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X-TILT 

X-TILT to system pozwalający obliczyć wychylenie tyczki GNSS lub TPS. 

Korzystanie z systemu wymaga jedynie szybkiej procedury kalibracji przed  

rozpoczęciem pomiaru! 



X-TILT i libelka 
elektroniczna 

Pracując z widokiem elektronicznej libelki 
na ekranie możesz szybko korygować 
pionowość tyczki. Teraz dzięki X-TILT w 
trudno dostępnych miejscach nawet przy 
mocno wychylonej tyczce i wskazaniach 
libelki poza zakresem możesz wykonać 
pomiar. Wystarczy przycisnąć klawisz 
POMIAR i następnie znaleźć położenie 
pionowe dzięki widocznej na ekranie libelce 
elektronicznej. 



X-TILT i pomiary GNSS z wychyleniem tyczki  

w dwóch kierunkach 

Dual tag to metoda pomiaru niedostępnych  

punktów za pomocą GPS przy użyciu  

inklinometru dostępnego 

w GeoMax Zenith 35. Dzięki X-TILT, dual tag  

jest teraz dostępny dla wszystkich modeli  

odbiorników GNSS. 

Metoda pomiaru Dual tag wymaga pomiaru  
punktu poprzez wychylenie tyczki w dwóch  
kierunkach i zarejestrowania danych  
odpowiednio dla danego położenia,  
współrzędne punktu wyliczane są  
automatycznie. 



X-TILT i pomiary TPS z wychyleniem tyczki  

w dwóch kierunkach 

Bazując na doświadczeniu zdobytym  

przy pomiarach GNSS z wykorzystaniem  

metody Dual Tag, oferujemy teraz to  

samo rozwiązanie dla tachimetrów. 

 
Z X-TILT możliwy jest pomiar  

niedostępnych punktów poprzez  

wychylenie tyczki z lustrem w 

dwóch kierunkach i zarejestrowania  
pomiaru dla danego położenia,  
współrzędne punktu wyliczane są  
automatycznie. 



CAD 



CAD – edycja polilini 

Moduł CAD dostępny w X-PAD jest jednym z najważniejszych narzędzi, które  

pozwala rozwiązać wiele problemów w terenie. Funkcje CAD zostały  

rozszerzone o kilka nowych opcji umożliwiających edycję polilinii. 

Nowe opcje to: 

• Otwórz/Zamknij polilinię 

• Dodaj i usuń wierzchołki 

• Usuń segment 



CAD – przyciągnij do NAJBLIŻSZEGO 

Dodano nową metodę przyciągania do obiektu:  

NAJBLIŻSZY. 

Tryb przyciągania do najbliższego umożliwia  

tworzenie punktów i innych elementów rysunkowych  

na istniejących już elementach. 



CAD – symbol zdjęcie/szkic 

Punkty topograficzne, które mają  

przypięte zdjęcie lub szkic, są  

teraz wyświetlane z określonym  

symbolem. 

Naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie  

punktu umożliwia otwarcie okna ze  

zdjęciem/szkicem. 



Bloki odniesienia i przyciąganie 

Punkt wstawienia bloków odniesienia może być używany jako punkt 

„przyciągania” dla tworzonych punktów topograficznych, rysunków lub jako  

współrzędne punktu do tyczenia. 



Kolor etykiety punktów 

Pozwala wyświetlać etykiety  

punktów topograficznych  

zgodnie z kolorem warstwy,  

do której należy dany  

punkt. Umożliwia to łatwą  

identyfikację punktów po  

ich kolorach. 



Format rastra mapy - GeoTIFF 

Lista obsługiwanych formatów rastra mapy  

została rozszerzona o formaty TIFF i GeoTIFF 

GeoTIFF zawdzięcza swą popularność ze  

względu na fakt, iż zawiera parametry  

dotyczące pozycjonowania i rozmiaru obrazu  

mapy; po zaimportowaniu w X-PAD 

Ultimate jest wyświetlany we właściwej pozycji  

oraz we właściwej skali. 



