Seria Leica TPS1200+
Dane techniczne

Dane techniczne TPS1200+
Modele i opcje sprzątowe

Pomiary kûtowe
Pomiar odlegâoėci (IR)
Pomiar odlegâoėci bez reflektora (RL)
Pomiar duģych odlegâoėci (Long Range)
Zmotoryzowany
Automatyczne rozpoznawanie celu (ATR)
Power Serach (PS)
Diody tyczenia (EGL)
Sterowanie zdalne (RX1220)
Dioda laserowa GUS74
SmartStation (ATX1230, ATX1230GG)
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Pomiary kûtowe
Opis
Bardzo dokâadny i wiarygodny system pomiaru küta skâadajücy siĆ ze szklanego krĆgu z naniesionymi liniami
kodowymi, które sü odczytywane przez liniowü matrycĆ CCD. Specjalny algorytm wyznacza poâoĤenie linii
kodowych na matrycy i wykonuje precyzyjny pomiar ciügây. PoniewaĤ opis krĆgu jest absolutny i ciügây do
rozpoczĆcia pomiaru nie jest potrzebna inicjalizacja.
Dwuosiowy kompensator nieprzerwanie monitoruje wychylenie osi gâównej instrumentu. Kompensator zawiera
oĘwietlony wzorzec linii na pryzmacie, który odbity dwukrotnie w zwierciadle ciekâym, tworzy horyzont odniesienia.
Odbity obraz wzorca linii jest odczytywany przez matrycĆ liniowü CCD a nastĆpnie wykorzystany do
matematycznego okreĘlenia obydwu skâadowych wychylenia. Skâadowe te sü natychmiast uĤyte do skorygowania
pomiarów kütowych.

Model 1201+

Model 1202+

Model 1203+

Model 1205+

Dokâadnoėý (odch.std. ISO17123-3)
Hz, V:
Najmniejsza wyrw. wartoĘþ:

1” (3cc)
0.1” (1cc)

2” (6cc)
0.1” (1cc)

3” (10cc)
0.1” (5cc)

Metoda odczytu:

Enkodery absolutne, diametryczne, odczyt ciügây

Kompensator:
Zakres roboczy:
DokâadnoĘþ:
Zasada dziaâania:

4’ (7c)
0.5” (2cc)
0.5” (2cc)
kompensator dwuosiowy centralny

1.0” (3cc)

5” (15cc)
0.1” (5cc)

1.0” (3cc)
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Pomiary odlegâoėci (tryb IR)
Opis
Dioda podczerwieni (IR) dalmierza (EDM) emituje widzialnü wiüzkĆ, która pada na takie cele jak pryzmaty i folie
odblaskowe. Odbite Ęwiatâo pada na czuây foto detektor i jest zamieniane na sygnaâ elektryczny. OdlegâoĘþ
wyznaczana jest nowoczesnü metodü techniki pomiaru przesuniĆcia fazowego. CzĆstotliwoĘþ modulacji 100 MHz
zapewnia wysokü dokâadnoĘþ pomiaru odlegâoĘci. WspóâosiowoĘþ i maâa rozbieĤnoĘþ wiüzki wraz z funkcjü
automatycznego rozpoznawania celu (ATR), umoĤliwia szybkie i dokâadne trójwymiarowe Ęledzenie celów.
A

B

C

Zasiąg
Pryzmat standard (GPR1):
3 pryzmaty standardowe (GPR1):
Pryzmat 360° (GRZ4,GRZ122):
Mini pryzmat 360° (GRZ101):
Mini pryzmat (GMP101):
Folia odblaskowa (60mm x 60mm)
Najkrótsza mierzona odlegâoĘþ:
Warunki atmosferyczne:

1800 m
2300 m
800 m
450 m
800 m
150 m
1.5 m
A:
B:
C:

3000 m
4500 m
1500 m
800 m
1200 m
250 m

3500 m
5400 m
2000 m
1000 m
2000 m
250 m

Silna mgâa, widzialnoĘþ 5 km, lub silne nasâonecznienie, silne falowanie
powietrza
Lekkie zamglenie, widzialnoĘþ ok. 20 km lub umiarkowane nasâonecznienie,
lekkie falowanie powietrza
zachmurzenie, brak mgây, widzialnoĘþ ok. 40 km, powietrze nie faluje

Dokâadnoėý (odch. stand. ISO17123-4) / Czas pomiaru
1 mm + 1.5 ppm / zwykle 2.4 s
Tryb standard :
3 mm + 1.5 ppm / zwykle 0.8 s
Tryb szybki:
3 mm + 1.5 ppm / zwykle < 0.15 s
Tryb Ęledzenia:
1 mm + 1.5 ppm
Tryb uĘredniania:
0.1 mm
Najmniejsza wyĘw. wartoĘþ
Metoda
Zasada pomiaru:
Typ dalmierza:
Fala noĘna:
System pomiarowy:

Pomiar fazowy
Wspóâosiowy, laser, podczerwieĎ
660 nm
Specjalny, analizator przesuniĆcia fazowego ~ 100 MHz

