
    Nová řada japonských digitálních planimetrů

řřaaddaa
Posunutí točné osy ramene přístroje zpět umo�nilo roz�ířit rozsah měření. Navíc je dostupných 5 modelů s
různými délkami ramen, které optimálně vyhovují různým formátům výkresů. Výsledkem zpřesnění úhlové
detekce přístroje je rozli�ení vy��í ne� 0.01 mm.

Vestavěný program planimetrů řady X-PLAN F podporuje ve�keré funkce planimetrů řady X-PLAN 360C+/CII+ a
dokonce obsahuje i zcela nové prvky. Dostupná je nyní jedinečná klávesa pro výběr v programovém menu, která
umo�ňuje přizpůsobit výběr v menu přístroje zvyklostem známých z pou�ívání počítačové my�i.

Vedle  funkce měření tě�i�tě plochy, kterou doposud poskytovaly planimetry X-PLAN 360C+/CII+ byly zavedeny
nové speciální měřické úlohy jako výpočet kubatur na základě vrstevnic, radiální délka, dále kubatura, plocha
povrchu a poloha tě�i�tě rotačních těles vytvořených otáčením jejich řezu kolem dané osy. Planimetry řady F s
těmito novými funkcemi nacházejí �iroké uplatnění ve vědě, v průmyslu, v umění a navíc v geodézii, stavitelství i
v architektuře.

Pro současné u�ivatele planimetrů X-PLAN 360C+/CII+

* Pomocí přístroje X-PLAN 460F se stejnou konstrukční délkou jako X-PLAN 360C+/CII+ je nyní mo�né provádět
měření ve vět�ím �ířkovém rozsahu a� do 460 mm.

* Pro měření stejného �ířkového rozsahu postačuje X-PLAN 380F s krat�í konstrukční délkou.
* Planimetry řady X-PLAN F podporují stejné funkce jako přístroje X-PLAN 360C+/CII+ a proto s nimi mohou

v�ichni dosavadní u�ivatelé bez problémů pracovat.

Ramena přístrojů u v�ech pěti modelů jsou konstruována tak, aby
svými rozsahy pokryla pět různých formátů papíru. Stačí si vybrat
délku ramene podle v�eho po�adavku.



* Pro va�i informaci
1. Přístroje X-PLAN 380F a 460F budou pravděpodobně nejvhodněj�í pro u�ivatele měřící různé velikosti

výkresů.
2. Přístroj X-PLAN 620F s nej�ir�ím měřickým rozsahem vyhovuje velikostem mapových listů základních map

velkého měřítka.

Snímatelná tiskárna (volitelné příslu�enství)

Snímatelná tiskárna 16C je připojena na stejné
rozhraní přístroje X-PLAN jako interface kabel.
Interface kabely umo�ňují komunikaci s libovolným
počítačem a jsou dostupné v délkách 2m, 5m a 10m. JJeeddiinneeččnnáá  kkoonnssttrruukkccee  ffiirrmmyy

UUSSHHIIKKAATTAA

••••  Vyrovnávací tisková paměť
Přístroje X-PLAN mohou provádět měření bez
připojení tiskárny, av�ak s pou�itím minitiskárny
16C se zařízení stane mnohem efektivněj�í.
Data se před tiskem ukládají ve vyrovnávací
tiskové paměti, co� eliminuje přeru�ování tisku
během kontinuálního měření.

Přístroje řady X-PLAN F podporují ve�keré funkce
modelů X-PLAN 360C+ a 360 CII+ a dokonce je�tě více.

(stejná konstrukční délka jako X-PLAN 360C+/360CII+)

(stejný měřický rozsah jako X-PLAN 360C+/360CII+)



Klávesa
Cancel

Klávesa re�imu �My��
Klávesa kruhového měření

Start / Point
klávesa

Klávesa kontinuálního
měření

Rameno
přístroje

Sledovací lupa přístroje

Funkce v re�imu �My��
pro snadněj�í nastavení voleb

přístroje

Po stisknutí tlačítka re�imu �My�� je mo�né
pohybem přístroje a jeho ramene ovládat
zobrazení na displeji nahoru a dolů, vpravo
a vlevo. Tato funkce je obdobou výběru
pomocí tlačítka počítačové my�i.