GNSS 



Punkty montowania GNSS – mapa i odległość 

Lista punktów montowania GNSS została  

przeprojektowana oferując teraz  

możliwość podglądu każdego punktu  

montowania na mapie, a także  

odległości do nich. 

 
Dzięki temu, wybór odpowiedniego 

punktu  montowania jest dużo łatwiejszy 

niż  dotychczas. 



Niski poziom baterii w odbiorniku GNSS 

Aby poinformować użytkownika o niskim poziomie baterii GNSS, wprowadzono  

trzy komunikaty ostrzegawcze. 

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, 10% i 5%, na dole  

ekranu pojawi się komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany  

baterii. 

GNSS battery level VERY LOW (5%) 



Liczba używanych satelitów przy pomiarach GNSS 

Wraz ze wzrostem liczby satelitów dla danych  

konstelacji ważne jest, aby zrozumieć ile  

satelitów dla każdej konstelacji jest  

uwykorzystywanych (nie śledzonych) do  

obliczenia rozwiązania. Teraz ta funkcja jest  

dostępna i umożliwia sprawdzenie w czasie  

rzeczywistym, jakie satelity są używane do  

obliczania pozycji. 



TPS 



TPS - dostosowanie pryzmatów 

Nowy dodatek Service Pack umożliwia  
tworzenie profili dla Twoich ulubionych  
pryzmatów i zarządzanie nimi. 

Nie będziesz już ograniczony w zarządzaniu  

swoimi pryzmatami, co zapewni Ci dużą  

elastyczność w terenie. 

Możliwe jest również dostosowanie sześciu  

pryzmatów (uprzednio tylko trzy), które można  

zapisać w oknie wyboru celu. 



Ostatnio używana wysokość tyczki w pomiarach TPS 

Geodeci intensywnie korzystający z tachimetrów  
potrzebują często zmieniać wysokość tyczki.  
Nowa funkcja dostępna w X-PAD Ultimate  
zapamiętuje używane wysokości i pozwala  
wybierać je z listy za każdym razem, gdy zachodzi  
taka potrzeba. 

Zaoszczędza to dużo czasu przy przepisywaniu  

wysokości i pozwala uniknąć błędów. 



Niski poziom baterii w tachimetrze 

Aby poinformować użytkownika o niskim poziomie baterii w tachimetrze,  

wprowadzono trzy komunikaty ostrzegawcze. 

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, 10% i 5%, na dole  

ekranu pojawi się komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany  

baterii. 

TPS battery level VERY LOW (5%) 



Skróty wyszukiwania pryzmatu dla TPS 

Wprowadzono kolejny skrót do rozpoczęcia wyszukiwania  

pryzmatu. 

Pierwszym skrótem było długie naciśnięcie ikony „kłódki”.  

Nowym skrótem jest dwukrotne dotknięcie ikony „Zablokuj”. 

- Długie naciśnięcie: rozpoczyna wyszukiwanie pryzmatu 

- Dwukrotne dotknięcie: ustawia lunetę w poziomie, a  
następnie uruchamia wyszukiwanie pryzmatu. 



POWIERZCHNIE  
I OBJĘTOŚCI 



Tyczenie powierzchni - automatyczny wybór 

Na skomplikowanych placach budowy geodeta musi  

pracować z wieloma powierzchniami w celu  

wytyczenia: wykopów, skarp, korytarza drogi, … 

X-PAD Ultimate jest w stanie automatycznie wybrać  

powierzchnię do tyczenia zgodnie z Twoją pozycją. 

Nie musisz więc pamiętać, która nazwa powierzchni  

jest właściwa, z uwzględnieniem Twojej pozycji  

oprogramowanie wybiera odpowiednią powierzchnię  

dla Ciebie.oprogramowanie automatycznie  

wybierze odpowiedznią powierzchnię dla Ciebie. 



Objętości - różnica powierzchni 

Objętości można obliczyć, porównując dwie  

powierzchnie; do tej pory możliwe było  

porównanie powierzchni z tego samego pliku  

roboty. 