Pomiar odlegâoėci bez reflektora
Opis
Dalmierz (EDM) wykorzystujücy PinPoint R400 wysyâa do celu dokâadnie zogniskowanü widzialnü wiüzkĆ czerwonego
lasera. Pomiar jest wykonywany przy wykorzystaniu zoptymalizowanego Systemu analizujücego przesuniĆcie fazowe,
umoĤliwiajücego pomiar odlegâoĘci nawet ponad 400 m. WspóâosiowoĘþ wiüzki i bardzo maâe rozmiary plamki
zapewniajü niezwykâü precyzjĆ celowania i wysokü dokâadnoĘþ pomiaru.
Technika EDM PinPoint R1000 zapewnia bezreflektorowy pomiar odlegâoĘci nawet ponad 1000 m. Dla realizacji
bezreflektorowego pomiaru na tak duĤe odlegâoĘci opracowana zostaâa nowa technologia. Gâównym elementem
dalmierza (EDM) jest System analizujücy, który wykorzystuje modulacjĆ czĆstotliwoĘci z zakresu 100 MHz. System
analizujücy okreĘla podczas kaĤdego pomiaru indywidualne cechy zarówno wiüzki mierzücej jak i celu. W rezultacie
znane sü parametry kaĤdego pomiaru. OdlegâoĘþ jest obliczana przy uĤyciu zaawansowanej techniki przetwarzania
sygnaâu wykorzystujücej zasadĆ maksimum – prawdopodobieĎstwa. Oprócz gwaâtownego wzrostu czuâoĘci a zatem
takĤe zasiĆgu pomiaru bezreflektorowego, nowy system zapewnia doskonaâü dokâadnoĘþ i wiarygodnoĘþ pomiaru.
Nawet podczas pomiarów w deszczu, mgle czy duĤym zapyleniu. W dodatku system pomaga wyeliminowaþ bâĆdy
poprzez sygnalizowanie wykrycia wielu celów w zakresie wiüzki pomiarowej.
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Zasiąg PinPoint R400
Kodak Grey Card, 90% odbl.:
Kodak Grey Card, 18% odbl.:

200 m
100 m

300 m
150 m

> 400 m
> 200 m

600 m
300 m
1.5 m do 1200 m
Do 1200 m

800 m
400 m

> 1000 m
> 500 m

Zasiąg PinPoint R1000:
Kodak Grey Card, 90% odbl.:
Kodak Grey Card, 18% odbl.:
Zakres pomiaru
OdlegâoĘþ jednoznaczna:
Warunki atmosferyczne:

D:
E:
F:

Silne nasâonecznienie, silne falowanie powietrza
Cel w cieniu, zachmurzenie
Pod ziemiü, noc i Ęwit

Dokâadnoėý (odch. stand. ISO17123-4) / Czas pomiaru
2 mm + 2 ppm / zwykle 3-6 s, max. 12 s
0 m – 500 m :
4 mm + 2 ppm / zwykle 3-6 s, max. 12 s
> 500 m :
Cel w cieniu, zachmurzenie
Warunki atmosferyczne:
0.1 mm
Najmniejsza wyĘw. wartoĘþ
Tryb ėledzenia *
5mm + 3 ppm

Zwykle 0.25 sek.

*) DokâadnoĘþ i czas pomiaru zaleĤü od warunków atmosferycznych, celu i warunków celowania

Rozmiar plamki lasera
Na 20 m:
Na 100 m :
Na 200 m:
Metoda
Typ dalmierza:
Fala noĘna:
System pomiarowy PinPoint400/1000:

7 mm x 14 mm
12 mm x 40 mm
25 mm x 80 mm
Wspóâosiowy, widzialny, czerwony laser
660 nm
Specjalny, system analizujacy 100 MHz – 150 MHz

Pomiar laserowy na duģe odlegâoėci
Opis
Laserowa wiüzka dalmierza wykorzystujücego PinPoint R400 moĤe byþ równieĤ wykorzystana do pomiaru odlegâoĘci
z zakresu 1000 – 12000 m, z uĤyciem reflektorów lub folii odblaskowych. WidocznoĘþ wiüzki lasera upraszcza
celowanie na odlegâe cele, gdyĤ odbite od pryzmatu Ęwiatâo jest widoczne nawet z 5000m. OdlegâoĘþ jest mierzona z
uĤyciem techniki podobnej jak w pomiarze w podczerwieni.
Podobnie jak PinPoint 400, laserowa wiüzka PinPoint1000 moĤe wyznaczaþ odlegâoĘci do 12000 m. Gâównym
moduâem EDM jest takĤe system analizujücy (podobny do systemu uĤywanego w pomiarach bezreflektorowych) lecz
pracujücy na czĆstotliwoĘciach pomiĆdzy 100 i 150 MHz. OdlegâoĘþ jest wyliczana metodü estymacji bazujüc na
zaawansowanej metodzie przetworzenia odebranych sygnaâów. Zapewniona jest wysoka dokâadnoĘþ i wiarygodnoĘþ
nawet podczas pomiarów w deszczu lub Ęniegu oraz wykrywanie wielu celów w zakresie wiüzki mierzücej.
A

B

C

Zasiąg
Pryzmat standard (GPR1):
Folia odblaskowa (60mm x 60mm)
ZasiĆg na pryzmat:
OdlegâoĘþ jednoznaczna:
Warunki atmosferyczne:

2200 m
600 m
1000 m do 12000 m
do 12000 m
A:
B:
C:

7500 m
1000 m

>10000 m
> 1300 m

Silna mgâa, widzialnoĘþ 5 km, lub silne nasâonecznienie, silne falowanie powietrza
Lekkie zamglenie, widzialnoĘþ ok. 20 km lub umiarkowane nasâonecznienie,
lekkie falowanie powietrza
zachmurzenie, brak mgây, widzialnoĘþ ok. 40 km, powietrze nie faluje
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Dokâadnoėý (odch. stand. ISO17123-4) / Czas pomiaru
Wszystkie zakresy pomiaru :
5 mm + 2 ppm / zwykle 2.5 s, max. 12 s
Najmniejsza wyĘw. WartoĘþ
0.1 mm
Metoda
Zasada pomiaru:
System analizujücy
Typ dalmierza:
Wspóâosiowy, widzialny, czerwony laser
Fala noĘna:
660 nm

Instrumenty zmotoryzowane
Szybkoėý maksymalna
SzybkoĘþ obracania siĆ :

45° / s

Automatyczne rozpoznawanie celu (ATR)
Opis
Sensor ATR emituje niewidzialnü wiüzkĆ, która jest odbijana przez dowolny standardowy pryzmat (nie sü wymagane specjalne
pryzmaty aktywne) i odbierana przez wbudowanü w lunetĆ kamerĆ CMOS. Maksimum odebranego sygnaâu jest okreĘlane w
stosunku do Ęrodka kamery. Wyznaczone w pâaszczyznach poziomej i pionowej przesuniĆcia sü nastĆpnie wykorzystane do
automatycznego pozycjonowania krzyĤa kresek lunety na pryzmat. Aby skróciþ czas naprowadzania, krzyĤ kresek jest ustawiany
na pryzmat z dokâadnoĘciü tylko ok. 50cc w stosunku do faktycznego Ęrodka pryzmatu. Pozostaâe przesuniĆcia sü uwzglĆdniane
matematycznie do odczytów Hz i V.