Velká excentrická
sledovací lupa

umo�ňující snadné nastavení na
bod

Jedinečná excentrická lupa umo�ňuje
obsluze přístroje snadno nastavit čtecí
značku na bod, dokonce i při �ikmém
pohledu.

Klávesa kruhového
měření - ARC

pro snadněj�í definici kruhu /
oblouku

Pou�ití klávesy ARC je velice vhodné
dokonce pro měření tě�i�tě, určování
kubatur rotačních těles a těles
definovaných vrstevnicemi.

Afinní souřadnicová
transformace

pro vyrovnání zkreslení

Obecně jsou pro definování souřadného
systému nezbytné 2 nebo 3 body se
souřadnicemi. Pokud je zkreslení značné,
je třeba vzít v úvahu více bodů. Maximální
počet bodů, které je mo�né vlo�it pro
výpočet afinní transformace (metodou
nejmen�ích čtverců) je 25.

Funkce ukládání a
opětovného vyvolání

nastavených měřických podmínek

V nastavení je mo�né zkombinovat 1 a� 15
různých měřických podmínek. Ka�dá
měřická podmínka má v paměti přiděleno
určité přístupové číslo, kterým je mo�né
přímo vyvolat po�adované nastavení. Tato
funkce ukládání není závislá na úrovni
vybití baterií.

Výběr jednotky měření :
automatický posun

jednotek

Variabilní nastavení
měřítka

Existují dvě metody pro získání měřítka.
Určení měřítka na základě měření
referenční délky (délek) získaných z
diagramu, nebo vlo�ení měřítka z
diagramu. Současným měřením je mo�né
dokonce získat různé hodnoty měřítek pro
svislou a vodorovnou osu mapy.

Funkce součtu a
průměrování výsledků

měření

Výsledky mohou být sečítány, nebo
průměrovány pomocí klávesy +Σ.

Funkce kalkulačky
Pomocí kláves + , - , × , ÷ a +M  je mo�né
provádět výpočetní operace s různými
kombinacemi hodnot. Tyto funkce jsou
rovně� přístupné při zobrazení pro vkládání
měřítka.

Nejméně 50 hodin
nepřetr�itého provozu

bez pou�ití minitiskárny

Plně nabité baterie umo�ňují přístroji
X-PLAN pracovat nejméně po dobu 50
hodin. Na displeji je zobrazován indikátor
zbývající úrovně nabití baterií, tak�e je
mo�né v případě nutnosti baterie znovu
nabít a předejít tak zkrácení jejich
�ivotnosti.

Přípravek pro uchycení
vyná�ecí jehly

Přípravek pro vyná�ení tu�kou

Vyná�ecí otvor

Jemná nastavovací
kolečka

V re�imu vyná�ení je na displeji
přístroje X-PLAN pomocí znaků
v krocích indikován posun k
cílovým souřadnicím. Pomocí
jemných nastavovacích koleček
je mo�né nastavit vyná�ecí
otvor přesně na cíl.

K dispozici je 16 délkových a plo�ných
jednotek. Kromě metrického a anglického
systému jednotek jsou dostupné některé
staré jednotky, jednotky definované
u�ivatelem a rovně� 4 úhlové jednotky.
Jestli�e se měřená hodnota zvy�uje, bude
automaticky převedena na vy��í jednotky.

Vyná�ení souřadnic

Tě�i�tě a středové body oblouků jako
výsledky měření a rovně� libovolné
souřadnice bodů a hodnoty souřadnic
definované v počítači mohou být v re�imu
vyná�ení vyznačeny na mapě.



Rotační tělesa <kubatura, povrch, tě�i�tě>
Pokud jsou pevná tělesa tvořena rotací
jejich řezu kolem osy, umo�ňuje přístroj
X-PLAN na základě změření tohoto řezu
jednodu�e určit jejich kubaturu, povrch a
polohu tě�i�tě. Tato nová funkce bude
u�itečná ve vědě, strukturální analýze, v
umění a navíc ve stavitelství a v
architektuře. Tě�i�tě, objem a plocha povrchu

ku�elek, nádob a dal�ích rotačních
těles pomáhá při odhadu ceny barev,
nebo materiálu.

Objem, plochu povrchu a tě�i�tě lze získat prostým zaměřením řezu i u
dutých rotačních těles jako například u pneumatik.

