla punktów pomiaru. Okno po prawej stronie pozwala filtrować 
punkty używając kodu lub wielokąta. Po wybraniu punktu strzałka pokazuje jego pozycję w czasie 
gdy system znajduje się w tybie pomiaru. Strzałka pokazuje pozycję prawidłowo jeśli urządzenie 
skierowane jest na północ.

Jeżeli używany jest filtr, łatwiej 
jest odnaleźć na liście dane 
punkty wielokąta lub punkty o 
określonym kodzie.

Druga metoda wyszukiwania pozwala stwierdzić czy znajdujesz się po prawej czy po lewej stronie 
łamanej. Wielokąt/łamana musi zostać utworzona zanim będzie można ją wybrać. Strzałka 
pokazuje pozycję prawidłowo jeśli urządzenie skierowane jest na północ.
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Sprawdzanie wysokości siatki
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Zakończenie pomiaru
Zanim łazik i stacja referencyjna zostaną wyłączone, wciśnij przycisk Koniec. System zakończy 
pracę i pokaże się komunikat. Wyłącz łazik i stację referencyjną.

Widok satelitów
Widok satelitów pozwala zobaczyć konstelację satelitów. Szczyt widoku odpowiada kierunkowi 
północnemu. Czerwone satelity należą do Glonass, niebieskie do GPS. System potrzebuje 
przynajmniej 5 satelit, z czego 4 powinny należeć do systemu GPS. Jeśli system jest 
zainciajlizowany, możliwe jest chwilowe wykonywanie pomiaru przy użyciu 4 satelitów. Fale 
satelitarne odbijane od budynków nie mogą zostać użyte do pomiaru nawet jeśli są pokazywane w 
widoku jako satelity. Satelity znajdujące się za drzewami mogą być używane tylko częściowo. 
Satelity muszą być odbierane przez stację referencyjną i łazik w tym samym czasie dla 
pomyślnego przetwarzania danych.

Mapa satelitów. Na szczycie znajduje się północ. 
Czerwone satelity należą do Glonass, niebieskie do 
GPS.
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Ustawienia

Ustawienia portów szeregowych
System mierniczy używa 2 portów szeregowych. Jeden 
dla łazika i jeden dla modemu radiowego w celu 
odbierania danych ze stacji referencyjnej (bazy). 
Jeśli jednostka miernicza posiada złącze USB, sygnał 
USB zostanie przetworzony w 2 portach szeregowych 
wewnątrz łazika.
Jeśli jednostka miernicza nie posiada złącza USB, 
wewnątrz łazika znajdują się 2 moduły bluetooth.
Wciśnij COM? Aby dowiedzieć się, który port COM 
może być używany dla łazika i stacji referencyjnej. Nie 
próbuj tego podczas pracy systemu! W celu uzyskania 
dalszych informacji, przeczytaj rozdział 
Rozwiązywanie problemów.

Satelity nad horyzontem
Wartość ta wskazuje minimalną wysokość 
satelity nad horyzontem. 0° oznacza, że 
satelita znajduje się dokładnie na linii 
horyzontu. 90° oznacza, że satelita 
znajduje się dokładnie nad mierzoną 
lokalizacją. Satelity znajdujące się pod 
kątem 10° często podlegają zakłóceniom. 
Aby dowiedzieć się ile satelitów znajduje 
się nisko, skorzystaj z widoku satelitów.

Bezpieczeństwo pomiaru
Wartość ta wskazuje statystyczną 
pewność, z jaką można przyjąć, że jeden 
punkt pomiaru jest w granicy dokładności.
Jeśli zostały wybrane wartości 3,0 cm i 
95%, należy przyjąć, że mierzony punkt w 
95% procentach przypadków będzie się mieścił w granicy tolerancji 3,0 cm (19/20 przypadków). 
Najwyższa możliwa dokładność wynosi 99,73%. Czas trwania pomiaru będzie tym dłuższy, im 
wyższa została ustawiona dokładność.

Dane korygujące
Ekstrapolacja jest zawsze włączona dla danych referencyjnych. Można ją wyłączyć tylko w czasie 
testów.

Układ współrzędnych
Wybierz krajowy układ współrzędnych dla danego kraju. Ta czynność jest ważna, ponieważ 
kierunek północny na planie jest obliczany właśnie z tego układu.