Tryb ATR

Tryb LOCK

Zasiąg
Pryzmat standard (GPR1):
Pryzmat 360° (GRZ4):
Mini pryzmat 360° (GRZ1):
Mini pryzmat (GMP101):
Folia odblaskowa (60mm x 60mm)
Najkrótsza mierzona odlegâoĘþ:

1000 m
600 m
350 m
500 m
55 m
1.5 m

800 m
500 m
300 m
400 m
5m

Dokâadnoėý (odch. stand. ISO17123-3) / Czas pomiaru
Dokâ. kütowa Hz, V dla ATR
1”
Dokâadn. pozycjonowania :
± 1 mm
Czas pomiaru (GPR1) :
3-4 s
DokâadnoĘþ pozycjonowania pryzmatu z uĤyciem ATR zaleĤy od wielu czynników takich jak dokâadnoĘþ wewnĆtrzna samego
ATR, dokâadnoĘþ kütowa instrumentu, rodzaj pryzmatu, wybrany tryb dziaâania dalmierza i skrajne warunki pomiaru. ATR ma
podstawowe odchylenie standardowe na poziomie ± 1mm. Dla powyĤszych odlegâoĘci dokâadnoĘþ kütowa instrumentu ma
zasadnicze znaczenie i wskazuje na dokâadnoĘþ ATR.
Pryzmat Leica 360°
Pryzmat okrügây Leica Geosystems AG
mm DokâadnoĘþ ATR [mm]
m OdlegâoĘþ [m]
‘’ DokâadnoĘþ kütowa instrumentu [‘’]

Szybkoėý maksymalna (Tryb LOCK)
Prostopadle (tryb standard):
Radialnie (tryb Ęledzenia) :

5 m/s na 20 m, 25 m/s na 100 m
5 m/s

Wyszukiwanie celu
Czas szukania w polu widzenia:
Pole widzenia :
Definiowanie okna szukania:

Zwykle 1.5 s
1° 30’
Tak

Metoda wyznaczenia
Zasada dziaâania:
Typ :

Przetwarzanie obrazu cyfrowego
Laser podczerwony
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Wyszukiwanie celu: funkcja Power Search (PS)
Opis
Ten szybki i pewny sposób wyszukiwania pryzmatu, dziaâa na zasadzie cyfrowej obróbki sygnaâów wysâanych i
odebranych. Niewidoczna wiüzka-pâaszczyzna laserowa o rozpiĆtoĘci na wysokoĘþ 40 gradów i szerokoĘci 0.025
grada, jest wysyâana w czasie obracania siĆ instrumentu wokóâ jego osi gâównej. Gdy pada na pryzmat, odbity sygnaâ
jest weryfikowany w instrumencie. JeĤeli odpowiada sygnaâowi wzorcowemu pryzmatu, okreĘlana jest pozycja
pryzmatu i instrument zatrzymuje siĆ. NastĆpnie uruchamia siĆ funkcja ATR, dokonujüca precyzyjnego
pozycjonowania na Ęrodek pryzmatu. Technika ta uĤywa standardowych pryzmatów (nie wymagane sü pryzmaty
aktywne).
Zasiąg
Pryzmat standard (GPR1):
Pryzmat 360° (GRZ4):
Mini pryzmat (GMP101):
Najkrótsza odlegâoĘþ:

300 m
300 m (bardzo dobrze widoczny)
100 m
1.5 m

Wyszukiwanie celu
Czas szukania :
DomyĘlny obszar szukania :
Definiowanie okien szukania:

Zwykle < 10 s
Hz: 400 gradów V: 40 gradów
Tak

Metoda wyznaczenia
Zasada dziaâania:
Typ :

Przetwarzanie obrazu cyfrowego
Laser podczerwony

Diody tyczenia (EGL)
Zasiąg
Zakres roboczy :

5 m – 150 m

Dokâadnoėý
DokâadnoĘþ pozycjonowania :

5 cm na odl. 100 m

Dane ogólne
Luneta
PowiĆkszenie :
Otwór wejĘciowy obiektywu :
Pole widzenia :
Zakres ogniskowania :
Klawiatura i wyėwietlacz

30 x
40 mm
1° 30’ / 2.7 m na 100 m
1.7 m do nieskoĎczonoĘci

WyĘwietlacz :
Klawiatura :
Jednostki kütów :
Jednostki odlegâoĘci :
PoâoĤ. lunety :
Rejestracja danych

¼ VGA (320*240 pix), graficzny LCD, kolorowy, podĘwietlany, dotykowy
34 klawisze (12 funkcyjnych, 12 alfanum) podĘwietlane
360° ‘ ”, 360° dzies., 400 gradów, 6400 tysiĆcznych. V%
Metry, stopy int., stopy/cale int., stopy US, stopy/cale US
Standardowo poâoĤenie I / poâoĤenie II opcjonalnie

PamiĆþ wewnĆtrzna :
Karta pamiĆci :
IloĘþ rekordów danych :
Porty :
Pionownik laserowy

64 MB (opcja)
Karty Compact Flash (64 MB i 1 MB)
1750 / MB
RS232, Bluetooth™ (opcja)

DokâadnoĘþ centrowania :
Rozmiar plamki lasera :
Ėruby ruchu leniwego bezzaciskowe

1 mm na 1.5 m (Odchylenie od linii pionu)
2 mm na 1.5 m

IloĘþ Ęrub :

1 ruchu poziomego / 1 ruchu pionowego
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Libela pudeâkowa
CzuâoĘþ :