Od teraz możliwe jest porównanie powierzchni  

z bieżącego pliku roboty z powierzchnią  

należącą do innego pliku roboty. 

To sprawia, że obliczenia według różnicy  

powierzchni są jeszcze bardziej elastyczne,  

można je natychmiast zastosować we wszystkich  

przypadkach, w których powierzchnie są  

przechowywane w różnych plikach robót. 



COGO 



Obliczenie ciągu 

Przy określonych pracach geodezyjnych 
wymagane jest założenie osnowy pomiarowej,  
która będzie używana do dalszych prac  
związanych z pomiarem punktów, tyczeniem, etc. 

Bardzo ważna jest możliwość obliczenia osnowy i  
jej dokładności w terenie, przed powrotem do  
biura. 

X-PAD Ultimate wprowadza funkcję obliczania  
osnowy, która analizuje pomiary, identyfikuje typ  
osnowy (ciąg wiszący , dwustronnie nawiązany  
itd.) i wyrównuje osnowę (kątowo i liniowo). 
Możliwość rozrzucenia błędów i wyrównania  
osnowy pozwala obliczyć współrzędne jej punktów. 



INNE  

FUNKCJE 



Roboty – kopiuj i przenieś do innego kontraktu 

Podczas pracy na wielu kontraktach przy kilku  

robotach może być konieczne przeniesienie  

lub skopiowanie roboty z jednego kontraktu  

do drugiego. Opcja ta jest teraz dostępna i  

można to zrobić za pomocą jednego kliknięcia. 



Kody pomiarowe i parametry opisu 

Kody pomiarowe mogą być definiowane w sposób pozwalający  

przenosić parametry zawarte w opisie. 

Na przykład: 

 
Zdefiniowany Kod: “D#” 

Opis: “odległość #cm od mierzonego punktu” 

Zastosowano Kod: “D25” 

Opis: “odległość 25cm od mierzonego punktu” 

Zastosowanie z wieloma kodami 

Kod: “LP.D25” 

Opis: “Odległość latarni 25 cm od mierzonego punktu” 



Funkcje GIS 

Menedżer funkcji GIS został  
zaktualizowany i umożliwia 

teraz wykorzystanie wszystkich  
dostępnych funkcji GIS sortując 
je według nazwy, aby uprościć 
wyszukiwanie i edycję. 



Profile instrumentów – zmiana kolejności 

Lista profili zdefiniowanych dla różnych  

instrumentów może być dość długa jeśli  

używasz różnych ustawień i różnych urządzeń.  

Może się zdarzyć, że najważniejsze i najczęściej  

używane profile znajdują się na dole listy. 

Nowe polecenie pozwala przenieść wybrany  

profil na górę listy i reorganizuje listę zgodnie  

z najczęściej używanymi profilami. 



Format REB dla projektowanych dróg 

Format REB ma szerokie stosowanie w  

Niemczech jako format wymiany wielu danych  

geoprzestrzennych, w tym danych  

projektowych dróg. Moduł Drogowy w X-PAD  

Ultimate pozwala teraz na import  

następujących formatów: 

 
• REB DA40 – wyrównanie poziome 

• REB DA21 – wtrównanie pionowe 

• REB DA66 – Przekroje 

 
Formaty REB DA45 i REB DA58 były już  

obsługiwane w poprzednich wersjach Ultimate. 



Echosondy - format NMEA 

Moduł batymetryczny w Xpad Ultimate wspiera  

teraz format NMEA dla wartości  

określających głębokość. 

Ta nowa funkcja umożliwia korzystanie z  

szerokiej gamy echosond (Garmin,…), które  

przesyłają dane w tym formacie. 



Nowe modele dalmierzy laserowych 

Obsługiwane są teraz niektóre nowe modele dalmierzy laserowych: 

 
• BOSCH seria GLM z systemem Bluetooth Low Energy (BLE) 

• ADA Instruments – seria COSMO 