Zakończ automatycznie, jeśli dokładność <= …cm
Jeśli system pracuje w trybie pomiaru, pomiar punktów zostanie zakończony każdorazowo kiedy 
dokładność osiągnie ustawioną wartość. Im mniejsza jest ustawiona wartość (=większa 
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dokładność), tym dłużej trwa pomiar punktów.
Jeśli funkcja Zakończ automatycznie jest wyłączona, pomiar punktów musi zostać 
zakończony ręcznie poprzez wciśnięcie żółtego przycisku Pomiar w zakładze pomiaru.

Ostrzeżenie dot. jak. sygnału
Dokładność sygnału GPS jest sprawdzana w odstępach kilkusekundowych. Jeśli jednak występują 
lokalne zakłócenia sygnału, może być wymagana ponowna inicjalizacja systemu. W przypadku 
takich zakłóceń, niekiedy lepiej jest wyłączyć tę funkcję. Jeśli funkcja Ostrzeżenia dot. jak. 
sygnału jest wyłączona, należy ręcznie sprawdzić punkty pomiaru. 

Zaawansowana regulacja położenia i wysokości
Funkcja ta sprawdza system pod kątem niedozwolonych dużych przesunięć łazika. Domyślnie 
funkcja jest wyłączona.

Raster
Raster tła w widoku graficznym może być wł./wył.

Wysokość statywu i tyczki mierniczej
Zazwyczaj ustawienia te nie są stosowane. Należy zmienić te ustawienia jedynie w przypadku 
kiedy wysokość tyczki mierniczej ulega zmianie po inicjalizacji systemu. Na przykład przy tyczce 
teleskopowej do pomiaru kanałów.

Pozycja bazy
Zazwyczaj funkcja te nie jest używana ponieważ lokalizacja stacji referencyjnej jest nieznana. Jeśli 
jednak lokalizacja stacji referencyjnej jest znana, wprowadź współrzędne X, Y i Z. W takim 
wypadku nie jest konieczna praca z ustawieniami "1” lub „2” (ustawienia układu współrzędnych 
użytkownika). Tryb pomiaru pokazuje rzeczywiste współrzędne po inicjalizacji systemu.

M-control
Ustawienia dla pracy automatycznej

Jednostki miernicze dostarczane od 
sierpnia 2012 są przystosowane do pracy 
z częstotliwością 5Hz. Z takimi 
ustawieniami pomiar będzie wykonywany 
znacznie szybciej.

Przy włączonej funkcji auto-OTF, 
inicjalizacja systemu zostanie 
przeprowadzona automatycznie przez 
urządzenie.
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Diagnostyka
Te ustawienia są używane jedynie przez techników serwisowych.

Inne ustawienia

Wyświetl gdy system jest w trybie pomiaru
Tylko jasnozielone satelity mogą być używane do pomiarów. Jeśli przez więcej niż 3 sekundy 
widoczne jest mniej niż 5 jasnozielonych satelitów, zostanie wyświetlony komunikat o potrzebnie 
ponownej inicjalizacji systemu. Jeśli system pracuje w otwartym terenie, prawie każdy satelita 
musi być jasnozielony, w innym przypadku systemu musi zostać ponowne zainicjalizowany! 
Ciemnozielone satelity mają poślizg cykliczny i zostaną wkrótce przyjęte. Czerwone satelity to 
odbite lub zakłócone fale satelitarne. Satelity z numerami od 1 do 32 należą do GPS, od 33 do 56 
należą do Glonass. W lewym oknie powyżej pokazana jest aktywna dokładność pomiaru. W 
prawym oknie pokazana jest liczba satelitów używanych do obliczenia pozycji.

Jak stworzyć bezpieczny punkt pomiaru
Jeśli zostało zmierzonych wiele punktów jeden po drugim a ostatni punkt jest zbliżony do 
pierwszego, można przyjąć, że wszystkie punkty danego wielokąta zostały zmierzone prawidłowo. 
Takie punkty nazywane są "punktami bezpiecznymi”. Zazwyczaj system zgłasza błąd jeśli 
inicjalizacja przestanie działać. Niekedy jednak system nie może wychwycić błędu z powodu wielu 
odbić lub innych źródeł błędów. W takiej sytuacji lepiej jest tworzyć „punkty bezpieczne”.

Ładowanie akumulatora jednostki mierniczej
Akumulator litowo-polimerowy musi być ładowany przy użyciu fabrycznej ładowarki ETieVe. Proces 
ładowania zostaje zatrzymany kiedy akumulator zostanie naładowany do pełnego poziomu energii. 
Nie wolno używać innych ładowarek!  Istnieje ryzyko przegrzania akumulatora litowo-
polimerowego w przypadku używania nieprawidłowej ładowarki.

