Inleiding

Hartelijk dank voor uw interesse in DigPilot graafindicatie!

Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over DigPilot 3D-GPS.
- Potentiële nieuwe klanten:

Algemene vragen.

- Machinisten:

Gebruikersvragen.

- Tekenaars:

Controleren en aanleveren van tekeningen.

- Maatvoerders, uitvoerders:

Werking en nauwkeurigheid

Via de inhoudsopgave op bladzijde 5 komt u snel bij het onderwerp van uw keuze.

De uitleg in dit boekje begint bij de basis.
Ook mensen die geen ervaring hebben met 3D-GPS/GNSS zullen middels dit boekje
kunnen werken met de DigPilot 3D-GPS set.
Om bij de basis te blijven in dit boekje hebben wij eventuele vakspecifieke moeilijke
woorden en termen zo veel mogelijk trachten te vermijden.
Doel van dit boekje is om op ieder gewenst moment een antwoord beschikbaar te hebben:
in de cabine, onderweg of op kantoor.
In geval u achter een computer zit verwijzen wij u naar www.digpilot.nl voor aanvullende
informatie.

Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de DigPilot 3D-GPS-set en dit boekje!
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1 - DigPilot introductie
1.1: De eerste kennismaking met DigPilot
Wat is en doet DigPilot 3D-GPS nu precies?
DigPilot 3D-GPS is een centimeter-nauwkeurig werkend 3D-GPS graaf-indicatiesysteem voor op rupskranen, mobiele kranen, wielladers, bulldozers, kilverbakken, kabelleg-ploegen, draineermachines en cutterzuigers.
Hieronder staan wat foto’s van toepassingen en klanten in Nederland.

Met een DigPilot 3D-GPS set op uw machine krijgt u een landmeter aan boord, niet in de
vorm van een persoon, maar in de vorm van een kleine groene box achter uw stoel.
Een landmeter kan met zijn landmeetstok centimeter-nauwkeurig een
coördinaat binnen Nederland of België bepalen en aflezen. Dit in de oost (X)
en noord (Y) richting tot op + of - 1 cm nauwkeurig en in de hoogte (Z) tot op
+ of - 2 cm nauwkeurig.
DigPilot 3D-GPS kan ditzelfde ook, met het meetpunt op het mes van de bak,
dit terwijl de GPS-antenne achter op de machine staat. (!)
10

Deze centimeter-nauwkeurige positie-informatie (waar meetpunt bak zich precies bevindt)
wordt gecommuniceerd met het beeldscherm in de cabine.
Het beeldscherm kan digitale 3D-CAD-tekeningen lezen en weergeven.
De tekening geeft het ontwerp weer van hoe het werk gemaakt moet worden.
Het beeldscherm weet op ieder moment, tot op de centimeter nauwkeurig, waar het mes
van de bak zich bevindt in het werk. ..en dus ook in de tekening!
Zo ziet de machinist precies hoe diep en in welke hoek hij moet graven op de plek waar de
bak zich op dat moment bevindt.
Dit ziet er in de basis in de cabine als volgt uit.

In bovenstaande foto is een tekening actief van een plat vlak getekend op hoogte 6.35 m.
(Voor Nederland 6.35 m NAP, voor Belgie 6.35 m TAW)
Het mes van de bak bevindt zich nu op 6.65 m NAP of TAW. (zie het gele cijfer 6.65)
Het witte cijfer 0.30 m linksboven geeft aan dat het mes van de bak nog 30 cm moet
zakken om op het getekende ontwerp-niveau van 6.35 NAP/TAW uit te gaan komen.
Ook de gele kogel boven de roos links in beeld geeft aan dat de bak moet zakken.
Producent, historie Benelux, klanten
DigPilot wordt geproduceerd in Noorwegen.
Eind 2010 verwierf Navigation Solutions uit Culemborg Nederland het importeurschap voor
DigPilot voor de regio Benelux. Frank Verhoeven was sinds 2010 aldaar de kar-trekker
van DigPilot.
In juli 2018 is 3D-GPS BV opgericht door Frank Verhoeven en is het exclusief
importeurschap voor DigPilot overgegaan naar 3D-GPS BV.
In september 2020 is 3D-GPS Belgium bv opgericht door Frank Verhoeven.
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1.2: De meest gestelde vragen bij kennismaking
Kan DigPilot samenwerken met of naast andere merken GPS?
Ja, dat kan. Het is geen enkel probleem om een machine, met daarop een DigPilot 3DGPS-set, op een site te gaan zetten waar een ander merk GPS al aan het werk is.
Meerdere DigPilot-sets bij elkaar op site, storen die elkaar?
Nee, dit geeft geen storing indien u juist handelt.
Iedere set heeft de mogelijkheid om te kiezen uit
16 sensor-communicatie-kanalen.
Iedere set staat op 1 van die 16 kanalen ingesteld.
Als er 2 sets op een site op hetzelfde sensorcommunicatie-kanaal staan dan storen ze elkaar.
Een van de sets dient dan eenvoudig een ander
kanaal te selecteren om de ‘storing’ te verhelpen.
Aanvullende info: Iedere sensor heeft een
serienummer. Dat serienummer is aangemeld in
het bijbehorende beeldscherm van uw set. Het beeldscherm verwerkt enkel de data van
serienummers van sensoren die aangemeld zijn als onderdeel van die set. De data wordt
per serienummer verwerkt. Er kan geen data van een andere set in uw set terecht komen.
Zie hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.2: Check of er andere DigPilot sets in uw buurt staan.

Een draai-kantel-stuk gebruiken, kan dat?
Ja, dat kan, mits u niet roteert tijdens de GPSmeting. Rotatiemeting komt medio 2021.
DigPilot kan de rotatie nog niet meten.
Zolang u het draai-kantel-stuk als gewoon ‘vast
kantel-stuk’ gebruikt, dan kan dat prima.
Meerdere klanten werken op deze manier met
DigPilot. Zie foto rechts.
Andere merken GPS kunnen standaard de rotatie
ook nog niet meten van iedere willekeurig merk
draai-kantel-stuk.
Er zijn ontwikkelingen gaande dat de CAN-bus informatie, komend van een bepaald merk
draai-kantel-stuk, ook gebruikt kan worden in de GPS-meting van een bepaald merk GPS.
DigPilot maakt zich sterk om merk-onafhankelijk draadloos de rotatie te kunnen gaan
meten in de nabije toekomst.
Een vraag kan zijn: De rotatie meten, is het een hype of voegt het echt iets toe?
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Heeft DigPilot een lokaal basis-station nodig?
Nee, niet nodig met DigPilot. Er van uitgaande dat met ‘lokaal basis-station’ een
plaatselijke radiozender op een container op site bedoeld wordt. En dat zo’n zender eerst
lokaal opgetuigd moet worden alvorens men kan gaan werken met 3D-GPS.
Kan DigPilot een lokaal basis-station gebruiken? (NTRIP of UHF)
Ja, dit kan wel maar is niet nodig. DigPilot (de groene box achter de stoel) staat standaard
ingesteld op MoveRTK (landelijk internet) maar kan desgewenst ook communiceren met
een lokaal internet-basis-station (NTRIP) of lokaal radio-basis-station (UHF).
De ‘groene box’ heeft zowel een NTRIP-modem als ook een UHF-radio-ontvanger in zich.
De versies ‘blauwe box’ en de ‘oranje box’ hebben standaard een NTRIP-modem.
Het is doorgaans niet zinvol om uw DigPilot-set om te gaan programmeren van landelijk
MoveRTK naar een lokaal basis-station. De centimeter-nauwkeurigheid zou geen verschil
mogen uitmaken. Bij slecht internet-ontvangst kan men er voor kiezen om een lokaal UHFbasis-station te gaan benutten indien voorhanden
DigPilot is met MoveRTK (NL, BE) of FLEPOS (BE) al centimeter-nauwkeurig.
Een lokaal basis-station heeft hetzelfde doel, namelijk: de set centimeter-nauwkeurig
maken. Waarom een set om gaan programmeren als deze al centimeter-nauwkeurig is?
Wij begrijpen dat grote aannemers hun lokaal basisstation gebruiken op site. Dit scheelt
hen per eigen machine ieder jaar de jaarlijkse kosten voor een MoveRTK-abonnement.
Er zijn tegenwoordig meerdere wegen naar Rome om centimeter-nauwkeurig te worden
met de set. MoveRTK is er een van. Nagenoeg iedere landmeter maakt gebruik van de
diensten van MoveRTK (= 06-GPS) in Nederland.
Bewijs dat uw machine de juiste coördinaat geeft op site, dat moet voldoende zijn.
Zie hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site.
Zie ook paragraaf 2.3: Uitleg centimeter-nauwkeurig meten
Sub 4: Ontvangst van en communicatie met een correctie-voorziening op
land. En dan: Sub 4a t/m 4c

Moet ik ‘inbellen’ met DigPilot?
Nee, DigPilot belt automatisch in. De machinist merkt daar niets van. De set inschakelen is
voldoende. Indien de verbinding onverhoopt niet meteen tot stand komt of wegvalt dan
krijgt de machinist daar een melding van te zien in het beeldscherm.
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Op welke manier wordt DigPilot centimeter-nauwkeurig?
Via de wit-gekleurde GPS-antennes op de masten ontvangt DigPilot satelliet-informatie.
Die informatie wordt verwerkt in de groene box achter de stoel.
De snijpunt berekening in de groene box maakt DigPilot eerst meters-nauwkeurig.
Vervolgens wordt de meters-nauwkeurige positie gecommuniceerd via internet. Internet
stuurt netwerk-RTK-correctie-data terug naar groene box.
Door die correctiedata wordt DigPilot centimeter-nauwkeurig.
Het protocol waarbij men, via een gebruikersnaam en wachtwoord, toegang krijgt tot GPS
RTK-correcties over internet heet NTRIP.
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.3: centimeter-nauwkeurig meten

Internet (NTRIP) voor Nederland of België, hoe zit dat?
In Nederland en Belgie voorzien wij DigPilot standaard van een SIM-kaart inclusief een
netwerk GPS-RTK-correctie-abonnement. De SIM-kaart en het abonnement zijn door heel
Nederland en België te gebruiken. Het is ook mogelijk om de set aan te melden op een IPadres van een lokaal NTRIP-basis-station. Of maak gebruik van de UHF-ontvanger om op
een radiobasis-station te werken.
1: MoveRTK.
Een SIM-kaart inclusief een GPS RTK-correctie-abonnement van MoveRTK.
De SIM-kaart en het abonnement is door heel Nederland en België te gebruiken.

Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.3: centimeter-nauwkeurig meten
Sub-paragraaf: 4c en SIM

Hoe kom ik aan een tekening?
1: U tekent zelf ‘iets’ in het scherm met behulp van diverse DigPilot-sjablonen.
2: U krijgt een tekening aangeleverd van een hoofdaannemer.
3: U heeft zelf een tekenpakket.
Zie hoofdstukken:
4: Tekening maken (op kantoor)
7: Zelf iets tekenen (in het scherm)
en hoofdstukken 5 (controleren) en 6 (versturen) m.b.t. tekeningen
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Wat voor formaat tekening heb ik nodig?
Het benodigde formaat voor DigPilot is LandXML (.xml) of DXF (.dxf) en evt. KOF (.kof)
Het is tevens mogelijk aanvullend een achtergrond te laden in DXF-formaat.
Zie hoofdstuk 4: Tekening maken
en hoofdstukken 5 (controleren) en 6 (versturen) m.b.t. tekeningen

Een tekening uit een andere kraan gebruiken, kan dat?
De diverse GPS-merken kunnen onderling geen bestanden van elkaar gebruiken.
De basis (het uitgiftepunt van de tekening) is de tekenaar en zijn tekenpakket, zoals
bijvoorbeeld AutoCad Civil 3D. Andere tekenpakketten zijn uiteraard ook mogelijk.
De tekenaar voorziet ieder merk GPS van een leesbaar bestand dat door dat merk GPS
gelezen kan worden. Dit merk-gebonden omzetten kost doorgaans weinig tijd.
Het goede nieuws is dat: wanneer een ander merk GPS met een tekening staat te draaien
op een site, dat die tekening ergens vandaan komt.
Er is in dit geval ook een tekening/bestand voor DigPilot aan te leveren.
Zie hoofdstukken:
4: Tekening maken (op kantoor)
7: Zelf iets tekenen (in het scherm)
en hoofdstukken 5 (controleren) en 6 (versturen) m.b.t. tekeningen

Werken met klic-meldingen, kan dat?
Ja, dat kan. Van invloed is de nauwkeurigheid van de beschikbare data en of deze data
goed te verwerken is richting een leesbaar formaat voor DigPilot. (.dxf of .xml)
Zie hoofdstuk 4: Tekening maken
Paragraaf 4.2: Klic-meldingen

Overeenkomst en verschil met collega-merken GPS?
De collega-merken en DigPilot doen allemaal hetzelfde:
Ze veranderen uw machine in een rijdende rolmaat/rolmeter en landmeetset.
Alle merken maken gebruik van dezelfde satellieten en van dezelfde NTRIP-provider(s)
om centimeter-nauwkeurig te kunnen meten met de machine.
De collega-merken maken gebruik van bekabelde vaste sensoren op bovenbouw, giek,
verstelgiek, lepelsteel, bak en kantelbak. Die vaste sensoren plus de kabels blijven op de
machine zitten, ook als de GNSS-set niet in gebruik is op die machine.
DigPilot maakt gebruik van draadloze sensoren of bekabelde sensoren
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Draadloze sensoren hebben geen kabels nodig richting bovenbouw, giek, verstelgiek,
lepelsteel, bak en kantelbak. En omdat de sensoren afneembaar zijn blijven deze niet op
de machine achter als de GNSS-set niet in gebruik is.
Het enige wat bij DigPilot op de machine achterblijft zijn een aantal klikbeugels, 2 masten
en enige bekabeling in de cabine richting masten, GNSS-box en beeldscherm.
Een aandachtspunt met draadloze sensoren is: baggeren c.q. graven onder water.
Hiervan wordt gedacht dat dit met DigPilot geheel niet mogelijk is.
Zie echter de volgende alinea.
Draadloze sensoren en graven onder water, hoe zit dat?
Vanaf medio 2019 heeft DigPilot naast draadloze sensoren ook bekabelde sensoren. Met
de bekabelde sensoren kunt u probleemloos onder water graven. De beweging van bak en
kantelbak wordt altijd geregistreerd.
Voor wie nog de draadloze sensoren heeft:
Draadloze sensoren kunnen onder water hun signaal (hun data, in welke stand de bak
staat) niet doorgeven richting het beeldscherm.
Bekabelde sensoren kunnen dit wel.
DigPilot heeft hiervoor 2 mogelijke oplossingen:
1) Een mechanische oplossing
2) Een software-matige oplossing
1) De mechanische oplossing is: (foto 1a en 1b)
Plaats de baksensor een paar meter hoger op
de lepelsteel, als volgt:
Kopieer (de beweging van) het tuimelstuk naar
boven toe, hoger op de lepelsteel.
Dit d.m.v. een parallellogram-overbrenging.
(Let op: bel ons voor de details hoe dit correct
uit te voeren is.)
Plaats de draadloze baksensor op het
bovenste tuimelstuk van het parallellogram. Op
deze manier blijft de baksensor hoog boven
water en blijft de hoekmeting van de bak actief.
De sensor voor de kantelbak blijft bij deze
toepassing in de koffer.
2) De software-matige oplossing is:
De baksensor uitschakelen.
Selecteer hiervoor de ‘baggermodus’ in het beeldscherm. (Begin graven > menu >
Instellingen > Baggermodus) Hiermee zegt u tegen de software dat de bak in een
vaste hoek staat, zoals bij een bak-ontvanger. Bel ons voor meer informatie of zie het
betreffende onderwerp op digpilot.nl bij Handleiding online > 3D-GPS.
Zie ook hoofdstuk 11.2: Vragen m.b.t. minder dagelijkse zaken: Baggeren activeren
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Is DigPilot ‘voorbereid op de toekomst’?
Ja en dit kan meerdere onderwerpen betreffen.
1) BIM (Bouw Informatie Model.)
Als het gaat over volume-berekeningen etc. etc. dan is DigPilot 3D-GPS met het
onafhankelijke pakket Infrakit BIM volledig voorbereid op de toekomst.

Zie Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.7: Uitleg Infrakit BIM

2) Satellietontvangst.
De nieuwste (Windows10) DigPilot 3D-GPS sets maken standaard gebruik van 4
constellaties: het Amerikaanse GPS-, het Russische GLONASS-, het Chinese BeiDouen het Europese Galileo satelliet-navigatiesysteem.
3) 4G-modem
De Windows10-sets hebben standaard een 4G-modem
4) Software-updates. Het is het beleid van DigPilot SA in Noorwegen om de Windows10sets volledig up to date te houden. Zaken welke op een bepaald moment nodig zouden
zijn als uitbreiding worden dan ook zo spoedig mogelijk toegevoegd aan de set en
software. Software-updates zijn te betrekken via uw service-abonnement.
Zie Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.5: Uitleg DigPilot Office level 1/level 2

Wat heb ik nodig om een 3D-GPS set te kunnen huren?
DigPilot 3D-GPS is opgebouwd uit 3 zaken:
1: De opbouwkit(s), het materiaal voor de eenmalige voorbereiding per machine.
2: De eenmalige arbeid, om de voorbereiding van de machine gereed te maken.
3: De 3D-GPS-kofferset, met daarin alle afneembare apparatuur.
Om item 3 te kunnen huren heeft u eenmalig nodig: item 1 (opbouwkit) + item 2 (arbeid).
Item 1 en 2 zijn enkel mogelijk als aanschaf. De opbouwkit blijft op uw machine zitten.
Item 3, de 3D-GPS set, wordt vervolgens als huurset op de machine geklikt.
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Voor een beknopt overzicht van de benodigdheden, materialen en apparatuur:
Download onze verhelderende BROCHURE 2D / 3D-GPS (okt 2015)
www.DigPilot.nl > (menubalk) > download > Brochure (zie achterzijde)

Waaruit bestaan de 3D-GPS-(huur)sets per februari 2016?
3D-GPS = 2 koffers = samen de 3D-GPS-set
Koffer 1 (foto 1) bevat:
Voor koffers met volgnummer 300 en hoger:

1.

- 1 beeldscherm;
- 3 draadloze externe sensoren;
1 sensor ‘boom’ = giek
1 sensor ‘arm’ = lepelsteel
1 sensor ‘bucket’ = bak
- 1 oplader voor max. 6 sensoren;
- 1 optionele extra sensor ‘tilt’ = kantelbak
- 1 optionele extra sensor ‘artic’ = verstelgiek

2.

Koffer 2 (foto 2) bevat:
Voor koffers met volgnummer 300 en hoger:
- de GPS-ontvanger (de groene box);
intern NTRIP-modem
intern UHF-ontvanger
interne waterpas sensor bovenbouw (P&R)!
- 2 GPS-antennes;

