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1. Wprowadzenie 
 
Szanowni Państwo, 
 
Dziękujemy za zakup tachimetru Arc5.  
 
Tachimetry z serii Arc5 wyposażone są w funkcję pomiaru odległości w podczerwieni na lustro oraz funkcję 
pomiaru bezlustrowego (widzialny laser). Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z treścią 
niniejszej instrukcji. 
 
 

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo zmiany 
parametrów technicznych bez ostrzeżenia! 

 
 
Główne cechy tachimetru Arc5 
 
Doskonała funkcjonalność 
Tachimetr Arc5 jest wyposażony w szeroki wybór programów, funkcji zapisu danych i ustawień, które mogą 
być użyte do różnorodnych zastosowań profesjonalnych w budownictwie i geodezji. 
 
Absolutny odczyt z kół 
Dzięki mechanizmowi absolutnego odczytu kół można rozpocząć odczyt kątów zaraz po włączeniu 
tachimetru. Azymut jest zapamiętany nawet po przypadkowym wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu 
instrumentu. 
 
Funkcja zapisu na karcie SD 
Dostępne karty SD dostarczają ogromną przestrzeń do zapisu danych, zapewniają szybki transfer w dwie 
strony, duże bezpieczeństwo danych. Bardzo łatwo wyjąć kartę z instrumentu i odczytać w gnieździe 
laptopa bez przenoszenia instrumentu do biura. Każdy 1MB pamięci pomieści do 8500 obserwacji lub do 
22000 współrzędnych. 
 
Bezlustrowy pomiar odległości 
Tachimetr Arc5 jest wyposażony w system laserowego pomiaru odległości. Zapewnia on duży zasięg i 
wysoką dokładność dla większości obiektów, takich jak: ściany, przewody, przeszkody terenowe, 
ogrodzenia, narożniki budynków i inne niedostępne dla luster rodzaje celów. 
 
Szeroki wybór programów pomiarowych 
Tachimetr Arc5 poza standardowymi programami obliczeniowymi posiada również specjalistyczne aplikacje 
np. pomiary wcięć, powierzchni, tyczenie tras, domiary, pomiary wysokości celu niedostępnego i inne. 
Zapewniają wygodną pracę i pozwalają na wykonywanie zaawansowanych zadań współczesnej geodezji i 
pomiarów w budownictwie. 
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Środki ostrożności 
 
1) Nigdy nie stawiaj instrumentu bezpośrednio na ziemi. Piasek i kurz mogą uszkodzić otwory na śruby 
centrujące spodarki. 
2) Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić funkcje i wskazania instrumentu oraz ustawienia początkowe 
i parametry poprawek. 
3) Aby uniknąć uszkodzeń podczas pracy w pełnym słońcu lub na deszczu użyj parasola. Nie celuj 
bezpośrednio lunetą w słońce bez użycia specjalnych filtrów. 
4) Jeśli przez dłuższy czas nie używasz tachimetru przechowuj go w walizie transportowej w suchym  
i zacienionym miejscu. 
5) W przypadku dużej różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem, w którym był przechowywany 
tachimetr, a miejscem gdzie będzie używany należy odczekać aż temperatura urządzenia wyrówna się  
z otoczeniem. 
6) Tachimetr należy wyczyścić wełnianą szmatką po skończonej pracy. Jeżeli jest mokry należy wysuszyć 
go przed ponownym włączeniem. 
7) Przed wyjęciem baterii wyłącz instrument gdyż może spowodować to uszkodzenie wewnętrznych 
podzespołów elektronicznych. Przed włożeniem instrumentu do walizki wyjmij baterie i upewnij się czy 
wnętrze walizki jest suche. 
8) Nie używając przez dłuższy czas instrumentu wyjmij baterię. Bateria powinna być ładowana do pełna raz 
w miesiącu. 
9) Elementy optyczne należy czyścić wyłącznie bawełnianą chusteczką. 
10) Podczas transportu instrument powinien być umieszczony w walizie transportowej.  
11) Zabrania się rozmontowywania urządzenia we własnym zakresie, gdyż grozi to utratą gwarancji.  
12) Nie celuj wiązką lasera w oczy, gdyż grozi to uszkodzeniem wzroku. 
 
Instrukcja bezpieczeństwa 
UWAGA: Tachimetr wyposażony jest w dalmierz laserowy klasy 3R/IIIa. Oznaczony jest przez następujące 
etykiety “CLASS III LASER PRODUCT”. Produkt ten jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 3R, 
która jest zgodna z następującymi standardami: IEC 60825-1：2001 “SAFETY OF THE LASER PRODUCT”. 

Długość fali lasera 400nm-700nm.  
UWAGA:  
- Należy unikać bezpośredniego patrzenia w promień lasera, gdyż może grozić to uszkodzeniem wzroku.  
- Równie szkodliwy jest promień lasera odbity od przeszkody np. lustra lub szyby.  
 
Ostrzeżenie: Niewłaściwe zastosowanie urządzeń laserowych klasy 3R jest bardzo niebezpieczne. W celu 
uniknięcia uszkodzeń ciała należy zachować szczególne środki ostrożności. Należy postępować zgodnie  
z normą IEC60825-1:2001.  
 
Instrument wyposażony w laser klasy 3R przeznaczony jest do pomiarów na zewnątrz w budownictwie. 
 
→ Do obsługi urządzenia powinny być wyznaczone osoby specjalnie przeszkolone znające się na zasadzie 
działania tachimetru i jego funkcji. 
→ Odpowiednie symbole ostrzegawcze powinny być widoczne. 
→ Należy chronić osoby postronne przed patrzeniem w promień lasera. 
→ Promień lasera należy ustawić tak, by przechodził powyżej lub poniżej linii wzroku osób postronnych. 
→ Kiedy dalmierz laserowy nie jest używany, należy chronić go przed uruchomieniem przez osoby 
postronne. 
→ Uważaj, aby nie doszło do odbicia promienia lasera od powierzchni metalowych, luster i szyb. 
→ Szkodliwość lasera maleje wraz z odległością, powyżej 1000 m moc lasera maleje do klasy 1R i jest 
bezpieczna dla wzroku. 
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2. Budowa instrumentu 
 

2.1. Budowa zewnętrzna 
 

 
 
 

1) soczewka obiektywu 7) wyświetlacz 
2) uchwyt transportowy 8) klawiatura 
3) okular 9) śruba poziomująca 
4) celownik kolimatorowy 10) śruba zaciskowa 
5) śruba leniwa koła pionowego 11) śruba ogniskująca 
6) śruba leniwa koła poziomego 12) bateria 
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2.2. Klawiatura 
 
 
 

 
 
1) numer aktualnie mierzonego punktu 
2) pasek symboli  
3) przyciski funkcyjne  
4) klawisze alfanumeryczne 
5) klawisze nawigacyjne 
6) dolny pasek funkcyjny 
7) klawisze wyboru 
 

2.3. Przyciski funkcyjne 
 
[USER]: Użytkownik może zdefiniować funkcję tego przycisku z poziomu menu tachimetru 
[FUNC]: Przycisk szybkiego dostępu do niektórych ustawień pomiaru 
[MENU]: Przycisk wywołujący menu główne instrumentu 
[PAGE]: Przycisk „Strona”. Przewija strony na ekranie, jeśli dostępna jest więcej niż jedna strona 
[ESC]: Zamyka okno dialogowe lub wychodzi z trybu edycji bez zapisu danych; cofa do poprzedniego okna 
[IM]: Przycisk wyzwalający pomiar / zmieniający tryb wprowadzania znaków 
[ENT]: Potwierdza wprowadzane dane i przechodzi do następnego wiersza 
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2.4. Dolny pasek funkcyjny i przyciski F1-F4 
 

 
 
Przyciski ekranowe widoczne są na dole okna pomiarowego, na dolnym pasku funkcyjnym. Pasek funkcyjny 
często ma klika poziomów, które zmienia się przyciskiem [↓] lub [│←]. Funkcje, za które są odpowiedzialne 
poszczególne przyciski wyzwalamy za pomocą przycisków klawiszy wyboru F1-F4. 
 

Przycisk Funkcja 
[OD+REJ] Wyzwala pomiar kątów i odległości i zapisuje dane do pamięci instrumentu 
[ODL] Wyzwala pomiar kątów i odległości bez zapisu 
[REJ] Zapisuje do pamięci instrumentu wyświetlone wartości 
[UstStan] Otwiera menu ustawienia stanowiska 
[LIBELLA] Włącza / wyłącza kompensator 
[EDM] Otwiera menu ustawień EDM (dalmierza) 
[UstHz] Ustawienie azymutu 
[KOD] Wprowadzenie kodu dla obserwacji 
[BEEP] Włącza / wyłącza sygnał dźwiękowy gdy odczyt Hz jest bliski 0,90,180,270˚ 
[│←]  Powrót do pierwszego poziomu przycisków ekranowych 
[ ↓ ]  Następny poziom przycisków ekranowych 

 

 
2.5. Symbole 
 

Symbol Funkcja 

      Podwójna strzałka oznacza pole wyboru 

 
Strzałki oznaczają, że są dostępne inne strony, które mogą być 
zmienione za pomocą przycisku [PAGE] 

 
Wskazuje położenie lunety: I – koło lewe, II – koło prawe 

 
Strzałka wskazuje kierunek przyrostu kątów na kole poziomym: w lewo 
/ w prawo 

 
Tryb pomiaru odległości: na lustro / bezlustrowy / na folię 

 
Wskaźnik poziomu baterii 

 
Kompensator włączony / wyłączony 

 
Tryb wprowadzania: numeryczny / alfanumeryczny 

 

Wskazuje miejsce zapisywania danych: pamięć wewnętrzna / 
zewnętrzny rejestrator 
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2.6. Struktura menu głównego 
 
Programy 

1. Tachimetria 
2. Tyczenie 

3. Wcięcie Swobodne 

4. COGO 
5. Czołówki 

6. Powierzchnia 
7. Wys. Niedostępna 

8. Linia/Łuk Odniesienia 

9. Droga 
10. Tycz. Od Prostej 

Ustawienia 

1. Kontrast 
2. Przyp. klawisza [IM] 

3. Przyp. klawisza [USER] 

4. Ustaw. tryb. pom. V 
5. Kompensator 

6. Dźwięk sektora 
7. Dźwięk klawiszy 

8. Położenie koła V 

9. Zapis danych 
10. Auto-wyłączanie 

11. Odczyt kąta 
12. Jedn. kąta 

13. Precyzja zap. odl. 
14. Jedn. odległości 

15. Jedn. temperatury 

16. Jedn. ciśnienia 
17. Format zapisu GSI 

18. Maska zapisu 
19. Maska współrzędnych 

20. Tryb zapisu wsp. 

 

Ustawienia EDM 

1. Tryb EDM 
2. Rodzaj celu 

3. Stała pryzmatu 

Baza danych 

1. Obiekty 
2. Współrzędne 

3. Obserwacje 

4. Lista kodów 
5. Inicjalizacja pamięci 

6. Statystyki pamięci 
7. Stan pamięci 

8. Tryb dysku USB 

Rektyfikacja 

1. Bł. Indeksu V 
2. Kolimacja H 

3. Oś pozioma 
4. Wyświetl aktualne 

5. Stała instrumentu 

Parametry transmisji 

1. Szybkość 
2. Bity danych 

3. Parzystość 
4. Koniec linii 

5. Bity stopu 

Transmisja danych 

1. Obiekt 
2. Dane 

 

Informacja o systemie 

3. Bateria 
4. Data 

5. Czas 
6. Wersja firmware 

7. Model 

8. Nr seryjny 
 

 

3. Przygotowanie do pomiarów 
 
3.1. Rozpakowanie i przechowywanie instrumentu  
 
Rozpakowanie instrumentu  
Połóż płasko walizkę pokrywą do góry, odblokuj zaciski pokrywy i wyjmij delikatnie instrument. 
 
Przechowywanie instrumentu  
Zakryj obiektyw przesłoną i skieruj go w kierunku spodarki. Włóż ostrożnie instrument do walizki 
transportowej zgodnie z wycięciem futerału.  
 

UWAGA: Nigdy nie blokuj śrub ruchu leniwego podczas przechowywania instrumentu w walizce 
transportowej, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. 

 
3.2. Ustawienie instrumentu  
 
3.2.1 Rozstawianie statywu  

 Upewnij się, ze nogi statywu są równo rozstawione i głowica statywu jest mniej więcej w poziomie.  
 Ustaw statyw tak, aby głowica znajdowała się bezpośrednio nad punktem geodezyjnym.  
 Upewnij się, że statyw jest stabilnie osadzony w podłożu.  
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3.2.2 Zamocowanie instrumentu na statywie  

 Postaw instrument delikatnie na głowicy statywu  
 Przytrzymując jedną ręka za górny uchwyt tachimetru, drugą ręką przykręć śrubę sercową statywu do 

spodarki instrumentu. 
  
3.2.3 Poziomowanie libeli pudełkowej instrumentu  
Kręć przeciwbieżnie śrubami A oraz B, aby ustawić pęcherzyk libeli w górowaniu. Ewentualne poprawki 
wprowadź śrubą C. 

 
 

3.2.4 Poziomowanie libeli rurkowej  
Obróć instrument równolegle do śruby A i B, następnie za pomocą tych śrub kręcąc przeciwbieżnie 
doprowadź do górowania libelę.  

 
 

Obróć instrument o 90˚ i doprowadź do górowania libelę za pomocą śruby C.  

 
 
Jeżeli libela wychodzi poza zakres, należy ponownie powtórzyć całą procedurę aż do uzyskania górowania 
w obu płaszczyznach.  
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3.2.5. Centrowanie instrumentu nad punktem za pomocą pionownika laserowego  
Etapy centrowania obejmują:  
1. wbicie jednej z trzech nóg statywu geodezyjnego w podłoże,  
2. manewrowanie pozostałymi dwiema nogami statywu z jednoczesnym zgrubnym centrowaniem nad 

punktem geodezyjnym,  
3. wbicie dwóch nóg statywu w podłoże tak, aby jego głowica miała położenie jak najbardziej poziome,  
4. regulację położenia głowicy statywu poprzez skracanie i wydłużanie długości nóg statywu tak, aby 

pęcherzyk libelli pudełkowej znajdował się w górowaniu,  
5. dokładne spoziomowanie instrumentu poprzez obrót śrub ustawczych spodarki instrumentu 

geodezyjnego,  
6. ewentualną poprawkę centrowania polegającą na przesunięciu instrumentu po głowicy statywu.  
 

3.3 Baterie – ładowanie, montaż, informacje  
 

Przed wyjęciem baterii z instrumentu upewnij się, że instrument został wyłączony 
 
POSTĘPOWANIE – WKŁADANIE BATERII  
1. Włóż baterię w odpowiedni slot w korpusie instrumentu  
2. Upewnij się, że zatrzask baterii został zamknięty.  
 
POSTĘPOWANIE – WYJMOWANIE BATERII  
1. Wyłącz instrument  
2. Naciśnij zatrzaski znajdujące się po bokach pokrywy baterii  
3. Wyjmij baterię 
 

UWAGA:  
1) Czas pracy baterii zależy od warunków atmosferycznych.  
2) Czas pracy baterii zależy od trybu oraz intensywności wykorzystania instrumentu.  

  
Ładowanie baterii  

 Bateria powinna być ładowana tylko za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu.  
 Podczas ładowania w ładowarce świeci się pomarańczowa kontrolka. Po całkowitym naładowaniu baterii 

dioda świeci się na zielono.  
 
Ostrzeżenia przy ładowaniu baterii  

 Ładowarka ma wbudowany układ do ochrony przed przeładowaniem. Nie zostawiaj jednak ładowarki 
podłączonej do źródła prądu po zakończeniu ładowania.  

 Pamiętaj, aby ładować akumulator w temperaturze 0°C ~ 45°C, ładowanie poza określonym zakresem 
może być nieprawidłowe.  

 Gdy kontrolka ładowarki nie świeci się po podłączeniu baterii – ładowarka może być uszkodzona.  

 Akumulatory mogą być ładowane około 300-500 razy. Całkowite rozładowanie baterii skraca jej 
żywotność.  

 W celu uzyskania maksymalnej żywotności baterii – należy ładować je przynajmniej raz w miesiącu.  
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3.4. Pryzmaty i lustra 
 
Podczas pomiaru odległości, reflektor pryzmatu musi być umieszczony w miejscu docelowym. Systemy 
wyposażone w pojedynczy reflektor i pryzmat potrójny mogą być zamontowane na spodarce na statywie, 
lub montowane na słupie. Producent zaleca stosowanie pryzmatów i luster marki KOLIDA. 
 

   
 

3.5. Montaż i demontaż instrumentu ze spodarki 
  
6.5.1. Demontaż  
W razie potrzeby, urządzenie można zdemontować z spodarki. Należy poluzować śrubę spodarki w gałce 
blokady za pomocą śrubokrętu. Obrócić gałkę o 180 stopni w lewo, aby zwolnić kotwice szczęki i zdjąć 
instrument ze spodarki.  
6.5.2. Montaż  
Włóż trzy szczęki kotwicy do otworów w spodarkę. Obróć gałkę o 180 stopni w prawo i dokręć śrubę za 
pomocą śrubokręta.  
 

3.6. Dopasowanie ostrości okularu i widoczności celu  
 
1) Skieruj obiektyw na cel i obracaj śrubę do ostrości aby uzyskać jasny obraz.  
2) Za pomocą kolimatora wyceluj zgrubnie na cel.  
3) Ustaw ostrość lunety na żądanym punkcie.  
 

UWAGA: Błąd paralaksy systemu odczytowego występuje wówczas, gdy obraz limbusa (kreski 
wskaźnikowej) nie tworzy się w płaszczyźnie skali. Obraz limbusa i obraz skali, oglądane od strony okularu 
systemu odczytowego, nie są wtedy jednocześnie jednakowo ostre. Ruchem obrotowym soczewki 
okularowej systemu odczytowego nastawiamy obraz skali na ostrość. Nieostry będzie obraz limbusa (kreski 
wskaźnikowej).  
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4. Pomiary podstawowe 
 
4.1. Okno pomiarowe 
 
Ekran pomiarowy jest podzielony na 4 strony, na których wyświetlane są wyniki pomiarów kątów, 
odległości i współrzędnych. Strony zmienia się przez naciskanie przycisku [PAGE]. Wszystkie ekrany 
przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

      
 

      
 

4.2. Ustawianie wartości koła poziomego 
 
W oknie Pomiar naciśnij dwa razy przycisk F4 [↓], a następnie naciśnij przycisk F1 [Ust Hz]. W otwartym 
oknie Ustawienia Hz można wykonać 3 akcje: 

1. Aby zapisać aktualny odczyt koła poziomego Hz jako orientację należy nacisnąć F4 [USTAW]. 
2. Aby ustawić dowolną wartość koła poziomego Hz należy wpisać ją za pomocą klawiatury 

alfanumerycznej i zatwierdzić klawiszem F1 [WSTAW]. 
3. Aby ustawić odczyt koła poziomego na 0 należy nacisnąć klawisz F1 [USTAW0]. 

 

      
 
  

→ 
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4.3. Ustawienie wysokości instrumentu i pryzmatu 
 
Wysokość pryzmatu 
W oknie Pomiar  klawiszami nawigacyjnymi należy wybrać pole hl. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej 
wprowadzamy wysokość pryzmatu i zatwierdzamy [ENT]. 
 

