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RÓŻNE



Ogólne 

X-PAD Ultimate jest stale ulepszany i aktualizowany.

Drobne  poprawki błędów nie są opisane w tym

dokumencie, ale zawsze są uwzględnione

w każdej aktualizacji.



Moduły BIM i MEP 

Zmieniła  się konfiguracja modułów. Moduł BIM

Umożliwia importowanie i zarządzanie plikami 

modeli 3D IFC. Elementy do układu można 

wyizolować, a następnie dane mogą być

wyodrębnione do tyczenia. Dołączone są narzędzia 

do bezpośredniego porównania projektu w terenie 

z projektem powykonawczym.

W  tym Service Packu i dla subskrybentów X-PERT, i 

moduł  BIM jest dołączony do licencji TPS oraz GNSS 

natomiast  moduł MEP jest dołączony do licencji TPS

robotycznego.

Moduł Nowa konfiguracja

BIM W  zestawie z TPS / lub GNSS licencja główna Moduł MEP

Zestaw poleceń do użycia w połączeniu z 

tachimetrem zrobotyzowanym, aby 

pomóc mechanikom, elektrykom i 

hydraulikom w instalacji komponentów 

w budynku.

W zestawie z licencją TPS robotyczny zestawie zMEP



Nowe menu do powiązania z przyciskami fizycznymi 

Dzięki X-PAD można powiązać kilka X-

poleceń  z fizycznymi klawiszami

kontrolera lub z zewnętrznymi 

przyciskami urządzeń (X-DO). 

Przy pomocą menu   można wykonać

następujące  polecenia:

• Pomiar ukrytych punktów

• Dodaj  nową notatkę

• otwórz zakładkę Kody 

• otwórz zakładkę Punkty i pomiary

• otwórz narzędzie do rysowania

z X-TILT 



Allegro 3 - poprawiona użyteczność 

Użyteczność  X-PAD Ultimate w Juniper Allegro 3 została

znacznie  poprawiona, umożliwiając wykorzystanie klwaiatury

fizycznej wraz z klawiszami skrótów.

Pozwala to na  wykonanie wszystkich

głównych operacji bez użycia ekranu dotykowego. 

Niektóre z tych ulepszeń to: 

• Korzystanie z joystick do poruszania się po menu z

głównym i kilku innych oknach 

• Obsługa wszystkich klawiszy funkcyjnych (od F1-F6 do F1-F2) 

• Dodano nowe działanie na klawiszach funkcyjnych



CAD



Etykiety w CAD 

Udoskonalono wizualizację etykiet punktów, aby uniknąć nakładanie się i uzyskać zawsze 

czytelne  rysunki. Nakładanie się jest wykrywane dynamicznie. Etykiety są ukryte w razie

potrzeby i wyświetlane ponownie, gdy nie nakładają się.



Etykiety w wizualizacji mapy 

W wizualizacji mapy można teraz: 

wyświetlać lub ukrywać etykietę 

punktów;  w poprzednich wersjach

etykiet były zawsze widoczne, co

powodowało problemy z 

czytelnością wyników.



Raport obiektu w CAD 

W widoku CAD istnieje możliwość 

wygenerowania raportu z niektórymi danymi.

wybranych obiektów. Ten raport został 

ulepszony w następujący sposób: 

• Obiekty rysunkowe takie jak linie i polilinie, są  

pogrupowane według kodu pomiaru, a w

konsekwencji  sumy częściowe długości i 

powierzchni

• Nowa sekcja zawiera liczbę punktów 

topograficznych dla każdego kodu pomiaru

Dzięki tym usprawneiniom raport może być

z powodzeniem wykorzystywany jako baza 

do dalszych kalkulacji, takich jak wycena 

czy  zamawianie materiałów.



Przesunięcie pionowe w CAD

Polecenie Offset w CAD zostało

rozbudowane pozwalając określić

również przesunięcie pionowe a nie

tylko przesunięcie w poziomie.

Dzięki tej nowej funkcji możliwe jest

tworzenie nowych elementów z  

przesunięciami w przestrzeni 3D. 



Układ - Nazwa punktu i kod pomiaru 

Polecenie Układ zostało ulepszone o  

możliwość określenia, który  kod i  

ankieta musi być przypisany do

tworzonych punktów i linii. 

Ponadto możliwe jest zdefiniowanie 

nazwę następnego punktu, które  

zostaną stworzone. 



Lista wartstw - Filtr 

Lista warstw może być bardzo długa, zwłaszcza po 

zaimportowaniu jednego lub więcej rysunków. 

Aby uprościć zarządzanie warstwami, można:

zdefiniować filtr, który zawiera tylko warstwy

o nazwie zgodnej z filtrem.

Jeśli filtr to ŚCIANY”, zostaną wyświetlone tylko 

warstwy zawierające słowo „ŚCIANY”, którymi 

następnie można zarządzać.



GNSS



Wysokość odniesienia GNSS 

W tym pakiecie serwisowym dostępna 

jest nowa opcja związana z  

wysokościami GNSS: nowa funkcja 

umożliwia pomiar pozycji i zdefiniowanie  

rzędnej odniesienia stanowiska. 