De 3D-GPS huurset wordt plug&play geleverd inclusief: SIM-kaart, MoveRTK netwerkcorrecties en DigPilot Office Level 2 (software updates + bestanden versturen via internet).
Verstoort een overdruk-unit de werking van het DigPilot-systeem?
Neen, dit en andere apparatuur verstoort de werking uiteraard niet.
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1.3: Wat betekent dit woord?
Als u zich in DigPilot 3D-GPS gaat verdiepen krijgt u te maken met nieuwe woorden,
termen, kreten en afkortingen welke mogelijk eerst als abracadabra worden ervaren.
Hieronder een beknopte uitleg van enige termen:
1D
1 Dimensionaal. Een lijn is ééndimensionaal, heeft alleen lengte.
2D
2 Dimensionaal: Een vlak is tweedimensionaal, heeft lengte en breedte.
3D
3 Dimensionaal. Een dijk is driedimensionaal, heeft lengte en breedte en hoogte.
GPS
Global Positioning System (GPS) is de naam van het Amerikaanse satellietplaatsbepalings-systeem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld.
3D-GPS
Positiebepaling op land (in lengte en breedte en hoogte) met behulp van satellietplaatsbepaling. (GPS)
GLONASS
GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) is de naam van het
Russische satelliet-plaatsbepalings-systeem.
GNSS
Global Navigation Satellite System (GNSS) is de algemene term voor een satellietplaatsbepalings-systeem met wereldwijde dekking.
Bij DigPilot betekent het dat DigPilot gebruik maakt van GPS en GLONASS samen.
3D-GPS
Positiebepaling op land (in lengte en breedte en hoogte) met behulp van satellietplaatsbepaling (m.b.v. GNSS = GPS + GLONASS)
In de volksmond zegt men vaak ‘GPS‘ als het ‘GNSS’ of ‘3D-GPS’ betreft.
Coördinaat
Een coördinaat is een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt aan te geven.
Bij 1D is 1 getal voldoende, omdat met een positie ergens op een lijn aangeeft, dit t.o.v.
het beginpunt van die lijn. (Bijv.: 54 meter vanaf het begin)
Bij 2D heeft men 2 getallen nodig, omdat men een positie ergens in een veld wil
aangeven. (Bijv.: de putdeksel bevindt zich 220 cm van de lange zijde en 320 cm van de
korte zijde af.
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Bij 3D heeft men 3 getallen nodig, omdat men een positie ergens in een ruimte wil
aangeven. (Bijv.: de neus van de man die op de putdeksel staat bevindt zich 220 cm van
de lange zijde, 320 cm van de korte zijde en 170 cm boven de putdeksel.
X-Coördinaat
Het getal (Nederland) dat aangeeft hoe ver een bepaald punt zich in de richting bevindt
van X = Oost = richting Duitsland.
X = 128333.523 betekent:
128333 meter en punt (.) 5 decimeter en 3 centimeter en 3 millimeter richting oost.
Y-coördinaat
Het getal (Nederland) dat aangeeft hoe ver een bepaald punt zich in de richting bevindt
van Y = Noord = richting Noorwegen.
Y = 452444.652 betekent:
452444 meter en punt (.) 6 decimeter en 5 centimeter en 2 millimeter richting noord.
Voor Nederland ligt het nulpunt voor deze berekening zuidelijk van Parijs.
Y = 452444.65 betekent 452 kilometer en 444 meter en 65 cm noordelijk van Parijs.
De exacte positie van het nulpunt doet er als basiskennis niet toe. Het gaat puur om de
beeldvorming hier.
Z-coördinaat
Het getal dat aangeeft hoe ver een bepaald punt zich onder of boven de zeespiegel
bevindt.
Z = 12.34 betekent:
12 meter en punt (.) 3 decimeter en 4 centimeter
XYZ-coördinaat
Het samengestelde getal uit 3 losse getallen om aan te geven waar een punt zich precies
bevindt.
Vanuit bovenstaand voorbeeld volgt dat de coördinaat boven op een piketpaaltje in het
veld zou kunnen zijn:
X = 128333.52(3)
Y = 452444.65(2)
Z = 12.34
RD
Rijksdriehoek (RD)-coördinaten zijn de coördinaten X en Y welke in Nederland nationaal
worden gebruikt.
DigPilot levert 1 op 1 deze RD-coördinaten in het scherm als Nederland als land
geselecteerd staat.
NAP
Normaal Amsterdams Peil (NAP) is de nationaal gebruikte referentiehoogte voor
Nederland. De Z-coördinaat bij DigPilot. Voor het gemak wordt NAP vaak gelijkgesteld aan
het gemiddeld zeeniveau.
DigPilot levert 1 op 1 deze NAP-coördinaat in het scherm als Nederland als land
geselecteerd staat.
Lambert
Het Lambert-coördinatensysteem zijn de coördinaten X en Y welke in België nationaal
worden gebruikt. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Lambert72 en Lambert2008
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DigPilot (2015) levert 1 op 1 Lambert72-coördinaten in het scherm als België als land
geselecteerd staat.
TAW
De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de nationaal gebruikte referentiehoogte voor
België. De Z-coördinaat.
DigPilot levert 1 op 1 deze TAW-coördinaat in het scherm als België als land geselecteerd
staat.
RDNAP
Is voor Nederland de combinatie van RD + NAP, Rijksdriehoekstelsel = positie, Nap = de
hoogte. DigPilot levert 1 op 1 RDNAP-coördinaten in Nederland
Modem
Een draadloos modem is een apparaat waarmee digitale informatiesignalen geschikt
gemaakt worden om over een draadloze verbinding te worden getransporteerd.
Inbellen
Verbinding maken met internet, DigPilot doet dit automatisch
Basis-Station
Een vast centimeter-nauwkeurig bekend punt op land, dat een signaal uitzend om met de
machine centimeter-nauwkeurig te kunnen meten.
RTK-fix
Een typische GPS-term: betekent dat uw machine centimeter-nauwkeurig werkt.
Satellietontvangst plus internet-correctie-ontvangst geeft samen centimeternauwkeurigheid.
Groene box
Dit is geen standaard GPS-term maar een naam die DigPilot medewerkers gebruiken om
te verwijzen naar de GNSS-2-antenne-ontvanger welke normaal achter de stoel in de
cabine geplaatst is.

1.4: Verschil tussen oud type en nieuw type set.
Vanaf DigPilot koffers met volgnummers 300 en hoger zit de waterpas-sensor voor de
bovenbouw (P&RC-sensor) niet meer achter op de mast als externe draadloze sensor.
Een verbeterde uitvoering van deze P&RC-sensor is voortaan intern in de groene box te
vinden als (P&R-sensor, zonder C)
P = Pitch = voorwaarts hellende beweging
R = Roll = zijwaarts hellende beweging
C = Compass = kompas, het magnetische kompas

Koffer 1 (de beeldscherm- en sensoren-koffer) van de 3D-set bevat standaard niet meer
alle benodigde onderdelen van de 2D-set.
3D-GPS koffersets met volgnummers 300 en hoger bevatten geen magnetisch kompas en
geen laserontvanger meer. Deze items zijn voor een 3D-set namelijk geheel overbodig.
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Wilt u in een 2D-set aanschaffen om daar dagelijks mee te kunnen werken in 2D en wilt u
bij gelegenheid het GNSS-deel huren, dan kan dit uiteraard.
Geeft u dit s.v.p. op voorhand aan.
Voor u is een set inclusief kompas en laser-ontvanger van toepassing.
Waaruit bestaan de ‘oude’ 3D-GPS-(huur)sets t/m januari 2016?
De oude situatie betreft koffers met een volgnummer t/m 299:
Koffer 1 (foto 1) van de GNSS-set was toen nog
een ‘echte’ 2D-koffer met:
- 1 beeldscherm;
- 4 draadloze externe sensoren;
1 sensor waterpas = bovenbouw
incl. ingebouwd kompas (P&RC)
1 sensor ‘boom’ = giek
1 sensor ‘arm’ = lepelsteel
incl. ingebouwde laserontvanger
1 sensor ‘bucket’ = bak
- 1 oplader voor max. 6 sensoren;
Optionele extra sensoren:
- draadloze sensor kantelbak;
- draadloze sensor verstelgiek;

1.

Deze koffer 1 is op aanvraag nog steeds verkrijgbaar als ‘echte’ 2D-set van DigPilot.
U kunt vanuit 2D nog steeds door naar 3D-GPS
Koffer 2 (foto 2) had nog geen interne waterpas sensor:

2.

- de GPS-ontvanger (de groene box);
intern NTRIP-modem
intern UHF-ontvanger
- 2 GPS-antennes;
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2 - Uitleg en functie per onderdeel
DigPilot 3D-GPS omvat meerdere onderwerpen c.q. puzzelstukjes.
DigPilot betreft niet alleen het
kunnen werken met de
koffers op uw machine.
Aanvullend krijgt u te maken
met onderwerpen als:
- Tekeningen
- Centimeter-nauwkeurigheid
- Bestanden versturen via
internet
- etc.
We behandelen in dit
hoofdstuk per paragraaf die
puzzelstukjes een voor een.
Wij kiezen er bewust voor om dit in ‘Jip- en Janneke-taal’ aan u uit te leggen.
Als de bediening van de set eenvoudig is, dan dient de uitleg per onderdeel ook
begrijpelijk te zijn.
Hierna volgen de paragrafen:
2.1 Uitleg koffer 1 voor 3D-GPS (sensoren)
2.2 Uitleg koffer 2 voor 3D-GPS (GPS-deel)
2.3 Uitleg centimeter-nauwkeurig meten
2.4 Uitleg tekeningen
2.5 Uitleg DigPilot Office (Software updates & support platform)
2.6 Uitleg DigPilot Demonstration (Simulatie-software)
2.7 Uitleg Infrakit (Optionele BIM software)
2.8 Uitleg eenmalig machine voorbereiden
Als u iedere paragraaf in dit hoofdstuk 2 begrijpt, dan begrijpt u ook de werking van de
complete 3D-GPS set.
PS: Omdat de praktijk leert dat mensen de werking van de koffer 1 en koffer 2
gemakkelijk verwarren met elkaar kiezen wij er voor om de 2 koffers separaat uit te
leggen in dit hoofdstuk.
Zo ook de machinevoorbereiding t.b.v. die koffer 1 en koffer 2.
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2.1: Uitleg koffer 1 voor 3D-GPS (sensoren)
Koffer 1 is de basis van DigPilot 3D-GPS.
Deze koffer bevat het beeldscherm en de groene sensoren.
Deze koffer is te huur, te koop en overzetbaar van de ene op de andere machine.
Iedere machine dient eenmalige voorbereid te worden op deze koffer.
Dit is koffer 1 van de overzetbare 3D-GPS-kofferset, bestaande uit 2 koffers.
Het samenspel van sensoren weet centimeter-nauwkeurig te berekenen waar het mes van
de bak blijft als u bovenbouw*, giek, verstelgiek, lepelsteel en (kantel)bak beweegt.
Die informatie wordt op het beeldscherm zichtbaar gemaakt voor de machinist.
(* = let op: de sensor voor bovenbouw zit in koffer 2, intern in de groene box)
Deze koffer bevat: (foto 1)
Voor koffers met volgnummer 300 en hoger:
- 1 beeldscherm;
- 3 draadloze externe sensoren;
1 sensor ‘boom’ = giek
1 sensor ‘arm’ = lepelsteel
1 sensor ‘bucket’ = bak
- 1 oplader voor max. 6 sensoren;
Optionele extra sensor(en):
- draadloze sensor kantelbak;
- draadloze sensor verstelgiek;

1.

De draadloze sensoren
DigPilot heeft draadloze sensoren die in
een klikbeugel worden geschoven.
Die zwarte aluminium klikbeugel zit op
de machine, als onderdeel van de
eenmalige machinevoorbereiding.
U kunt de sensoren:
- ‘s avonds van de machine halen.
- ‘s morgens op de machine klikken
- op een andere machine gebruiken
De waterdichte behuizing van de sensor bevat high tech elektronica met hoekmeters en
een zender om de gemeten hoekdata naar het platte kastje achter op het beeldscherm in
de cabine te kunnen sturen. (de cordinator)
Een sensor bevat verder een oplaadbare lithium-ion accu welke de derde week leeg zal
zijn als deze niet tussentijds wordt opgeladen. (Advies: ieder weekend opladen)
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De sensoren zien er op de machine als volgt uit:
Met betrekking tot de waterpas-sensor voor de bovenbouw zijn er 2 mogelijkheden:
1) Foto 11 en 12, waterpas-sensor, de nieuwe situatie per februari 2016
Uw set is een ‘echte nieuwe’ uitvoering 3D-GPS set. (vanaf feb 2016)
Dit betekent: Uw set heeft een koffer-volgnummer vanaf 300 of hoger.
Bij deze sets is de oude vertrouwde waterpas-sensor inclusief ingebouwd kompas (P&RCsensor) achter op de mast komen te vervallen. (foto 11)

11.

12.

De waterpas-sensor (P&R, zonder C) zit voortaan intern in de groene box. (foto 12)
of
2) Foto 13, waterpas-sensor

13

Dit is de oude blijvende situatie voor:
- 3D-GPS sets met volgnummer 1 t/m 299.
Dit is de oude en nieuwe situatie voor:
- 2D-sets, welke 2D-set willen blijven en
- 2D-sets, welke ooit door willen naar 3D-GPS.
Draadloze waterpas-sensor (P&RC) inclusief
ingebouwd kompas. De sensor zit in een aluminium
klikbeugel op een aluminium mast gemonteerd, dit om
het kompas van metaal weg te houden.
In 2D-modus en in 3D-GPS-modus meet de waterpassensor de voorwaartse en zijwaartse scheefstand van
de bovenbouw van de machine.
In 2D-modus registreert het kompas in de externe
sensor de kompasrichting en het zwenken.