 
 
Wysokość instrumentu 
W oknie Pomiar należy nacisnąć przycisk F4 [↓], a następnie F1 [UstStn]. 
 

      
 
W wyświetlonym oknie Ust. Stanowiska można wpisać nr punktu, wysokość instrumentu, opis oraz 
współrzędne stanowiska (jeśli wymagane). Po wpisaniu wartości należy zatwierdzić zmiany przyciskiem  
F4 [USTAW]. 
 

 
  

→ 
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4.4. Ustawienia dalmierza elektronicznego (EDM) 
 
Aby otworzyć menu Ustawienia EDM, będąc w menu Pomiar należy nacisnąć raz przycisk F4 [↓], a 
następnie F3 [EDM].  
 

               
 

4.4.1. Tryby pomiaru, rodzaje pryzmatów, stałe pryzmatów 
 
W otwartym oknie Ustawienia EDM można ustawić tryb pomiaru, rodzaj celu oraz stałą pryzmatu. 
 
Dostępne tryby pomiaru odległości: 
 Dokl [1] – jednokrotny pomiar precyzyjny 
 Dokl [2] – 2-krotny pomiar precyzyjny z uśrednieniem 
 Dokl [3] – 3-krotny pomiar precyzyjny z uśrednieniem 
 Dokl [4] – 4-krotny pomiar precyzyjny z uśrednieniem 
 Dokl [5] – 5-krotny pomiar precyzyjny z uśrednieniem 

 Dokl [n] – ciągły pomiar precyzyjny  

 Tracking – ciągły pomiar zgrubny 

Dostępne rodzaje celów: 
 Lustro (można ustawić dowolną stałą) 
 Bezlustrowo 
 Folia 

 

 

 

 
 

Aby zatwierdzić zmianę ustawień EDM należy wcisnąć F3 [USTAW], a żeby je odrzucić należy nacisnąć 
[ESC] na klawiaturze. 
 

  

→ → 
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4.4.2. Poprawka atmosferyczna 
 
Arc5 automatycznie koryguje wpływ refrakcji atmosferycznej i krzywizny Ziemi przy obliczaniu odległości 
poziomej i przewyższenia. Poprawka atmosferyczna jest obliczana zgodnie z poniższymi wzorami. 
 

Skorygowana odległość pozioma:                          
   

  
  

Skorygowane przewyższenie:                               
   

  
  

 
gdzie:  
K – współczynnik refrakcji. Jego domyślna wartość to 0,14, można ją ustawić w zakresie 0,00~0,20 
R=6370 km – promień Ziemi 

  – kąt pionowy liczony od płaszczyzny poziomej 
S – odległość skośna 
 
UWAGA: Jeżeli wpływ refrakcji atmosferycznej i krzywizny Ziemi jest zaniedbywalny, odległość pozioma i 
przewyższenie są obliczane wg następujących wzorów: 
 

                              

 

4.4.3. Ustawienie temperatury i ciśnienia 
 
Prędkość światła w powietrzu zależy od temperatury i ciśnienia powietrza w miejscu pomiaru. Aby wartości 
te były uwzględniane podczas pomiarów, należy wprowadzić poprawną wartość temperatury i powietrza. 
 
1. Będąc w ekranie Ustawienia EDM należy wcisnąć przycisk F1 [ATMOS]. Otworzy się okno Poprawka 

atmos. 
 

 
 
2. Następnie należy podać aktualne wartości temperatury i ciśnienia. Poprawka ppm zostanie 

automatycznie obliczona. Jeżeli nie trzeba uwzględniać poprawki atmosferycznej, można ustawić jej 
wartość na 0 przyciskiem F3 [PPM=0]. Po wprowadzeniu poprawnych danych zatwierdzamy je 
przyciskiem F4 [USTAW].  
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UWAGA: Możliwe zakresy wprowadzania danych: 
Współczynnik refrakcji: 0,00~0,20 
Temperatura: -40~+60˚C lub -40~140˚C 
Ciśnienie: 560~1066 hPa lub 420~799 mmHg lub 16,5~31,5 inchHg 
 
Współczynnik korekcji atmosferycznej można obliczyć według wzoru: 
 

          
                      

                          
 

 
Jeśli jednostki są w mmHg, należy przeliczyć je wg wzoru: 1 hPa = 0,75 mmHg. 
 
W tachimetrze Arc5 poprawka ppm ma wartość 0, jeżeli  

 temperatura wynosi 20˚C, 
 ciśnienie 1013 hPa. 

 

4.4.4. Moc sygnału dalmierza 
 
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie intensywności powracającej wiązki lasera w %. Sygnał jest najsilniejszy, 
jeżeli intensywność wynosi 100%. 
Aby uruchomić tę funkcję w oknie Ustawienia EDM naciskamy kolejno F4 [↓] i F1 [SYGNAL].  
 

        
 
W otwartym oknie Sygnal Damierz można odczytać aktualne natężenie powracającej wiązki. 
 

 
  

→ 
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4.4.5. Stała mnożenia 
 
Będąc w oknie Ustawienia EDM naciskamy kolejno [↓] i [ppm]. 
 

        
 

W otwartym oknie Stale można zmienić stałą mnożenia dalmierza. 
 

UWAGA: Nie zmieniaj stałej mnożenia, o ile nie zalecił tego dostawca sprzętu. 

 

 
 

4.5. Ustawienia kompensatora 
 
Instrument posiada wbudowany kompensator 2-osiowy, z możliwością włączenia kompensacji tylko  
w jednej osi. Aby włączyć okno ustawień kompensatora należy w oknie Pomiar nacisnąć 2 razy przycisk  
F4 [↓], a następnie nacisnąć F2 [LIBELA]. 
 

         

→ 

→ 
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W otwartym oknie Kompensator można wyłączyć kompensator, włączyć 1 oś, lub 2 osie. 
 

 
 

UWAGA:  
1) Zaleca się wykonywanie pomiarów z włączonymi 2 osiami kompensatora. 
 
2) Jeżeli kompensator będzie włączony, a pochylenie tachimetru będzie większe, niż zakres pracy 
kompensatora, otworzy się okno Libella, którego nie będzie można wyłączyć dopóki instrument nie 
zostanie spoziomowany lub dopóki kompensator nie zostanie wyłączony. 

 

4.6. Dźwięk kąta 
 
Tachimetr Arc5 może wydawać komunikat dźwiękowy kiedy odczyt koła poziomego będzie bliski 
wielokrotności kąta 90 stopni lub 100 gradów (90˚, 180˚, 270˚ lub 100 g, 200 g, 300 g). W zależności od 
tego, jak bliski tym wartościom będzie odczyt koła poziomego tachimetr będzie wydawał ciągły lub 
przerywany dźwięk (zgodnie z rysunkiem poniżej). 

 
1) Brak dźwięku 

2) Sygnał dźwiękowy przerywany 
3) Sygnał dźwiękowy ciągły 

 
Przykład: od 175°30’00” do 179°30’00” instrument wydaje sygnał dźwiękowy przerywany. Od 179°30’01” 
do 180°00’00” instrument wydaje ciągły dźwięk. 
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4.7. Wykonywanie pomiarów 
 
Po dokonaniu wszystkich koniecznych ustawień można rozpocząć pomiary. Ekran pomiarowy podzielony 
jest na 4 części, które zmienia się naciskając przycisk [PAGE] (zob. rozdział 4.1. Okno pomiarowe). 
Procedura pomiaru składa się z następujących czynności: 

1. wprowadzenie nazwy punktu, wysokości pryzmatu i kodu punktu (jeśli wymagany), 
2. wycelowanie lunety na pryzmat/powierzchnię, 
3. naciśnięcie przycisku F1 [OD+REJ], aby wykonać jednoczesny pomiar i zapis punktu lub naciśnięcie 

F2 [ODL] aby wykonać pomiar, a następnie F3 [REJ] w celu zapisania zmierzonych wartości 
widocznych na ekranie. 

Po wykonaniu pomiaru numer punktu zostanie automatycznie zwiększony o 1. 
 

 
 

4.7.1. Kodowanie obserwacji 
 
Tachimetr Arc5 umożliwia zapis dodatkowych informacji o mierzonym punkcie w polu „Kod”, aby ułatwić 
późniejszą obróbkę pomiarów. Aby wprowadzić kod dla punktu należy w oknie Pomiar dwa razy nacisnąć 
przycisk [PAGE] (wprowadzanie kodów możliwe jest na stronie 3/4).  
 

 
 
Szybkie wprowadzanie kodu 
Należy strzałkami na klawiaturze wybrać pole „Kod”, następnie wpisać kod za pomocą klawiatury 
alfanumerycznej i wcisnąć przycisk „OD+REJ”, aby zapisać w pliku obserwacji kod i dane pomiarowe. 
UWAGA: Kod wprowadzony w ten sposób nie zostanie zapisany na liście kodów. Aby zapisać kod na liście 
zobacz punkt poniżej. 
 
 
Dodawanie i wybór kodu z listy 
Tachimetr Arc5 ma możliwość zdefiniowania listy kodów, z której później można w łatwy sposób 
przywoływać punkty.   
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Dodawanie kodów do listy 
Aby dodać kod do listy należy w oknie Pomiar, na stronie 3/4 nacisnąć przycisk  
F2 [KOD]. Następnie w wywołanym oknie Szukaj kodu należy wpisać nazwę kodu w pole „Szukaj”, 
wprowadzić dodatkowe informacje w polach „Opis” i „Info 1”… „Info 8”, a następnie nacisnąć przycisk  
F2 [DODAJ]. Tak wprowadzony kod będzie możliwy do odnalezienia na liście. 
 
Wyszukiwanie kodów na liście 
Aby odnaleźć kod na liście należy oknie Pomiar na stronie 3/4 nacisnąć przycisk F2 [KOD]. Następnie  
w wywołanym oknie Szukaj kodu należy 

 w pole „Szukaj” wpisać pełną nazwę szukanego kodu i potwierdzić przyciskiem [ENT]. Szukany kod 
pojawi się w polu „kod” lub 

 w pole „Szukaj” wpisać znak „*”. W polu „Kod” za pomocą strzałek na klawiaturze będzie można 
przeglądać wszystkie zapisane kody lub 

 w pole „Szukaj” wpisać znaki poprzedzające lub następujące po znaku „*”. W ten sposób wyszukać 
można wszystkie punkty zawierające wpisane znaki (np. jeśli wpisane zostanie „*25”, to możliwe będzie 
odnalezienie kodów „AB25”, „C25”, „125”, „C525” itp.). 

 

 
 

UWAGA: Wprowadzanie kodów jest możliwe również z poziomu Menadżera plików (patrz rozdział  
7.4. Kodowanie). 

 
UWAGA: Wykonywanie i kodowanie pomiarów jest również możliwe z poziomu programu Tachimetria 
(patrz rozdział 6.2. Tachimetria). 
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4.7.2. Szybki kod 
 
Tachimetr Arc5 posiada funkcję „Szybki kod”, która pozwala na wywołanie kodu i zapis obserwacji za 
pomocą klawiatury alfanumerycznej. 
Aby uruchomić tę funkcję należy w oknie Pomiar, na tronie 3/4 nacisnąć przycisk F4 [↓], a następnie  
F2 [S-KOD]. Na dole ekranu wyświetli się napis „Q-cod Wlaczony”. Oznacza to, że funkcja jest aktywna. 
 

        
 
Dla każdego kodu przypisana jest liczba odpowiadająca jego pozycji na liście kodów. Np. dla 1. kodu na 
liście jest to liczba „01”, dla 5. – „05”, a dla 21. – liczba „21”. Zakres liczb to 01-99. 
Jeżeli funkcja „Szybki kod” jest aktywna, to bezpośrednio po wpisaniu dwucyfrowej liczby za pomocą 
klawiatury alfanumerycznej zostanie wyzwolony pomiar, który zostanie zapisany z kodem odpowiednim dla 
wpisanej liczby.  
 
Aby wyłączyć funkcję „Szybki kod” należy ponownie nacisnąć F2 [S-KOD]. Pojawi się komunikat „Q-cod 
nieaktywny” 
 

UWAGA: Używanie funkcji „Szybki kod” jest również możliwe z poziomu programu Tachimetria (patrz 
rozdział 6.2. Tachimetria). 

 
 
  

→ 
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5. Funkcje 
 
Rozdział ten dotyczy funkcji tachimetrów możliwych do wywołania za pomocą przycisku [FUNC] na 
klawiaturze alfanumerycznej. 
 
UWAGA: Funkcje mogą być również wywołane za pomocą innych aplikacji tachimetru. 
 
UWAGA: Każda z funkcji może być przypisana do przycisku [USER] 
 
Dostępne są następujące funkcje: 
 

1. Libela elektroniczna 
2. Mimośród celu 
3. Kasowanie ostatniego rekordu 
4. Ustawienia główne 
5. Przeniesienie wysokości 
6. Punkt niedostępny 
7. Kodowanie 

8. Czołówka 
9. Tracking 
10. Włączenie/Wyłączenie podświetlenia 
11. Włączenie/Wyłączenie wskaźnika laserowego 
12. Włączenie/Wyłączenie oświetlenia krzyża kresek 
13. Ustawienie jednostek i formatu kąta 
14. Ustawienie jednostek odległości 

 
Każda z funkcji zostanie omówiona w kolejnych podrozdziałach niniejszego rozdziału. 
 
Funkcje podzielone są na 4 strony, które zmienia się przyciskiem [PAGE]. Aby wywołać konkretną funkcję 
należy odnaleźć odpowiednią stronę i wybrać przyciskiem [F1]-[F4] lub wybrać numer funkcji na liście za 
pomocą klawiatury alfanumerycznej.  
Przykładowo, aby wybrać funkcję „Punkt ukryty” należy 

 nacisnąć przycisk [PAGE], aby przejść do strony 2/4, a następnie wywołać funkcję przyciskiem F2 
lub 

 nacisnąć przycisk 6 na klawiaturze alfanumerycznej. 
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5.1. Libela elektroniczna (funkcja „Libela”) 
 
Za pomocą tej funkcji wywołany zostaje ekran Libella. Wyświetlony zostaje obraz elektronicznej libeli, 
dzięki czemu można dokładnie spoziomować tachimetr. Szczegółową instrukcję poziomowania tachimetru 
znajdziesz w rozdziałach 3.2.3. i 3.2.4. 
 
Jeżeli ekran Libella jest włączony, włączony jest również pionownik laserowy. Po lewej stronie ekranu 
wyświetlony jest suwak pokazujący aktualne natężenie plamki pionownika. Można je regulować za pomocą 
strzałek góra/dół na klawiaturze alfanumerycznej. Szczegółową instrukcję pionowania instrumentu nad 
punktem znajdziesz w rozdziale 3.2.5. 
 

 
 

UWAGA: Jeżeli kompensator jest włączony, a instrument nie jest spoziomowany, to ekran Libella będzie 
wyświetlał się automatycznie i nie będzie możliwości wyłączenia go. W takiej sytuacji, aby zamknąć ekran 
konieczne jest wyłączenie kompensatora. 

 

5.2. Mimośród celu (funkcja „Mimosrod Celu”) 
 
Ta funkcja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy nie jest możliwe wycelowanie bezpośrednio na punkt 
podlegający pomiarowi.  
 
W oknie Mimośród Celu należy podać wartość offsetu poprzecznego, podłużnego i/lub pionowego od 
punktu, do którego zostanie zmierzona odległość i kąty. W wierszu „Tryb” można wybrać, czy 
wprowadzone wartości offsetu mają zostać zresetowane po zmierzeniu następnego punktu („Reset Po 
REJ.”), czy być uwzględniane przy wszystkich następnych pomiarach, aż do momentu ponownego 
wywołania funkcji Mimośród celu („Na stale”). Za pomocą przycisku F1 [USTAW0] można zresetować 
wartości wszystkich wprowadzonych offsetów.  
Po wprowadzeniu poprawnych wartości należy zatwierdzić klawiszem F4 [OK], a następnie wykonać pomiar 
do punktu mimośrodowego. Wartości pomierzonej odległości i kątów zostaną przeliczone zgodnie  
z wprowadzonymi wartościami offsetów.  
 

       



 

S t r o n a | 26 z 102  
 

  
 

Jeżeli offset pionowy jest dodatni, oznacza to, że docelowy punkt znajduje się wyżej niż punkt 
mimośrodowy. 
 

5.3. Kasowanie ostatniego rekordu (funkcja „Kasuj Ost. Rekord”) 
 
Po wybraniu tej funkcji zostanie skasowany ostatnio zapisany blok danych (może zawierać obserwacje lub 
kod).  
Po wywołaniu funkcji pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić usunięcie ostatniego rekordu 
lub je anulować. 
 

 
 
UWAGA: Skasowanie ostatniego rekordu jest nieodwracalne! 
 

5.4. Ustawienia główne (funkcja „Ustawienia Glowne”) 
 
Ta funkcja przenosi do ekranu głównych ustawień.  
 

UWAGA: Do ustawień głównych można wejść również wciskając [MENU] -> F2 [Ustawienia]. 
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W poniższej tabeli znajduje się opis wszystkich dostępnych ustawień. 
 
Ustawienia Zakres ustawień Wyjaśnienie 

Kontrast 0~20 Zmiana kontrastu wyświetlaczy co 5%. 