Wszystkie rzędne we wszystkich 

kolejnych operacjach odnoszą się do  

tej konkretnej ustawionej rzędnej. 

W ten sposób można zdefiniować 

pozycję jako „zerową elewację” i  

zawsze mieć różnicę wysokości od  

tego punktu.



Wartość kąta nachylenia

W nowym Zenith60 coraz 

ważniejsze jest sprawdzenie 

wartości kąta nachylenia podczas 

zapisywania pomiaru. Z tego

powodu w danych pomiarowych 

wartość pochylenia jest teraz 

widoczna.



TPS



Konfiguracja modułu Ciągi

Konfiguracja stanowiska w zadaniu 

ciąg poligonowy  umożliwia tworzenie

i pomiar ciągu w dowolnej konfiguracji

pomiaru kierunku i odległości.

A nowy punkt, w którym 

wykonywane są pomiary pozwala są pomiary 

na zdefiniowanie w pierwszej

kolejności punktu wstecz, a następnie

punktu w przód.

Ta opcja jest przydatna, ponieważ

eliminuje konieczność ciągłej zmiany

celów.



Współczynniki atmosferyczne w menu konfiguracji 

Na pomiary TPS mają wpływ warunki atmosferyczne, takie jak temperatura, ciśnienie i  

wilgotność. Współczynniki atmosferyczne mogą teraz być zarządzane bezpośrednio z 

menu konfiguracji a ich wartość można pobrać bezpośrednio z internetu.



ANKIETA



Rodzaj punktów

Sortowanie punktów zostało ulepszone, biorąc pod uwagę numeryczną część nazwy punktu. 

Jeśli część liczbowa nie zostanie uwzględniona, wynik sortowania może być inny niż  

oczekiwany.

Sortuj bez

częśćci numerycznej

Sortuj z 

częścią numeryczną
Przed sortowaniem

P1 P1 P1

P20 P10 P2

P10 P2 P10

P2 P20 P20



Inteligentne rysowanie - prostokąt i okrąg – 

Inteligentne rysowanie to zestaw narzędzi pozwalający na uzupełnienie rysunku w  

terenie podczas pomiaru punktów.  

Polecenia Prostokąt i Okrąg zostały ulepszone przez możliwość wpisania wysokości i  Prostokąt i Okrąg zostały ulepszone przez

promienia bez konieczności pomiaru niedostępnego punktu. Pojawi się nowe się nowe 

okno wprowadzania, umożliwiający użytkownikowi wprowadzenie tych wartości.



Kod pomiaru i punkt główny 

Kody pomiarowe umożliwiają 

klasyfikację zmierzonych punktów 

poprzez przypisanie konkretnego opisu, 

warstwy, koloru i symbolu, ale także

mogą  określać zasady pomiaru 

odpowiedniego punktu. 

Dodano nową regułę, która pozwala nową regułę, która pozwala 

określić kod ankiety jako Punkt główny; ; 

kiedy ten kod zostanie użyty, punkty 

będą mierzone zgodnie z zasadami

dla punktów wzorcowych (więcejz 

pomiary).



Zaawansowany inteligentny rysunek

Zaawansowane narzędzie Smart 

Drawing pozwala na zarządzanie

automatycznym rysowaniem wielu 

linii jednocześnie.

Nowa opcja pozwala: zmienić opcja pozwala:

kolejność linii na liście.



Odległość od ostatniego punktu 

W poleceniu „Punkty pomiarowe” 

na górze widoku znajduje się panel, 

który podaje aktualne współrzędne 

lub aktualne wartości pomiarów. 

Na tym panelu dostępna jest nowa 

opcja, która pozwala: wyświetlić  

informacje o odległości od

ostatniego zmierzonego punktu; .

Dzięki tym informacjom użytkownik może 

mieć w czasie rzeczywistym odległość,

różnicę wysokości i nachylenia od 

ostatniego punktu. 



Kod pomiaru i opis 

Niektórzy użytkownicy z powodów czasowych wpisują kod pomiaru i opis w jednym polu. 

Ci użytkownicy mogą: wprowadzać obie wartości w polu wprowadzania kodu pomiarowego  użytkownicy mogą:

oddzielone  znakiem „?” Kod i długi opis zostaną zapisane we właściwy sposób dla

mierzonego punktu.

Ze względu na kompatybilność wprowadziliśmy również nowe pole eksportu dla plików ASCII: 

pole eksportu kod eksportu i opis razem tylko spacja jako separator powoli to na lepsze  eksportu i 

importowanie naszych danych w innych aplikacjach. 



CONSTRUCTION



Oś odniesienia z GNSS 

Użytkownicy urządzenia Total Station 

mogą korzystać z trybu konfiguracji stacji 

o nazwie „2 osie odniesienia”; ta metoda „ ”; 

jest teraz dostępna również dla 

użytkowników GNSS. Przebieg pracy 

wymaga pomiaru za pomocą odbiornika 

GNSS dwóch osi referencyjnych (4 

punkty) na placu budowy i wybrania na i 

rysunku dwóch odpowiadających im linii. 