In 3D-GPS-modus berekent de 3D-GPS-set de (kompas)richting van de bovenbouw m.b.v.
beide witte GPS-antennes.
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Foto 4:

4.

Draadloze giek-sensor (Boom).
Deze sensor meet de hoek van de giek.

Foto 5:
Draadloze bak-sensor (Bucket)
in stalen beschermingskoker
op het tuimelstuk/juk.
Deze sensor meet de hoek van de bak tijdens
open en dicht doen van de bak.
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Verdere onderdelen van koffer 1 zijn:

1.

Foto 1
Draadloze verstelgiek-sensor (Artic boom).
Dit is een optionele extra sensor.
Deze sensor meet de hoek van de verstelgiek.

Foto 2
Draadloze lepelsteel-sensor (Arm)
Deze sensor meet de hoek van de lepelsteel/
lepelstick.
Let op:
De sensor op foto 2 is afgebeeld
inclusief laser-ontvanger.
Dit is de oude situatie voor:
- 3D sets met volgnummer 1 t/m 299
Dit is de oude en nieuwe situatie voor:
- 2D-sets, welke 2D-set willen blijven en
- 2D-sets, welke ooit door willen naar 3D-GPS
Nieuwe ‘echte’ 3D-GPS sets vanaf volgnummer
300 en hoger hebben de laser-ontvanger niet
ingebouwd in de arm-sensor.
(De arm-sensor ziet er dan uit als foto 1.)
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Foto 3:

3.

Draadloze kantelbak-sensor (Tilt).
Dit is een optionele extra sensor.
Deze sensor meet de hoek van het links
en rechts kantelen van de bak.

Deze sensor ‘tilt' is toepasbaar op:
Gewone kantelbakken (foto 4)

4.

Gebruik voor montage bij voorkeur de
stalen beschermingskoker uit de
kantelbak-kit (hier niet afgebeeld)

Kantelstukken (foto 5)

5.

Gebruik voor montage bij voorkeur de
stalen beschermingskoker uit de
kantelbak-kit (hier niet afgebeeld)

Draai-kantel-stukken (foto 6)

6.

Let op:
Het roteren is niet te meten.
Markeer de bak in de 0-graden-stand.
In dat geval meet de bak centimeternauwkeurig als ‘normaal vast’ kantelstuk.
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Het oplaadstation voor de sensoren

7.

De 2D-koffer bevat een oplaadstation voor
maximaal 6 sensoren. (foto 7)
Ons advies is om de sensoren ieder
weekend op te laden.

M.b.t. sensoren opladen:
Zie hoofdstuk 9: Gebruik van de set
Paragraaf 9.6: De sensoren opladen

Het beeldscherm
Het beeldscherm is een touch screen
kleurenbeeldscherm. (foto 8)
Er zitten geen knoppen rondom het
beeldscherm. Alle bediening gebeurt in het
beeldscherm zelf.
De machinist krijgt enkel die informatie op
het beeldscherm te zien die op dat moment
nodig is.
DigPilot kenmerkt zich door de eenvoud van
bediening van de set ten opzichte van de
andere merken.
(Bron: machinisten welke eerder met andere merken 3D-GPS hebben gewerkt.)
Zie hoofdstuk 9: Gebruik van de set
Paragrafen 9.1 t/m 9.5: m.b.t. uitleg van het scherm en
Hoofdstuk 11: Vragen m.b.t. dagelijks gebruik
U kunt het beeldscherm: (foto 9)
- ‘s avonds uit de cabine halen.
- ‘s morgens in de cabine plaatsen
- op een andere machine gebruiken
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Wat gebeurt er onder de motorkap van de 2D-set?
De combinatie van alle sensoren samen, volgt exact waar het mes van de bak is.
Het beeldscherm ontvangt en berekent hiervoor continu lengtes en hoeken: geometrie.
De lengte van de giek is bijvoorbeeld 595,5 centimeter van pen tot pen. (5,595 m)
Als we de giek 20 graden omhoog bewegen (de hoek 20 graden veranderen)
dan blijft de lengte van de giek 5,595 meter (de rode lijn rechts) maar zullen
de maten X en Y in nevenstaande afbeelding veranderen.
De draadloze sensor op de giek registreert de 20
graden hoekverandering van de giek en geeft deze
informatie door richting het beeldscherm.
Als het beeldscherm tegelijkertijd,
op diezelfde manier, ook de
berekening c.q. hoekverandering van
de bovenbouw-sensor en de
lepelsteel-sensor en de bak-sensor laat
meelopen, dan is op ieder moment precies te berekenen waar het mes van de bak is.
Dit is het principe van de 2D-koffer en de basis voor DigPilot 3D-GPS.
De 2D-koffer (beeldscherm en sensoren) volgt de verplaatsing van het mes van uw bak
centimeter-nauwkeurig.
...Alsof er een rolmaat/rolmeter vast zit aan het mes van uw bak…

Hoe zorgt u ervoor dat de 2D-set centimeter-nauwkeurig kan meten?:
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8 sub 1: Eenmalige machinevoorbereiding 2D

Hoe kunt u zelf (tussentijds) controleren of de 2D-meting nog steeds correct is?:
Zie hoofdstuk 12: Zelf controles uitvoeren
Paragraaf 12.1: De 2D-test
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Werken met enkel koffer 1, in 2D dus, zonder de GNSS-koffer
Wat als u wilt werken met enkel een 2D-set? Dat kan uiteraard! Koffer 1 is tevens
verkrijgbaar als echte 2D-set, dus incl. kompasfunctie en met laser-ontvanger.
Omdat er bij DigPilot 2D geen GNSS-satelliet-positiebepaling op de kraan zit, dient u uw
positie en graafdiepte op een andere manier aan een vaste referentiehoogte te refereren
bij de 2D-set.
Refereer bij 2D uw te graven diepte aan:
a) de hoogte van een roterende laser,
b) aan de bovenkant van een piket of de bovenkant van een betonrand, of
c) neem de diepte over van de plek waar u zojuist stond (de geheugenfunctie)
De 2D-set functioneert uitstekend en centimeter-nauwkeurig.
U heeft geen grondwerker nodig.

Vergelijk DigPilot 2D in combinatie met laser s.v.p. niet met een ‘simpele’ bak-ontvanger.
DigPilot 2D is veel slimmer dan dat.
U hoeft de laser-ontvanger maar 2 seconden in de laser te houden.
Daarna kunt u 360 graden zwenken terwijl u doorgraaft zonder de laser als referentie.
Ook kunt u tijdens het graven de bak gewoon open en dicht doen en kunt u de giek, de
verstelgiek, de lepelsteel en de kantelbak bewegen, dit met een juiste meting.
Het beeldscherm in de cabine geeft
hierbij altijd de juiste verticale afstand
vanaf mes bak tot de te graven diepte
weer.
Hiernaast op de foto is nog 0.15 meter te
zakken met het mes. (witte cijfer 0.15)
Ook ziet u of de kantelbak de juiste hoek
heeft ten opzichte van het te graven
model. (witte kleur van bak en tweemaal
het cijfer 0.0% midden bovenin)
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2.2: Uitleg koffer 2 voor 3D-GPS (GPS-deel)
Koffer 2 bevat het GPS/GNSS-deel van de DigPilot 3D-GPS-set.
Deze 2e koffer is te huur, te koop en ook volledig overzetbaar van de ene op de andere
machine. Iedere machine dient ook eenmalige voorbereid te worden op deze 2e koffer.
De witte antennes achter op de kraan ontvangen informatie van GPS-, GLONASS-,
Beidou- en Galileo-satellieten. De GPS-ontvanger (groene box) berekent tot op de
centimeter nauwkeurig waar de GPS-antennes zich bevinden. Die informatie wordt
gekoppeld aan de informatie van de groene sensoren uit de koffer 1. Het samenspel van
beide koffers zorgt er o.a. voor dat de XYZ-coördinaat van het meetpunt van de bak in het
beeldscherm af te lezen is
Deze 2e koffer bevat: (foto 1)
- 1 GPS-ontvanger (de groene box) met;
1 ingebouwd NTRIP-4G modem;
1 ingebouwde UHF-ontvanger;
1 ingebouwde waterpas sensor (P&R)!
- 2 GPS-antennes;
De huurset is incl. SIM-kaart, MoveRTK en DigPilot
cloud transfer van bestanden (Level 2).
De huurset is gereed om ingezet te worden.
Voor aanschaf van een set zijn de betreffende abonnementen te regelen via 3D-GPS BV
Het 3D-GPS-deel (koffer 2 van 2) ziet er op de machine als volgt uit:
Foto 2:
De groene box achter de
stoel, De groene box is
uitneembaar d.m.v.
magneetvoetjes op een
staalplaat.
Alle kabels aangesloten
op de box. (UHF-kabel
hoeft niet)
Foto 3:
De beide witte GPSantennes op de masten.
De GPS-kabels
aangesloten op de
antennes.
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De functie van de 2 witte GPS-antennes
De twee witte GPS-antennes
zijn “de landmeters met hun
landmeetstok” achter op de
machine.
De antennes ontvangen
informatie van navigatiesatellieten.
Let op:
Niet 1 maar 2 antennes.

De functie van de rechter GPS-antenne
De rechter-antenne (de MAIN-antenne, de groen gemarkeerde kabel) is de belangrijkste
antenne c.q. de hoofd-antenne c.q. de positie-antenne.
Op deze antenne komt de XYZ-positie binnen welke gebruikt wordt voor verdere
berekening van de XYZ-coördinaat op het meetpunt van de bak.
De ‘Z-coördinaat’, de GPS-hoogte van de antenne rechtsachter op de machine, wordt door
de machine heen (via giek, lepelsteel en bak) overgebracht en geeft uiteindelijk de actuele
hoogte ‘Z’ op het meetpunt van de bak.

“Z” is voor Nederland de NAP-hoogte, voor België de TAW-hoogte.
De Z-coördinaat van de GPS, die achter op de machine binnenkomt, wordt gekoppeld aan
het 2D-deel van DigPilot, het deel met de sensoren op giek, lepelsteel en bak.
Als de machine correct is gekalibreerd dan mag in theorie gesteld worden dat de kraan op
het meetpunt van de bak dezelfde Z-nauwkeurigheid heeft als de landmeetset.
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In de praktijk kan enige speling op de diverse pennen van de machine voor iets extra
onnauwkeurigheid zorgen qua hoogte ‘Z’. Maar die onnauwkeurigheid wordt dan
veroorzaakt door het 2D-deel van de machine.
Als u zelf een bak heeft toegevoegd aan uw machine (wat u heel
eenvoudig zelf kunt) en de machine geeft vervolgens op een meetpunt
met de bak open een andere NAP/TAW-hoogte dan met de bak dicht,
dan is de fout niet in het koffer 2 GPS-deel te zoeken, maar in
bijvoorbeeld een foutieve kalibratie van de bak, zijnde het koffer 1-deel.
Met bovenstaande omkaderde ‘let op’ geven wij meteen aan waarom wij in dit boekje de
zaken 2D (koffer 1) en 3D (koffer 2) separaat behandelen als onderwerp.
De functie van de linker GPS-antenne
De linker-antenne (de AUX-antenne, de rood gemarkeerde kabel) is de richting-(vd
giek-)antenne.
Op deze antenne komt ook een XYZ-coördinaat binnen.
We hebben al gesteld dat de MAIN-antenne rechts achterop de belangrijkste antenne is.
De antenne links achterop helpt mee om te bepalen in welke richting de machine staat.