Klaw. Meas 
Wylacz 

ALL 
Odl 

Określenie funkcji klawisza [IM] na klawiaturze alfanumerycznej. 
Wyłącz: klawisz służy do zmiany sposobu wprowadzania (cyfry/litery) 
ALL: klawisz służy do wyzwolenia i rejestracji pomiaru 
Odl: klawisz służy do wyzwolenia pomiaru bez rejestracji 

Klaw. User 

Pointer / Tyczen / Swiatlo / 
Libela / PrzenWysoko / 

Mimosrod / Kod / Odleglosc / 
Kat / UkrytyPunkt / KasujOstZap 

/ Czolowka / Ustawienia /  

Określenie funkcji klawisza [USER] na klawiaturze alfanumerycznej. 
Pointer: wł./wył. plamkę lasera 
Tyczen: przejście do trybu tyczenia 
Swiatlo: wł./wył. podświetlenia wyświetlaczy 
Libela: wyświetlenie elektronicznej libeli 

PrzenWysoko: przejście do funkcji „Przeniesienie wysokości” 
Mimosrod: przejście do funkcji „Mimośród celu” 
Kod: przejście do listy kodów 
UkrytyPunkt: przejście do funkcji „Punkt niedostępny” 
KasujOstZap: kasowanie ostatniego rekordu 
Czolowka: przejście do funkcji „Czołówka” 
Ustawienia: wywołanie okna ustawień głównych 

Ustaw-V 
Zenit 

Horyzont 
V-(%) 

Określenie punktu „0” kąta pionowego. 
Zenit: wartość V w zenicie: 0°, wartość V w poziomie: 90° 
Horyzont: wartość V w zenicie: 90°, wartość V w poziomie: 0° 
V-(%): wartość V w poziomie: 0%, wartość V dla kąta 45°: 100% 
Jeżeli wybrane V-(%): powyżej 300% wartość pochylenia nie jest 
wyświetlona 

Kompens. V 
Wylacz 
1-os 

2-osie 

Ustawienia kompensatora 
Wylacz: kompensator jest wyłączony 
1-os: korekcja kąta pionowego zależy od odchylenia od pionu 
2-osie: korekcja kąta pionowego i poziomego zależy od odchylenia od pionu 
Ustawienia kompensatora pozostają niezmienne po wyłączeniu instrumentu 

Kompens. Hz 
Wlacz 
Wylacz 

Kompensacja kąta poziomego zgodnie z wartością kolimacji 
Wlacz: kompensacja jest włączona 
Wylacz: kompensacja jest wyłączona 

DzwiekSekt 
Wlacz 
Wylacz 

Wlacz: tachimetr wydaje sygnały dźwiękowe, kiedy wartość kierunku 
    poziomego jest bliska 90°, 180°, 270° lub 100g, 200g, 300g 
Wylacz: tachimetr nie wydaje sygnałów dźwiękowych 

Dzwiek 
Wlacz 
Wylacz 

Wlacz: tachimetr wydaje sygnały dźwiękowe przy naciskaniu klawiszy 
Wylacz: tachimetr nie wydaje sygnałów dźwiękowych 

Odczyt Hz 
Kat Prawy 
Kat Lewy 

Określenie kierunku zwiększania się wartości kąta poziomego 
Kat Prawy: wartości Hz zwiększają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
Kat Lewy: wartości Hz zwiększają się przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara 

Poloz.Kola 
V-Lewe 

VK-Prawe 

Określenie I położenia lunety w zależności od położenia koła pionowego 
V-Lewe: I położenie lunety przy kole V znajdującym się po lewej stronie 
VK-Prawe: I położenie lunety przy kole V znajdującym się po prawej stronie 

Zap.danych 
PamiecWew 

RS232 

Określenie miejsca zapisu danych 
PamiecWew: dane zapisują się w pamięci wewnętrznej instrumentu 
RS232: dane zapisują się na zewnętrznym rejestratorze (musi być 
podłączony) 
Zewnętrzny rejestrator danych nie stanowi części standardowego zestawu 

Auto-Wylac 
Wlacz 
Wylacz 

Wlacz: instrument wyłączy się automatycznie po 20 minutach bez działania 
  (tj. klawisze nie są naciskane; zmiany kąta Hz/V nie przekraczają 3’/600cc 
Wylacz: instrument nie wyłącza się automatycznie 

Odczyt Kata 

Określenie minimalnego odczytu kąta.  
W zależności od ustawionego formatu kąta zakresy są inne. 
dla formatu  SS.MM.SS (ss°mm’ss”): 0°00′01″/0°00′05″/0°00′10″/0°00′00.5″  
dla formatu ST. (stopnie dziesiętne): 0.0001°/0.0005°/0.0010°/0.00001°  
dla formatu GRAD (grady): 0.0001g/0.0005g/0.001g/0.00001  
dla formatu TYS (miliradiany): 0.01mil/0.05mil/0.10mil/0.001mil  

Kata 

SS.MM.SS 
ST. 

GRAD 
TYS 

Określenie jednostki kąta 
SS.MM.SS: stopnie, format ss°mm’ss” 
ST.: stopnie dziesiętne 
GRAD: grady 
TYS: miliradiany 
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Odczyt Dysk 
1 

0.1 

Określenie minimalnego odczytu odległości. 
1 – minimalny odczyt to 0.001 m 
0.1 – minimalny odczyt to 0.0001 m 

Odleglosc 

Metr 
stopy-INT 
stopy-US 
ST-cal1/8 

Określenie jednostki odległości. 
 

Temp. 
°C 
°F 

Określenie jednostki temperatury. 

Cisnienie 

hPa 
mbar 
mmHg 
inHg 

Określenie jednostki ciśnienia. 

GSI 8/16 
GSI 16 
GSI 8 

Określenie formatu zapisu do pliku GSI. 

GSI16: 81..00+1234567890123456  
GSI8: 81..00+12345678  

Maska 1/2 
Mask1 
Mask2 

Określenie, które parametry będą zapisane w pliku GSI. 
Mask1: PtlD, Hz, V, SD, ppm+mm, hr, hi  
Mask2: PtlD, Hz, V, SD, E, N, H, hr  

Maska Wsp. 
X/N, Y/E 
Y/N, X/E 

Określenie, która współrzędna (N czy E) odpowiada współrzędnej X 

NEH/ENH 
NEH 
ENH 

Określenie kolejności zapisu współrzędnych 

 
UWAGA: Aby zatwierdzić zmianę ustawień należy nacisnąć F4 [USTAW] lub przycisk [ENT] 
 

5.5. Przeniesienie wysokości (funkcja „Przen. Wysokosci”) 
 
Ta funkcja służy do określenia wysokości instrumentu na podstawie pomiaru do maksymalnie pięciu 
punktów o znanej wysokości (każdy pomiar może być wykonany w dwóch położeniach lunety). 
 

 
 

Wygląd ekranu Przen. Wysok. przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Kroki potrzebne do wykonania przeniesienia wysokości. 
1. Wprowadź wysokość instrumentu za pomocą F2 [h ins.] na trzecim poziomie dolnego paska 

funkcyjnego. 
2. W wyświetlonym oknie wprowadź zmierzoną wysokość instrumentu nad punktem w pole „WysIns” za 

pomocą klawiatury alfanumerycznej i zatwierdź za pomocą F4 [OK]. 
 

 
 

3. Należy teraz wybrać punkt o znanej wysokości.  

 Jeżeli punkt jest w bazie, wpisz w pole „PtNr” jego numer i naciśnij F3 [SZUKAJ], a następnie 
wybierz na liście pożądany punkt. Możesz wykorzystać znak „*” aby wyszukać więcej punktów. 

 Jeżeli punktu nie ma w bazie, wpisz nazwę nowego punktu w pole „PtNr”, a następnie wybierz na 
dolnym pasku F1 [ENH]. W otwartym oknie Wprowadz Wysokosc można wprowadzić wysokość 
nowego punktu. Wprowadzenie nowego punktu należy zatwierdzić F4 [ZAPIS]. 

 
 

 
 
 
4. Wyceluj na punkt i naciśnij F1 [OD+REJ], aby wykonać pomiar i zapis obserwacji.  
5. Wyświetli się okno Przen. Wysok. Wyniki (rysunek poniżej). Za pomocą przycisku [PAGE] można 

zmieniać strony z parametrami obliczonego stanowiska. 
Jeżeli chcesz zmierzyć ten sam punkt w II położeniu lunety, naciśnij przycisk F2 [2poloz] i ponownie 
zmierz znany punkt. 
Jeżeli chcesz dodać kolejny punkt do wyrównania, naciśnij przycisk F1 [DodajP] i powtórz czynności 
wymienione w punktach 3-5. 
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Stan. – nazwa stanowiska 
H0 – obliczona wysokość 

Pkt Nr – liczba punktów uwzględnianych w obliczeniach 
Bl.Sre – odchylenie standardowe 

 
6. Po zmierzeniu wszystkich znanych punktów, naciśnij F4 [OK]. Pojawi się okno Wartosci H. Można 

odczytać tu poprzednią ustawioną wysokość stanowiska (Stare), nową obliczoną wysokość stanowiska 
(Nowe) oraz różnicę tych wartości (ΔH0). 
Na dolnym pasku funkcji można wybrać 

 F1 [POWROT], aby powrócić do poprzedniego okna, 
 F2 [STARE], aby pozostawić poprzednio ustawioną wysokość stanowiska, 
 F3 [sredni], aby uśrednić starą i nową wysokość stanowiska, 
 F4 [NOWY], aby zatwierdzić nową (obliczoną) wysokość stanowiska. 

 

 

 

5.6. Punkt niedostępny (funkcja „Punkt Ukryty”) 
 
Ta funkcja umożliwia wyznaczenie współrzędnych niedostępnego punktu z wykorzystaniem tyczki z 2 
pryzmatami. 
 

UWAGA: Tyczka z 2 pryzmatami nie stanowi standardowego wyposażenia zestawu. 

 
 

→ 
[PAGE] 
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Na powyższym rysunku zaznaczono: 
1 – punkt niedostępny, 
2 – długość tyczki, 
3 – odległość R1-R2 między pryzmatami. 
 
Wygląd ekranu Punkt ukryty przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

 
 
Procedura wyznaczenia punktu niedostępnego 
1. Ustaw parametry tyczki – w tym celu należy w ekranie Punkt ukryty nacisnąć F4 [TycEDM]. W otwartym 
oknie Ustaw tyczki należy określić poniższe parametry: 

 Dlug.Tyki – całkowita długość tyczki (numer 2 na rysunku na górze strony), 
 Odl.R1-R2 – odległość między pryzmatami (numer 3 na rysunku na górze strony), 
 Toler.pom – dopuszczalna różnica między wpisaną odległością R1-R2, a długością z pomiaru; jeżeli 

tolerancja zostanie przekroczona, pojawi się ostrzeżenie na ekranie. 
Po dokonaniu powyższych ustawień, zatwierdzamy je przyciskiem F4 [OK]. 
 

 
  

Pom. pierwszy pr! 
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2. Wyceluj na wyższy pryzmat i naciśnij F1 [OD+REJ]. 
 
3. Wyceluj na niższy pryzmat i naciśnij F1 [OD+REJ]. 
 
4. Jeżeli tolerancja została przekroczona, pojawi się ostrzeżenie „Za dużo!” i zostanie wyświetlona wartość 
wprowadzona i obliczona na podstawie pomiaru. Aby przejść dalej ignorując ostrzeżenie, należy nacisnąć 
F1 [AKCEPT]. Aby powtórzyć pomiar, należy wybrać F4 [TEST] 
 

 
 
5. Pojawi się, w którym można zmienić numer i kod niedostępnego punktu. Wyświetlone są również 
obliczone współrzędne. Aby zapisać punkt naciśnij F1 [KONIEC]. Aby powtórzyć pomiary naciśnij  
F4 [TEST]. 
 

 
 

5.7. Kodowanie (funkcja „Kodowanie”) 
 
Ta funkcja wywołuje listę kodów. Można wybrać zapisany kod lub zapisać nowy. Pracę z kodami opisano  
w rozdziale 4.7.1. Kodowanie obserwacji. 
 

5.8. Czołówka (funkcja „Sprawdz Czolowke”) 

 
Ta funkcja służy do obliczenia odległości skośnej i poziomej, różnicy wysokości, azymutu, nachylenia  
i różnic współrzędnych pomiędzy dwoma ostatnio zmierzonymi punktami. 
 

UWAGA: Czołówka jest liczona dla dwóch ostatnio zmierzonych punktów – punkty te nie musiały być 
zapisywane do pamięci tachimetru. Wystarczy wyzwolić pomiar bez zapisu przyciskiem F2 [ODL], aby 
punkt był brany do obliczenia czołówki. 

 
Okno Spr. Czolowki podzielone jest na 2 strony, które przewija się przyciskiem [PAGE]. Na rysunku poniżej 
przedstawiono wygląd tego okna.  
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Na stronie 1/2 wyświetlony jest azymut, nachylenie w % i odległości pozioma/skośna/pionowa. 
Na stornie 2/2 wyświetlony jest azymut, nachylenie w % i różnice współrzędnych XYH/NEH. 
Aby wrócić do okna pomiarowego, należy nacisnąć F4 [OK]. 
 

5.9. Tracking (funkcja „EDM Tracking”) 

 
Ta funkcja służy do włączenia lub wyłączenia trybu Tracking. Po naciśnięciu F1 na stronie 3/4 wyświetli się 
komunikat „Tracking Wlaczony” / „Tracking Wylaczony” i instrument powróci do ekranu pomiarowego. 
 
W trybie Tracking po wyzwoleniu pomiaru przyciskiem F1 [OD+REJ] lub F2 [ODL] dalmierz będzie mierzył 
odległość w trybie ciągłym. 
 

5.10. Włączenie/Wyłączenie podświetlenia (funkcja „Oswietlenie Wł/Wył”) 

 
Ta funkcja służy do włączenia lub wyłączenia podświetlenia ekranów i klawiatur instrumentu. 
 

5.11. Włączenie/Wyłączenie wskaźnika laserowego (funkcja „Laser Pointer On/Off”) 

 
Ta funkcja służy do włączenia lub wyłączenia wskaźnika laserowego dalmierza (plamki lasera). 
 

5.12. Włączenie/Wyłączenie oświetlenia krzyża kresek (funkcja „Recticle Illu On/Off”) 

 
Ta funkcja służy do włączenia lub wyłączenia oświetlenia krzyża kresek. 
 

5.13. Ustawienie jednostek kąta 
 
Za pomocą strzałek wybierz jednostkę kąta. 
 

5.12. Ustawienie jednostek odległości 
 
Za pomocą strzałek wybierz jednostkę odległości. 
  

→ 
[PAGE] 
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6. Programy pomiarowe   
 
Aby zobaczyć listę programów pomiarowych należy nacisnąć przycisk [MENU], a następnie F1 [Programy]. 
 
Lista dostępnych programów pomiarowych 
 
1. Tachimetria 
2. Tyczenie 
3. Wcięcie wstecz – stanowisko swobodne 
4. COGO – obliczenia współrzędnych 
5. Czołówki 

6. Powierzchnia 
7. Wysokość niedostępna 
8. Linia/Łuk odniesienia – tyczenie linii/łuku 
9. Moduł drogowy 
10. Tyczenie od prostej 

 
 

6.1. Ustawienia wstępne 
 
Przed rozpoczęciem pracy z którymkolwiek z programów pomiarowych należy dokonać ustawień wstępnych 
obejmujących ustawienie obiektu, stanowiska oraz orientacji. Ekran ustawień wstępnych (na rysunku 
poniżej) jest wyświetlony zawsze po wyborze programu pomiarowego. 

 

 
 
Znak [ ] oznacza, że ustawienie nie zostało wykonane. 
Znak [*] oznacza, że ustawienie zostało wykonane. 
 
UWAGA: Wykonanie wszystkich ustawień nie jest konieczne, aby rozpocząć pracę z programem. Jeżeli 
ustawienie obiektu, stanowiska i orientacji nie jest konieczne lub zostały one ustawione wcześniej, należy 
kliknąć F4 [Start]. 
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6.1.1. Ustawienie obiektu 
 
Wszystkie dane pomiarowe (zawierające mierzone odległości i kąty, kody, znane punkty, stanowiska, etc.) 
zapisywane są w obiektach. Każdy obiekt może być osobno przeglądany, edytowany i usuwany. 
 
Aby ustawić obiekt: 
1. Naciśnij F1 [Ustaw Obiekt]. 
2. W otwartym oknie Ustaw. Obiektu wybierz F1 [LISTA]. 

 

 
 
3. W następnym oknie Obiekty pojawi się lista istniejących obiektów. 
 

 
 
Pod przyciskami F1-F4 dostępne są następujące funkcje: 
Attri: wyświetlenie atrybutów zaznaczonego projektu 
Pag +: przewijanie strony w górę jeśli zapisanych jest więcej niż 5 obiektów 
Pag -: przewijanie strony w dół jeśli zapisanych jest więcej niż 5 obiektów 
NOWY: tworzenie nowego obiektu 
Rename: zmiana nazwy istniejącego obiektu 
KASUJ: usunięcie istniejącego obiektu 
ZNAJDZ: wyszukiwanie obiektu 
Exit: wyjście do poprzedniego okna 
 
4. Aby wybrać istniejący obiekt wybierz go za pomocą strzałek lub znajdź za pomocą funkcji ZNAJDZ 

dostępnej pod przyciskiem F1, a następnie naciśnij przycisk [ENT]. Powrócisz do poprzedniego okna 
Ustaw. Obiektu, gdzie można wprowadzić dodatkowe informacje do obiektu (pola „Obserw”, „Notatka1” 
oraz „Notatka2”). Zatwierdź wybór obiektu przyciskiem F4 [OK] lub [ENT]. 
 

5. Aby stworzyć nowy obiekt wybierz F1 [NOWY]. W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę obiektu oraz 
opcjonalne informacje dodatkowe, a następnie zatwierdź klawiszem F4 [OK] [ENT]. Aby utworzony 
obiekt stał się aktywny, należy go jeszcze wybrać i zatwierdzić na liście istniejących obiektów w oknie 
Obiekty. 
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6.1.2. Ustawienie stanowiska 
 
Współrzędne punktów mierzonych są wyznaczane w odniesieniu do wprowadzonych współrzędnych 
stanowiska. Do ustawienia stanowiska konieczne jest wprowadzenia współrzędnych N/X oraz E/Y. 
Dodatkowo można wprowadzić wysokość stanowiska. Współrzędne stanowiska mogą być wprowadzone 
ręcznie lub wybrane z listy znanych punktów. 
 

 
Aby ustawić stanowisko: 
1. W oknie ustawień wstępnych (zob. rozdz. 6.1. Ustawienia wstępne) wybierz F2 [Ust. Stanowisko]. 
2. W otwartym oknie Ust. Stanowiska można: 

2.1. wyszukać punkt: w tym celu w pole „Stan.” wpisz szukany numer punktu i naciśnij F1 [SZUKAJ], 
2.2. wybrać punkt z listy: w tym celu naciśnij F2 [LISTA] i wybierz istniejący punkt z listy, 
2.3. wprowadzić nowe współrzędne: w tym celu naciśnij F3 [ENH], wprowadź numer i współrzędne 

punktu, na którym znajduje się instrument. 
 

 
  
3. Po wyborze punktu lub wpisaniu współrzędnych ukaże się kolejne okno, w którym należy podać 

wysokość instrumentu nad punktem. Po wpisaniu odpowiedniej wysokości, należy zatwierdzić 
przyciskiem F4 [OK] lub [ENT]. 
Za pomocą przycisku F1 [Pkt Nr] możesz wrócić do poprzedniego ekranu. 
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6.1.3. Ustawienie nawiązania (orientacja tachimetru) 
 

 
 

Za pomocą tej aplikacji można ustawić nawiązanie poprzez manualne wpisanie azymutu lub ustalenie go na 
podstawie pomiaru do punktu o znanych współrzędnych. 
 
Ustalanie orientacji poprzez manualne wpisanie azymutu 
1. W oknie ustawień wstępnych naciśnij F3 [Ust. Orientacje] (ustawienia wstępne – zob. rozdz.  

6.1. Ustawienia wstępne) 
2. Wybierz F1 [Wpisz Orient.] 

 
3. W otwartym oknie Wpisz Orient. podaj numer mierzonego punktu (nie musi być to punkt istniejący),  

a następnie wpisz wartość azymutu. Po wycelowaniu naciśnij F1 [OD+REJ], aby zapisać orientację  
i wyzwolić pomiar lub F3 [USTAW], aby zapisać orientację bez wyzwalania pomiaru. 
 

 
 

Po zapisaniu orientacji tachimetr powróci do menu ustawień wstępnych.  
 

2 

1 

3 

Hz=0 

Hz1 

1, 2, 3 – punkty nawiązania 
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Ustalanie orientacji poprzez pomiar punktu o znanych współrzędnych 
 

UWAGA: Tachimetr może określić swoją orientację na podstawie pomiaru do maksymalnie 5 punktów. 

 
1. W oknie ustawień wstępnych naciśnij F3 [Ust. Orientacje] (ustawienia wstępne – zob. rozdz.  

6.1. Ustawienia wstępne) 
2. Wybierz F2 [Ze Wspolrz.] 
3. W otwartym oknie Ze Wspolrz, w pole „Punkt” wpisz numer punktu nawiązania lub naciśnij F1 [LISTA], 

aby wybrać punkt z listy. Jeżeli chcesz wprowadzić nowy punkt o znanych współrzędnych, naciśnij  
F2 [ENH] i wprowadź nazwę i współrzędne punktu.  