6’ / 2 mm

Bateria wewnątrzna (GEB221)
Typ :
NapiĆcie :
PojemnoĘþ :
Czas dziaâania :
Wymiary
WysokoĘþ osi :
WysokoĘþ :
SzerokoĘþ :
DâugoĘþ :

Litowo – jonowa
7.4 V
3.8 Ah
Zwykle 5 – 8 godzin
196 mm od spodarki
345 mm
226 mm
203 mm

Waga
Total station :
Bateria (GEB221) :
Spodarka (GDF121) :
Ėrodowisko dziaâania
Temperatury pracy :
Temperatura przechowywania :
Pyâ / woda (IEC 60529) :
WilgotnoĘþ :

4.8 – 5.5 kg (zaleĤnie od typu i wyposaĤenia)
0.2 kg
0.8 kg
-20° C do +50° C
-40° C do +70° C
IP54
95%, bez kondensacji

Oprogramowanie wewnątrzne instrumentu
Interfejs uģytkownika
Grafika :
Ikony :
Menu szybkich ustawieĎ :
Klawisze funkcyjne :
Menu UĤytkownika :
Konfigurowanie
Pliki konfiguracyjne:
Szablon wyĘwietlacza:
Menu definiowalne:
Hot keys:
Kodowanie
Swobodne:
Kody tematyczne:
Szybkie:
Smart kody:
Znaczniki linii:
Zarzûdzanie danymi
Obiekty-roboty:
Punkty, linie, obszary:
Funkcje:
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Graficzna prezentacja punktów, linii i obszarów
Prezentacja graficzna wyników z programów
Ikony wskazujüce aktualny stan trybu pomiaru, ustawienia, bateriĆ..
Szybki dostĆp do wâüczania i wyâüczania pomiaru bezreflektorowego, ATR,
LOCK, trybu Ęledzenia, itp.
Klawisze umoĤliwiajüce szybki dostĆp do funkcji
Definiowalne menu szybkiego dostĆpu do wybranych funkcji i parametrów
MoĤliwoĘþ definiowania i przesâania wszystkich ustawieĎ instrumentu i
programów dla róĤnych operatorów i zadaĎ
Postaþ Ekranu pomiaru definiowana przez uĤytkownika
Menu definiowalne dla szybkiego dostĆpu do waĤnych funkcji i ustawieĎ
Definiowalne klawisze funkcyjne, dla szybkiego dostĆpu do waĤnych
funkcji
Rejestracja kodu i atrybutów po lub przed pomiarem
RĆczne wpisywanie kodów lub wybór z listy kodów
Kodowanie punktów, linii i obszarów podczas pomiaru
RĆczne wpisywanie kodów lub wybór z listy kodów
Rejestracja pomiaru wraz z kodem lub kodowanie swobodne przez
naciĘniĆcie przyporzüdkowanego do kodu klawisza numerycznego
Dodatkowy, âatwy sposób kodowania. UĤyj ekranu dotykowego do
wyboru z listy. Ta funkcja dziaâa wraz z innymi sposobami kodowania.
Rejestracja dodatkowych danych punktu, które w efekcie pozwalajü
tworzyþ linie, krzywe, krzywe-spline, obszary
Definiowane przez uĤytkownika roboty zawierajüce pomiary i kody
Transmitowane bezpoĘrednio do programu LEICA Geo Office
Tworzenie, podglüd, edycja punktów, linii, obszarów i kodów
Sortowanie i filtracja punktów, linii i obszarów
UĘrednianie wielu punktów w ramach przyjĆtej dokâadnoĘci

Import i Export danych
Import danych:

Export danych:
Programy Standardowe
Pomiar:

Pliki ASCII z numerem punktu, wspóârzĆdnymi x, y, h i kodem
Pliki GSI8 i GSI16 z numerem punktu, wspóârzĆdnymi x, y, h i kodem
BezpoĘrednie âadowanie w instrumencie plików DXF z mapami
Definiowalne przez uĤytkownika pliki ASCII z pomiarami punktów, linii, kodów
Pomiar punktów, linii i obszarów z kodami i przesuwami (offsets)
• Pomiar automatyczny :
Szybki pomiar 3D i rejestracja duĤej iloĘci punktów w zdefiniowanym odstĆpie
czasu, odlegâoĘci lub róĤnicy wysokoĘci
• Punkty niedostĆpne :
OkreĘlenie wspóârzĆdnych 3D punktów niedostĆpnych poprzez pomiar
odlegâoĘci do punktu pod lub nad punktem, a nastĆpnie nacelowanie kütowe
na punkt niedostĆpny.

Ustawienie stanowiska :

Wiele metod ustawienia stanowiska i orientacji instrumentu. Dla metod, które
wymagajü znajomoĘci wspóârzĆdnych stanowiska, moĤna je wyznaczyþ poprzez
pomiar GNSS z doâüczonü SmartAntenna.
• Ustawienie azymutu:
Ustawienie instrumentu na znanym punkcie i orientacja na punkt wstecz o
znanych lub nie znanych wspóârzĆdnych. Jak tylko wspóârzĆdne punktu wstecz
zostanü wyznaczone, wszystkie pomiary sü automatycznie przeliczane.
• Znany punkt wstecz:
Ustawienie instrumentu na punkcie znanym i orientacja na punkt znany
• Orientacja i przeniesienie wysokoĘci :
Ustawienie instrumentu na punkcie znanym i ustawienie orientacji poprzez
pomiar kütów lub kütów i odlegâoĘci na punkty znane
• WciĆcie wstecz, wciĆcie Helmerta:
Ustawienie instrumentu na punkcie nieznanym i wyznaczenie orientacji i
wspóârzĆdnych stanowiska poprzez pomiar kütów lub kütów i odlegâoĘci do
max. 10 znanych punktów.