De DigPilot Rover (‘de groene box’ achter de stoel) krijgt dus van 2 antenne’s GPS-data
binnen en is een GNSS-heading ontvanger of GNSS-twee-antenne-ontvanger.
De ‘groene box’ heeft op beide antennes dezelfde nauwkeurigheid als een landmeetset,
dus: + of - 1 cm in X en Y en + of - 2 cm in de Z-richting.
Het samenspel van beide antennes achterop de machine (met beide een nauwkeurigheid
van + of - 1 cm in X en Y) bepaalt waar, meters verder naar voren toe op de machine, het
meetpunt van het mes van de bak is qua X en Y-coördinaat.
De afstand tussen beide antennes en de gestrekte lengte van de giek bepaalt de
uiteindelijke nauwkeurigheid qua X en Y op het meetpunt van de bak.
Normaal gesproken wordt op een site binnen 5 cm nauwkeurig algemeen geaccepteerd
voor X en Y.
DigPilot zit doorgaans ruim binnen die marge.
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De functie van de ‘groene GNSS-box’
De groene box achter de stoel is de reken-unit van de
GPS.
In de groene box wordt de centimeter-nauwkeurige
coördinaat berekend van de GPS-antennes achterop.
De groene box heeft intern een:
- GNSS-positie+richting ontvanger (4 constellaties)
- 4G NTRIP-modem (internet)
- UHF-radio-ontvanger.
- Waterpas sensor (P&R) t.b.v. scheefstand bovenbouw (Vanaf koffer nr. 300 en hoger)
Het modem heeft een SIM-kaart nodig.
Zie Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.3: na punt 4c

Hoe de groene box tot centimeter-nauwkeurigheid komt is te lezen in de volgende
paragraaf.
De centimeter-nauwkeurige positie van de GPS-antennes, welke achterop de machine
staan, wordt richting het beeldscherm (Windows10 beeldscherm-computer-unit) gestuurd.
In het beeldscherm wordt de GPS-positie van de
antennes gekoppeld aan de informatie van de sensoren
en wordt zo de berekening gemaakt welke XYZ-positie
het meetpunt van de bak op ieder moment heeft tijdens
het bewegen van de machine.
De hoekmetingen van de sensoren (het 2D-deel van
DigPilot) op giek, lepelsteel en bak zijn nodig om te
bepalen waar de bak is.

Zie Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.3: Uitleg centimeter-nauwkeurig meten
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2.3: Uitleg centimeter-nauwkeurig meten
De 4 benodigdheden om centimeter-nauwkeurig te kunnen meten:
1: Een juiste kalibratie in 2D (van de sensoren)
2: Een juiste kalibratie in 3D (van de groene box en antennes)
3: Voldoende ontvangst van GPS-, GLONASS-, Galileo- en BeiDou-satellieten
4: Ontvangst van, en communicatie met, een voorziening op land zoals:
a) een lokaal dekkende UHF-radio-zender, als radio-basis-station
b) een lokaal dekkend internet-basis-station, of
c) een landelijk dekkende voorziening, via internet (standaard bij DigPilot)
PS:
In Nederland geeft DigPilot de RD/NAP-coördinaat:
In België geeft DigPilot de Lambert72/TAW-coördinaat:
En met centimeter-nauwkeurig op de het meetpunt van de bak wordt bedoeld:
Coördinaat

De algemeen bekende,
geaccepteerde en
maximaal haalbare
nauwkeurigheid van een
kraan uitgerust met 3DGPS/GNSS op een
controlepunt* op site is

Een goed gekalibreerde
DigPilot heeft in de
praktijk (Zonder
toepassen van een XYZverschuiving**) volgende
nauwkeurigheid op een
controlepunt* op site:

Een goed gekalibreerde
DigPilot is in de praktijk,
Met toepassen van een
XYZ-verschuiving**, op een
controlepunt* op site, als
volgt verder te fine-tunen
t.o.v. dat controlepunt:

X:
de oost-richting

+ of - 5 cm

+ of - 3 cm

0 tot + of - 2 cm verschil

Y:
de noord-richting

+ of - 5 cm

+ of - 3 cm

0 tot + of - 2 cm verschil

Z:
de hoogte

+ of - 2 cm

+ of - 2 cm

0 tot + of - 1 cm verschil

Uitleg: * Controlepunt op site:
Uitleg: ** XYZ-verschuiving:
Zie hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site.
We behandelen de 4 benodigdheden hieronder één voor één.
1: Een juiste kalibratie in 2D (de sensoren)
Wanneer het samenspel van de sensoren de bakverplaatsing niet correct berekent dan is
de basis al verkeerd. De basis klopt altijd wanneer de eenmalige machinevoorbereiding
voor 2D correct is uitgevoerd.
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8 sub 1: Eenmalige machinevoorbereiding: 2D
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2: Een juiste kalibratie in 3D (de GNSS-box en -antennes)
Deze basis klopt altijd wanneer de eenmalige machinevoorbereiding voor 3D correct is
uitgevoerd.
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8 sub 2: Eenmalige machinevoorbereiding: 3D

3: Voldoende ontvangst van GPS- en GLONASS-satellieten
De DigPilot 3D-GPS set maakt voor haar positiebepaling gebruik van volgende satellietnavigatie-systemen: het Amerikaanse GPS, het Russische GLONASS, het Europese
GALILEO en het Chinese BEIDOU satelliet-navigatie-systeem.
U ontvangt hierdoor gemiddeld genomen 28 satellieten die meewerken in de snijpunt
berekening (in de groene box) om uw positie in het veld te berekenen.

Wanneer zult u over minder dan 28 satellieten beschikken?
Wanneer u met uw machine bijvoorbeeld staat:
- onder een viaduct
- binnen in een loods
- tussen hoge gebouwen
- naast een geluidsscherm
- tegen een muur of
- in een bos
dan zal het aantal satellieten wat u ontvangt minder zijn in aantal.
Dit betekent niet dat de satellieten er niet zijn, het betekent wel dat u zodanig opgesteld
staat met uw kraan dat u de satellieten niet ontvangt.
In het slechtste geval ontvangt u simpelweg te weinig satellieten om te kunnen werken.
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Wanneer u te weinig satellieten ontvangt dan zal de DigPilot-set dit kenbaar maken aan u.
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.4: Vragen m.b.t. waarschuwingen in het scherm

Hoe werkt dat satelliet-ontvangst?
De satelliet-informatie wordt ontvangen op de witte GPS-antennes. (foto 1)
De GPS-data komt via de GPS-kabels (foto 2) in de groene box terecht. (foto 3)

1.

2.

3.

In de groene box wordt een snijpunt berekening gemaakt welke aangeeft waar de antenne
achter op de kraan zich ‘ongeveer’ bevindt binnen Nederland of België.
Deze berekening geeft een meters-nauwkeurigheid, dus waar u -ongeveer- staat.
Om centimeter-nauwkeurig te worden is een extra voorziening nodig. Op land.
Zie hiervoor volgend punt 4.
4: Ontvangst van en communicatie met een correctie-voorziening op land
Om vanuit eerdere punten 1, 2 en 3 in deze paragraaf, uiteindelijk ook centimeternauwkeurig te kunnen worden met de kraan qua GPS-XYZ-positie, is een extra
voorziening nodig ‘vlakbij’ de machine, op het land.
De term ‘basis-station’ zult u ongetwijfeld wel eens hebben gehoord.
De groene box van DigPilot is standaard voorzien van zowel een intern modem als ook
een interne UHF-radio-ontvanger.
Hierdoor kan DigPilot gebruik maken van alle onder genoemde voorzieningen op land:
a) een lokaal opgetuigde UHF-radiozender, als radio-basis-station
b) een lokaal opgetuigd internet-basis-station
c) een landelijk netwerk van gekoppelde internet basis-stations (MoveRTK)
DigPilot is standaard voorzien van deze optie 4c) MoveRTK
RTK-correcties, of netwerk-RTK-correcties, heet de informatie c.q. de correctie-data wat
zo’n station uitzendt om de machine centimeter-nauwkeurig te kunnen maken.
En als de machine de correctie-data ontvangt en dat in een berekening samenvoegt met
de eerdere satelliet informatie uit punt 3, dan meet de machine uiteindelijk centimeternauwkeurig c.q. dan staat de set op de machine ‘in RTK’.
We geven hieronder, bewust in Jip- en Janneke taal, een nadere toelichting van 4a, 4b en
4c. De onderliggende techniek qua details en moeilijke woorden slaan wij over.
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4a) Een lokaal UHF-radio-basis-station (gedateerde wijze)
Van oudsher is een (radio-)basis-station een speciaal voor GPS-werkzaamheden
opgetuigde UHF-radiozender op site, die op slechts enkele kilometers afstand van het te
maken werk en de kraan staat.
Dit basis-station staat vrij vertaald het
volgende RTK-correctie-signaal uit te
zenden richting de kraan:
“Hallo, hier sta ik als radiozender, als
ondersteuning voor u bij uw
werkzaamheden met GPS met uw
kraan.
Op basis van enkel die satellieten die
duizenden kilometers ver weg staan
kunt u slechts tot op enkele meters
nauwkeurig worden met uw kraan.
Als u mij hoort en mijn informatie gebruikt dan kunt u centimeter-nauwkeurig worden.
Ik sta hier en hier op deze centimeter-nauwkeurig ingemeten positie.
Omdat ik centimeter-nauwkeurig ingemeten ben en veel dichter bij u sta dan die satellieten
en omdat u mij kunt horen en gebruiken.. heeft u nu een extra referentiepunt veel dichter
bij.. en kunt u met behulp van mij centimeter-nauwkeurig worden.”
DigPilot kan ‘UHF-radio-signalen van basis-stations’ beluisteren.
DigPilot gebruikt hiervoor de interne UHF-radio-ontvanger in en
de poort UHF (geel gemarkeerd) op de groene box. (foto 3)
De DigPilot 3D-GPS machine-voorbereiding (de opbouwkit)
voorziet in een geel gemarkeerde UHF-kabel (foto 4) in de cabine
(achter de stoel) die op de geel gemarkeerde UHF-poort van de
groene box aangesloten dient te worden tijdens het werken op
een radio-basis-station.
De optionele opbouwkit ‘UHF-antenne-kit’ (foto 5) met
magneetvoet en spriet-antenne is separaat te verkrijgen en in de
ruimte achter de cabine aan te koppelen op het andere uiteinde
van de UHF-kabel van foto 4.

3.

4.

5.