 

 
 
4. Wyceluj na punkt nawiązania i naciśnij F1 [OD+REJ]. 
 

 
 

5. Wyświetli się komunikat „Wykonać dodatkowy pomiar?”.  

 Jeżeli chcesz dodać kolejny punkt nawiązania, naciśnij F1 [OK] i powtórz procedury opisane  
w punkcie 3 i 4. Jeżeli chcesz zmierzyć ten sam punkt w II położeniu lunety, wybierz z listy ten sam 
punkt i zmierz go w II położeniu.  

 Naciśnij F1 [ANULUJ], aby od razu przejść do wyników orientacji. 
 
6. Wyświetli się okno Orientacja Wyniki, na którym widać liczbę punktów nawiązania, numer stanowiska, 

obliczony azymut oraz jego odchylenie standardowe (jeżeli były co najmniej 2 punkty nawiązania).  
Aby zatwierdzić wyniki orientacji, naciśnij F4 [OK].  
Aby zobaczyć odchyłki na punktach nawiązania (różnice między wartościami zmierzonymi  
a teoretycznymi), naciśnij F1 [POPR].  

 

Ze Wspolrz 

LISTA ENH 

Ze Wspolrz 

Punkt 

hl 

Wpisz Nr Wst.! 

Punkt 

hl 

HZ 

OD+REJ ODL REJ EDM 
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UWAGA 

 Jeżeli punkty nawiązania są mierzone tylko w II położeniu lunety, to orientacja instrumentu będzie 
odnosiła się do II położenia lunety. Jeżeli punkty są mierzone w I i II położeniu, to orientacja będzie 
odnosiła się do I położenia lunety. 

 Wysokość pryzmatu musi być taka sama dla pomiarów tego samego punktu w I i II położeniu lunety. 
 Jeżeli ten sam punkt nawiązania jest mierzony kilkukrotnie w jednym położeniu lunety, do obliczeń 

brany jest tylko ostatni pomiar. 
 Jeżeli orientacja instrumentu została pominięta i od razu włączony został program pomiarowy, to  

w momencie naciśnięcia przycisku F1 [OD+REJ] azymut instrumentu zostaje ustawiony zgodnie ze 
zmierzonym kierunkiem poziomym. 

 

6.2. Tachimetria 
 
Ten program służy do pomiaru punktów. Funkcjonalność jest podobna do podstawowego okna 
pomiarowego opisanego w rozdziale 4. Pomiary podstawowe, jest jednak poprzedzony ustawieniem 
stanowiska i nawiązania, zmieniony jest układ wyświetlanych informacji oraz znaczenie przycisków F1-F4,  
a kodowanie obserwacji jest łatwiej dostępne.  
 
Jak uruchomić 
Aby uruchomić program Tachimetria w oknie pomiarów podstawowych Pomiar naciśnij [MENU], następnie 
F1 [Programy], następnie F1 [Tachimetria], następnie ustaw stanowisko i nawiązanie i naciśnij F4 [Start]. 
 
Poniższy rysunek przedstawia okno programu Tachimetria. Przyciskiem [PAGE] można zmieniać ekrany  
z różnymi danymi pomiarowymi. 

Orientacja Poprawki 

Punkt 

POWROT 

→ 
popr. Hz 

Blad Sr 

OK 

1 – współrzędne pomierzone 

2 – współrzędne teoretyczne 

ΔHz 

LiczbaPt 

Orientacja Wyniki 

POPR POWROT 

Stan. 
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Opis przycisków funkcyjnych F1-F4 
OD+REJ: pomiar odległości i kątów z jednoczesnym zapisem 
ODL: pomiar odległości i kątów 
REJ: zapis wyświetlonych wartości kątów i odległości 
KOD: otworzenie listy kodów (tak jak opisano w rozdziale 4.7.1. Kodowanie obserwacji) 
S-KOD: włączenie/wyłączenie trybu szybkiego kodowania (tak jak opisano w rozdziale 4.7.2. Szybki kod) 
EDM: ustawienia dalmierza (tak jak opisano w rozdziale 4.4. Ustawienia dalmierza elektronicznego (EDM)) 
IndywP: pomiar punktu pojedynczego (funkcja została opisana poniżej w rozdziale 6.2.1. Punkt 
pojedynczy) 
 

6.2.1. Punkt pojedynczy 
 
Domyślnie numer każdego mierzonego punktu jest o 1 większy od numeru punktu poprzedniego. Funkcja 
pojedynczego punktu pozwala na pomiar punktu o innej nazwie, a następnie powrotu do standardowej 
numeracji.  
 
Procedura 

 Naciśnij trzy razy przycisk F4 [↓], a następnie naciśnij F2 [IndywP].  
 Aktualny numer punktu w polu „PtNr” zmieni nazwę na „1”. Możesz zmienić tę wartość na dowolną inną 

nazwę.  
 Wyceluj na punkt i naciśnij F1 [OD+REJ]. 

 Numer punktu będzie ponownie zgodny ze standardową numeracją. 
 

6.3. Tyczenie 
 
Ten program oblicza dane potrzebne do wyniesienia punktów w teren na podstawie aktualnych 
współrzędnych stanowiska i orientacji tachimetru. Są dostępne trzy metody tyczenia: 

 biegunowe, 
 ortogonalne, 
 różnic współrzędnych. 

 
Jak uruchomić 
Aby uruchomić program Tyczenie w oknie pomiarów podstawowych Pomiar naciśnij [MENU], następnie  
F1 [Programy], następnie F2 [Tyczenie], następnie ustaw stanowisko i nawiązanie i naciśnij F4 [Start]. 
 
Poniższy rysunek przedstawia okno programu Tyczenie. 
 

Pomiar 

OD+REJ ODL REJ ↓ REJ ↓ 

OD+REJ KOD EDM ↓ 

OD+REJ S-KOD EDM ↓ 

OD+REJ IndywP EDM |← 

PtNr 

hl 

Kod 

HZ 

V 
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Opis przycisków funkcyjnych F1-F4 
OD+REJ: pomiar odległości i kątów z jednoczesnym zapisem 
ODL: pomiar odległości i kątów 
REJ: zapis wyświetlonych wartości kątów i odległości 
POKAZ: wyświetla współrzędne aktualnie tyczonego punktu 
EDM: ustawienia dalmierza (tak jak opisano w rozdziale 4.4. Ustawienia dalmierza elektronicznego (EDM)) 
ENH: wprowadzenie nowego punktu do wytyczenia wraz z jego zapisem do bazy danych 
BAGNET: przejście do tyczenia biegunowego 
WPISZ: wpisanie współrzędnych punktu do wytyczenia bez jego zapisu do bazy danych 
LISTA: wyświetlenie listy wszystkich punktów w bazie danych 
 

6.3.1. Wybór punktu do wytyczenia 
 
Wybór punktu z listy 
W oknie Tyczenie w pole „Szukaj” wpisz numer punktu, który chcesz wytyczyć lub użyj wyszukiwania  
z użyciem znaku „*” i naciśnij [ENT]. W otwartym oknie Szukanie wybierz szukany punkt.  
 

   
 

Wpisanie nowych współrzędnych z zapisem punktu do bazy 
W oknie Tyczenie przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i naciśnij F3 [ENH].  
W otwartym oknie Wpisz XYH podaj nazwę punktu do wytyczenia i jego współrzędne, a następnie naciśnij 
F4 [ZAPIS]. Wprowadzone dane zostaną zapisane do bazy punktów znanych. 
 
Wpisanie nowych współrzędnych bez zapisu punktu do bazy 
W oknie Tyczenie przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego i naciśnij F2 [WPISZ].  
W otwartym oknie Tyczenie-Wpisz Dane podaj współrzędne punktu do wytyczenia, a następnie naciśnij  
F4 [OK]. Wprowadzone dane nie zostaną zapisane do bazy punktów znanych. 
 

  

Tyczenie 

OD+REJ ODL REJ ↓ 

Szukaj 

POKAZ EDM ENH ↓ 

BAGNET WPISZ LISTA |← 

PtNr 

Typ 

Tyczenie 

OD+REJ ODL REJ ↓ 

PtNr 

Typ 

Szukaj 
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6.3.2. Tyczenie biegunowe 

 
Dane tyczenia biegunowego znajdują się w ekranie Tyczenie na stronie 1/3 
 
1. Wybierz punkt do wytyczenia. 
2. W ekranie Tyczenie przejdź na stronę 2/3 lub 3/3 przyciskiem [PAGE] i wpisz wysokość pryzmatu  

w pole „hl”. 

 
 

3. Powróć na stronę 1/3. Ustaw wartość domiaru kąta ΔHz na 0 i ustaw pryzmat na kierunku 
wskazywanym przez tachimetr. Wyceluj na pryzmat i naciśnij F2 [ODL]. Tachimetr wyliczy domiary 

kąta, odległości poziomej  i wysokości . Teraz podawaj kierunki i wartości, o które powinien 
przesunąć się pomiarowy z pryzmatem i kontroluj wyniki przez pomiar odległości do pryzmatu aż 
domiary będą wynosiły 0 lub będą spełniały założenia dokładnościowe. 

 

 
 
 

 

1 – punkt zmierzony 
2 – punkt tyczony 

Azymut  
nawiązania 

Tyczenie 

OD+REJ 

PtNr 

Typ 

podl 

pop 

H 

hl 

Znany 

REJ ODL ↓ 

 

Tyczenie 

OD+REJ ODL REJ ↓ 

PtNr 

Typ 

Szukaj 
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 przesuń pryzmat w lewo / w prawo 

 przesuń pryzmat dalej / bliżej tachimetru 

   przesuń pryzmat wyżej / niżej 
 
Tyczenie dowolnego azymutu i odległości 
 
Jeżeli chcesz wytyczyć punkt znając tylko azymut i odległość, postępuj zgodnie z poniższymi krokami 
1. W oknie Tyczenie przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego i naciśnij F1 [BAGNET].  
2. W otwartym oknie Nowy Pkt (Biegunowo) wpisz numer punktu, azymut i odległość do punktu i naciśnij 

[ENT].  
 

 
 

3. Otworzy się okno Tyczenie Biegunowe. Po wykonaniu pomiaru za pomocą F2 [ODL] tachimetr obliczy 
domiary kierunku i odległości. Podawaj kierunki i wartości, o które powinien przesunąć się pomiarowy  
z pryzmatem i kontroluj wyniki przez pomiar odległości do pryzmatu aż domiary będą wynosiły 0 lub 
będą spełniały założenia dokładnościowe. 

4. Jeżeli chcesz ustawić nowy azymut i odległość naciśnij F1 [NowyP2]. Jeżeli chcesz powrócić do 
głównego okna tyczenia naciśnij F4 [POWROT]. 

 

 
 

 

  

Nowy Pkt(Biegunowo) 

POWROT 

PtNr 

Wpisz Az i Dlugosc! 

Azymut 

Tyczenie Biegunowe 

NowyP2 

PtNr 

ODL POWROT REJ 
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6.3.3. Tyczenie ortogonalne 
 
Dane tyczenia ortogonalne znajdują się w ekranie Tyczenie na stronie 2/3 

 

 
1. W oknie Tyczenie na stronie 1/3 wybierz punkt do wytyczenia. Następnie przejdź na stronę 2/3 i wpisz 

wysokość pryzmatu hl. 
2. Wyceluj na pryzmat i wykonaj pomiar za pomocą przycisku F2 [ODL]. Tachimetr obliczy domiar 

podłużny Δpodl, poprzeczny Δpop oraz wysokości ΔH. 
Δpodl – określa domiar do punktu tyczonego wzdłuż celowej; dodatni jeżeli punkt znajduje się dalej od 
tachimetru niż punkt zmierzony. 
Δpop – określa domiar do punktu tyczonego poprzecznie do celowej; dodatni jeżeli punkt znajduje się 
na prawo od osi celowej z punktu widzenia tachimetru. 
ΔH – określa czy punkt znajduje się wyżej, czy niżej od punktu zmierzonego; dodatni jeżeli punkt 
znajduje się wyżej niż punkt mierzony. 

 

 
 

3. Podawaj kierunki i wartości, o które powinien przesunąć się pomiarowy z pryzmatem i kontroluj wyniki 
przez pomiar odległości do pryzmatu aż domiary będą wynosiły 0 lub będą spełniały założenia 
dokładnościowe. 

 

  

Tyczenie 

OD+REJ 

PtNr 

Typ 

hl 

Znany 

podl 

pop 

H 

ODL REJ ↓ 

 

1 – punkt zmierzony 

2 – punkt tyczony 

1 
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6.3.4. Tyczenie współrzędnych 
 
Dane tyczenia współrzędnych znajdują się w ekranie Tyczenie na stronie 3/3 
 
 

 
1. W oknie Tyczenie na stronie 1/1 wybierz punkt do wytyczenia. Następnie przejdź na stronę 3/3 i wpisz 

wysokość pryzmatu hl. 
2. Wyceluj na pryzmat i wykonaj pomiar za pomocą przycisku F2 [ODL]. Tachimetr obliczy domiary 

współrzędnych ΔX/N, ΔY/E i ΔH. 
ΔX/N – określa domiar do punktu tyczonego wzdłuż osi X układu współrzędnych; dodatni jeżeli 
współrzędna X punktu tyczonego jest większa niż współrzędna X punktu zmierzonego. 
ΔY/E – określa domiar do punktu tyczonego wzdłuż osi Y układu współrzędnych; dodatni jeżeli 
współrzędna Y punktu tyczonego jest większa niż współrzędna Y punktu zmierzonego. 
ΔH – określa czy punkt znajduje się wyżej, czy niżej od punktu zmierzonego; dodatni jeżeli punkt 
znajduje się wyżej niż punkt mierzony. 

 

 
 

3. Podawaj kierunki i wartości, o które powinien przesunąć się pomiarowy z pryzmatem i kontroluj wyniki 
przez pomiar odległości do pryzmatu aż domiary będą wynosiły 0 lub będą spełniały założenia 
dokładnościowe. 
 
 

  

1 – punkt zmierzony 

2 – punkt tyczony 

1 

2 

N 
+ΔY/E 

+ΔX/N 

Tyczenie 

OD+REJ 

PtNr 

Typ 

hl 

Znany 

X/N 

Y/E 

H 

ODL REJ ↓ 
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6.4. Wcięcie wstecz – stanowisko swobodne 
 
Ten program służy do wyznaczenia współrzędnych stanowiska na podstawie pomiaru do co najmniej dwóch 
punktów o znanych współrzędnych. 

UWAGA: 
 W obliczeniach można uwzględnić maksymalnie 5 punktów o znanych współrzędnych 
 Pozycja tachimetru może być wyznaczona na podstawie pomiaru 

o tylko kątów poziomych Hz i pionowych V, 
o tylko kątów poziomych Hz i pionowych V oraz odległości, 
o tylko kątów do części punktów oraz kątów i odległości do pozostałych punktów. 

 Pozycja tachimetru może być wyznaczona na podstawie pomiarów tylko w I lub II położeniu lunety lub 
na podstawie pomiarów w dwóch położeniach lunety. 

 Znane punkty można mierzyć w dowolnej kolejności. 
 Jeżeli jeden punkt jest mierzony kilkakrotnie w tym samym położeniu lunety, to w obliczeniach 

uwzględniany jest tylko ostatni wykonany pomiar. 

 Jeżeli znany punkt ma rzeczywistą wysokość równą 0,000, to wprowadź ten punkt z wysokością 0,001 
aby uwzględnić go w obliczaniu wysokości (punkty z wpisaną wysokością 0,000 nie są brane pod 
uwagę w obliczaniu wysokości stanowiska). 

 W przypadku pomiarów w 2 położeniach lunety w obliczeniach uwzględniane są uśrednione wartości 
pomiarów przy kole lewym i prawym. 

 Współrzędne XY stanowiska są wyznaczane za pomocą wyrównania metodą najmniejszych kwadratów, 
obliczane są odchylenia standardowe oraz odchyłki kąta poziomego Hz i odległości poziomych. 

 Wysokość stanowiska jest obliczana na podstawie uśrednionych różnic wysokości z pomiaru. 
 Orientacja koła poziomego jest obliczana na podstawie uśrednionych pomiarów w I i II położeniu 

lunety oraz obliczonej pozycji stanowiska. 

 
Procedura obliczania współrzędnych stanowiska swobodnego 
1. Będąc w ekranie startowym Pomiar naciśnij przycisk [MENU] na klawiaturze alfanumerycznej, następnie 

wybierz F1 [Programy], a następnie F3 [Wciecie Swobodne]. 
2. W otwartym oknie Wciecie Swobodne wybierz F1 [Ustaw Obiekt], aby wybrać obiekt, w którym 

zapisywane będą wyniki lub F2 [Ust. Tolerancji], aby ustawić graniczne wartości odchyleń 
standardowych.  

 
 

 

Status 

USTAW 

 

Ust. Dokladnosci 

Wpisz doklad.! 

Bl.Sre.X/N 

Bl.Sre.Y/E 

Bl.Sre.H/Z 

Bl.Sre.Kat 

Wylacz 

 Wciecie Swobodne 

Ustaw Obiekt 

Ust. Tolerancji 

Start 
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UWAGA: Jeżeli w polu „Status” będzie ustawienie „Wlacz”, to po zakończeniu pomiarów punktów znanych 
instrument będzie wyświetlał odchylenia standardowe i pytał czy je zatwierdzić. Niezależnie od tego, czy 
kontrola tolerancji będzie włączona czy nie, po obliczeniu współrzędnych stanowiska swobodnego jest 
możliwość podglądu odchyleń standardowych. 

 
3. Aby rozpocząć działanie programu naciśnij F4 [Start]. W otwartym oknie Stan. Swobodne Wsp. należy 

w polu „Stan.” podać numer stanowiska (po obliczeniu pozycji, wprowadzony punkt zostanie zapisany z 
obliczonymi współrzędnymi) oraz wysokość instrumentu nad punktem w polu „WysIns”. Po 
wprowadzeniu danych należy nacisnąć F4 [OK]. 

 

 
 
4. W następnym oknie – Stan. Swobodne Cel – należy podać współrzędne punktu znanego. W tym celu 

można  
 wpisać numer znanego punktu znajdującego się w pamięci tachimetru, a następnie nacisnąć  

F1 [SZUKAJ]. Można też skorzystać z wyszukiwania z użyciem znaku „*”. Wyświetli się lista 
wszystkich punktów spełniających kryteria wyszukiwania. Wybieramy szukany punkt przez 
naciśnięcie przycisku F4 [OK] lub [ENT], 

 wybrać punkt z listy wszystkich punktów znajdujących się w danym obiekcie. W tym celu należy 
nacisnąć F2 [LISTA] i wybrać punkt z listy, a następnie zatwierdzić wybór przez naciśnięcie 
przycisku F4 [OK] lub [ENT], 

 dodać punkt przez wybór F1 [ENH] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. Po 
wprowadzeniu numeru punktu i współrzędnych należy nacisnąć F4 [ZAPIS]. 

 

 
 
5. Po wyborze punktu otworzy się okno Stan. Swobodne Pomiar. Należy teraz wycelować na znany punkt, 

a następnie nacisnąć F3 [OD+REJ], aby wykonać pomiar. Jeżeli chcesz wykonać jedynie pomiar 
kątowy, to naciśnij F2 [REJ] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
Następnie wybierz F2 [NastPt] i wybierz kolejny znany punkt analogicznie jak w punkcie 4.  

 

Stan. Swobodne Wsp. 

