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Miután elvégeztük a korábban már ismertetett 
alapbeállításokat, kezdetét veheti az ásás a gépvezérelt 
kotróval. Ehhez érintsük meg az alapbeállítások 
képernyőjén a „Bezárás” ikont, ekkor kerülünk az iCON 
3D-hez hasonló ásás menübe.

Ezen szoftver használatával, a gépkezelő valós időben 
láthatja, hogy az általa irányított munkagép és a tervező 
által tervezett földmunka terepmodellje hogyan 
helyezkednek el egymáshoz képest, centiméter pontosan.

Az első képen megmagyaráztuk, hogy melyik ikon mit jelöl, 
most vegyük sorra a használatukat is.
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NÉZETEK:

A 3D GNSS rendszer által vezérelt kotrón, osztott képernyőn, 
egyszerre akár 3 megjelenítési ablakban láthatjuk a gép 
és a kialakítani kívánt terep viszonyát. A nézetablakok 
elrendezésének váltása a képernyő jobb, ill. bal szélén 
lévő nyilak érintésével lehetséges, a főképernyő nézete 
pedig a jobb felső sarokban lévő három szimbólummal 
változtatható. Az „Enter” billentyű hosszan való 
megnyomásával három lehetőség közül választhatunk: 
forgatás, nagyítás/kicsinyítés, valamint mozgatás. Miután 
az entert hosszan megnyomtuk, megjelenik a bal alsó nyíl 
mellett az éppen aktuális művelet szimbóluma, majd a négy 
sárga fizikai nyíl segítségével mozgathatóvá válik a térkép 
a kiválasztott módon. Megszakítás az „Esc” billentyűvel. 
A célkereszt a gép középre pozícionálásáért felelős.

TÁVOLSÁGOK:

A jobb ill. bal felső sarokban látjuk, hogy a kanál jobb ill. bal 
pontja milyen távolságra helyezkedik el a kialakítani kívánt 
terepszinttől. Ahogy állítunk a gép valamelyik tagján, úgy 
változik vele együtt a kanál magassági értéke is. A felület 
közelségétől függően változik az indikátor szín szerint is, ill. 
a mező szélén található kis nyíl is segít a navigációban.

A jobbra-balra nyilak megnyomásával állíthatjuk a kanál 
magassági szerelék pontjait (bal-közép-jobb, jelölése: 
zöld jel). Ezeket váltogatva, az X-Y dőlés is változni fog 
a modelltől függően, ill. a kanál cél dőlése is. Rézsű 
kanalat használva akkor áll a kanál a modellel megegyező 
dőlésben, amikor ez az érték nulla, vagy nulla közeli. A kis 
zászlójel mellett pedig a kanál kijelölt pontjának Balti 
magassága látható.

A magassági szerelékpontnál megjelenik egy függőleges 
zöld vonal, ami jelzi, hogy mely pont felett számítja 
a szoftver a dőléseket. Egy kék-zöld-piros színű háromszög 
is mutatja, hogy az adott pontban milyen pozíciót kell 
felvennie a kanálnak, a kívánt terep kialakításához.
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ÖSSZEGZÉS:

A képernyő alján, középen található egy felfelé mutató nyíl. 
Ennek megérintésével hasznos, összegző információkhoz 
juthatunk a rendszerrel kapcsolatban, úgy mint az alább 
látható, fekete hátterű ábra is mutatja.

3.

REFERENCIA VÁLASZTÓ:

Amennyiben a főképernyő bármely pontját hosszan 
megérintjük, a „Referencia” választó gyorsablak ugrik fel.

A „Magasság” menüpont alatt, kiválaszthatjuk, hogy milyen 
felülettől számítsa a szoftver a magassági értékét. Válasszuk 
a „Default” lehetőséget az eredeti modelltől számított 
magassági értékek megjelenítéséhez.
Az „Oldal” opcióval, megadható egy vonal, amelyhez 
képest megjelenik a kanál pozíciója. A fel-le nyilakkal 
állíthatjuk az oldal irányú szerelék pont helyét (bal-közép-
jobb, jelölése: kék jel). Ekkor a megjelenített távolság 
is ettől a ponttól kerül kiszámításra. Az éppen aktuális 
kiválasztást a világoskék vonal jelöli
A következő ábrán szín szerint jelöltük, hogy melyik érték 
melyik térbeli vonalnak felel meg.

A „Navigációs pont” opció, a kiválasztott pontra biztosít 
vízszintes navigációt. A lenti ábrán láthatjuk, hogy 
a kanál középső szerelék pontjától, 2.18 m távolságra, 
jobbra fordulva érjük el a választott pontot. (Ha használni 
szeretnénk ezt a funkciót, érdemes előbb pontokat tárolni. 
Lásd: „Pont tárolás” menüpont.)