UHF-basis-station invoeren in het beeldscherm?
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.5: Vragen m.b.t. MoveRTK, basis-station
Het bereik van een UHF-radiozender als basis-station is beperkt.
Laten we zeggen: gemiddeld een 2 tot 10 kilometer.
Hoe verder u van het basis-station af staat hoe minder nauwkeurig u zult meten.
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Als u een nieuwe klus heeft die 30 kilometer verderop ligt, dan heeft u aldaar een nieuw of
ander (radio-)basis-station nodig om op aan te kunnen loggen.
Of, als het basis-station van u zelf is, dient u de kennis en kunde te hebben om dit
basisstation op die nieuwe locatie opnieuw correct op te tuigen.
PS
Het doel van een UHF-radio-basis-station is om uw kraan een centimeter-nauwkeurige
XYZ-coördinaat af te kunnen laten geven in RD/NAP in Nederland en Lambert/TAW in
België.
De hierna volgende opties 4b) en 4c) hebben ditzelfde doel.
Optie 4c) MoveRTK, is waarschijnlijk de meest gemakkelijke optie voor u:
Niet hoeven nadenken over lokale basis-stations, gewoon de kraan starten en weten dat u
binnen geheel Nederland en België centimeter-nauwkeurig bent.
SIM-kaart
Als u er voor kiest om op een UHF-radio-basis-station te gaan
werken dan moet de groene box toch voorzien zijn van een SIMkaart. (Ook al gebruikt u geen NTRIP correcties via internet)
U heeft een SIM-kaart nodig om gebruik te kunnen maken van
DigPilot Office Level 1 (software-updates) en Level 2 (tekeningen
versturen) en Infrakit BIM. Zie ook:
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel, Paragraaf 5: DigPilot Office
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel, Paragraaf 7: Infrakit
Hoofdstuk 6: tekeningen versturen (vanaf kantoor)
U kunt in dit geval kiezen voor een losse SIM-kaart met een SIM-only data abonnement.
Let op: Geen Pre-Paid kaart, maar een abonnement.
En als u gebruik maakt van deze optie 4a (UHF-basis) en van
DigPilot Office (o.a. bestanden versturen via internet), dan
moeten zowel de UMTS-kabel als ook de UHF-kabel aangesloten
zijn op de desbetreffende poorten UMTS (blauw) en UHF (geel)
op de groene box.
Heeft u even geen radio-ontvangst? = niet centimeter nauwkeurig meten!
4b) Een lokaal internet-basis-station (NTRIP)
DigPilot kan ook gebruik maken van een lokaal internet-basis-station.
De afkorting NTRIP zult u zien langskomen als het we het over internet hebben.
In de praktijk is een lokaal internet-basis-station doorgaans een extra uitzendmogelijkheid
van het lokale UHF-radio-basis-station uit voorgaand punt 4a.
De UHF-radio-zender is dan mogelijk ook via internet te beluisteren.
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Om het vergelijk met amusement radio te maken: Hilversum 1 of Radio 1 was vroeger
enkel op de ‘oude’ manier te beluisteren, middels een radio(-ontvanger-toestel) met
daarop een zilverkleurige spriet antenne.
Tegenwoordig is iedere radiozender, Hilversum 1 of Radio 1 uit dit voorbeeld, ook via het
internet te beluisteren via een computer.
DigPilot kan ‘internet-signalen van lokale basis-stations’
beluisteren via de groene box. (foto 1)
DigPilot gebruikt hiervoor het intern modem in en de bijbehorende
poort UMTS (blauw gemarkeerd) op de groene box.
De blauw gemarkeerde UMTS plak-antenne (foto 2) tegen het
cabine raam zit aangesloten op die UMTS-poort. (De geel
gemarkeerde kabel UHF hoeft niet aangesloten te worden.)

NTRIP-basis-station invoeren in het beeldscherm?
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.5: Vragen m.b.t. MoveRTK, basis-station
De strekking van het correctie-signaal van het basis-station blijft hetzelfde als in punt 4a:
Alleen met satellieten bent u slechts meters-nauwkeurig. Voegt u het correctie-signaal van
het basis-station toe dan bent u centimeter-nauwkeurig.
Het bereik van een lokaal internet- c.q. NTRIP-basis-station is beperkt.
Laten we zeggen: binnen een straal van 2 tot 10 km bent u centimeter-nauwkeurig.
Hoe verder u van het basis-station af gaat staan hoe minder nauwkeurig u zult meten.
Als u een nieuwe klus heeft die 30 kilometer verderop ligt dan heeft u aldaar een nieuw of
ander internet-basis-station nodig om op aan te kunnen loggen.
Of, als het basis-station van u zelf is, dient u de kennis en kunde te hebben om dit
basisstation op die nieuwe locatie opnieuw correct op te tuigen.
U kunt in principe via internet nog steeds contact krijgen met zo’n basis-station, ook als u
er 50 km vanaf staat. Het meten zal echter moeizamer gaan en ook het ‘in RTK komen’
zal langer duren.
Als u er voor kiest om op een lokale NTRIP-basis te gaan werken
dan dient de groene box voorzien te zijn van een SIM-kaart.
U kunt die SIM-kaart tevens gebruiken voor DigPilot Office Level 1
en Level 2 en Infrakit BIM
Zie
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel, Paragraaf 5: DigPilot Office
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel, Paragraaf 7: Infrakit
Hoofdstuk 6: tekeningen versturen (vanaf kantoor)
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U kunt bij deze optie 4b kiezen voor een losse SIM-kaart met een SIM-only data
abonnement. Let op: Geen Pre-Paid kaart.
Geen internet-ontvangst? = niet centimeter nauwkeurig meten.
4c) Landelijk netwerk van gekoppelde referentiestations (MoveRTK)
DigPilot maakt standaard gebruik van deze optie via MoveRTK.
MoveRTK is een onafhankelijke partij binnen Nederland en België die gespecialiseerd is in
de dienstverlening van het leveren van netwerk-RTK-correcties.
MoveRTK heeft in Nederland en België een landelijk dekkend netwerk van
referentiestations (‘internet-basis-stations’) die alle met elkaar en u in verbinding staan.
U heeft geen lokaal UHF- of NTRIP- basis-station nodig.
U bent flexibel landelijk inzetbaar m.b.v. het internet en een MoveRTK-abonnement.
Werken met MoveRTK is zeer eenvoudig. De set aanzetten volstaat.
De GPS-ontvanger (groene box) in uw kraan meldt zich automatisch aan bij de centrale
van MoveRTK en geeft door waar u zich meters-nauwkeurig in het land bevindt.
In de centrale van MoveRTK wordt 24 uur per dag data ontvangen van een netwerk van
referentiestations. Alle GPS kennis wordt zo in een landelijk model gevat.
In een fractie van een seconde worden voor de locatie van uw kraan optimale, individuele
correcties berekend en via mobiel internet naar uw groene DigPilot GNSS-box verzonden.

NTRIP-account invoeren of wijzigen in het beeldscherm?
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.5: Vragen m.b.t. MoveRTK, basis-station
Hierna behandelen we nog een algemene paragraaf over SIM-kaarten en mogelijkheden
per land.
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SIM-kaarten en RTK-correctie-abonnementen (t.b.v. 4a, 4b en 4c)
Met een mobiele telefoon (een smart-phone) kan men mobiel bellen (praten) met elkaar en
mobiel internetten (data-verkeer).
Iedere mobiele telefoon bevat een SIM-kaart. (foto 1)
Een SIM-kaart is gekoppeld aan een telefoonnummer en/of een
abonnement, al dan niet op naam.
Zonder SIM-kaart lukt het niet om, buiten in het veld, buiten het
bereik van WiFi, contact te krijgen met het internet.
Intern in de groene box van DigPilot zit een mobiele telefoon.
Met die telefoon kan men alleen mobiel internetten (data versturen).
We noemen zo’n data-telefoon: een (NTRIP) modem.
Het intern modem in de groene box (foto 2) regelt qua mobiele
telefonie het data-verkeer tussen de groene box en het internet.
Dit kan zijn richting:
a) het lokale internet-basis-station
b) het landelijke MoveRTK of FLEPOS
c) de DigPilot Office server t.b.v. software-updates of bestanden versturen
Let op: In het algemeen geldt: Gebruik Geen Pre-Paid kaart, maar een abonnement.
DigPilot ziet namelijk niet wanneer een beltegoed op is en heeft geen mogelijkheid om via
het scherm een lege kaart op te waarderen met een nieuw beltegoed.
Nederland en België: DigPilot Huurset
De groene box van een DigPilot 3D-GPS (huur)set heeft standaard een MoveRTK-SIMkaart met een MoveRTK-account in zich waarmee u in heel Nederland en België
(Vlaanderen plus Wallonië) kunt werken. U hoeft hier zelf niets meer voor te gaan regelen.
Hierdoor is een DigPilot 3D-GPS huurset van Groningen tot Duinkerken centimeternauwkeurig in RD/NAP en Lambert72/TAW op basis van plug & play.
Als u van de hoofdaannemer met de huurset op een lokale basis moet gaan werken dan
kan dat. (punt 4a of 4b)
Nederland en België: DigPilot Eigen set
Wanneer u een DigPilot 3D-GPS-set aanschaft dan kunt u bij ons gelijk het GPS-RTKdata-abonnement aanschaffen.
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2.4: Uitleg tekeningen
Een DigPilot 3D-GPS set maakt, in het beeldscherm in de cabine, gebruik van 3Dtekeningen.
Andere benamingen welke in plaats van het woord ‘3D-tekening’ gebruikt worden zijn:
CAD-tekening, 3D-model, 3D-ontwerp, ontwerp, de XML, de DWG, de DXF, het model.
Ook kan de machinist zelf iets tekenen in het beeldscherm, met behulp van sjablonen in
het beeldscherm. Een aangeleverde tekening is dan niet nodig.
Aan het onderwerp ‘tekeningen’ zijn separaat enige hoofdstukken gewijd in dit boekje.
Zie hoofdstukken:
4: Tekening maken (op kantoor)
5: Tekening controleren
6: Tekening versturen
7: Zelf iets tekenen (in het beeldscherm)
8: Tekeningen gebruiken
Het beeldscherm toont standaard enkel dat gedeelte van de tekening wat zich enige
meters rondom de bak bevindt en hoe er aldaar op die plek gegraven moet worden.

