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A bázisállomás felállításának megkezdése előtt, győződjünk meg róla, 
hogy a használni kívánt alappont nyílt égbolt alatt helyezkedik el, nem 
áll fák, épületek, hidak, munkagépek takarásában. Az ezekhez hasonló 
helyeket kerüljük, a megfelelő műholdgeometria elérése és a különféle 
hibák (pl.: jelvisszaverődés) elkerülése céljából. Fontos, hogy a munka-
gép esetén is teljesüljenek a leírt feltételek, habár tudjuk, hogy ennek 
biztosítása jóval nehezebb.
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Abban az esetben, ha a  GPS bázisállomást egy ismert koordinátával 
rendelkező pont felett szeretnénk felállítani a következő lépéseket kell 
követni.

A PONTRAÁLLÁS

Ahhoz, hogy a bázisállomás folyamatosan pontosan 
tudjon üzemelni, nagyon fontos, hogy a GPS vevő 
állótengelye (középvonala) az ismert pontot függőlegesen 
metssze, azaz a bázis GPS és a pont egy függőlegesen 
helyezkedjenek el.

1.1

Elsőként a műszerláb mindhárom lábát húzzuk ki, 
úgy, hogy a lábon az ütköző csavartól még cca. 10 cm 
mozgástér maradjon, a későbbi állítások céljából.

Helyezzük a műszerlábat az ismert pont fölé. 
A műszerállvány stabilitása érdekében a lábakat úgy 
nyissuk szét, hogy azok a pont körül közel 120˚-os 
szögtávolságban legyenek. Minél közelebb kell lennie 
az állványfejezetnek a ponton átmenő függőlegeshez. 
Erről úgy bizonyosodhatunk meg, hogy a pont fölött lévő 
lábat, két- egymásra merőleges- irányból vizsgáljuk. 
Oldalról nézve az állványfejezetnek a ponttal minél jobban 
egy függőlegesbe kell esnie.

Ha ez teljesült, alaposan tapossuk le műszerlábat, a lábak 
végén lévő taposósaruk segítségével. Nagyon fontos 
a jó rögzítés, a későbbi bázis borulás megelőzése 
érdekében.

Megjegyzés: érdemes az állványfejezetet már most szemmel 
közelítőleg vízszintesre állítani.

1.

ISMERT KOORDINÁTÁJÚ PONT

HELYI FÜGGŐLEGES
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1.2

Helyezzük a műszertalpat az állványfejezetre.  
Egyik kezünkkel fogjuk a műszertalpat, míg a másikkal 
húzzuk meg a fejezet alján található szívcsavart ezzel 
rögzítve a műszertalpat az állványfejezethez.

A műszertalp rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az 
állványfejezet közepére feküdjön fel, ill. élei közel 
párhuzamosak legyenek az állványfejezet éleivel.
 
Ellenőrizzük a talpcsavarok helyzetét. Legyen mind a három 
talpcsavar középállásban, amit egy vékony vonal jelöl.

1.3

Az optikai vetítőbe nézve vizsgáljuk, hogy a szálkör 
a ponton van-e. A három talpcsavar forgatásával 
mozgassuk az optikai vetítő szálkörét az ismert 
pontra. Ha a vetítőben nem látható a pont képe, vegyük 
le a műszert és helyezzük odébb a műszerlábat a kellő 
mértékben.

1.4

A műszertalpon található a szelencés libella, melynek 
segítségével állíthatjuk a műszertalpat vízszintesre, ezzel 
együtt a majd rá kerülő GPS állótengelyét függőlegesre.
A libellát a lábak állításával mozgathatjuk középre. Egyik 
lábunkkal lépjünk a választott láb taposósarujára, majd 
lazítsuk meg a láb rögzítő csavarját és a libella helyzete szerint 
állítsunk fel, vagy le a műszerlábon. Ezt addig ismételjük 
a megfelelő lábakkal, amíg a libella középre nem kerül.
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1.5

Ismét a vetítőbe nézve láthatjuk, hogy a szálkereszt 
elmozdult a pontról. Újra a talpcsavarokkal hozzuk létre 
az egybeesést. Ekkor a libella kimozdult a már középre 
állított helyzetéből, ismét a lábak állításával korrigáljunk 
rajta. Ezt a két lépést addig ismételgessük, amíg az optikai 
vetítő szálkeresztje és az ismert pont egybeesik, valamint 
a szelencés libella is középen áll.