Tyczenie:

Tyczenie 3D punktów wykorzystujüc róĤne metody tyczenia:
• Ortogonalna:
WyĘwietlane sü rzĆdne i odciĆte i róĤnice wysokoĘci do tyczenia
• Biegunowa:
WyĘwietlenie kierunku, odlegâoĘci i róĤnicy wysokoĘci
• Przyrosty wspóârzĆdnych:
WyĘwietlane sü przyrosty wspóârzĆdnych i róĤnicy wysokoĘci
• Tyczenie bezpoĘrednio z wczytanego rysunku mapy

COGO:

Wykonywanie róĤnych obliczeĎ na wspóârzĆdnych:
• Zadanie odwrotne: azymut i odlegâoĘþ oraz przyrosty wspóârzĆdnych miĆdzy
dwoma znanymi punktami
• Zadanie wprost: wspóârzĆdne z danego azymutu i odlegâoĘci
• Punkt przeciĆcia: wspóârzĆdne przeciĆcia linii zdefiniowanych kombinacjü
azymutów i odlegâoĘci lub linii o znanych wspóârzĆdnych
• Obliczenia na liniach: wspóârzĆdne punktów wzdâuĤ linii i na domiarach
• Obliczenia na âukach: róĤne obliczenia, Ęrodek âuku, wspóârzĆdne wzdâuĤ âuku
lub na domiarze
• Przesuw, Obrót i Skalowanie: transformacje wspóârzĆdnych grup punktów.
Przesuw, obrót i skala wprowadzone lub obliczone
• Podziaâ powierzchnii: Podziaâ dziaâki przy uĤyciu róĤnych metod

Definicja Ukâadu wspóârzĆdnych:

WspóârzĆdne GPS sü odniesione do ukâadu globalnego WGS84. Dla konwersji na
lokalny ukâad wspóârzĆdnych wymagana jest transformacja z WGS84. MoĤliwe sü
trzy róĤne metody transformacji:
• Onestep (z wykorzystaniem lokalnych punktów terenowych)
• Twostep
• Klasyczna 3D (transformacja Helmerta)
Pomiar GNSS punktów przy doâüczonej SmartAntenna, opcjonalne kody

Pomiar GNSS

9

Programy opcjonalne
Tyczenie osi (linia referencyjna):

Tyczenie DTM:
RoadRunner :
(Tyczenie dróg)

RoadRunner Rail:
(Koleje)

RóĤne metody definiowania linii i âuków z moĤliwoĘciü ich zapisu dla uĤycia w
innych zadaniach:
• Pomiar przesuniĆþ punktu celu w odniesieniu do punktu bazowego
zdefiniowanej linii/âuku referencyjnego
• Tyczenie znanego punktu przez wyĘwietlanie danych tyczenia w stosunku do
punktu bazowego zdefiniowanej linii/âuku referencyjnego
• Tyczenie siatki w stosunku do zdefiniowanej linii/âuku referencyjnego
• OkreĘlenie i wytyczenie nachylenia linii i âuków
•
•

Tyczenie numerycznego modelu terenu.
Porównywanie wysokoĘci bieĤücej i projektowej i wyĘwietlenie róĤnicy h

Tyczenie i inwentaryzacja dróg oraz wszelkiego typu obiektów liniowych (np. tor
kolejowy, rurociüg, kabel, wykopy)
• Obsâuga dowolnych elementów geometrii poziomej drogi od odcinków
prostoliniowych aĤ do krzywych typu klotoida
• Elementy geometrii pionowej od prostych do âuków i paraboli
• Obsâuga wszystkich zadaĎ wâüczajüc tyczenie/kontrolĆ linii, skarp (tj.
powierzchniĆ drogi i wykopy/nasypy) , DTM oraz wiele innych
• Wizualizacja projektowanych przekrojów i rzutów poziomych
• Graficzny wybór elementów do tyczenia/kontroli
• Inteligentne zarzüdzanie danym projektowymi
• Obsâuga wielu etapów realizacji drogi (warstwy konstrukcyjne)
• Rozszerzone moĤliwoĘci obsâugi hektometraĤu drogi
• Obszerne, definiowalne przez uĤytkownika pliki raportów
• Przepâyw danych ze znanych programów CAD poprzez narzĆdzia konwersji
Wersja Road Runner do tyczenia i inwentaryzacji tras kolejowych
• Tyczenie tras kolejowych
• Kontrola i inwentaryzacja kolej
• Przechyâki torów
• Kontrola skrajni
• Dane z projektów
• Raporty z pomiarów

RoadRunner Tunnel:
(Tyczenie tuneli)

Wersja Road Runner do tyczenia i inwentaryzacji tuneli
• Tyczenie Ęcian tunelu zapewniajüce wyznaczenie punktu wiercenia. (np.
Ęwidrem, âadunek wybuchowy, tarcza )
• Tyczenie profili tunelu w dowolnym punkcie na dowolnym hektometraĤu (np.
po wybraniu ziemi dla realizacji elementów z projektu lub wytyczenia instalacji
• Inwentaryzacja poprzez pomiar przekrojów poprzecznych do osi tunelu
• Inwentaryzacja, pomiar dowolnych punktów i ich porównanie z projektem
• Obsâuga wielu warstw projektowych tunelu
• Podglüd i edycja danych projektowych
• Raporty z pomiarów

Pomiar stacyjny :

Pomiar serii kütów i odlegâoĘci do celów, w jednym lub w dwóch poâoĤeniach
lunety w róĤnych kombinacjach nacelowaĎ.
• Obliczenie Ęrednich kierunków i odlegâoĘci z wszystkich serii
• Obliczenie standardowych odchyleĎ pojedynczych kierunków / odlegâoĘci i
uĘrednionych kierunków / odlegâoĘci.
Opcja monitoringu dla powtórzenia pomiarów w zadanych interwaâach czasu.