Jeśli zamontowany jest w jednostce mierniczej akumulator 9,6V NiMH, należy używać tylko 
fabrycznej ładowarki. 

Wyświetlacz jednostki mierniczej

Po uruchomieniu jednostki mierniczej 
przeprowadzany jest test sprzętowy. Po 
kilku sekundach pojawia się ekran 
pomiaru.

W lewym górnym rogu widoczny jest 
stan akumulatora: W przypadku 
akumulatorów litowo-polimerowych, napięcie nie powinno być niższe nić 7,2V. Domyślny zakres 
pracy (8,4 … 7,2V). W przypadku akumulatorów 8-ogniwowych NiMH napięcie nie powinno być 
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niższe niż 9,2V. Domyślny zakres pracy (11,2 … 9,2V).
Poniżej stanu akumulatora wyświetlona jest ilość odbieranych satelitów.

W prawym górnym rogu wyświetlacza pokazany jest tryb pracy:
− auto   (po uruchomieniu)
− initR  (konfiguracja odbiornika)
− send  (odbiornik przesyła dane do tabletu PC)

Rozwiązywanie problemów

Porty szeregowe (COM)
Jeśli system ma problemy z połączeniem ze stacją referencyjną lub łazikiem, postępuj zgodnie z 
poniższymi wskazówkami. Po każdym kroku spróbuj zainicjalizować system ponownie. Jeśli 
proces inicjalizacji postępuje od 1 do 100, po czym wyświetla "oczekiwanie na satelity" lub 
"oczekiwanie na inicjalizację", system pracuje prawidłowo. Dalsze kroki nie są konieczne!

− Sprawdź czy łazik i Stacja referencyjna są włączone i napięcie akumulatora jest 
wystarczające. Jeśli napięcie jest poniżej 7,2 V.

−  Sprawdź czy kabel USB jest wpięty do jednostki mierniczej i prawego górnego złącza w 
tablecie PC. Jeśli system jest wyposażony w bluetooth, należy opuścić ten krok.

− Uruchom ponownie cały system: Wyłącz tablet PC, łazik i stację referencyjną. Włącz tablet 
PC, łazik i stację referencyjną ponownie.

− Jeśli powyższe kroki nie pomogły, wciśnij COM? aby sprawdzić, które porty COM mogą 
zostać użyte dla łazika i stacji referencyjnej. Uruchom ponownie.

− Poszukaj palenu sterowania Windows → system  → menager urządzeń. Sprawdź czy są 
zainstalowane 2 porty COM tego samego typu. Jeśli tak, możesz wybrać je ręcznie w 
zakładce 'ustawienia’.

− Zainstaluj sterownik USB ponownie. Sterownik Manhattan Dual USB znajduje się na płycie 
CD, jak również w katalogu instalacyjnym ETieVe lub w katalogu głównym na dysku 
twardym.
Nazwa sterownika: PL-2303 Driver Installer.exe

Zakłócenia sygnału GPS/Glonass
Zakłócenia mogą pochodzić od wysokonapięcowych linii elektroenergetycznych. Elektryczne 
zespoły trakcyjne również mogą powodować zakłócenia. Niekiedy zakłócenia sygnału GPS mogą 
pochodzić od silników elektrycznych, generatorów, alternatorów, zepsutych świetlówek czy linii 
wysokiego napięcia.

Pomiary w pobliżu tych czynników mogą być problematyczne. Dlatego ważne jest by umieszczać 
stację bazę z daleka od źródeł zakłóceń, czyli przynajmniej w odległości 100 m. W takiim 
przypadku system działa dużo lepiej i można dokonywać pomiarów w pobliżu tych obiektów 
ponieważ baza jest bezpiecznie usytuowana.

Niektóre lokalne źródła zakłóceń  działają tylko przez określony czas. W takim przypadku lepiej 
jest wykonać pomiar np. pół godziny później bez zakłóceń.

Inne źródła zakłóceń to:
Światła stroboskopowe, nadajniki radiowe, telefony komórkowe, anteny mikrofalowe, radarowe, 
aktywne itp. Generują pola elektromagnetyczne,  a te mogą powodować zakłócenia sygnałów GPS 
i Glonass.
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