WysIns 

PtNr 

Stan. Swobodne Cel 

hl 

SZUKAJ LISTA OK ↓ 

ENH POMIN POWROT |← 
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6. Po zmierzeniu co najmniej dwóch punktów możesz nacisnąć F1 [WYNIK], aby obliczyć współrzędne na 

podstawie wykonanych pomiarów. Wyświetli się okno Stan. Swobodne-Wyniki. Zostaną tu wyświetlone 
obliczone współrzędne.  
 Jeżeli chcesz dodać więcej punktów do obliczeń, naciśnij F1 [POWROT], a następnie F2 [NastPt]. 
 Jeżeli chcesz zobaczyć różnice między wartościami kątów i odległości z pomiaru, a z obliczeń, 

naciśnij F2 [POPRAW]. 
 Jeżeli chcesz zobaczyć odchylenia standardowe obliczonych współrzędnych, naciśnij F3 [BladSr]. 
 Aby zatwierdzić wcięcie i zapisać obliczone współrzędne stanowiska, naciśnij F4 [OK]. 

 

 
 
Możliwe komunikaty o błędach 
 Max ilość punktow – 5! 
 
 
 Potrzeba więcej pomiarów! 

 

 

 Za mało miejsca! 
 

 

 Wybrany punkt ma złe dane! 
 

 

 Błędne dane – pozycja 
nieobliczona! 

 

 Błędne dane – wysokość 
nieobliczona! 

Komunikat pojawia się, gdy próbujesz dodać do obliczeń 6-ty punkt. 
System wykonuje obliczenia dla maksymalnie 5 punktów. 
 
Komunikat pojawia się, jeżeli nie wykonałeś wystarczającej liczby 
pomiarów (pomierzono za mało punktów lub za mało odległości. 
 
 
W aktywnym obiekcie nie ma już wolnego miejsca i nie można zapisać 
większej ilości danych. 
 
 
Komunikat pojawia się, jeżeli wybrany punkt nie ma współrzędnej N/X 
lub E/Y. 
 
 
Wykonane pomiary nie pozwalają na obliczenie współrzędnych 
stanowiska swobodnego. 
 
 
Oznacza to, że cele nie mają danych wysokościowych lub wykonano 
za mało pomiarów, aby wyznaczyć wysokość stanowiska.  

PtNr 

Stan. Swobodne Pomiar 

WYNIK 

hl 

NastPt OD+REJ 

Stan. Swobodne Wyniki 

POWROT 

WysIns 

Stan. 

POPRAW BladSr OK 
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6.5. COGO – obliczenia współrzędnych 
 
Ten program służy do rozwiązywania zadań geometrii współrzędnych (np. obliczanie współrzędnych, 
odległości, azymutów) za pomocą takich metod jak: 

 zadanie proste, 
 zadanie odwrotne, 
 punkt przecięcia, 
 rzutowanie i domiar, 
 przedłużenie linii. 

 
Aby uruchomić program w oknie startowym Pomiar naciśnij przycisk [MENU], następnie F1 [Programy],  
a następnie F4 [COGO]. W otwartym oknie COGO ustaw obiekt, stanowisko i orientację (zob. rozdz.  
6.1. Ustawienia wstępne), a następnie naciśnij F4 [Start].  
W następnym oknie COGO można uruchomić 4 programy do obliczania geometrii współrzędnych: 
1. Zadanie proste i odwrotne 
2. Punkty przecięcia 
3. Rzutowanie i domiar 
4. Przedłużenie linii 
 

6.5.1. Zadanie proste i odwrotne 
 
Aby uruchomić program, w ekranie COGO wybierz F1 [Zad.Proste&Odwrotn]. W następnym oknie wybierz 
F1 [Zad. Proste], aby rozwiązać zadanie proste lub F2 [Zad. Odwrotne], aby rozwiązać zadanie odwrotne. 
 
6.5.1.1. Zadanie proste 

 
 
Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
α – azymut P1-P2 
d1 – odległość pozioma P1-P2 (bieżąca) 
d2 – domiar dodatni (po prawej stronie od linii) 
d3 – domiar ujemny (po lewej stronie od linii) 

Elementy obliczane 
P2 – punkt obliczany o bieżącej d1 i domiarze 0 
P3 – punkt obliczany o bieżącej d1 i domiarze d2 
P4 – punkt obliczany o bieżącej d1 i domiarze d3 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Zad.Proste&Odwrotne -> Zad. Proste 
2. W otwartym oknie Zad. Proste w polu „PtNr” należy zdefiniować punkt o znanych współrzędnych. 

Można to zrobić następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pole „PtNr” wpisz nazwę szukanego punktu, a następnie 
naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 
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 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „PtNr”, a następnie wybierz 
F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 
 

 
 

3. Wprowadź azymut linii (pole „Azymut”), bieżącą (pole „Odleg”) oraz domiar (pole „Offset”). 
4. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 

obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

 
 
5. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 

wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
  

Zad. Proste 

MIERZ 

PtNr 

Azymut 

Odleg 

Offset 

OBLICZ SZUKAJ ↓ 

LISTA ENH |← 

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 
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6.5.1.2. Zadanie odwrotne 
 

 
Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 

Elementy obliczane 

α – azymut linii P1-P2 
d1 – odległość skośna P1-P2 
d2 – odległość pozioma P1-P2 
d3 – przewyższenie P1-P2 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Zad.Proste&Odwrotne -> Zad. Odwrotne 
2. W otwartym oknie Zad.Odwrotne w polach „Z” oraz „Do” należy zdefiniować punkty o znanych 

współrzędnych wyznaczające początek i koniec linii. Można to zrobić następującymi metodami. 
 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  

F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Z” lub „Do” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Z” lub „Do”, a następnie 
wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 

  

Zad.Odwrotne 

MIERZ 

Z 

Do 

OBLICZ SZUKAJ ↓ 

LISTA ENH |← 
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3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno Zad. Odwr. Wyniki, gdzie wyświetlone są wyniki obliczeń. 
AZ – azymut linii wyznaczonej przez 2 znane punkty 

 - odległość pozioma między znanymi punktami 

 - odległość skośna między znanymi punktami 

 - przewyższenie między znanymi punktami 
 
Aby zapisać wyniki obliczeń naciśnij F4 [REJ]. Aby rozpocząć obliczenie zadania odwrotnego ponownie 
naciśnij [ESC]. 

 

 
 

6.5.2. Punkty przecięcia 
 
Aby uruchomić program, w menu COGO wybierz F2 [Punkty Przeciecia]. W następnym oknie możesz 
wybrać rodzaj obliczeń: 

1. azymut – azymut, 
2. azymut – długość, 
3. długość – długość, 
4. przez punkty 

 
6.5.2.1. Azymut - azymut 
 

 
 

Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 

α1 – azymut P1-P3 

α2 – azymut P2-Pe 

Elementy obliczane 
P3 – punkt obliczany 

 
  

Zad.Odwr.Wyniki 

Punkt1 

REJ 

Punkt2 

AZ 

P1 
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1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Punkty Przecięcia -> Azymut – Azymut. 
2. W otwartym oknie Azymut-Azymut w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty o 

znanych współrzędnych, natomiast w polach „Azymut” należy podać znane azymuty do punktu 
obliczanego. Wyboru punktów znanych można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1” lub „Punkt2”, a 
następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 
3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 

obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

 
 
  

Azymut-Azymut 

Punkt1 

↓ 

|← 

Azymut 

Punkt2 

Azymut 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

Wpisz Dane! 
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4. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 
wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
 
6.5.2.2. Azymut - długość 
 

 
 

Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 

α – azymut P1-P3 (P1-P4) 
r – promień (odległość P2-P4/P2-P3) 

Elementy obliczane 
P3 – punkt obliczany 
P4 – punkt obliczany 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Punkty Przecięcia -> Azymut – Długość. 
2. W otwartym oknie Azymut-Dlugosc w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty o 

znanych współrzędnych. W polu „Azymut” należy podać znany azymut do punktu obliczanego, 
natomiast w pole „Odleg” – odległość do punktu obliczanego (promień okręgu, tak jak na rysunku). 
Wyboru punktów znanych można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1” lub „Punkt2”, a 
następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 

r 
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3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 

dwóch punktów obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Pierwszy z obliczonych 
punktów znajduje się dalej na linii wyznaczonej przez azymut (na rysunku punkt P4), a drugi  
z obliczonych punktów – bliżej (na rysunku punkt P3). Nadaj numer obliczonym punktom, a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczone punkty do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonych punktów.  

 

 
 

Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 
wybierzesz F4 [OK], to obliczone punkty zostaną dodane do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  
 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
  

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 

Azymut-Dlugosc 

↓ 

|← 

Azymut 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Wpisz Dane! 

Punkt1 

Punkt2 

Odleg 

COGO Nowy Punkt 

TYCZ 

NowyPt2 

REJ 

NowyPt 
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6.5.2.3. Długość- długość 
 

 
 

Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 
r1 – promień 1 (odległość P1-P3/P1-P4) 
r2 – promień 2 (odległość P2-P3/P2-P4) 

Elementy obliczane 
P3 – punkt obliczany 
P4 – punkt obliczany 

 
 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Punkty Przecięcia -> Długość – Długość. 
2. W otwartym oknie Azymut-Dlugosc w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty o 

znanych współrzędnych, natomiast w pola „Odleg” – odległości do punktów obliczanych (promień 
okręgu, tak jak na rysunku). Wyboru punktów znanych można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1” lub „Punkt2”, a 
następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
  

Dlugosc-Dlugosc 

↓ 

|← 

Odleg 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Wpisz Dane! 

Punkt1 

Punkt2 

Odleg 
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4. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 
dwóch punktów obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Pierwszy z obliczonych 
punktów znajduje się dalej na linii wyznaczonej przez azymut (na rysunku punkt P4), a drugi  
z obliczonych punktów – bliżej (na rysunku punkt P3). Nadaj numer obliczonym punktom, a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczone punkty do bazy danych lub 

 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonych punktów.  
 

 
 

Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 
wybierzesz F4 [OK], to obliczone punkty zostaną dodane do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  
 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
 
6.5.2.4. Długość- długość 
 

 
 

Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 
P3 – punkt o znanych współrzędnych  
P4 – punkt o znanych współrzędnych 

Elementy obliczane 
P5 – punkt obliczany 
 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 

COGO Nowy Punkt 

TYCZ 

NowyPt2 

REJ 

NowyPt 



 

S t r o n a | 58 z 102  
 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Punkty Przecięcia -> Przez punkty. 
2. W otwartym oknie Przez 4 Punkty w polach „Punkt1”, „Punkt2”, „Punkt3” oraz „Punkt4” należy 

zdefiniować punkty o znanych współrzędnych, wyznaczających 2 linie przecinające się (linie a i b na 
obrazku). Wyboru punktów znanych można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1”, „Punkt2”, „Punkt 3” lub „Punkt 4”  wpisz nazwy 
szukanych punktów, a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania  
z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pola „Punkt1”, „Punkt2”, „Punkt 
3” lub „Punkt 4” , a następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 
3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 

obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

 
 
4. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 

wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

Przez 4 Punkty 

↓ 

|← 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Punkt1 

Punkt2 

Punkt3 

Punkt4 
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Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
  

6.5.3. Rzutowanie i domiar  
 
6.5.3.1. Rzutowanie na prostą 
 

 
 

Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 
P3 – punkt o znanych współrzędnych 

Elementy obliczane 
P4 – punkt obliczany 
d1 – bieżąca (odległość P1-P4) 
d2 – domiar (odległość P4-P3) 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Rzutowanie&Domiar -> Rzut na Prostą. 
2. W otwartym oknie Rzut na Prosta w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty  

o znanych współrzędnych, wyznaczających linię bazową (P1-P2). W polu „OffsPt” należy wprowadzić 
punkt, który będzie rzutowany na linię (P3). Wyboru punktów znanych można dokonać następującymi 
metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1”, „Punkt2” lub „OffsPt”  wpisz nazwy szukanych 
punktów, a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania  
z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pola „Punkt1”, „Punkt2” lub 
„OffsPt”, a następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 
 
 
 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 
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3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 
obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

 
 
4. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 

wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
 
 
  

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

Rzut na Prosta 

↓ 

|← 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Definiuj Linie! 

Punkt2 

OffsPt 

Wprowadz Punkt! 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 

Punkt1 
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6.5.3.2. Punkt na domiarze 
 

 
 
Elementy znane 
P1 – punkt o znanych współrzędnych 
P2 – punkt o znanych współrzędnych 
b – bieżąca  
a – domiar 

Elementy obliczane 
P3 – punkt obliczany 
 

 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Rzutowanie&Domiar -> Punkt na Domiarze. 
2. W otwartym oknie Pkt na Domiarze w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty  

o znanych współrzędnych, wyznaczających linię bazową (P1-P2). W polu „Podluz” należy podać bieżącą, 
a w polu „Poprz” – domiar do punktu obliczanego (P3). Wyboru punktów znanych można dokonać 
następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pola „Punkt1” lub „Punkt2”, a 
następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 
3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 

obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

Pkt na Domiarze 

↓ 

|← 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Punkt2 

Punkt1 

Podluz 

Poprz 

Wstaw Przesuwy! 
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4. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 

wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

 
 

Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
 

6.5.4. Przedłużenie linii 
 

 
 

Elementy znane 
1 – punkt o znanych współrzędnych 
3 – punkt o znanych współrzędnych 
ΔL1 lub ΔL2 – długość (przedłużenie) 

Elementy obliczane 
2 lub 4 – punkt na przedłużeniu 
 

 

  

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 
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1. Wybierz [MENU] -> Programy -> COGO -> Przedłużenie linii. 
2. W otwartym oknie Przedluz. Linii w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” należy zdefiniować punkty  

o znanych współrzędnych, wyznaczających linię bazową (1-3). W polu „Odleg” należy podać odległość, 
która będzie odłożona wzdłuż linii (ΔL1 lub ΔL2). Następnie w polu „BasePt” należy podać, od którego 
punktu linii ma być liczone przedłużenie (1 lub 3). Wyboru punktów znanych można dokonać 
następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  
F1 [LISTA]. 

 Wyszukanie znanego punktu – w pola „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwy szukanych punktów,  
a następnie naciśnij F3 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem  
znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i 
wybierz F2 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pola „Punkt1” lub „Punkt2”, a 
następnie wybierz F1 [MIERZ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 

3. Naciśnij F2 [OBLICZ]. Wyświetli się okno COGO Nowy Punkt. Będą w nim wyświetlone współrzędne 
obliczone na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Nadaj numer obliczonemu punktowi,  
a następnie 

 naciśnij F4 [REJ], aby zapisać obliczony punkt do bazy danych lub 
 naciśnij F1 [TYCZ], aby przejść do tyczenia obliczonego punktu.  

 

 
 
4. Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś F1 [Tycz], pojawi się komunikat „Zapisać Nowy Punkt?” Jeżeli 

wybierzesz F4 [OK], to obliczony punkt zostanie dodany do listy punktów. Jeżeli wybierzesz  
F1 [ANULUJ], od razu przejdziesz do ekranu COGO Tyczenie.  

 

COGO Nowy Punkt 

X/N 

TYCZ 

NowyPt 

Y/E 

REJ 

Pkt na Domiarze 

↓ 

|← 

SZUKAJ OBLICZ 

ENH 

MIERZ 

LISTA 

Punkt1 

Punkt2 

Odleg 

BasePt 

Definiuj Linie! 

Wybierz Pt Baz.! 
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Tyczenie w module COGO odbywa się analogicznie jak opisano w rozdziale 6.3. Tycznie, z zastrzeżeniem, 
że jest ono ograniczone tylko do tyczenia biegunowego. 
 

6.6. Czołówki 
 
Ten program służy do obliczania odległości skośnej, poziomej, przewyższenia i spadku pomiędzy dwoma 
punktami (mierzonymi lub znajdującymi się w pamięci tachimetru). 
 
Aby uruchomić program w oknie startowym Pomiar należy nacisnąć przycisk [MENU], następnie F1 
[Programy], następnie przejść do strony 2/3 za pomocą przycisku [PAGE], a następnie wybrać  
F1 [Czolowki]. Teraz należy ustawić obiekt, stanowisko i orientację i nacisnąć F4 [START]. Należy wybrać 
jedną z dwóch metod obliczania czołówek: 
a) metoda poligonowa (AB, BC) [F1], 
b) metoda radialna (AB, AC) [F2]. 
 

6.6.1. Metoda poligonowa (AB, BC) 
 

 
 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> Czołówki -> Poligonowo. 
2. W otwartym ekranie Poligonowo w polu „Punkt1” wybierz punkt A i wpisz wysokość lustra „hl”. Wyboru 

punktu A można dokonać następującymi metodami. 
 Wybranie punktu z listy – wybierz F3 [LISTA] i wskaż punkt na liście. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „Punkt1” wpisz nazwę szukanego punktu, a następnie 

naciśnij F2 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  
i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1”, a następnie 
wybierz F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

COGO Tyczenie 

hl 

OD+REJ EDM 

PtNr 

H/Z 

ODL REJ 
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3. Wskaż punkt B („Punkt2”) analogicznie jak w punkcie 2 powyżej. 
4. Po zatwierdzeniu punktu B wyświetli się ekran Wyniki składający się z 2 stron. Wyświetlone są na nic 

następujące wartości: 

 Spadek - nachylenie między punktem A a B wyrażone w %, 

  - odległość pozioma A-B, 

  - odległość skośna A-B, 

  - przewyższenie A-B, 
 AZ - azymut odcinka A-B. 

 

 
 

Znaczenie przycisków dolnego paska funkcyjnego 
F1 [NowyP1] – przejście do obliczenia nowych miar czołowych (reset programu), 
F2 [NowyP2] – Aktualny punkt B jest ustawiony jako punkt A następnej czołówki; należy zmierzyć nowy 
     punkt B, 
F4 [RADIAL] – zmiana metody na radialną. 
 

6.6.2. Metoda radialna (AB, AC) 
 

 

Poligonowo 

OD+REJ ↓ 

Punkt1 

SZUKAJ LISTA 

Punkt2 

hl 

ODL ↓ REJ EDM 

ENH |← 

Wyniki 

NowyP1 

Punkt2 

Punkt1 

Spadek 

NowyP2 RADIAL 

Stanowisko 

A 

D 

C 

B 
Czołówka A-B 

Czołówka A-C 

Czołówka A-D 

AzA-D 

AzA-C 

AzA-B 
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1. Wybierz [MENU] -> Programy -> Czołówki -> Radialnie. 
2. W otwartym oknie NowPt1 w polu „NowPt1” wybierz punkt A i wpisz wysokość lustra „hl”. Wyboru 

punktu A można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – wybierz F3 [LISTA] i wskaż punkt na liście. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „Punkt1” wpisz nazwę szukanego punktu, a następnie 

naciśnij F2 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  
i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1”, a następnie wybierz 
F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
 

3. Wskaż punkt B („Punkt2”) analogicznie jak w punkcie 2 powyżej. 
4. Po zatwierdzeniu punktu B wyświetli się ekran Wyniki składający się z 2 stron. Wyświetlone są na nic 

następujące wartości: 

 Spadek - nachylenie między punktem A a B wyrażone w %, 

  - odległość pozioma A-B, 

  - odległość skośna A-B, 

  - przewyższenie A-B, 
 AZ - azymut odcinka A-B. 

 

 
 

Znaczenie przycisków dolnego paska funkcyjnego 
F1 [NowyP1] – przejście do obliczenia nowych miar czołowych (reset programu), 
F2 [NowyP2] – aktualny punkt A pozostaje punktem A następnej czołówki; należy zmierzyć nowy punkt C, 
F4 [POLIGO] – zmiana metody na poligonową. 
  