Ciüg poligonowy :

Pomiar ciügu poligonowego o nieograniczonej liczbie boków.
• Pomiar serii kütów na wiele punktów nawiüzania i punkty ciügu
• Pomiar pikiet z dowolnych punktów ciügu
• Pomiar kontrolny na punkt znany (w dowolnym miejscu ciügu)
• Obliczenie odchyâek niezamkniĆcia ciügu

Pâaszczyzna odniesienia:

Tyczenie lub pomiar punktów w odniesieniu do zdefiniowanej pâaszczyzny :
• Definiowanie pâaszczyzny poprzez pomiar lub wybór punktów
• Obliczenie odlegâoĘci prostopadâych i róĤnic wysokoĘci z punktów
mierzonych do pâaszczyzny
• Skanowanie punktów powierzchni w ustalonych odstĆpach

Pomiar przekrojów poprzecznych :

Pomiar przekrojów (np. autostrad, rzek, nabrzeĤy) z uĤyciem szablonu przekroju.
Kod kolejnego punktu przekroju jest sugerowany:
• Pokazuje takĤe odlegâoĘþ od ostatniego przekroju
• MoĤna uĤyþ kodów swobodnych punktów, linii, obszarów
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Podziaâ powierzchni:

Obliczenie objĆtoĘci:

Punkt ukryty:

Jest to opcja dla programu COGO:
• Podziaâ obszaru z wykorzystaniem róĤnych metod
• Peâne zobrazowanie graficzne
•
•
•

Definicja i edycja obszarów i ich krawĆdzi
Obliczanie DTM
Obliczanie objĆtoĘci zdefiniowanych obszarów do wysokoĘci odniesienia

áatwy pomiar punktów bezpoĘrednio niewidocznych z uĤyciem specjalnej tyczki z
2 lub 3 reflektorami. Tyczka trzymana dowolnie. Obliczane sü obserwacje tak
jakby pomiar byâ wykonany bezpoĘrednio.

Kontroler do zdalnego sterowania (RX1250T, lub RX1250Tc z kolorowym ekranem)
Opis
Kontroler RX1250T/Tc z Windows CE uĤywa do zdalnego sterowania total station TPS1200+ i SmartAntena- Smart
Pole, nowoczesnej technologii transmisji radiowej w paĘmie rozproszonym 2.4 GHz. RX1250 moĤna zamówiþ z
ekranem kolorowym kolejnej generacji, z jasnym, kontrastowym obrazem we wszystkich warunkach. MoĤna wybraþ
dwa sposoby zdalnego sterowania TPS1200+: tradycyjnie z odwzorowaniem ekranu TPS1200+ na RX1250. Ten
âatwy do nauki i prosty w uĤyciu sposób sprawia, Ĥe Ĥadne dane nie sü przesyâane transmisjü radiowü co zapobiega
ich ewentualnej utracie. W drugiej koncepcji zasadniczü rolĆ peâni RX1250. Wszystkie programy sü uruchamiane w
RX1250 i wszystkie dane sü rejestrowane w bazie danych RX1250. Co wiĆcej RX1250 moĤe byþ stosowane
wymiennie zarówno dla TPS1200+ jak i GPS1200 stanowiüc bardzo ekonomiczne rozwiüzanie dla sterowania
wszystkimi sensorami. Takie cechy dajü w rezultacie peâny zdalny dostĆp do danych. Peâna klawiatura typu QWERTY
zapewnia szybkie i âatwe wprowadzanie liter i cyfr, wprowadzanie kodów i krótkich opisów. Bezpieczny protokóâ
transmisji i pasmo czĆstotliwoĘci transmisji redukujü moĤliwoĘþ interferencji ze strony innych nadajników 2.4 GHz.
Dodatkowo, w przypadkach gdy w otoczeniu pracuje wiĆcej RX1250, uĤytkownik moĤe wybraþ wâaĘciwy „numer
poâüczenia”.

áûcze komunikacyjne
Urzüdzenie :

Wbudowany modem radiowy

Cechy kontrolera
WyĘwietlacz :
Klawiatura :
Port :

¼ VGA (320*240 pikseli), graficzny LCD, dotykowy, podĘwietlany, skala
szaroĘci lub w kolorze
62 klawisze (12 funkcyjnych, 12 alfanum) podĘwietlane
RS232

Bateria wewnątrzna (GEB211)
Typ :
NapiĆcie :
PojemnoĘþ :
Czas dziaâania :

Litowo – jonowa
7.4 V
1.9 Ah
RX1250T: zwykle 9 godzin
RX1250Tc: zwykle 8 godzin

RX1250T/Tc :
Bateria (GEB211) :
Uchwyt na tyczkĆ :

0.8 kg
0.1 kg
0.25 kg

Waga

Ėrodowisko dziaâania
Temperatury pracy :
Temperatura przechowywania :
Pyâ / woda (IEC 60529) :
WodoszczelnoĘþ (MIL-STD-810F):

RX1250T
-30° C do +65° C
-40° C do +80° C
IP67
Chwilowe zanurzenie na gâĆb. 1 m

RX1250Tc
-30° C do +50° C
-40° C do +80° C
IP67
Chwilowe zanurzenie na gâĆb. 1 m
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SmartStation (ATX1230, ATX1230GG)
Opis
SmartStation jest to total station TPS1200+ z doâüczonym 72 kanaâowym odbiornikiem ATX1230 lub ATX1230GG,
L1 + L2, SmartAntenna. Wszystkie operacje GNSS i TPS sü kontrolowane z klawiatury TPS, wszystkie dane sü w tej
samej bazie danych, wszystkie informacje sü wyĘwietlane na wyĘwietlaczu TPS. Pozycjonowanie GNSS RTK pozwala
wyznaczyþ wspóârzĆdne stanowiska z dokâadnoĘciü centymetrowü a dalsze ustawianie jest kontynuowane w total
station. SmartAntenna moĤe byþ uĤywana takĤe osobno, na tyczce z odbiornikiem GTX1230 i kontrolerem RX1210
lub jako Smart Pole z kontrolerem RX1250 z Windows CE.
Uwaga
DokâadnoĘþ wyznaczenia poâoĤenia poziomego i wysokoĘci sü zaleĤne od róĤnych czynników jak iloĘþ satelitów,
geometria ukâadu satelitów, czas obserwacji, dokâadnoĘþ efemeryd, stan jonosfery, wielotorowoĘþ sygnaâów itp.
Podane wielkoĘci odnoszü siĆ do normalnych i sprzyjajücych warunków. TakĤe mogü byþ nieznaczne odstĆpstwa od
podanych czasów. Wymagane czasy sü zaleĤne od takich czynników jak iloĘþ i geometria satelitów, stan jonosfery,
wielotorowoĘþ sygnaâów itp. PoniĤej podane bâĆdy Ęrednie – root mean square, bazujü na pomiarach opracowanych
z uĤyciem programu LGO oraz na pomiarach real-time.