4.
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A MENÜSOR ELEMEI:

A „Főmenü” megérintésével a főmenübe kerülünk, ahol 
számos beállítás megadható -köztük a már ismertetett- 
alapbeállítások is.

Az „Aktív modell” fülön a betöltött modellek közül 
kiválaszthatjuk, hogy melyik legyen aktív. A szoftver ehhez 
a modellhez képest számítja ki és jeleníti meg a kanál 
pozícióját. A felugró ablak jobb felső sarkában lévő ikont 
megérintve a teljes képernyős módba kerülünk. Az itteni 
beállítások megegyeznek az alapbeállításokban 
ismertetettekkel, a „Projekt és modell kiválasztása” 
részben.

A „Modell eltolás”:
Ásás közben, a harmadik ikonnal választhatjuk a modellek 
eltolását. Lehetőségünk van kétféle magassági és egy 
vízszintes (oldalirányú) eltolásra. Megérintve az ikont, 
a következő felugró ablakon a „+”, ill „-” jelekkel állíthatjuk 
az eltolás mértékét, akár mm pontossággal. A felugró ablak 
jobb felső sarkában megjelenő ikonra nyomva, beléphetünk 
a teljes képernyős eltolás menübe.

Ezen belül 2 fül válik elérhetővé. Az első oldalon állíthatjuk 
a „Navigációs pont” -ot, a „Szerelék pont” -ban pedig 
megadhatjuk, hogy a szoftver melyik ponthoz számítsa 
a vízszintes, ill. magassági távolsági adatokat.

Az „Álláspont” legördülő menüben adhatjuk meg, hogy 
melyik vonalat használjuk referenciakét, majd a szoftver, 
a mérőállomás értékeit e vonalról számítja ki.

Lehetőségünk van egyszerű „KI/BE” rendszerrel a Felületek, 
Háromszögek, Nevek, ill. Szövegek láthatóságát kapcsolni. 

A lap alján a jobbra nyíllal léphetünk a következő fülre. 

Itt állíthatjuk be, hogy a magassági eltolást párhuzamos, 
vagy merőleges értelemben hajtsa végre a szoftver. Az első 
szimbólum- amikor párhuzamosan tolunk el- a szoftver a teljes 
modellt eltolja, önmagával párhuzamosan felfelé, vagy lefelé 
irányba. Második esetben, a felületnek csak azt a részét tolja 
el, amely felett a szerelék pont van. Érdemes figyelni, mivel 
ha a kanál nem homogén lejtésű részén helyezkedik el 
a felületnek, akkor egy arra nem illeszkedő síkot illeszt rá 
a szoftver.

5.
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Az „Oldal” lapon az oldalirányú referencia vonal eltolása 
adható meg.

Az alábbi ábrán ismét színek szerint láthatjuk az eltolások 
által keletkező változásokat. A szoftver a megjelenített 
bevágás és töltés értékeket mindig az eltolt felülethez 
képest számítja, nem az eredetihez.

A „Szerelék választás” megérintésével az alábbi felugró 
ablak jelenik meg:

Itt választhatjuk ki, hogy melyik előre definiált kanállal 
végezzük a munkát. Természetesen azt a kanalat kell 
választani, ami a géphez csatlakoztatva és kalibrálva van. 
Kalibrálható minden ismert kanáltípus; úgymint a mélyásó, 
rézsű vagy akár profilkanál is.

Új kanál kalibrálásához vegye fel a kapcsolatot 
a hivatalos Leica Gépvezérlés személyzettel.

A „Pont tárolás” menüpont alatt elérhető a kanál 
pozíciójának mentése. Hogy melyik pontot tárolja a szoftver, 
megadható, ha kilépünk a Főmenübe, majd az „As-Built” 
azaz felmérés menüpontot választjuk. Itt beállítható, hogy 
mely szerelék pont helyzetét tároljuk.
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Célszerűen válasszuk az egyéni szerelék pontot, ezzel 
megelőzhető a későbbi kavarodást a beállított szerelék 
pontok és pont tárolások között.

A pont tárolásához érintsük meg munkavégzés közben 
az utolsó ikont a menüsoron (  ). A képernyőn lila 
szimbólum jelöli az elmentett pontot.

ConX kapcsolat esetén ezek a pontok azonnal megjelennek 
az irodai számítógépen, ezzel rögtön valós képet kapva 
a kinti terepviszonyokról

A szoftvert még felhasználó-barátibbá teszi, hogy 
szinte bármely lapon elérhető a   szimbólum, melyet 
megnyomva egy azonnali súgó ablakhoz jutunk, 
a kérdéses elemre rányomva. Az aktív súgó módot a kék 
szín jelzi, kiléphetünk belőle, ha ismét megérintjük a   
szimbólumot.

Ezzel az MC1 gépvezérelt kotróval való munkafolyamatot 
ismertettük, a mélyebb beállítások leírása a közeljövőben 
történik meg.
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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