To wystarczy, aby zdefiniować lokalny 

układ współrzędnych, który pozwoli 

użytkownikowi pracować nad tym  

konkretnym rysunkiem i kontynuować 

nowe pomiary i tyczenie. 



TYCZENIE



Tyczenie z poprzednimi wskazówkami punktowymi

W tyczeniu niezbędne jest otrzymanie 

prawidłowych informacji, aby znaleźć 

punkt; ta informacja może odnosić się 

do różnych punktów 

odniesienia: słońce, północ, 

pozycja TPS lub stały punkt. 

Dostępna jest nowa referencja:  

poprzedni wytyczony punkt..

Gdy ta opcja jest aktywna, nawigacja 

poprowadzi nas według ostatnio 

tyczonego punku.

Niektórzy użytkownicy, w niektórych
kontekstach, uważają to podejście

za znacznie bardziej porzydatne

niż inne.



Dane do tyczenia

Dane do tyczneia są teraz także przechowywane. 

poprzednich wydaniach nie było to możliwe. Współczynniki kowariancji są przydatne, w przypadku

przetwarzania  pomiarów za pomocą innych narzędzi.



POWIERZCHNIE



BUDOWA

modułPowierzchnia z punktów nachylenia bocznego

Polecenie „Automatyczne skarpy boczne” pozwala na dokładne wytycznnie przecięcia 

terenu przez skarpę boczną, gdy zdefiniowana jest początkowa polilinia (na przykład 

spód wykopu).

Razem z oryginalną polilinią wszystkie te punkty można wykorzystać do: stworzenia ostatecznej 

powierzchnię; jest to dokładnie nowa dostępna opcja tworzenia powierzchni.

Kolejność prac jest następująca:

• Zaimportuj lub narysuj polilinię reprezentującą dno wykopu

• Zdefiniuj przesunięcie, nachylenie i inne parametry

• Tyczenie punktów skarpy

• Utwórz ostateczną powierzchnię



CONSTRUCTION

modułPowierzchnia z punktów skarpy

Ostateczna powierzchnia jest tworzona automatycznie przy użyciu polilinii odniesienia, a punkty są
zapisywane przy użyciu polecenia automatycznego Skarpy. 

Nowa powierzchnia możeby być wykorzystana do obliczenia objętości lub dostarczona 
do maszyny koparki. 



Powiel powierzchnię i zastosuj przesunięcie w pionie 

Dzięki tym nowym poleceniom powierzchnie 

mogą być: zduplikowane, można zastosowaći

przesunięcie w pionie i zmienić jej wysokość.

Jest to czasami przydatne, ponieważ istnieją 

równoległe powierzchnie, które należy wytyczyć powierzchnie, 
w terenie lub użyć do obliczenia objętości.



Tworzenie nowych powierzchni

Ulepszono obliczanie nowych powierzchni z punktów i linii. Można obliczać i 

rozwiązywać bardziej złożone sytuacje, które czasami są częścią projektu, takie jak  

przecięcie linii lub nakładanie się powierzchni. 

Możliwe jest również tworzenie powierzchni za pomocą funkcji tylko linii nieciągłości  

i granica linii  bez konieczności używania punktów. 



IMPORT &
EKSPORT



Importuj punkty z ASCII 

Gdy punkty są importowane do zadania, punkty 

użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji, co 

zrobić, jeśli jeden lub więcej punktów już istnieje.

Z tego powodu polecenie importowania punktów 

ASCII zostało ulepszone i teraz oferuje zostało 

następujące opcje, gdy punkt już istnieje: 

Przepisać Zastąp wszystko

Następny dostępny Następne dostępne Wszystkie

Pomiń punkt Pomiń punkt wszystkie



X-PAD 365 - Udostępniaj punkty
referencyjne i kody pomiarowe 

Po połączeniu z X-PAD 365 można łatwo udostępniać innym z X-

użytkownikom oraz za pośrednmictwem czatu, punkty 

topograficzne i układy współrzędnych. 

Teraz można również udostępniać punkty odniesienia i  

kody pomiarowe; w ten sposób jeden członek zespołu może; 

jednym kliknięciem przesłać kolegom punkty referencyjne 

miejsca pracy. 

Ponadto listę kodów pomiarowych można udostępnić 

zespołowi w terenie i w biurze. 



eksport GIS 

Gromadzenie danych GIS staje się 

coraz bardziej popularne, zwiększając 

liczbę zapytań o ulepszenia. 

Trzy główne ulepszenia: 

1. Atrybuty punktów GIS mogą być:  

eksportowane jako atrybuty bloków

referencyjnych DXF.

2. Dostosowanie znaku separatora do

użycia w eksporcie ASCII do

podzielenia atrybutów punktów

3. Data i godzina punktu są 

eksportowane w pliku ESRIShapew pliku 



X-LIVE

Funkcja X-LIVE została usunięta począwszy od tego wydania. Podobne funkcje, ale bardziej 

zaawansowane, są dostępne z kontem X-PAD 365 Professional lub Enterprise. 


