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ICON 3D MEGTARTOTT RÉZSŰ LEHETŐSÉGEK

IDEÁLIS PONTFELVÉTEL 

Ebben az esetben a tengelyvonaltól olyan távolságban 
vesszük fel a vizsgált pontot, ahol a jobbra – ballra 25 cm-es 
eltolásban a felület azonos lejtéssel rendellkezik. Ilyenkor 
a szoftver ezen két pontra illeszt egy végtelínett síkot. 
Az „Eredeti pontok megjelenítése szekció nézetben?” 
lehetőséget aktiválva, a szoftver megjeleníti a két pontot, 
amelyek között a lejtést számítja.

Megadhatjuk a vizsgált pont helyét a tengelyvonaltól 
manuálisan egy +/- érték bevitelével, vagy az ILLESZTÉS 
funkcióval. Ebben az esetben a beállított TÓLÓLAP 
REFERENCIA PONT helyén (jelölése sárga kereszt, állítható 
a panel jobb oldalán található fizikai nyilakkal, vagy az 
eszközök/tolólap beállítások menüpontban) veszi fel 
a vizsgált pontot. Ilyenkor is megtörténhet, hogy az adott 
ponttól jobbra – ballra 25 cm-re a terep lejtése nem azonos, 
így nem illeszkedő sík jön létre.

Adott: Felület és hozzá tartozó tengelyvonal.

1.

MEGTARTOTT RÉZSŰ: 

A tengelyvonaltól általunk megadott távolságra lévő ponttól, 
jobbra-ballra 25 cm-25 cm-re vizsgálja az adott modellből vett 
lejtést a szoftver, majd arra illeszt egy ugyanolyan lejtésű vé-
gelen síkot (vonalat). A munkagép mozgása közben a vizsgált 
pont, mindig a tengelyvonaltól megadott távolságban marad 
(tengelyvonal törése közben is) és bárhol van a tolólap, mindig 
a felvett rézsűt tartja a szofver.

TENGELYVONAL KIVÁLASZTÁSA: 

tengelyvonalat a főmenüből, a BEÁLLÍTÁSOK fülre kattint-
va a  FELÜLET lehetőségen belül a  TENGELYVONAL opció 
melletti legördülő menüből érhetjük el. Válasszuk ki az ál-
talunk használni kívánt vonalat!
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ICON 3D MEGTARTOTT RÉZSŰ LEHETŐSÉGEK

HELYTELEN PONTFELVÉTEL

A tengelyvonaltól általunk megadott távolságban 
vizsgáljuk a lejtést. Ettől a ponttól jobbra – ballra 25 cm-re 
veszi fel a szoftver a modell lejtését, viszont ha ebben 
a 2 pontban a felület lejtése eltér, a rá illesztett rézsű sem 
fog egyezni a felület lejtésével. A létrehozott sík lejtése 
a pontok lejtésének arányában képződik le.

Az ILLESZTÉS opciót használva is megeshet, hogy a felvett 
ponttól, jobbra – ballra 25 cm-re vizsgált pontokban eltér 
a lejtése a modellnek, így a leképződő metartott rézsű nem 
illeszkedik a modellre.
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ICON 3D MEGTARTOTT RÉZSŰ LEHETŐSÉGEK

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGADOTT FIX LEJTÉSŰ  
RÉZSŰ LÉTREHOZÁSA

Ebben az esetben egy felhasználó által megadott lejtéssel 
jön létre egy végtelen keresztdőlésű felület. A dőlés 
0 pontja a tengelyvonalon lesz, pozitív előjel esetén jobbra 
emelkedik, ballra csökken, míg negatív előjel esetén ballra 
nő és jobbra csökken.
0 százalékos dőlést megadva, vízszintes felület jön létre.
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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!

Leica Geosystems Hungary

1138 Budapest Marina sétány 1.
+36-70-947-3329