Wyniki 

NowyP1 

Punkt2 

Punkt1 

Spadek 

NowyP2 POLIGO 

NowPt2 

OD+REJ ↓ 

Punkt1 

SZUKAJ LISTA 

ODL ↓ REJ EDM 

ENH |← 

Punkt2 

hl 
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6.7. Powierzchnia 
 
Ten program służy do obliczania powierzchni poziomych definiowanych przez odcinki łączące punkty  
o znanych współrzędnych (mierzone lub wczytywane z pamięci instrumentu). 
 

 
a – punkt startowy 

b – obwód wieloboku 
c – obliczona powierzchnia (odcinek zamykający) łączy ostatni punkt z punktem startowym 

 

Aby uruchomić program należy w ekranie startowym Pomiar nacisnąć [MENU], następnie F1 [Programy], 
następnie przejść na stronę 2/3 za pomocą przycisku [PAGE], następnie wybrać F2 [Powierzchnia], ustawić 
obiekt, stanowisko i nawiązanie i nacisnąć F4 [Start]. 
 
1. W otwartym oknie Powierzchnia w pole „PtNr” należy wprowadzić numer punktu startowego poligonu 

ograniczającego powierzchnię. Wyboru punktu można dokonać następującymi metodami. 
 Wybranie punktu z listy – przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i wybierz  

F3 [LISTA]. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „Punkt1” wpisz nazwę szukanego punktu, a następnie 

naciśnij F2 [SZUKAJ], który znajduje się na trzecim poziomie dolnego paska funkcyjnego. Możesz 
również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  
i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1”, a następnie wybierz 
F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

 
  

Powierzchnia 

OD+REJ 

PktNr 

EDM WYNIK ↓ 

ODL REJ LISTA ↓ 

 ENH SZUKAJ |← 

hl 

Nr.Pkt 

Pow. 
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2. Wykonaj czynność opisaną w punkcie 1 dla kolejnych punktów (wierzchołków wieloboku). Po każdym 
pomiarze liczba w polu „Nr.Pkt” zwiększy się o 1 wskazując ile punktów zostało do tej pory 
zmierzonych. W polu „Pow.” Na bieżąco będzie wyświetlana powierzchnia wieloboku o wierzchołkach  
w zmierzonych lub wybranych punktach. 

3. Po pomiarze co najmniej 3 punktów możesz nacisnąć F3 [WYNIK].  
4. W otwartym oknie Powierzchnia wyświetlą się wyniki obliczeń zawierające następujące informacje: 

 „Nr. Pkt” – liczba zmierzonych/wybranych punktów (wierzchołków wieloboku), 
 „Pow.” – obliczona powierzchnia wieloboku w m2, 
 „Pow.” – obliczona powierzchnia w ha, 
 „Dlugosc” – obwód wieloboku. 

 

 
 
5. Naciśnij F1 [NOWY], aby rozpocząć pomiar nowej powierzchni, F4 [DodajP], aby dodać kolejny 

wierzchołek do aktualnego wieloboku lub [ESC], aby wyjść z programu. 
 

6.8. Wysokość niedostępna 
 
Ten program służy do wyznaczania wysokości punktu, którego nie można zmierzyć metodą bezpośrednią. 
Aby móc skorzystać z tego programu musi być możliwość pomiaru punktu dokładnie pod punktem 
niedostępnym. 
 

 
1 – punkt niedostępny 
2 – różnica wysokości 
3 – odległość pozioma 

4 – punkt bazowy 
 

Aby uruchomić program należy w ekranie startowym Pomiar nacisnąć [MENU], następnie F1 [Programy], 
następnie przejść na stronę 2/3 za pomocą przycisku [PAGE], następnie wybrać F3 [Wys. Niedostępna], 
ustawić obiekt, stanowisko i nawiązanie i nacisnąć F4 [Start]. 
  

Powierzchnia 

NOWY 

Nr.Pkt 

Pow. 

Pow. 

Dlugosc 

DodajP 
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1. W otwartym oknie Pkty Bazowe należy podać numer punktu bazowego (pole „BasePt”) oraz wysokość 
lustra (pole „hl”). 
UWAGA! Jeżeli wysokość lustra jest nieznana, naciśnij F1 [h lust] na drugim poziomie 
dolnego paska funkcyjnego i przejdź od razu do punktu 4. 

 

 
 
2. Wyceluj na pryzmat na punkcie bazowym, położonym dokładnie pod punktem niedostępnym i naciśnij 

F1 [OD+REJ]. 
3. Otworzy się okno Punkt Niedostepny. Wyceluj na punkt niedostępny. Wraz ze zmianą odczytu koła 

pionowego V, w polu  wyświetlona zostanie różnica wysokości między punktem bazowym 
a punktem nie dostępnym, natomiast w polu „H/Z” wyświetlona zostanie współrzędna H punktu 
niedostępnego. 
Naciśnij F1 [PktBaz] aby rozpocząć pomiar nowego punktu bazowego, F4 [ZAPIS] – aby zapisać wyniki 
lub [ESC] – aby zakończyć działanie programu.  

 

 
 

4. Jeżeli wysokość lustra jest nieznana to w pierwszym ekranie Pkty bazowe po wybraniu F1 [h lust] 
zniknie pole „hl”, a przycisk [h lust] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego zmieni się na 
[POWROT]. Jeżeli chcesz powrócić do opcji pomiaru punktu niedostępnego ze znaną wysokością 
pryzmatu na punkcie bazowym, naciśnij F1 [POWROT].  

5. Wyceluj na pryzmat i naciśnij F1 [Od+REJ] na pierwszym poziomie dolnego paska funkcyjnego. 

6. W otwartym oknie Pkty Bazowe. W polu  będzie wyświetlona odległość pozioma między 
stanowiskiem a punktem bazowym. 

 

Pkty Bazowe 

OD+REJ 

BasePt 

hl 

ODL REJ ↓ 

h lust EDM |← 

Cel na Pt Bazowy! 

Punkt Niedostepny 

PktBaz 

BasePt 

ZAPIS 

Cel na Pt Niedostep! 

PtNdos 

Pkty Bazowe 

POWROT 

BasePt 

hl 

Kat-V 
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7. Wyceluj na punkt bazowy (na ziemi) i naciśnij F4 [Kat-V]. W ten sposób został ustawiony punkt 
bazowy. 

8. Dalej postępuj tak jak w punkcie 3. 
 

6.9. Linia/Łuk odniesienia 
 
Ten program służy do wynoszenia w teren punktów na linii lub łuku o zadanych parametrach. 
 
Aby uruchomić program należy w ekranie startowym Pomiar nacisnąć [MENU], następnie F1 [Programy], 
następnie przejść na stronę 2/3 za pomocą przycisku [PAGE], następnie wybrać F4 [Linia/Luk Odnie.], 
ustawić obiekt, stanowisko i nawiązanie i nacisnąć F4 [Start]. 
Użytkownik ma do wyboru dwie metody: linia odniesienia oraz łuk odniesienia. 
 

6.9.1. Linia odniesienia 
 
Aby zdefiniować linię odniesienia, w odniesieniu do której tachimetr będzie obliczał współrzędne 
mierzonych punktów, należy najpierw zdefiniować linię bazową. Linia odniesienia może być przesunięta 
względem linii bazowej wzdłuż osi X, osi Y, osi H oraz może być obrócona o zadany kąt. 
 

 
 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> Linia/Łuk odniesienia -> Linia odnies. 
2. W otwartym oknie Def. Bazy należy zdefiniować linię bazową przez określenie 1. i 2. punktu bazowego. 

W tym celu należy w polach „Punkt1” oraz „Punkt2” zdefiniować punkty bazowe. Wyboru punktu można 
dokonać następującymi metodami. 
 Wybranie punktu z listy – wybierz F3 [LISTA]. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „Punkt1” lub „Punkt2” wpisz nazwę szukanego punktu,  

a następnie naciśnij F2 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  
i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Punkt1” lub „Punkt2”,  
a następnie wybierz F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

 
 

1. punkt  
bazowy 

Kąt 
obrotu 

Punkt 
odniesienia 

2. punkt  
bazowy 
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3. Po zatwierdzeniu 2. Punktu bazowego otworzy się okno Linia Odniesienia. W polu  wyświetlona 
jest długość linii bazowej. Można tutaj zdefiniować linię odniesienia przez podanie jej przesunięcia 
podłużnego, poprzecznego, pionowego oraz kątu obrotu. Jeżeli wszystkie wartości przesunięć („Poprz”,  
„Podluz”, „H/Z”) i obrotu („Obrot”) będą równe 0, to linia odniesienia będzie równa linii bazowej. 
W ekranie Linia Odniesienia dolny pasek funkcyjny składa się z następujących opcji: 

 F1 [NowaLn] – powrót do ekranu Def. Bazy, aby zdefiniować linię bazową na nowo, 

 F2 [MIERZ] – przejście do ekranu tyczenia linii, 
 F3 [TYCZ] – przejście do tyczenia punktu na zadanej bieżącej i domiarze, 
 F4 [USTAW0] – ustawienie wszystkich wartości przesunięć i obrotu na 0. 

 

 
 
6.9.1.1. Tyczenie linii 
 
1. Po zdefiniowaniu linii bazowej i przesunięć linii odniesienia w ekranie Linia Odniesienia naciśnij  

F2 [MIERZ]. 
2. Otworzy się ekran Linia Odnies. Pom. Podaj numer punktu („PtNr”), wysokość pryzmatu („hl”), wyceluj 

na cel i naciśnij F1 [OD+REJ]. Jeżeli chcesz tylko tyczyć bez zapisu do pamięci, możesz naciskać  
F2 [ODL]. Możesz również wybrać znany punkt z listy (F3 [LISTA] na drugim poziomie dolnego paska 
funkcyjnego), wyszukać punkt (F3 [SZUKAJ] na trzecim poziomie dolnego paska funkcyjnego) lub 
wpisać nowy punkt (F1 [ENH] na trzecim poziomie dolnego paska funkcyjnego). Po każdym pomiarze 
lub wyborze punktu zaktualizowane zostaną wartości przesunięć, czyli: 

  - bieżąca aktualnie mierzonego/wybranego punktu (odległość między punktem 
początkowym linii odniesienia, a punktem zmierzonym/wybranym wzdłuż linii odniesienia), 

 - domiar aktualnie mierzonego/wybranego punktu (odległość zmierzonego/wybranego 
punktu od linii referencyjnej); domiar jest dodatni jeśli punkt znajduje się po prawej stronie linii, 

  - różnica wysokości pomiędzy pierwszym punktem linii referencyjnej, a aktualnie 
zmierzonym/wybranym punktem. 

Def. Bazy 

OD+REJ 

hl 

Punkt1 

Punkt2 

SZUKAJ LISTA ↓ 

ODL REJ EDM ↓ 

 
ENH |← 

Poprz 

H/Z 

Obrot 

MIERZ TYCZ USTAW0 

Podluz 

Linia Odniesienia 

NowaLn 
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6.9.1.2. Tyczenie punktu na zadanej bieżącej i domiarze 
 
1. Po zdefiniowaniu linii bazowej i przesunięć linii odniesienia w ekranie Linia Odniesienia naciśnij  

F3 [TYCZ]. 
2. Otworzy się ekran Wpisz Ortogonal. Podaj numer punktu („PtNr”), wysokość lustra („hl”) i podaj żądany 

domiar („Poprz”), bieżącą („Podluz”) oraz przesunięcie wysokościowe  względem pierwszego punktu linii 
odniesienia („H/Z”). Jeżeli chcesz ustawić wszystkie parametry na 0, naciśnij F3 [USTAW 0]. Po 
wpisaniu wszystkich wartości naciśnij F4 [OK]. 

 

 
 

3. Otworzy się ekran Tycz.Ortogonaln. Składa się z dwóch stron, które zmienia się naciskając przycisk 
[PAGE]. Są one podzielone następująco: 

 strona 1/2 – tyczenie biegunowe punktu o wprowadzonych przesunięciach, 
 strona 2/2 – tyczenie ortogonalne (w odniesieniu do zdefiniowanej linii odniesienia). 

Jeżeli chcesz zapisać punkt tyczony, przejdź do drugiego poziomu dolnego paska funkcyjnego i naciśnij 
F1 [OD+REJ]. Jeżeli chcesz zdefiniować nowy punkt do wytyczenia przez wprowadzenie nowych 
wartości przesunięć, naciśnij F3 [NastPt] lub [ESC]. Jeżeli chcesz powrócić do ekranu Linia Odniesienia, 
aby zdefiniować nową linię, naciśnij F3 [RefLin] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
 

          
 
  

Linia Odnies. Pom. 

OD+REJ 

PtNr 

hl 

podl 

poprz 

ODL REJ ↓ 

Wpisz Ortogonal. 

POWROT 

PtNr 

hl 

Poprz 

Podluz 

H/Z 

USTAW0 OK 

Wpisz Ortogonal.! 

→ 

[PAGE] 

Tycz.Ortogonaln 

ODL 

PtNr 

hl 

REJ NastPt ↓ OD+REJ EDM RefLin |← 

Tycz.Ortogonaln 

PtNr 

hl 
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6.9.2. Łuk odniesienia 
 
Ta funkcja służy do definiowania łuków kołowych i tyczenia punktów w odniesieniu do nich. 
 

 
 
 
 

UWAGA: 
 Wszystkie łuki są definiowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 Wszystkie obliczenia są wykonywane tylko w dwóch wymiarach (X,Y). 

 
 
1. Wybierz [MENU] -> Programy -> Linia/Łuk odniesienia -> Łuk odniesienia. 
2. Otworzy się okno Wybor Metody Tyczenia. Użytkownik może zdefiniować łuk przez określenie 

 punktu środkowego i punktu początkowego łuku, 
 punktu początkowego, punktu końcowego i promienia łuku (F2 [PtPocz&PtKon&Promien]). 

 

 
 
6.9.2.1. Łuk przez punkt środkowy i początkowy 
 
1. W oknie Wybor Metody Tyczenia wybierz F1 [PtSrod & PtPocz]. 
2. Należy teraz wybrać punkt środkowy, a następnie początkowy łuku. Wyboru punktu można dokonać 

następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – wybierz F3 [LISTA]. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „Srod” lub „PtPocz” wpisz nazwę szukanego punktu,  

a następnie naciśnij F2 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 
 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  

i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Srod” lub „PtPocz”, a 
następnie wybierz F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

 

Punkt 

tyczony 

Bieżąca 

łuku 

(długość 

łuku) 

Punkt 

początkowy 

łuku 

Punkt 

końcowy 

łuku 

Promień Środek 

łuku 

Domiar 

(offset) 

Wybor Metody Tyczenia 

PtSrod & PtPocz 

PtPocz&PtKon&Promien 
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3. Po wyborze punktu początkowego wyświetli się ekran Luk Odniesienia, na którym zostaną wyświetlone 
parametry łuku.  

 F1 [NowLuk] – zdefiniuj łuk od nowa, 
 F3 [MIERZ] – przejdź do tyczenia łuku, 
 F4 [TYCZ] – przejdź do tyczenia łuku na zadanej bieżącej i domiarze. 

 

 
 

6.9.2.2. Łuk przez punkt początkowy, końcowy i promień 
 
1. W oknie Wybor Metody Tyczenia wybierz F2 [PtPocz&PtKon&Promien]. 
2. Należy teraz wybrać punkt początkowy, punkt końcowy, a następnie wpisać promień łuku. Wyboru 

punktu można dokonać następującymi metodami. 

 Wybranie punktu z listy – wybierz F3 [LISTA]. 
 Wyszukanie znanego punktu – w pole „PtPocz” lub „PtKon” wpisz nazwę szukanego punktu,  

a następnie naciśnij F2 [SZUKAJ]. Możesz również użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*”. 

 Wprowadzenie nowego punktu – przejdź do trzeciego poziomu dolnego paska funkcyjnego  
i wybierz F1 [ENH], a następnie wprowadź nazwę i współrzędne nowego punktu; punkt zostanie 
dodany do listy punktów. 

 Pomiar punktu – wpisz numer punktu, który będziesz mierzył w pole „Srod” lub „PtPocz”, a 
następnie wybierz F1 [OD+REJ] i wykonaj pomiar punktu. 

Def.Luku Odnie. 

OD+REJ 

Srod 

PtPocz 

hl 

SZUKAJ LISTA ↓ 

ODL REJ EDM ↓ 

ENH |← 

Luk Odniesienia 

NowLuk 

Srod 

PtPocz 

PtKon 

Prom 

MIERZ TYCZ 
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3. Otworzy się okno Luk Odniesienia, w którym należy wpisać promień okręgu i zatwierdzić przyciskiem  

F4 [OK]. 
4. Po wpisaniu długości promienia otworzy się okno Luk Odniesienia, w którym zostaną wyświetlone 

parametry łuku. 

 F1 [NowLuk] – zdefiniuj łuk od nowa, 
 F3 [MIERZ] – przejdź do tyczenia łuku, 
 F4 [TYCZ] – przejdź do tyczenia łuku na zadanej bieżącej i domiarze. 

 

 
 

6.9.2.3. Tyczenie łuku 
 
1. Po zdefiniowaniu łuku, w ekranie Luk Odniesienia naciśnij F3 [MIERZ]. 
2. Po zdefiniowaniu linii bazowej i przesunięć linii odniesienia w ekranie Linia Odniesienia naciśnij  

F2 [MIERZ]. 
3. Otworzy się ekran Pomiar Podl. I Poprz. Podaj numer punktu („PtNr”), wysokość pryzmatu („hl”), 

wyceluj na cel i naciśnij F1 [OD+REJ]. Jeżeli chcesz tylko tyczyć bez zapisu do pamięci, możesz 
naciskać F2 [ODL]. Możesz również wybrać znany punkt z listy (F3 [LISTA] na drugim poziomie dolnego 
paska funkcyjnego), wyszukać punkt (F3 [SZUKAJ] na trzecim poziomie dolnego paska funkcyjnego) lub 
wpisać nowy punkt (F1 [ENH] na trzecim poziomie dolnego paska funkcyjnego). Po każdym pomiarze 
lub wyborze punktu zaktualizowane zostaną wartości przesunięć, czyli: 

 Dl.Luk – bieżąca aktualnie mierzonego/wybranego punktu (odległość między punktem 
początkowym łuku, a punktem zmierzonym/wybranym wzdłuż łuku), 

 Offset – domiar aktualnie mierzonego/wybranego punktu (odległość zmierzonego/wybranego 
punktu od łuku); domiar jest dodatni jeśli punkt znajduje się po prawej łuku, 

  – różnica wysokości pomiędzy punktem początkowym łuku, a aktualnie 
zmierzonym/wybranym punktem. 

 

Def.Luku Odnie. 

OD+REJ 

PtKon 

hl 

SZUKAJ LISTA ↓ 

ODL REJ EDM ↓ 

ENH |← 

PtPocz 
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6.9.2.4. Tyczenie punktów na łuku, cięciw i kątów 
 
Po zdefiniowaniu łuku, w ekranie Luk Odniesienia naciśnij F4 [TYCZ]. Możesz wybrać spośród czterech 
dostępnych metod tyczenia: 

 F1 – Tyczenie punktów w odniesieniu do łuku, 
 F2 – Tyczenie interwałów, 
 F3 – Tyczenie cięciw, 
 F4 – Tyczenie kątów. 