Dokâadnoėý
DokâadnoĘþ pozycji :

Pozioma: 10 mm + 1 ppm
Pionowa: 20 mm + 1 ppm
Przy uĤywaniu w sieciach stacji referencyjnych, dokâadnoĘþ zaleĤy od
charakterystyk dokâadnoĘciowych samej sieci.

Inicjalizacja pomiaru
Metoda :
WiarygodnoĘþ inicjalizacji :
Czas inicjalizacji :
ZasiĆg :

Real time (RTK)
Lepsza niĤ 99.99%
Zwykle 8 sek, przy 5 lub wiĆcej satelitach na L1 i L2
Do 50 km, przy zaâoĤeniu sprawnego âücza danych Real-time

Formaty danych RTK
Formaty dla odbierania RTK :

Leica wâasny, CMR, CMR+, RTCM V2.1/2.2/2.3/3.0

SmartAntenna ATX1230
Technologia odbiornika :

IloĘþ kanaâów ATX1230:
IloĘþ kanaâów ATX1230GG:
Pâyta bazowa :
Wymiary (Ęrednica x wysokoĘþ) :
Waga :

12

Opatentowana technologia – SmartTrack.
Dyskretne filtry eliptyczne. Szybkie odbieranie. Silny sygnaâ. Maâe
zakâócenia.
Znakomite Ęledzenie, nawet niskich satelitów w trudnych warunkach.
OdpornoĘþ na interferencje.
Eliminacja sygnaâów wielodroĤnych.
14 L1 + 14 L2
72, 14 L1 + 14 L2 GPS, 2SBAS, 12L1 + 12L2 GLONASS
Wbudowana
186 mm x 89 mm
1.12 kg

Pakiet programowy LEICA Geo Office
Opis
áatwy w obsâudze, wszechstronny, pakiet programów dla danych TPS, GNSS i niwelacyjnych. UmoĤliwia caâoĘciowe
zarzüdzanie danymi TPS, GNSS i z niwelacji. Pozwala na przetwarzanie danych jednego typu lub ich kombinacji
wâüczajüc w to postprocessing obserwacji GNSS i danych z pomiarów RTK.
Zarzüdza caâoĘciowo wszystkimi danym. Zarzüdzanie projektami, transmisja danych, import/export, przetwarzanie i
edycja danych, wyrównanie, definicje ukâadów i transformacji, listy kodów, raporty itp.
Jednolite podejĘcie dla obsâugi danych TPS, GNSS i niwelacyjnych, bazujüce na standardach Windows. Zintegrowany
system pomocy programu zawiera podrĆcznik z dodatkowymi informacjami.
Pracuje pod Windows™ 2000 i XP.
Interfejs uģytkownika
Intuicyjny interfejs graficzny wykorzystujücy standardowe mechanizmy Windows™. Wbudowana moĤliwoĘþ
konfigurowania programu stosownie do potrzeb i preferencji uĤytkownika.
Skâadniki standardowe
Data and Project
Management:

Import i Export:

ASCII Import i Export

Podglüd i edycja

Processing TPS:

Manager List kodów:
Raporty:

NarzĆdzia:

Opcje GNSS
Processing danych L1:

Szybka, potĆĤna baza danych do automatycznego zarzüdzania wszystkimi, zawartymi w
projektach punktami i obserwacjami, wedâug okreĘlonych zasad zapewniajücych staâü
integralnoĘþ danych.
Osobne zarzüdzanie sü projektami, ukâadami wspóârzĆdnych, antenami, szablonami
raportów i listami kodów.
Obsâuga sü róĤnych rodzajów transformacji, elipsoid i odwzorowaĎ oraz definiowanych
przez uĤytkownika modeli geoidy i tzw. country specific coordinate systems sâuĤücych
konwersji do wspóârzĆdnych lokalnych. Stosownie do wymagaĎ projektu moĤna
wybraþ jednü z szeĘciu typów transformacji.
Zarzüdzanie antenami dla definiowania ich parametrów wewnĆtrznych (ofsets).
Zarzüdzanie listami kodów dla grupowania kodów i atrybutów.
Import danych z karty compact-flash, bezpoĘrednio z odbiornika, total stations i
niwelatorów cyfrowych, lub ze stacji referencyjnej i innych Ģródeâ przez Internet.
Import wspóârzĆdnych real-time (RTK) I DGPS.
Import list wspóârzĆdnych jako plików ASCII o definiowalnej strukturze.
Export wyników w dowolnym formacie do dowolnego programu przy wykorzystaniu
funkcji ASCII export.
Transfer punktów, linii, obszarów, wspóârzĆdnych, kodów i atrybutów do systemów
GIS, CAD i kartograficznych.
ZróĤnicowane formy grafiki dla wizualizacji danych i peânego wglüdu w dane zwarte w
projekcie. Informacje o punktach, liniach i obszarach mogü byþ wyĘwietlane wraz z
kodami i atrybutami. NarzĆdzia edycyjne umoĤliwiajü selekcjonowanie danych przed
ich przetworzeniem lub exportem.
Przeliczenie obserwacji z tachimetrów dla aktualizacji stanowiska i orientacji
OkreĘlenie stanowisk i ciügów poligonowych i ich obliczenie z dobranymi parametrami
Raporty z obliczenia ciügów w formacie HTML
Tworzenie list kodów z grupami kodów, kodami i atrybutami.
Zarzüdzanie listami kodów.
Raporty tworzone w HTML stanowiü podstawĆ profesjonalnych opracowaĎ. MoĤna
utworzyþ raporty z pomiaru terenowego, raporty z uĘredniania wspóârzĆdnych,
raporty z przetwarzania danych i inne. MoĤna je skonfigurowaþ aby zawieraây
wymaganü treĘþ oraz w postaci szablonu zdefiniowaþ ich wyglüd.
PotĆĤne narzĆdzia takie jak Manager Listy Kodów, Manager wymiany danych, Manager
Formatów i Aktualizacja oprogramowania sü narzĆdziami wspólnymi dla odbiorników
GNSS, total stations i niwelatorów cyfrowych.