Změřením řezu porcelánových předmětů na výkresech lze zjistit jejich
objem, kapacitu, velikost povrchu, nebo lze odhadnout mno�ství
potřebné glazury.

Výpočet kubatur na základě měření vrstevnic

Změřením ploch jednotlivých oblastí ohraničených vrstevnicemi je
mo�né získat kubaturu různých topografických útvarů. Ve
zkoumané oblasti sledujte pomocí přístroje X-PLAN postupně
průběh jednotlivých vrstevnic a na displeji se budou zobrazovat
výsledné kubatury. U této aplikace mů�ete rovně� vyu�ít funkci
klávesy ARC.

Radiální délka

Jakmile je definován středový bod, mohou být postupně
určovány radiální délky k bodům A, B, C... ani� by bylo nutné
znovu vkládat polohu středového bodu.

Nové měřické funkce - ze dvou rozměrů na tři!
Nově přidané speciální typy měření



Ve�keré funkce podporované  planimetry X-PLAN 360C+/CII+ jsou rovně�
obsa�eny v přístrojích řady F.

Plocha

•  Jsou-li strany měřeného obrazce
přímé, sejměte jednodu�e lomové
body v re�imu �Point�.

•  Měření křivkových částí obrazce
mů�e být přesným sledováním křivky
v re�imu �Continuous�. V případě
měření oblouku sejměte v re�imu
�ARC� krajní body a třetí libovolný
bod oblouku.

•  Přístroj X-PLAN si pamatuje výchozí
bod obrazce a po návratu na tento
bod se měření automaticky ukončí
(funkce automatického uzavření
obrazce).

Délka

•  Délka úseku •  Délka oblouku
•  Obvod kru�nice •  Celková délka

Postupně mohou být měřeny délky
mezi jednotlivými dvojicemi bodů.
Současně je mo�né získat celkovou
délku obrazce, nebo obvod kru�nice.
Ve�keré výsledky mohou být
samozřejmě vytisknuty.

Poloměr

•  Změření dvou krajních bodů oblouku a
libovolného třetího bodu uvnitř
oblouku v re�imu �ARC� umo�ní
automatický výpočet poloměru a
vytisknutí této hodnoty.

Souřadnice (X,Y)

•  Typy souřadnicových systémů
1. Standardní (Kartézské) souřadnice

(vodorovná osa X)
2. Geodetický souřadnicový systém

(osa X svisle)
3. Přístrojové souřadnice

(orientace podle přístroje)

•  Metody definice os
1. Na základě 2 nebo 3 známých bodů
2. Určením počátku a kladného směru

osy X

Přístroje X-PLAN mohou samostatně
měřit a tisknout různé typy  souřadnic
bez připojení externího počítače. Pro
určení souřadnic v S-JTSK není třeba
�ádného vět�ího digitalizačního
zařízení.

Úhel

Zacílení na body v pořadí P, Q a R
umo�ní změřit velikost vnitřního úhlu α.
Stisknutím klávesy +/- je rovně� mo�né
zobrazit a odeslat hodnotu vněj�ího
úhlu β .
(Dostupné úhlové jednotky : stupně,
stupně/minuty, radiány, gony)

Tě�i�tě

Je mo�né změřit souřadnice tě�i�tě
(x,y), ve středu plochy libovolného
tvaru. Souřadnicové osy je třeba
orientovat podle po�adavků výkresů.

Klávesa ARC je dostupná dokonce i při
měření tě�i�tě.

Střed oblouku

Souřadnice středu oblouku mohou být
vypočteny a odeslány zacílením na
krajní body oblouku a třetí bod uvnitř
oblouku. Souřadnicové osy je třeba
orientovat podle po�adavků výkresů.

Metoda určování
úhlopříček a kolmic

Zacílení na tři vrcholy trojúhelníku
umo�ní automatický výpočet délky
přepony a její kolmice. Na výstupu
mohou být velikost plochy, délka
přepony a vý�ky.