 

 
 
Tyczenie punktów w odniesieniu do łuku 
 
 

 
 
 
 

OZNACZENIA: 
Długość łuku – odległość od punktu zmierzonego do punktu tyczonego zrzutowanego na łuk, mierzona wzdłuż łuku 

Offset – odległość od punktu tyczonego do łuku 
  

Pomiar Podl. i Poprz. 

OD+REJ 

PtNr 

hl 

Dl.Luk 

Offset 

ODL REJ ↓ 

Punkt 

tyczony 

Długość  

łuku 

(bieżąca) 

Punkt 

początkowy 

łuku 

Punkt 

końcowy 

łuku 

Promień Środek 

łuku 

Offset 

(domiar) 

Punkt 

zmierzony 

Luk Odnies.-Tyczenie 

F1 

Wytycz Punkt 

Wytycz Luk 

Wytycz Cieciwy 

Wytycz Kat Srodk. 

F2 F3 F4 
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1. W ekranie Luk Odnies.-Tyczenie wybierz F1 [Wytycz Punkt]. 
2. W ekranie Tyczenie punktu wpisz numer punktu wytyczenia i podaj jego bieżącą (długość łuku, pole 

„Dl.Luk”) i domiar (pole „Offset”). Jeżeli chcesz ustawić wartości tych parametrów na 0, naciśnij F1 
[USTAW0]. Zatwierdź wprowadzone wartości przyciskiem F4 [OK].  

 

 
 
3. W następnym ekranie Wytycz Luk Odniesienia podaj numer punktu i wysokość pryzmatu, wyceluj na 

punkt i naciśnij F1 [ODL]. Należy teraz przesuwać pryzmat zgodnie ze wskazaniami tachimetru, aż 
wartości domiarów będą równe 0 lub będą spełniały założone wymagania dokładnościowe. Możesz 
zapisać wynik tyczenia przez naciśnięcie F2 [REJ] lub F1 [OD+REJ] na drugim poziomie dolnego paska 
funkcyjnego. 
Aby zdefiniować kolejny punkt, naciśnij F3 [NastPt]. 
 

 
 

Tyczenie interwałów 
 
Ta funkcja służy do wyznaczenia wytyczenia punktów dzielących łuk na równe części (interwały).  
 

 

Tyczenie Punktu 

USTAW0 

PtNr 

Dl.Luk 

Offset 

OK 

Wytycz Luk Odniesienia 

ODL 

PtNr 

hl 

REJ NastPt ↓ 

Środek  

łuku 

Punkt 

podziału 

Punkt 

podziału 

Długość 

interwału 

Długość 

interwału 

Punkt 

początkowy łuku 

Punkt końcowy 

łuku 

Promień 
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W tym programie należy określić jaka będzie długość interwału (odległość między kolejnymi punktami 
podziału wzdłuż łuku). Jeżeli długość łuku nie jest wielokrotnością zadanej długości interwału, pozostaje 
reszta z podziału. Użytkownik ma trzy możliwości uwzględnienia tej reszty:  

1. dodanie reszty do długości pierwszego odcinka, 
2. ustanowienie ostatniego odcinka o długości równej reszcie, 
3. rozrzucenie reszty pomiędzy wszystkie odcinki. 

Przykład 
Długość zdefiniowanego łuku to 2,030 m. Użytkownik chce obliczyć współrzędne punktów dzielących łuk 
rozmieszczone co 0,500 m. Poniżej przedstawiono długości poszczególnych interwałów przy zastosowaniu 
każdej z wyżej wymienionych metod: 

1. 0,530 – 1,030 – 1,530 – 2,030, 
2. 0,500 – 1,000 – 1,500 – 2,000 – 2,030, 
3. 0,508 – 1,015 – 1,523 – 2,030.    

  
1. W ekranie Luk Odnies.-Tyczenie wybierz F2 [Wytycz Luk]. 
2. Otworzy się ekran Tyczenie Luku. Należy podać tu numer punktu, który będzie tyczony (pole „PtNr”) 

oraz wybrać metodę uwzględnienia reszty („PtPocz” – metoda 1, „Kon. Luku” – metoda 2, „Podzial” – 
metoda 3). 
Następnie w pole „DluLuk” należy wpisać długość łuku pomiędzy kolejnymi punktami (interwał). 
Dodatkowo można podać offset, jeżeli punkty mają być odsunięte od łuku. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych, w polu „Dl.Luk” wyświetlona zostanie bieżąca pierwszego punktu 
podziału (tj. długość łuku w pierwszym punkcie podziału). Naciskając przyciski F2 [Pkt-] oraz F3 [Pkt+], 
wybieramy, który punkt podziału będzie tyczony. Po wybraniu żądanego punktu należy nacisnąć F4 
[OK], aby przejść do tyczenia. 
Jeżeli chcesz ustawić wartości wszystkich parametrów na 0, naciśnij F1 [USTAW0].  
 

 
 

3. Otworzy się ekran Wytycz Luk Odniesienia. Podaj numer punktu i wysokość pryzmatu, wyceluj na punkt 
i naciśnij F1 [ODL]. Należy teraz przesuwać pryzmat zgodnie ze wskazaniami tachimetru, aż wartości 
domiarów będą równe 0 lub będą spełniały założone wymagania dokładnościowe. Możesz zapisać wynik 
tyczenia przez naciśnięcie F2 [REJ] lub F1 [OD+REJ] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
Aby zdefiniować kolejny punkt, naciśnij F3 [NastPt]. 
 

 

Tyczenie Luku 

USTAW0 

Reszta 

PtNr 

DluLuk 

Dl.Luk 

Offset 

Pkt- Pkt+ OK 

Wytycz Luk Odniesienia 

ODL 

PtNr 

hl 

REJ NastPt ↓ 

Kon.Luku 
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Tyczenie cięciw 
 
Ta funkcja służy do tyczenia cięciw łuku o równej długości. 
 

 
 
 

W tym programie należy określić jaka będzie długość cięciwy (długość odcinka między kolejnymi punktami 
podziału). Jeżeli długość cięciwy nie jest dobrana w taki sposób, że pierwszy punkt pierwszej cięciwy jest 
równy ostatniemu punktowi ostatniej cięciwy, to pozostaje reszta z podziału. Użytkownik ma trzy 
możliwości uwzględnienia tej reszty:  

1. dodanie reszty do długości pierwszej cięciwy, 
2. ustanowienie ostatniej cięciwy o długości równej reszcie, 
3. rozrzucenie reszty pomiędzy wszystkie cięciwy. 

Przykład 
Długość zdefiniowanego łuku to 2,874 m. Użytkownik chce obliczyć współrzędne końców cięciw tak, aby 
cięciwy miały długość 0,500 m. Poniżej przedstawiono bieżące końców cięciw przy zastosowaniu każdej  
z wyżej wymienionych metod: 

1. 0,758 – 1,287 – 1,816 – 2,345 – 2,874, 
2. 0,529 – 1,058 – 1,587 – 2,116 – 2,645 – 2,874, 
3. 0,575 – 1,150 – 1,725 – 2,299 – 2,874.    

 
1. W ekranie Luk Odnies.-Tyczenie wybierz F3 [Wytycz Cieciwy]. 
2. Otworzy się ekran Wytycz Cieciwe. Należy podać tu numer punktu (końca cięciwy), który będzie 

tyczony (pole „PtNr”) oraz wybrać metodę uwzględnienia reszty („PtPocz” – metoda 1, „Kon. Luku” – 
metoda 2, „Podzial” – metoda 3). 
Następnie w pole „DluCiec” należy wpisać żądaną długość cięciw. Dodatkowo można podać offset, jeżeli 
punkty mają być odsunięte od łuku. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych, w polu „Dl.Luk” wyświetlona zostanie bieżąca pierwszego końca 
cięciwy (tj. długość łuku w pierwszym końcu cięciwy). Naciskając przyciski F2 [Pkt-] oraz F3 [Pkt+], 
wybieramy, który koniec cięciwy będzie tyczony. Po wybraniu żądanego punktu należy nacisnąć F4 
[OK], aby przejść do tyczenia. 
Jeżeli chcesz ustawić wartości wszystkich parametrów na 0, naciśnij F1 [USTAW0].  
 

Środek  

łuku Punkt  

początkowy łuku 

Punkt  

końcowy łuku 

DC – długość 

cięciwy 

DC 

DC 

Koniec  

cięciwy 

Koniec  

cięciwy 



 

S t r o n a | 80 z 102  
 

 
 

4. Otworzy się ekran Wytycz Luk Odniesienia. Podaj numer punktu i wysokość pryzmatu, wyceluj na punkt 
i naciśnij F1 [ODL]. Należy teraz przesuwać pryzmat zgodnie ze wskazaniami tachimetru, aż wartości 
domiarów będą równe 0 lub będą spełniały założone wymagania dokładnościowe. Możesz zapisać wynik 
tyczenia przez naciśnięcie F2 [REJ] lub F1 [OD+REJ] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
Aby zdefiniować kolejny punkt, naciśnij F3 [NastPt]. 
 

 
 
Tyczenie kątów 
 
Ta funkcja służy do tyczenia kątów o zadanej wielkości przez wynoszenie w teren punktów będących 
końcami promieni, pomiędzy którymi zawarty jest zadany kąt. 
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Reszta 

PtNr 
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Dl.Luk 
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Wytycz Luk Odniesienia 

ODL 

PtNr 

hl 

REJ NastPt ↓ 
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W tym programie należy określić jaka będzie wartość kąta. Jeżeli 360° nie jest wielokrotnością 
wprowadzonej wartości, to pozostaje reszta z podziału. Użytkownik ma trzy możliwości uwzględnienia tej 
reszty:  

1. dodanie reszty do wartości pierwszego kąta, 
2. ustanowienie wartości ostatniego kąta równej reszcie, 
3. rozrzucenie reszty pomiędzy wszystkie kąty. 

Przykład 
Długość zdefiniowanego łuku to 2,874 m. Użytkownik chce podzielić łuk na sektory po 80°. Poniżej 
przedstawiono bieżące punktów będących końcami promieni wyznaczających sektory przy zastosowaniu 
każdej z wyżej wymienionych metod: 

1. 0,758 – 1,287 – 1,816 – 2,345 – 2,874, 
2. 0,529 – 1,058 – 1,587 – 2,116 – 2,645 – 2,874, 
3. 0,575 – 1,150 – 1,725 – 2,299 – 2,874.    

 
1. W ekranie Luk Odnies.-Tyczenie wybierz F4 [Wytycz Kat Srodk.]. 
2. Otworzy się ekran Wytycz Kat Srod. Należy podać tu numer punktu (koniec promienia wyznaczającego 

sektor), który będzie tyczony (pole „PtNr”) oraz wybrać metodę uwzględnienia reszty („PtPocz” – 
metoda 1, „Kon. Luku” – metoda 2, „Podzial” – metoda 3). 
Następnie w pole „Kat” należy wpisać żądaną wartość kąta środkowego. Dodatkowo można podać 
offset, jeżeli punkty mają być odsunięte od łuku. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych, w polu „Dl.Luk” wyświetlona zostanie bieżąca pierwszego końca 
promienia wyznaczającego sektor (tj. długość łuku w pierwszym końcu promienia). Naciskając przyciski 
F2 [Pkt-] oraz F3 [Pkt+], wybieramy, który ten punkt będzie tyczony. Po wybraniu żądanego punktu 
należy nacisnąć F4 [OK], aby przejść do tyczenia. 
Jeżeli chcesz ustawić wartości wszystkich parametrów na 0, naciśnij F1 [USTAW0].  

 

 
 

5. Otworzy się ekran Wytycz Luk Odniesienia. Podaj numer punktu i wysokość pryzmatu, wyceluj na punkt 
i naciśnij F1 [ODL]. Należy teraz przesuwać pryzmat zgodnie ze wskazaniami tachimetru, aż wartości 
domiarów będą równe 0 lub będą spełniały założone wymagania dokładnościowe. Możesz zapisać wynik 
tyczenia przez naciśnięcie F2 [REJ] lub F1 [OD+REJ] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
Aby zdefiniować kolejny punkt, naciśnij F3 [NastPt]. 
 

 

Wytycz Kat Srod 

USTAW0 

Reszta 

PtNr 

Kat 

Dl.Luk 

Offset 

Pkt- Pkt+ OK 

Kon.Luku 

0°00’00” 

Wytycz Luk Odniesienia 

ODL 

PtNr 

hl 

REJ NastPt ↓ 
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6.10. Moduł drogowy 
 
UWAGA: Instrukcja do modułu drogowego jest dostępna na życzenie. Skontaktuj się z przedstawicielem 
firmy Geopryzmat. 
 

6.10. Tyczenie od prostej 
 
Ten program służy do zdefiniowania nowego układu współrzędnych odniesionego do ustawionej linii. Do 
programu wprowadza się punkt początkowy i końcowy linii i tym samym definiuje nowy układ 
współrzędnych o początku w punkcie początkowym linii i osi X pokrywającej się ze zdefiniowaną linią 
między dwoma punktami. Nowy układ współrzędnych nie zmieni się po wyjściu z programu.  
W tym programie można tyczyć zarówno punkty, jak i linie bez konieczności zmiany programu.  
 
1. Aby uruchomić program w ekranie startowym Pomiar naciśnij [MENU] -> F1 [Programy] -> 2x [PAGE]  

-> F2 [Tycz. od Prostej]. W otwartym ekranie Tycz. od Prostej dostępne są następujące opcje: 

 F1 [Obiekt] – zmiana aktualnego obiektu, 
 F2 [EDM] – zmiana ustawień dalmierza (EDM), 
 F3 [Def. Nowej Osi] – ustawienie nowej osi, 
 F4 [Powrot] – przejście do tyczenia poprzednio ustawionej osi. 

 

 
 

2. Po ustawieniu odpowiedniego obiektu i parametrów dalmierza, jeżeli chcesz ustawić nową oś, naciśnij 
F3 [Def. Nowej Osi]. 

3. W otwarty ekranie Def. Nowej Osi w polach „PtPocz” i „PtKon” podaj numery punktów początkowego  
i końcowego osi, ustaw wysokość pryzmatu, a następnie wykonaj pomiar naciskając F1 [OD+REJ]. 
Możesz też wprowadzić nowy punkt wybierając F2 [ENH] na drugim poziomie dolnego paska 
funkcyjnego. W tym programie nie można ustawić punktu początkowego ani końcowego 
poprzez wczytanie go z listy punktów. 
Po wprowadzeniu punktu początkowego i końcowego otworzy się ekran Tyczenie. 

 

 
 

  

Tycz. od Prostej 

Obiekt 

EDM 

Def. Nowej Osi 

Powrot 

Def. Nowej Osi 

PtPocz 

PtKon 

hl 

OD+REJ ODL REJ ↓ 

Cel na PtKon! 
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6.10.1. Tyczenie punktów 
 
1. W otwartym ekranie Tyczenie należy pole „NrPt” wpisać nazwę punktu, który będzie tyczony. Możesz: 

 wpisać nazwę punktu znajdującego się w bazie danych w obecnym obiekcie lub użyć 
wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*” – wtedy wyświetli się lista znalezionych punktów, 

 wpisać nazwę punktu znajdującego się w innym obiekcie lub nieistniejącego w bazie danych – 
wtedy wyświetli się ostrzeżenie „Pt nie istn!”. Następnie możesz: 

a. nacisnąć F4 [LISTA], wybrać inny obiekt, a następnie wpisać numer poszukiwanego 
punktu lub użyć wyszukiwania z wykorzystaniem znaku „*” i nacisnąć F1 [ZNAJDZ], 

b. nacisnąć F3 [ENH] i wprowadzić do bazy danych nowy punkt. 
Po wybraniu żądanego punktu, w polach po lewej stronie ekranu wyświetlą się następujące wartości: 

 „Ln” – bieżąca wybranego punktu (odległość rzutu punktu na linię od jej początku), 
 „Of” – domiar punktu (odległość punktu od linii), 
 „H” – różnica wysokości względem punktu początkowego linii. 

Po prawej stronie ekranu zostaną natomiast wyświetlone dane tyczenia wybranego punktu. Należy 
przesuwać pryzmat zgodnie ze strzałkami do momentu, gdy wartości przesunięć będą  równe 0 lub 
spełniały założenia dokładnościowe. 

 
UWAGA: Pamiętaj, że punkty początkowy i końcowy linii były mierzone w poprzednim układzie 
współrzędnych, dlatego jeżeli będziesz je tyczył, to będą one przesunięte względem nowego układu 
współrzędnych. 

 

6.10.2. Przesunięcie linii 
 
1. W ekranie Tyczenie wybierz F3 [Przesu] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
2. W otwartym oknie Przesuw Linii podaj przesunięcia 

 „w prawo”: dodatnie jeżeli przesunięcie w prawo, ujemne jeżeli w lewo, 

 „w przod”: dodatnie jeżeli przesunięcie do przodu od punktu początkowego wzdłuż linii, ujemne 
jeżeli przesunięcie do tyłu, 

 „do gory”: dodatnie jeżeli wyżej niż punkt początkowy, ujemne jeżeli niżej. 

 
 

UWAGA: Przesunięcie tyczonej linii nie pływa na przesunięcie układu współrzędnych. 

Tyczenie 

NrPt 

OD+REJ 

hl 

ODL SPR ↓ 

ODL REJ Przesu |← 

Przesuw Linii 

w prawo 

USTAW0 

w przod 

do gory 

INWERS OK 
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6.10.3. Tyczenie linii 
 
1. W ekranie Tyczenie wybierz F3 [SPR] na dolnym pasku funkcyjnym.  
2. W otwartym oknie Odch. Od Pr. wprowadź numer mierzonego punktu i wysokość lustra. Po wykonaniu 

pomiaru za pomocą F2 [ODL] po lewej stronie ekranu będą wyświetlone wartości: 
 „Ln” – bieżąca wybranego punktu (odległość rzutu punktu na linię od jej początku), 
 „Of” – domiar punktu (odległość punktu od linii), 
 „H” – różnica wysokości względem punktu początkowego linii. 

Po prawej stronie ekranu wyświetla się szkic przedstawiający stanowisko, tyczoną linię oraz zmierzony 
punkt. Skala szkicu jest na bieżąco dopasowywana tak, aby wszystkie elementy byłby widoczne, 
dlatego stanowisko może zmieniać swoje miejsce. 
 

 
 

3. Aby wrócić do ekranu Tyczenie naciśnij F3 [TYCZ]. 
  

Odch. od Pr. 

hl 

OD+REJ ODL 

NrPt: 

TYCZ ↓ 
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7. Zarządzanie plikami 
 
Zarządzanie plikami obejmuje wprowadzanie, przeglądanie i usuwanie danych. 
Aby otworzyć aplikację do zarządzania plikami należy w ekranie startowym Pomiar nacisnąć [MENU],  
a następnie F4 [Baza Danych]. Otwarte okno Menadzer Plikow składa się z dwóch stron przedstawionych 
poniżej. 
 

           
 

7.1. Obiekty 
 
Wszystkie dane pomiarowe (współrzędne, obserwacje, kody) są przechowywane w plikach zwanych 
obiektami. 
W tej części menu zarządzania plikami można dodawać nowe obiekty, zmieniać obiekty i usuwać obiekty. 
Obiekt roboczy to aktywny obiekt, do którego zapisywane są wszystkie dane pomiarowe. 
 

7.1.1. Wybór istniejącego obiektu 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F1 [Obiekty]. 
2. W otwartym oknie Obiekty wyświetli się nazwa aktualnego obiektu roboczego oraz notatki na jego 

temat. 
 