Graficzne wybieranie wektorów, polecenia do processingu itp.
Automatyczny lub rĆczny wybór wektorów i definicja kolejnoĘci obliczeĎ
Wsadowy processing pojedynczego wektora lub wielu wektorów.
Szeroki zakres parametrów processingu
Automatyczne „przesiewanie”, wykrywanie utraconych cykli, bâĆdów grubych itp.
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Processing danychL1/L2

Processing GLONASS:
Import RINEX:
Opcja Niwelacja
Obliczenia niwelacji:

Design & Adjustment 1D

Graficzne wybieranie wektorów, polecenia do processingu itp.
Automatyczny lub rĆczny wybór wektorów i definicja kolejnoĘci obliczeĎ
Wsadowy processing pojedynczego wektora lub wielu wektorów.
Szeroki zakres parametrów postprocessingu.
Automatyczne „przesiewanie”, wykrywanie utraconych cykli, bâĆdów grubych itp.
Przetwarzanie automatyczne lub kontrolowane przez uĤytkownika.
Processing danych GLONASS w uzupeânieniu do processingu danych GPS
Import danych w formacie RINEX.

Podglüd danych z niwelatora cyfrowego Leica w dzienniku niwelacji w Geo Office.
Wybór wâaĘciwych parametrów obliczeĎ i obliczenie niwelacji. Szybkie, automatyczne
wykonanie obliczeĎ. Sprawdzenie, analiza wyników i tworzenie raportu w Managerze
wyników. KoĎcowy zapis wyników i/lub ich export.
PotĆĤny algorytm MOVE3 do Ęcisâego wyrównania 1D.
Ponadto, moĤliwoĘþ projektowania i analizy sieci .

Moduây ogólne
Datum & Map
(Transformacje, Ukâady)

LEICA Geo Office obsâuguje szereg transformacji, elipsoid i odwzorowaĎ oraz
definiowalnych przez uĤytkownika i country specific coordinate systems sâuĤücych
konwersji do wspóârzĆdnych lokalnych. Opcjonalny moduâ Datum/Map pozwala
zdefiniowaþ parametry transformacji. Stosownie do wymagaĎ projektu moĤna wybraþ
jednü z szeĘciu typów transformacji.
Design & Adjustment 3D
Wâüczenie wszystkich obserwacji do wyrównania sieci metodü najmniejszych
(Wyrównanie, Projekt)
kwadratów dla najlepszego wpasowania obserwacji w punkty staâe. Rozszerzone testy
statystyczne dla wyszukania bâĆdów grubych obserwacji. UĤytkownik moĤe wybraþ
rodzaj wyrównania: 3D, 2D czy 1D – wszystkie bazujü na algorytmie MOVE3
wyrównania Ęcisâego. Ponadto moduâ ten wspomaga projektowanie i analizy sieci –
jeszcze przed dokonaniem obserwacji w terenie.
GIS /CAD Export:
Pozwala na export danych GIS/CAD do systemów takich jak AutoCAD (DXF /
DWG), MicroStation.
Surfaces & Volumes
WskaĤ punkty pomierzonej powierzchni i oblicz DTM
(Powierzchnie i ObjĆtoĘci) UĤyj automatycznego tworzenia krawĆdzi lub okreĘl je rĆcznie
Wprowadzenie linii nieciügâoĘci automatycznie aktualizuje model
Wizualizacja 2D lub 3D powierzchnii
Obliczenie objĆtoĘci ponad wysokoĘþ odniesienia lub pomiĆdzy powierzchniami

Wymagania dla komputera
Konfiguracja zalecana:
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Procesor Pentium® 1 GHz, lub lepszy
RAM 512MB, lub wiĆcej
Microsoft® Windows 2000 lub XP ,
Microsoft® Internet Explorer 5.5 lub wyĤszy

Czy wykonujesz pomiary terenu, obs ugujesz budow lub
wykonujesz inwentaryzacj fasad lub wn trz czy te wykonujesz
precyzyjne tyczenie konstrukcji mostów lub tuneli - instrumenty
geodezyjne Leica Geosystems zapewniaj prawid ow realizacj
wszystkich prac geodezyjnych.
Instrumenty serii System 1200 wraz z oprogramowaniem zosta y
zaprojektowane tak by sprosta wszystkim codziennym
wyzwaniom wspó czesnej geodezji. Wszystkie posiadaj znakomity,
atwy do nauki i obs ugi interfejs U ytkownika. Ich przejrzyste
menu, funkcje o okre lonym zakresie dzia ania i zaawansowana
technologia sprawia, e GNSS i TPS doskonale wspó pracuj w
pomiarach terenowych. Czy korzystasz z zalet obydwu technologii
jednocze nie czy te osobno – wyj tkowa wszechstronno
instrumentów Leica Geosystems gwarantuje wiarygodne i wydajne
pomiary.
When it has to be right.
Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s wi ce i mog ulec zmianie.
Druk w Szwajcarii – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2006.
738601en – VI.07 – RVA
Dalmierz (IR)
ATR i PowerSearch
Laser klasy 1 zgodnie z
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Pionownik laserowy
Laser klasy 2 zgodnie z
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Dalmierz
(PinPoint R400/R1000)
Laser klasy 3R zgodnie z
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl
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