Technické parametry
Vlastnosti  \  Model 300F 380F 460F 520F 620F

Svisle 300mm 380mm 460mm 520mm 620mmMěřický
rozsah Vodorovně 20000mm

Měřické funkce (x,y), plocha, délky segmentů/celková/oblouků, poloměr, tě�i�tě, plocha trojúhelníka, úhel, střed oblouku,
rotační tělesa/plocha povrchu/tě�i�tě, tělesa daná vrstevnicemi, radiální délka

Vyná�ení Vyná�ení bodu se souřadnicemi (výsledek měření, vstup přes klávesnici, programová hodnota)
Páčka napájení Při spu�tění a automatické indexaci fixuje páčka napájení polohu ramene přístroje
Klávesa ARC Definice oblouku třemi body (dostupné dokonce při měření tě�i�tě a rotačních těles)

Jednotky mm, cm, m, a (ary), ha, in yd (yardy), mi (míle), ac (akry), 4 japonské jednotky , u�ivatelské jednotky
Úhlové jednotky Stupně, stupně/minuty, radián, gon
Měřické re�imy Bodový re�im (přímka), re�im continuous (křivka), mód klávesy ARC (definice oblouku), re�im Cancel

Nastavení měřítka 1/9999999999 ~ 1/0.000000001, nebo měření referenční délky
Systémy souřadnic Standardní, geodetický, přístrojový
Výpočetní funkce Čtyři operace, paměť, průměrování, suma

Tiskárna (volitelná) Termotiskárna, 16 znaků na řádek, automatická detekce
Rozhraní Vestavěné RS-232C (plný duplex), automatické nastavení parametrů

Přenosová rychlost 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300
Jiné funkce Ulo�ení a� 15 měřických podmínek, přímý re�im nastavení měřických podmínek, odsazení počátku,

decimální uspořádání, číslování dat, automatické ukončení, automatický posun jednotek, zobrazení
zbývající úrovně nabití baterie, automatické vypnutí, hardcopy displeje, číslo tisku, definice známých

souřadnic bodu, afinní transformace.
Displej 2 řádky po 16 znacích, bodová matice typ LCD

Rozli�ení 0.01mm
Přesnost 0.1% nebo lep�í

Sledovací lupa Velká excentrická lupa umo�ňující snadné nastavení
Napájení NiCd dobíjitelné baterie, síťový adaptér/nabíječka (100V/120V/220V)

�ivotnost baterií Nejméně 50 hodin / doba nabíjení 7 hodin
Přístroj 288×162×47 334×162×47 380×162×47 415×162×47 472×162×47Rozměry

(mm) Pouzdro 417×198×66 467×198×66 509×198×66
Hmotnost přístroje (g) 920 890 900 920 940

Standardní
příslu�enství

Síťový adaptér, testovací �ablona, pouzdro, u�ivatelské manuály, přípravky pro vyná�ení tu�kou (0.3mm
a 0.5mm), přípravek pro uchycení značkovací jehly

Volitelné příslu�enství Minitiskárna 16c (termotiskárna), role termopapíru, Interface kabely (dostupné v délkách: 2m / 5m / 10m)

Vestavěný sériový interface RS-232C mů�e být pou�it pro vytvoření různých měřických systémů. Je připraveno mnoho příkazů, které dovolují X-
PLAN zcela ovládat z počítačového programu.

•  Přístroje X-PLAN jsou připraveny pro práci s Wintab. S ovladačem Wintab mů�e být X-PLAN kdekoli na
světě pou�íván s aplikačními programy kompatibilními s Wintab. (Wintab: fakticky světový standard pro
rozhraní digitizérů)

•  Komunikační parametry přístroje X-PLAN mohou být automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly programu
vněj�ího počítače.

•  U�ivatelským programem mohou být přístupné nejen souřadnice, ale rovně� v�echny dal�í měřené hodnoty.
•  Pomocí funkce pro vyná�ení mohou být na mapě vyznačeny body se souřadnicemi z počítače.

U�ivatelské programy dostupné pro X-PLAN:
•  X-Table E-1/E-2/E-3 : Výsledky měření mohou být exportovány přímo do tabulky MS-Excel. Pomocí verze E-3 mohou být rovně� naměřené

hodnoty zobrazené ve stejné době na obrazovce.
•  X-CAD : Umo�ňuje aby přístroj X-PLAN fungovat jako digitizér pro AutoCAD/LT.
•  WinMAP LT : Malý GIS program dodávaný firmou PROGIS Austria. Mapy pou�ívané v tomto programu mohou být digitalizované pomocí

přístroje X-PLAN.

FFuunnkkccee  ddiiggiittiizzéérruu  ootteevvřřeennáá  ssvvěěttuu