Wanneer men met de vinger midden op het scherm tikt komt een schuin bovenaanzicht
van de tekening in beeld.
Wanneer men nogmaals midden op het scherm tikt komt het aanzicht vanaf recht boven
de machine in beeld.
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2.5: Uitleg DigPilot Office (Software- & support platform)
DigPilot heeft een service-abonnement beschikbaar.
Het service-abonnement omvat:
- training op de machine
- check op de machine
- onderhoud op de machine
- APK-keuring op de machine
- software-updates
- file-transfer van bestanden via de cloud (level 2)
- telefonische support
Software updates omvat:
Het via DigPilot Office (op kantoor) of beeldscherm (cabine) downloaden van software
(sw) en firmware (fw) -updates voor:
- 3D-GPS software in beeldscherm (sw, minimaal 4x per jaar, via beeldscherm cabine)
- DigPilot Office (sw via DPO op kantoor)
- DigPilot Demonstration (sw via DPO op kantoor)
- GPS-ontvanger (fw via beeldscherm in cabine)
- Modem (fw via beeldscherm in cabine)
- UHF-ontvanger (fw via beeldscherm in cabine)
Online gebruikersomgeving (t.b.v. back-ups)
- U krijgt een eigen afgeschermd stukje op de DigPilot Server met een eigen DigPilot
Office gebruikersnaam en wachtwoord.
- Het online automatisch periodiek backuppen van uw machine data, (wekelijks, of
wanneer iets is gewijzigd)
- Het kunnen inlezen van online opgeslagen machine backups.
- Het na 3D-kalibratie downloadbare certificaat met daarop verificatie van de
nauwkeurigheid van de 3D-kalibratie.
- Het online kunnen teruglezen van geverifieerde machine data welke door 3D-GPS BV is
gekalibreerd en is voorzien van een datumstempel. Dit indien u zelf tussentijds foutieve
wijzigingen aanbrengt aan uw machine-file.
Handleidingen
- Gedrukte exemplaar van boekje DigPilot 3D-GPS Basiskennis. (1 per 3D-set)
Telefonische Gebruikers-Support
- Gebruikers-support gaat via telefoon en e-mail.
- NB: De support betreft zaken welke niet, of niet toereikend, in het boekje DigPilot
Basiskennis beschreven staan.
Level 2 details
DPO level 2 voorziet o.a. in de communicatie via internet tussen machine en kantoor.
DPO level 2 is alles van level 1 PLUS onderstaande:
1) Het online via DigPilot Office, tussen kantoor en machine,
kunnen versturen van:
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a) Tekeningen (LANDXML, DXF, KOF)
Onder <Sites> staat de map <Plans> (tekeningen).
In die map kunt u tekeningen klaarzetten voor de machine.
b) As_Built files
Onder <Sites> staat de map <Documentation> (tekeningen).
In die map kunt u As_Built-bestanden klaarzetten voor
kantoor.
Ook kunt u vanaf kantoor aangeven of u de documentatie
nooit of dagelijks of wekelijks wilt synchroniseren.

c) Tekstberichten
Via de knop <Messages> (Berichten) kunnen via DPO
tekstberichten verstuurd worden naar een gebruikersaccount, naar een beeldscherm, naar kantoor, of naar een
Site.
U kunt vanuit diverse schermen een bericht versturen.
2) Ondersteuning van / de mogelijkheid van vervaardigen van of werken met:
a) As_Built files
In de machine kan men met de functie <punt opslaan> punten opslaan met het meetpunt
van de bak. Dit kan handmatig en automatisch gebeuren. Er wordt automatisch een
As_Built-bestand gegenereerd in het DigPilot scherm. Dit As_Built-bestand vindt u bij:
startscherm > setup > project > documentatie en kunt u richting ‘the cloud’ van DigPilot
Office exporteren om er vervolgens vanaf kantoor op die manier bij te kunnen.
In Nederland en Belgie wordt de export doorgaans naar Excel (csv) uitgevoerd.

b) Code lijsten t.b.v opgeslagen punten:
U kunt op kantoor in DigPilot Office een code-lijst voorbereiden met categorieën en
specifieke codes.
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Deze code-lijst met codes voor bijvoorbeeld kolk, T-stuk, etc. etc. kan richting de machine
gestuurd worden en aldaar geïmporteerd worden.
Deze lijst komt in beeld bij ‘punt opslaan’.
De machinist kan op dat moment eenvoudig bij ieder op te slaan punt een code uit de
codelijst selecteren.
Het opgeslagen punt inclusief code komt op de As_Built file te staan.
De As_Built file kan via DPO naar kantoor gestuurd worden.
c) Mappen-structuur in DigPilot Office:
U kunt op kantoor in DPO een ‘Site’ aanmaken en onder die
site een folderstructuur aanmaken met diverse subfolders.
Bijvoorbeeld een hoofdmap <weg> met daaronder
submappen <toplaag weg><middelste laag weg> <onderste
laag weg> en in iedere submap dan de tekeningen voor die
betreffende laag.
d) Controlepunten op site, sturing en rapportage:
De knop <Benchmarks> (Controlepunten).
U kunt op kantoor in DPO een periodieke controle
aanmaken voor de kraan als procedure en deze vervolgens
naar de kraan sturen.
De kraan wordt naar een controlepunt op site gedirigeerd
om aldaar de coördinaat te verifiëren welke de machine
uitgeeft op dat punt.
Dit kan dagelijks op wekelijks.

Via DPO komt de rapportage van die nauwkeurigheid ter
controle en verificatie terug richting kantoor.
De nauwkeurigheid van de machine op het controlepunt
vindt u onder de knop <Accuracy> (Nauwkeurigheid)
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Vervolg van DPO Level 2 details:
e) Infrakit BIM:
U kunt een Infrakit-licentie activeren in de DigPilot-set op uw
machine wanneer u DPO level 2 actief heeft in die set.
Infrakit BIM is een onafhankelijk aanvullend internet-platform
dat op basis van maandlicenties voorziet in het online
volgen en begeleiden van projecten in de infrastructuur, dit
van tekentafel tot oplevering.
Zie Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.7: Uitleg Infrakit BIM

f) Machine-locatie google maps:
U kunt op kantoor in DPO in google maps uw machine zien staan.
(Planning: wordt zomer 2016 geïmplementeerd)
De handleiding voor toepassen van bovenstaande punten in vanaf medio
februari 2016 op internet te vinden, zie:
www.DigPilot.nl (menubalk) > handleiding online > DigPilot Office
3) Support
- Gratis gebruikers-support, m.b.t. level 2-aangelegenheden, dit via telefoon/e-mail/DPO.
De gratis support betreft support nadat u zelf alle te nemen stappen van:
> tekening correct aanleveren,
> tekening zelf controleren (via DigPilot Demonstration),
> tekening zelf online zetten (in DigPilot Office ) e.d. al genomen heeft.
Dit boekje DigPilot Basiskennis voorziet in de uitleg voor deze stappen.
Zie hoofdstukken:
4: Tekening maken (op kantoor)
5: Tekening controleren
6: Tekening versturen (DigPilot Office)
7: Zelf iets tekenen (in het scherm)
- NB: De gratis support betreft zaken welke niet, of niet toereikend, in het boekje DigPilot
Basiskennis beschreven staan.
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2.6: Uitleg DigPilot Demo (Simulatie-software)
DigPilot Demonstration software of kortweg DigPilot-demo(-software), is een separaat
softwareprogramma wat u op de ‘vaste’ computer thuis of op kantoor kunt installeren.
Een goede voorbereiding is het halve werk: training vooraf en controle vooraf
Met de demo-software kunt u:
- Het beeldscherm in de machine simuleren zonder dat u in de machine zit
- Een tekening checken voordat deze naar de machine gaat
DigPilot-demo software ziet er exact hetzelfde uit als in de machine en kan dus gebruikt
worden voor trainingsdoeleinden en de voorbereiding voor (nieuwe) machinisten.
Deze software maakt de machinist al vertrouwd met het beeldscherm nog voordat hij de
allereerste keer op een machine komt te zitten.
Op de vaste computer gebruikt u de muis of een touch screen beeldscherm om door het
menu te klikken. Op de machine zit een touch screen beeldscherm.
De software maakt het ook mogelijk dat onaangename verrassingen met tekeningen op
site voorkomen worden. U en de tekenaar kunnen met behulp van de demo-software de
tekening controleren alvorens deze richting de machine gaat.

Zie hoofdstuk 5: Tekening controleren (op kantoor)
Paragraaf 5.1: Tekening controleren met de DigPilot Demo-software

Onze website geeft aanvullende informatie.
Kijk zeker ook eens onder:
www.DigPilot.nl (menubalk) > handleiding online >> ...
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2.7: Uitleg Infrakit (optionele BIM software)
Wilt u op ieder gewenst moment volledig grip op en inzage in uw project hebben?
Dan is Infrakit de oplossing voor u. Infrakit is een optioneel software-programma.
Infrakit is een zogenaamde construction collaboration cloud: een internet-toepassing m.b.t.
samenwerking aangaande de bouwplaats.
Met Infrakit heeft u grip op
alle informatie over een
project en kunt u
transparantie creëren met de
opdrachtgever.
Infrakit is merk-onafhankelijk
en en geeft u real-time
informatie over modellen waar machines mee werken en as-built punten die gemeten
worden vanuit de machine of vanaf GNSS rovers.
Door bijvoorbeeld de Infrakit Android App te gebruiken op een tablet kunt u
in combinatie met een GNSS rover zien waar u bent in het project, maar
ook gaan de meetpunten online en real time naar de cloud en zijn ze
zichtbaar voor het eigen projectbureau en de klant. Ze worden ook direct
vergeleken met het ontwerp.
Infrakit is de missing link tussen ontwerp, implementatie en monitoring.
Met Infrakit voorkomt u veel papierwerk, is er veel beter overzicht en
voorkomt u veel fouten.
Op kantoor worden de ontwerpen
beheerd en in Infrakit geplaatst.
BIM modellen, as-built punten, foto’s
en machines zijn eenvoudig te
beheren.
Op de bouwplaats kunnen de
machines en de tablets het ontwerp
dat ze op dat moment nodig hebben eenvoudig kiezen en downloaden.
Zowel met de tablets als met de machines zijn eenvoudig meetpunten op te nemen die
real-time in Infrakit bewaard worden en zichtbaar zijn voor alle betrokkenen.
Op de tablet zijn cross secties te zien en
kunnen er foto’s gemaakt worden die dan
ook weer direct zichtbaar zijn voor
projectleiding op kantoor of onderweg op
de laptop.
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Met Infrakit kunt u virtueel de bouwplaats
bezoeken en dus kosten vermijden. Door
de foutkansen te verminderen kunt u
projecten optimaal laten verlopen. Zo kunt
u de beroemde faalkosten vrijwel geheel
voorkomen.

1.