Megjegyzés: ha már csak kis mértékben mozdult el 
a szálkereszt a pontról, óvatosan lazítsuk meg az 
állványfejezet alján lévő szívcsavart (de ne tekerjük ki teljesen) 
és egyik kezünkkel toljuk el a műszertalpat a fejezeten, közben 
a vetítőn át figyelve, hogy a szálkereszt a pont fölé kerüljön. 
Ez után a szívcsavart szorítsuk meg. A műszertalp nem lóghat 
le az állványfejezetről, ill. ügyelni kell rá, hogy élei továbbra is 
közel párhuzamosak legyenek az állványfejezet éleivel.

Ezzel az öt lépéssel elvégeztük a pontraállás műveletét, 
biztosítva, hogy az ismert pont és a bázisállomás 
állótengelye egy függőlegesbe esnek.
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A BÁZISÁLLOMÁS FELSZERELÉSE

A következő ábrák szerint szereljük fel a bázisállomást.

2.
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a Rádió antenna
b ICON gps 60 Smart Antenna
c GAD108 antenna kar
d GSZ4-1 magassági kampó
e GRT146 közdarab
f  Műszertalp
g Műszerállvány

k GEB371 külső akkumulátor 
l  GEV219 tápkábel
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A közdarab felhelyezése után, a műszertalpon található 
kényszerközpontosító csavart fordítsuk zárt állásba, 
ezzel meggátolva a későbbiek során a kiesést.

Fontos, hogy az akkumulátorba a tápkábelt a megfelelő 
csatlakozóját helyezzük. Az akkumulátorba az 5 tűs, míg 
a GPS vevőbe a 8 tűs végét csatlakoztassuk, a piros jelzések 
egybeesését figyelve.

Mindenképp csatlakoztassuk az antennát az antenna 
karhoz, azt pedig a GPS vevőhöz.

ZÁRT ÁLLÁSÚ KÉNYSZERKÖZPONTOSÍTÓ 
CSAVAR
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BEÁLLÍTÁSOK

A műszer bekapcsolását követően az alább képekkel bemutatott 
lépéseken keresztül könnyen és gyorsan beállítható a bázisállomás.

3.1

A bekapcsoláshoz nyomjuk hosszan a bekapcsoló gombot. 
Bekapcsolás után a következő kép jelenik meg a műszer 
kijelzőjén. Várjunk, amíg a második, műhold ikon felett 0-tól 
elérő szám jelenik meg. A kijelzőtől jobbra található nyilak 
segítségével ki kell választani a Beállítások (fogaskerék) 
menüt, majd az Enter gombbal elfogadni ezt.

3.2

Ezek után megjelenik a Beállítások menü tartalma, ezen 
belül az Eszközök funkciót kell választani az Enter 
használatával.

3.

3.3

A következő lépésben a Bázis Beállítás funkciót kell 
választani szintén az Enter segítségével.
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3.4

Ezután a Pozíció menü jelenik meg. Legalul a Módosít 
funkciót tegyük aktívvá az Enter lenyomásával. Jobbra 
lépve válasszuk a Szerkeszt lehetőséget az Enter 
billentyűvel.

3.5

A műszer felkínál egy közelítő pozíciót, de nem 
a pontos koordinátáit a pontnak. A Kelet – Észak – Orto. 
Mag. mezők módosítása szükséges. Ehhez a választott 
mezőn  az  Enter  billentyű  megnyomása  után  tudjuk  
a  szerkesztést  megkezdeni. A jobbra ballra nyilakkal 
navigáljunk a megfelelő karakterre, majd a fel és le nyilakkal 
állítsuk a számot a megfelelő értékre. (Az ismert pont 
koordinátáit kell itt megadnunk.)