 
 

3. Aby zmienić obiekt naciśnij F1 [LISTA]. 
4. Wybierz dysk (A – pamięć wewnętrzna tachimetru; B – karta SD) (tylko jeżeli karta SD jest włożona). 

→ 
[PAGE] 

Menadzer Plikow 

Obiekty 

Wspolrzedne 

Obserwacje 

Lista Kodow 

Inicjal. Pamieci 

Statyst. Pamieci 

Disk Attribute 

U Disk Mode 

Menadzer Plikow 1/2 2/2 

(8) 

Obiekty 

Nazwa 

Obserw 

Data 

Czas 

Notatka1 

Notatka2 

LISTA 
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5. W otwartym oknie Obiekty korzystając z przycisków F2 [Pag +], F3 [Pag -] oraz strzałek wybierz 
szukany obiekt i zatwierdź go dwukrotnie przyciskiem [ENT]. Wybrany obiekt zostanie ustawiony jako 
roboczy i do niego będą zapisywane kolejne dane pomiarowe. 

 

 
F1 [Attri.] – wyświetlenie atrybutów zaznaczonego obiektu 

F2 [Pag +] – przewinięcie strony do góry 
F3 [Pag -] – przesunięcie strony do dołu 
F1 [NOWY] – utworzenie nowego obiektu 

F2 [Rename] – zmiana nazwy obiektu 
F3 [KASUJ] – usunięcie obiektu 

F1 [ZNAJDZ] – wyszukiwanie obiektu 
F2 [Exit] – wyjście do poprzedniego okna 

 

7.1.2. Stworzenie nowego obiektu 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F1 [Obiekty]. 
2. W otwartym oknie Obiekty wyświetli się nazwa aktualnie aktywnego obiektu oraz notatki na jego temat. 
 

 
  

Obiekty 

Obiekty 

Rename NOWY KASUJ ↓ 

Obiekty 

Nazwa 

Obserw 

Data 

Czas 

Notatka1 

Notatka2 

LISTA 

Pag + Attri. Pag - ↓ 

Exit ZNAJDZ |← 
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3. Możesz teraz wpisać nową nazwę. Pojawi się komunikat „No Job, New?”. Naciśnij F4 [OK]. 
4. Możesz teraz wprowadzić dodatkowe informacje o obiekcie w pola „Obserw”, „Notatka1” i „Notatka2”. 

Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem F4 [OK]. Stworzony obiekt zostanie ustawiony jako roboczy. 
 

 
 
Metoda alternatywna 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F1 [Obiekty]. 
2. Naciśnij F1 [LISTA]. 
3. Wybierz dysk (A – pamięć wewnętrzna tachimetru; B – karta SD) (tylko jeżeli karta SD jest włożona). 
 

 
 

4. W otwartym oknie Obiekty wybierz F1 [NOWY] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego. 
 

 
 

  

Obiekty 

Nazwa 

Obserw 

Data 

Czas 

Notatka1 

Notatka2 

Nowy Obiekt Pom. 

Obiekty 

Rename NOWY KASUJ ↓ 

Pag + Attri. Pag - ↓ 

Exit ZNAJDZ |← 
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5. Możesz teraz wprowadzić dodatkowe informacje o obiekcie w pola „Obserw”, „Notatka1” i „Notatka2”. 
Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem F4 [OK]. Stworzony obiekt zostanie ustawiony jako roboczy. 

 

 
 

7.1.3. Usuwanie obiektów 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F1 [Obiekty]. 
2. W otwartym oknie Obiekty wyświetli się nazwa aktualnie aktywnego obiektu oraz notatki na jego temat. 
 

 
 

3. Naciśnij F1 [LISTA]. 
4. Wybierz dysk (A – pamięć wewnętrzna tachimetru; B – karta SD) (tylko jeżeli karta SD jest włożona). 
 

 
 

  

Nazwa 

Obserw 

Data 

Czas 

Notatka1 

Notatka2 

Nowy Obiekt Pom. 

Obiekty 
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Obserw 
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Notatka1 

Notatka2 
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5. W otwartym oknie Obiekty korzystając z przycisków F2 [Pag +], F3 [Pag -] oraz strzałek wybierz 
szukany obiekt. Naciśnij F3 [KASUJ] na drugim poziomie dolnego paska funkcyjnego, a następnie 
zatwierdź usunięcie przyciskiem F4 [OK]. 

 

 
 
 

7.2. Współrzędne – punkty znane 
 
W tej części menu zarządzania plikami można dodawać, edytować i usuwać punkty znane. 
 

UWAGA: Punkty znane to punkty, które zostały zaimportowane lub wprowadzone ręcznie do pamięci 
tachimetru. Nie znajdą się tutaj punkty, których współrzędne zostały obliczone na podstawie pomiaru 
kątowo-liniowego. 

 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F2 [Wspolrzedne]. 
2. W otwartym oknie Podglad Wspolrz. Wpisz nazwę obiektu, którego punkty znane chcesz zobaczyć lub 

wybierz obiekt z listy naciskając F1 [LISTA]. Zatwierdź wybór przyciskiem F4 [OK]. 
 

 
 

3. W kolejnym oknie Podglad Wspolrz. Za pomocą strzałek lewo/prawo na klawiaturze możesz przeglądać 
punkty znane zapisane w danym obiekcie. 

 

 
  

Obiekty 

Rename NOWY KASUJ ↓ 

Pag + Attri. Pag - ↓ 

Exit ZNAJDZ |← 

Podglad Wspolrz. 
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7.2.1. Wyszukiwanie punktów znanych 
 
1. W oknie Podglad Wspolrz. wybierz F1 [SZUKAJ].  
 

 
 

2. W otwartym oknie Szukaj wpisz numer poszukiwanego punktu. Możesz użyć wyszukiwania  
z wykorzystaniem znaku „*”. 

 

 
 

3. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Jeżeli odnaleziono więcej niż jeden punkt, przewijaj punkty 
strzałkami lewo/prawo na klawiaturze. 

 

7.2.2. Dodawanie punktów znanych 
 
1. W oknie Podglad Wspolrz. wybierz F3 [DODAJ].  
 

 
 

2. Wpisz numer punktu, współrzędne XYH, a następnie zatwierdź przyciskiem F4 [ZAPIS]. Punkt został 
zapisany do pamięci. Nie można wprowadzić dwóch punktów o takiej samej nazwie. 

 

  

Podglad Wspolrz. 

SZUKAJ 

Nazwa: 

PtNr 

KASUJ DODAJ EDYCJA 

Szukaj 

Nazwa 
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PtNr 

Podglad Wspolrz. 

SZUKAJ 
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PtNr 

KASUJ DODAJ EDYCJA 
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7.2.3. Edytowanie punktów znanych 
 
1. W oknie Podglad Wspolrz. wybierz F4 [EDYCJA].  
 

 
 

2. W otwartym oknie Edytor wspolrzednych możesz zmienić numer punktu oraz jego współrzędne. 
 

7.2.4. Kasowanie punktów znanych 
 
1. W oknie Podglad Wspolrz. wybierz F2 [KASUJ]. 
  

 
 

2. Pojawi się komunikat „Usunąć dane?”. Zatwierdź operację przyciskiem F4 [OK]. 
 
UWAGA: Usuniętych punktów nie można przywrócić. 
 

7.3. Obserwacje – dane z pomiarów 
 
W tej części menu zarządzania plikami można przeglądać i usuwać (część) dane z pomiarów. 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F3 [Obserwacje]. 
2. W otwartym ekranie Podglad obserwacji w polu „Nazwa” wpisz nazwę obiektu lub wybierz ją z listy 

naciskając F1 [LISTA].  
 

  
 

Podglad Wspolrz. 

SZUKAJ 

Nazwa: 

PtNr 

KASUJ DODAJ EDYCJA 
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3.1. Jeżeli chcesz obejrzeć wszystkie obserwacje zarejestrowane na wszystkich stanowiskach pozostaw 
w polach „Stan.” i „PtNr” znak „*” i naciśnij F4 [POKAZ].  
W otwartym oknie Podglad za pomocą strzałek lewo/prawo możesz przeglądać kolejne rekordy 
obserwacji.  
Użyj [PAGE], aby obejrzeć kolejne strony informacji dla poszczególnych rekordów. 
Naciśnij F1 [KASUJ] (jeżeli dostępne), aby usunąć dany rekord. 
Naciśnij F2 [Poczat], aby wrócić do pierwszego rekordu. 
Naciśnij F3 [Koniec], aby przejść do ostatniego rekordu. 
Naciśnij F4 [ZNAJDZ], aby powrócić do poprzedniego ekranu. 

 
 

3.2. Możesz również filtrować dane względem stanowiska (wpisując numer stanowiska w pole „Stan.”) 
lub numeru punktu (wpisując numer w pole „PtNr”). Mogą mieć miejsce następujące kombinacje: 

 określone stanowisko + określony punkt – wyświetlenie konkretnego punktu (punktów) na 
konkretnym stanowisku (stanowiskach), 

 określone stanowisko + dowolny punkt („*”) – wyświetlenie wszystkich punktów z danego 
stanowiska (stanowisk), 

 dowolne stanowisko + określony punkt – wyświetlanie punktów o wpisanym numerze 
zarejestrowanych na wszystkich stanowiskach, 

 dowolne stanowisko („*”) + dowolny punkt („*”) – wyświetlenie wszystkich danych 
obserwacyjnych w obiekcie. 

 

7.4. Kodowanie 
 
W tej części menu zarządzania plikami można przeglądać, dodawać i usuwać kody. 
Każdy kod może mieć zapisaną jedną linijkę opisu oraz 9 linijek dodatkowych informacji. 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij F4 [Lista Kodów]. 
2. W otwartym ekranie Pokaz/Usun Kod użyj strzałek lewo/prawo na klawiaturze aby przeglądać zapisane 

kody. Użyj przycisku [PAGE], aby wyświetlić drugą stronę informacji o kodzie. 
Naciśnij F1 [NOWY], aby dodać nowy kod. 
Naciśnij F2 [Poczat], aby wyświetlić pierwszy rekord na liście kodów  
Naciśnij F3 [Koniec], aby wyświetlić ostatni rekord na liście kodów. 
Naciśnij F4 [KASUJ], aby usunąć kod. 
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7.5. Transmisja danych 
 

7.5.1. Import/export danych - tachimetr 
 
Transmisja danych w tachimetrze Arc5 odbywa się z wykorzystaniem akcesoriów dołączonych do zestawu: 
karty SD oraz czytnika kart.    
 
7.5.1.1. Wysyłanie danych na kartę SD 
 
Aby wysłać dane na kartę SD postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 
 

UWAGA: Karta SD musi być włożona do tachimetru. 

 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij [PAGE], aby przejść na stronę 2/2, a następnie naciśnij  

F1 [Inicjal. Pamieci]. 
 

 
 

2. W otwartym oknie Wysylanie Danych wybierz F1 [Dane Obiektu]. 
 

 
 

3. W otwartym oknie Dane Obiektu wybierz obiekt, z którego chcesz eksportować. Możesz wpisać nazwę 
ręcznie lub wybrać obiekt z listy za pomocą przycisku F1 [LISTA]. Następnie w polu „Dane” wybierz jaki 
rodzaj danych chcesz eksportować: 

 „Obserw.” – dane obserwacyjne, 
 „Wspolrz” – współrzędne punktów znanych. 

Następnie w polu „Format” wybierz GSI. Zatwierdź przyciskiem F4 [OK].  
 

Menadzer Plikow 

F1 

F1 Inicjal. Pamieci (5) 

F2 Statyst. Pamieci (6) 

F3 Disk Attribute (7) 

F4 U Disk Mode (8) 
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4. W otwartym oknie Plik Wyjsciowy w polu „OBIEKT” wpisz nazwę pliku, który zostanie wyeksportowany. 

Możesz wpisać nazwę ręcznie lub wybrać z listy plik, który zostanie nadpisany (klawisz F1 [LISTA]). 
Zatwierdź eksport klawiszem F4 [OK]. 

 

 
 

5. Tak wyeksportowany plik jest gotowy do importu do programu WinKalk lub C-Geo (zob. rozdziały  
7.5.2. Import/export danych – WinKalk oraz 7.5.3. Import/export danych – C-Geo). 

 
7.5.1.2. Importowanie danych z karty SD 
 
W niniejszym rozdziale przedstawiono import danych do pamięci tachimetru. Aby dowiedzieć się w jaki 
sposób przygotować plik GSI ze współrzędnymi, zob. rozdział rozdziały 7.5.2. Import/export danych – 
WinKalk oraz 7.5.3. Import/export danych – C-Geo.  
 
Aby zaimportować dane z karty SD postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 
 

UWAGA: Karta SD musi być włożona do tachimetru. 

 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij [PAGE], aby przejść na stronę 2/2, a następnie naciśnij  

F2 [Statyst. Pamieci]. 
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2. W otwartym oknie Odbieranie Danych wybierz F1 [Wspolrz]. 
 

 
 

3. W następnym oknie Obiekt Wspolrzedne w polu „Nazwa” wpisz nazwę obiektu, do którego zostaną 
zaimportowane współrzędne lub wybierz nazwę obiektu z listy naciskając F1 [LISTA].  
W polu „Format” wybierz GSI. 

 

 
 

4. W następnym oknie Importuj plik naciśnij F1 [LISTA] i wybierz plik z karty SD, z którego mają zostać 
zaimportowane współrzędne. Zatwierdź wybór przyciskiem F4 [OK]. Współrzędne zostaną 
zaimportowane do wybranego obiektu. 

 

 
 

  

Odbieranie Danych 

Wspolrz 

Kody 

Os Hz 

Os V 

Obiekt Wspolrzedne 

GSI 

SANDING Nazwa        : 

Format       : 

LISTA OK 

Importuj Plik 

OBIEKT 

LISTA 

Data 

Czas 

OK 



 

S t r o n a | 96 z 102  
 

7.5.2. Import/export danych - WinKalk 
 
Tachimetr -> WinKalk (współrzędne/obserwacje) 
 
1. Wyjmij z tachimetru kartę SD, na którą wyeksportowałeś plik ze współrzędnymi lub obserwacjami  

i podłącz ją do komputera za pomocą dołączonego czytnika kart SD. Następnie skopiuj wyeksportowany 
plik na dysk komputera. 

2. W programie WinKalk rozwiń menu Rejestrator i wybierz opcję Transmisja.  
 

 
 
3. Otworzy się okno Komunikacja z rejestratorem. Z listy rejestratorów wybierz Leica FlexLine – TS 

02,06,09(format GSI). Następnie w sekcji Typ danych określ jaki typ danych importujesz zaznaczając 
pole Obserwacje lub Współrzędne. Następnie naciśnij Odczyt z dysku (z pliku). W eksploratorze plików 
odnajdź odpowiedni plik i naciśnij Otwórz. 
Dane zostały zaimportowane. 

 

 
 

  

1 

2 3 



 

S t r o n a | 97 z 102  
 

WinKalk -> Tachimetr (współrzędne) 
 
1. W programie WinKalk rozwiń menu Punkty, następnie Eksport, następnie Formaty totalstation i wybierz 

Leica GSI (16 znaków).  
 

 
 

2. Wybierz z listy punkty, które mają zostać wyeksportowane i zatwierdź OK. Następnie wybierz miejsce, 
gdzie plik ma zostać zapisany i zatwierdź Zapisz. Dane zostaną wyeksportowane.  

 

 
 

3. Skopiuj wyeksportowany plik z dysku komputera na kartę SD. Następnie włóż kartę SD do tachimetru  
i wykonaj import tak jak opisano w rozdziale 7.5.1.2. Importowanie danych z karty SD. 
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7.5.3. Import/export danych - C-GEO 
 
Tachimetr -> C-GEO (obserwacje) 
 
1. Wyjmij z tachimetru kartę SD, na którą wyeksportowałeś plik ze współrzędnymi lub obserwacjami  

i podłącz ją do komputera za pomocą dołączonego czytnika kart SD. Następnie skopiuj wyeksportowany 
plik na dysk komputera. 

2. W programie C-GEO rozwiń menu Obliczenia i wybierz opcję Tachimetria.  
 

  
 

3. W oknie Tachimetria naciśnij ikonę transmisji .  
Otworzy się okno Transmisja tachimetrii. Na dole przejdź do zakładki Konwersja pliku. Z listy rozwijanej 
wybierz format Leica GSI, a następnie naciśnij Start konwersji. Następnie w eksploratorze plików znajdź 
plik i zatwierdź Otwórz. 
Dane zostaną zaimportowane. 
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2 

3 

4 
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Tachimetr -> C-GEO (współrzędne) 
 
1. W programie C-GEO rozwiń menu Plik, następnie Import i wybierz Leica (GSI) (aby ta opcja była 

dostępna musisz mieć otwartą tabelę na punkty). 
 

 
 

2. W eksploratorze plików znajdź pliku ze współrzędnymi i zatwierdź Otwórz. 
Dane zostaną zaimportowane do otwartej tabeli. 
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C-GEO -> Tachimetr (współrzędne) 
 
1. W programie C-GEO w tabeli z punktami zaznacz punkty, które chcesz wyeksportować. Następnie 

rozwiń menu Plik, następnie Eksport, następnie Leica GSI i wybierz Format 16 znakowy. 
 

 
 

2. W eksploratorze Windows wskaż gdzie ma zostać zapisany plik ze współrzędnymi, wprowadź nazwę 
pliku i naciśnij Zapisz. 

 
3. Skopiuj wyeksportowany plik z dysku komputera na kartę SD. Następnie włóż kartę SD do tachimetru  

i wykonaj import tak jak opisano w rozdziale 7.5.1.2. Importowanie danych z karty SD. 
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7.6. Podgląd właściwości oraz formatowanie dysków 
 
W tej części menu zarządzania plikami można przeglądać właściwości dysku wewnętrznego tachimetru oraz 
zewnętrznej karty pamięci (jeśli podłączono) oraz formatować te dyski. 
 
1. W ekranie Menadzer Plikow naciśnij [PAGE], aby przejść na stronę 2/2, a następnie naciśnij F3 [Disk 

Attribute]. 
2. Otworzy się okno DiskAttr. Za pomocą strzałek góra/dół na klawiaturze wybierz dysk: 

 A – pamięć wewnętrzna tachimetru, 
 B – karta SD (ten dysk nie będzie widoczny jeżeli karta nie będzie podłączona). 

 

 
 

3. Wybierz akcję: 

 F1 [Attri.] – podgląd właściwości dysku (m.in. stopień wykorzystania pamięci), 
 F2 [FORMAT] – format dysku (usunięcie wszystkich danych), 
 F4 [OK] – powrót do poprzedniego okna. 

 

8. Sprawdzenie i rektyfikacja 
 
Niniejszy instrument przeszedł surowy proces sprawdzenia i rektyfikacji, co gwarantuje zachowanie 
parametrów dokładnościowych tachimetru. Jednakże po długim czasie użytkowania, transportowania oraz 
narażenia na działanie zmiennych warunków atmosferycznych parametry te mogą ulec pogorszeniu.  
 

UWAGA: Zaleca się, aby co najmniej raz do roku wykonać przegląd serwisowy  
w siedzibie Geopryzmat. Tylko wykonanie takiego przeglądu gwarantuje 
zachowanie parametrów dokładnościowych tachimetru. 
 
 

DiskAttr 
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Disk:A 

Disk:B 

FORMAT OK 



9. Specyfikacja techniczna 
 