Ha a bevitt koordináták egyeznek az ismert pont 
koordinátáival, válasszuk a Folytatás lehetőséget az 
Enterrel.
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3.6

Amennyiben, a műszerrel már volt 40 m-en belül bázisállás 
létrehozva, a következő kérdés fog megjelenni: „Már van 
egy létező Bázis Pont 40 m belül. Akarja felülírni azt?”

Minden esetben válasszuk a Felülír lehetőséget 
különben egy korábbi, valszínűleg más, hibás 
magasságú bázis beállítása lép érvénybe.

3.7

Következő lépésben nyomjuk meg a jobbra nyilat. Ezzel 
a Kommunkikáció fülre lépünk ahol a Belső rádió opciót kell 
Be állapotra váltanunk. Nyomjunk Entert a szerkesztéshez, 
majd a jobbra nyílal váltsunk. Ezután nyomjuk meg az 
Entert, majd a jobbra nyilat.

3.8

A következő, Antenna fülön a GPS vevő magassági 
beállításait kell megadnunk. Nagyon fontos, hogy 
a Mérés sor mellett a Mag. Kampó szerepeljen! 
Entert nyomva, majd a jobbra nyíllal tudunk váltani 
magassági kampóra ismét Enterrel fogadjuk el a bállítást.
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A Magasság sor mellé a magassági kampó segítségével 
lemért étéket kell megadni. A magassági kampót az erre 
a célra kialakított furaton át csatlakoztassuk a GPS vevő 
alatti közdarabhoz és a mérőszalagot húzzuk le egészen 
az ismert koordinátájú pontig. Feszítsük meg a szalagot 
és a magassági kampón a fehér vonalnál olvassuk le 
a magassági értéket (jelen esetben 1.620 m).

Ezt a leolvasást adjuk meg a Magasság sorban a már ismert 
módszerrel: Enter gomb nyomása a szerkesztéshez, majd 
a jobbra nyíllal a megfelelő karakteren a fel-le nyilakkal 
tudjuk kivalasztani a kellő számot. Ezután nyomjuk meg az 
Entert majd a jobbra nyilat.

3.9

A Bázis Beállítás fülön nincs más dolgunk, mint a Mentés 
lehetőségen Entert nyomva, elfogadni az eddig megadott 
paramétereket.
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A FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA

Ahhoz, hogy a munkagépen lévő GPS vevő, a bázis által 
sugárzott jellel dolgozni tudjon be kell állítani az azonos 
frekvencia tartományt. A bázisállomáson a főmenüben, 
a felső sor harmadik, telefon ikont kell választani.

A jobbra nyíllal lépjünk a második oldalra, ahol a beállított 
frekvenciának és sávszélességnek egyezni kell a munkagép 
paneljén beállított értékekkel. Állítsuk be a kívánt 
frekvenciát (célszerűen 430 és 435 közé), valamint 25 kHz-re 
a sávszélességet. Az Esc gomb lenyomásával léphetünk ki 
és mentjük is a megadott beállításokat.

4.

Ha mindent beállítottunk a leírás szerint, akkor 
a gépvezérelt munkagép az ismert koordinátájú ponton 
elhelyezett bázisállomás által sugárzott jellel dolgozik.

Amennyiben a bázisállomást minden alakalommal 
ugyanazon pont fölé állítjuk, az megjegyzi az eltárolt 
koordinátákat, így nem kell átírnunk, de mindenképp 
ellenőrizzünk le! 

A magassági kampóval mért értéket mindig mérjük 
újra és írjuk át!
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+36-70-947-3329

E-mail: gepvezerles@leica-geosystems.com
Tel: +36 21 / 2524 500

Amennyiben egyéb kérdés vagy probléma áll fenn, 
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot,  

a Leica Gépvezérlés csapatával,  
az alábbi elérhetőségek egyikén!