Foto 1:
Schermafbeelding uit Infrakit van het
project ‘De centrale as’ in Friesland van De Boer Burgum BV eind 2015
Met Infrakit voorkomt u fouten, maakt u minder kosten en verbetert de kwaliteit.
De as-built data (as-built = zoals gebouwd c.q. zoals het werk uiteindelijk is uitgevoerd) is
eenvoudig weer terug te brengen naar de engineers die op deze wijze eenvoudig de
ontwerpen kunnen bijwerken. Infrakit maakt uitsluitend gebruik van open formaten.
Opdrachtgevers kunnen Infrakit gebruiken bij het aanbesteden van werken. Pre-ontwerp
en ontwerp kan eenvoudig in Infrakit geplaatst worden in het juiste coördinaat systeem.
Ontwerpers kunnen heel eenvoudig communiceren met de opdrachtgevers over de
ontwerpen door die in Infrakit te plaatsen. Iedereen beschikt dan altijd over de juiste en
dezelfde informatie.
Doordat meetpunten altijd real-time beschikbaar zijn, is het kosteloos om over de as-built
data te beschikken en duurt het geen weken na oplevering voordat die informatie
beschikbaar is voor iedereen.
Sinds kort is er ook de Infrakit truck App. Met deze app kunt u alle truck bewegingen
automatisch bijhouden inclusief informatie als afstand tussen A en B, gemiddelde tijd en
snelheid en welk product wordt geladen en gelost.
Hiermee wordt veel administratief werk voorkomen en is informatie altijd real-time
beschikbaar.
Vanuit DigPilot Office Level 2 bestaat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot Infrakit.
Voor meer informatie, bel ons s.v.p.

www.infrakit.com
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2.8: Uitleg eenmalig machine voorbereiden (opbouwkit)
Om een DigPilot 3D-GPS-set om uw machine te kunnen gebruiken dient uw machine
eenmalig voorbereid te worden op het DigPilot systeem.
De eenmalige machinevoorbereiding voor DigPilot 3D-GPS bestaat uit 2 hoofdzaken:
1. De eenmalige voorbereiding per machine op koffer 1 van 2 (het sensoren-deel)
2. De eenmalige voorbereiding per machine op koffer 2 van 2 (het 3D = GPS-deel)
Samen is dit de voorbereiding voor de complete 3D-GPS-set.
De eenmalige machinevoorbereiding voor 2D bestaat uit volgende zaken:
a) Het leveren van materiaal = opbouwkit 2D
b) Het door uzelf monteren van de opbouwkit
c) Het opmeten van de machine-afmetingen
d) Het eenmalig kalibreren van de sensoren
e) Het uitvoeren van de 2D-test (klopt de meting)
f) De machine is nu gereed voor inzet in 2D
g) Een 2D-koffer huren of aanschaffen
h) = Punt 2. is door naar de voorbereiding richting 3D-GPS
d) Het eenmalig kalibreren van de sensoren (2D)
De eenmalige machinevoorbereiding voor koffer 2 van 2 bestaat uit volgende zaken:
a)
b)
c)
d)
e)

Het leveren van materialen (opbouwkit)
Het door uzelf installeren van de opbouwkit
Het opmeten van de antenne-posities / mast-posities
Het kalibreren van de GPS
Het eindresultaat van de machinevoorbereiding
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3 - DigPilot 3D-GPS-set huren
Naast de aanschaf van een complete kofferset 3D-GPS is het tevens mogelijk om zo’n
kofferset te huren. Hiervoor dient uw machine een gereed zijnde DigPilot
machinevoorbereiding te hebben.
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8: Eenmalige machinevoorbereiding 2D en 3D

Huursets (koffer 1 + 2) worden plug&play verhuurd inclusief:
- SIM-kaart en MoveRTK-netwerk-correctie-abonnement
- DigPilot Office Level 2 toegang (t.b.v. het versturen van bestanden via internet)

3.1: Huurset reserveren
Bel of e-mail tijdig naar ons:
3D-GPS BV in Eindhoven.

( info@3d-gps.nl )

Vanuit NL: 040 798 15 40
Vanuit BE: +31 40 798 15 40
Verstrek ons s.v.p. de volgende informatie:
1: Voor welke type machine heeft u de set nodig? Kraan, wiellader..
2: Wilt u een set met draadloze of met bekabelde sensoren huren?
3: Heeft uw machine een kantelbak?
4: Heeft uw machine een extra giek?
5: Welke type opbouwkit heeft u op de machine zitten?
Versie ‘groen’: voor de groene box achter de stoel (v.a. 2015)
Versie ‘blauw’: voor de blauw-rode box achter de stoel (2012-2014)
6: Wanneer wilt u de set ophalen?
7: Hoe lang denkt u de set ongeveer nodig te hebben?
Aandachtspunten bij huur
-Verhuur van sets geschiedt op basis van volle werkdagen.
-Let op svp: De minimale aanvangs-huurtermijn is 5 werkdagen.
-Na 5 werkdagen is de set per dag te retourneren.

In uw voordeel:
-Zaterdagen, zondagen en feestdagen gelden niet als werkdag.
-Set ophalen na 16:00u geldt niet als werkdag.
-Set retourneren voor 09:00u geldt niet als werkdag.
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Huurset ophalen
U kunt de huurset persoonlijk op komen halen op een locatie of op laten sturen naar u.
3D-GPS BV (bel ons svp, de ophaal-locatie kan afwijken)
Hurksestraat 37
NL-5652 AH Eindhoven
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08:30-12.00u en 13.00-17:00u, andere tijden
enkel op telefonische afspraak
Er is niet continu iemand op deze locatie aanwezig.
Bel om een afspraak te maken. (Tel nr. zie vorige blz.)
Het is mogelijk gebruik te maken van een (af)leverbox na werktijd.
Wanneer u de huurset einde middag de dag van tevoren ophaalt:
Prepareer en test de set evt. alvast de avond vooraf aan het werk.
- Laad de sensoren een nacht op;
- Houd de machine-backup-file bij de hand;
- Check de tekening m.b.v. de demo software;
- Zet en test de huurset evt. alvast op de kraan;
Zie bijvoorbeeld hoofdstukken/paragrafen:
9.4: Hoe plaats ik de 3D-set correct op de machine?
9.5: De juiste basis-instellingen in de set zetten
9.6: De sensoren opladen
Hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. wat nu?
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Huurset retourneren
U kunt de huurset persoonlijk retourneren op een locatie of opsturen naar ons.
Graag telefonisch overleg over de locatie waar hij naar toe gaat.
Vooraf aan het retourneren van een huurset:
Maak een back-up op USB-stick en bewaar deze goed.
Heeft u iets gewijzigd aan uw machine?
Wijzig dan de machinenaam naar de nieuwe datum en maak vervolgens
de back-up.
en..
De mastnokken Niet inleveren svp!:
Deze horen bij de machine te blijven als onderdeel van de opbouwkit

Gebruikers-support op onze huursets en eigen sets van uzelf
Telefonische gebruikers-support is voorhanden.
Wij supporten huursets van onszelf.
Wij supporten geen huursets welke elders dan bij 3D-GPS BV gehuurd worden.
Wij supporten uw eigen sets als onderdeel van een afgesloten service-abonnement.
Gebruikers-support op site is desgewenst voorhanden.
Wij gaan er vanuit dat dit informatie-boekje actief gebruikt wordt door machinisten en
tekenaars die werken met DigPilot huursets en eigen sets.
De meeste gebruikersvragen zijn m.b.v. dit boekje door uzelf te beantwoorden.

Gebruikersvragen welke 1 op 1 in dit boekje beantwoord worden,
zijn als telefonische support niet meer als vanzelfsprekend zonder kosten
beschikbaar.
Is het antwoord op uw vraag niet in dit boekje te vinden dan is de telefonische gebruikerssupport richting de oplossing in de meeste gevallen gratis. Schroom niet om ons te bellen.
DigPilot support-lijn:
De DigPilot-support-lijn van 3D-GPS BV.
Voor Belgie:
+32(0)470 17 44 01 of b.g.g. +31 6 38 29 94 31
vanuit Nederland:
+31(0)6 38 29 94 31 of b.g.g. +31(0)6 81 80 12 49
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4 - Tekening maken (op kantoor)
Bij een nieuwe GPS-klus komt het onderwerp ‘tekening’ om de hoek kijken:
Daarbij wordt vervolgens een beroep gedaan op de tekenaar.
De benodigde informatie voor de tekenaar is in dit hoofdstuk te vinden.
Heren tekenaars, lees hoofdstuk 4, 5 en 6 s.v.p. goed door.
Wanneer het op de machine fout gaat met tekeningen dan zijn doorgaans
de achterliggende pagina’s niet of niet goed gelezen.
Voor een groot deel staat dezelfde info van hoofdstuk 4, 5 en 6
(o.a. met video) ook op onze website te vinden.
www.DigPilot.nl (menubalk) > handleiding online > tekeningen

DigPilot kan ook werken ZONDER aangeleverd 3D-model.
Zie hiertoe hoofdstuk 7: Zelf iets tekenen (in het scherm, in de kraan)

4.1: 3D-model aanleveren in XML of DXF: tekenaar
Welke soort bestanden kan DigPilot lezen?
DigPilot heeft meerdere mogelijkheden:
- DTM in 1 LandXML-file aangeleverd. De triangulaties en breaklines samen in 1 XML-file.
(Te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)

- DTM in 2 LandXML-files aangeleverd.
De triangulaties in de 1e XML-file, de lijnen in een 2e XML-file
Dit is van toepassing voor Trimble Business Center (TBC) als tekenpakket.
TBC kan de triangulaties en breaklines niet als 1 bestand exporteren maar wel als
2 separate XML-bestanden. Als u beide bestanden juist benoemd (zie verderop)
dan worden ze als 1 file gezien door DigPilot. Zie uitleg verderop in dit hoofdstuk.
(XML-1 te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)
(XML-2 wordt automatisch mee naar binnen getrokken met XML-1 als u de files correct heeft aangeleverd.)

- DTM in 2 LandXML-files aangeleverd. (de ontwerp hoogte en ingemeten hoogte)
Triangulaties en lijnen van de ontwerp hoogte in de 1e XML-file en triangulaties van
de ingemeten hoogte in een 2e XML-file.
Handig om de bodem van een kanaal aan te geven (xml-1) en tegelijkertijd de dikte
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van de laag bagger (xml-2) welke op de bodem weggehaald moet gaan worden.
2 hoogtes dus. XML-2 is puur voor referentie. XML-1 wordt gebruikt voor de hoogte.
(XML-1 te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)
(XML-2 te laden via: Begin graven > menu > Werk > Referentieproject > Details > Nieuw)

- DTM als 1x XML-file en 1xDXF-file met bijvoorbeeld klic-meldingen
De DTM-informatie (hoogtes en vlakken en insteeklijnen) in een landXML-file
De Klic-meldingen in een DXF-achtergrond aanleveren.
(De XML te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)
(De DXF te laden via: Begin graven > menu > Werk > Achtergrondinfo > Details > Nieuw)

- DTM in 2 DXF-files aangeleverd.
De hoogtes/vlakken in de 1e DXF-file, de lijnen in een 2e DXF-file
Bijvoorbeeld van toepassing voor Pythagoras als tekenpakket
(Vanaf DigPilot-software-versie 238)
(DXF met hoogte en vlakken te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)
(DXF met lijnen te laden via: Begin graven > menu > Werk > Achtergrondinfo > Details > Nieuw)

- DTM in 1 DXF-file aangeleverd. (3D-DXF-file)
De hoogtes/vlakken en de lijnen in een DXF-file samen (vanaf v238)
Bijvoorbeeld van toepassing voor Pythagoras als tekenpakket
(DXF te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)

- Lijn-modellen (Digitaal 3D lijnen model) in LandXML aangeleverd.
De tekening (van een weg) wordt opgezet vanuit een centrale as.
Deze manier van tekeningen aanleveren voor 3D-GPS is standaard voor
de wegenbouw in Scandinavië.
(Een weg aanleveren als DTM met triangulaties is dus niet nodig bij DigPilot)
(Te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)

- Puntenbestanden of lijnbestanden in .KOF of .DXF aangeleverd.
Wilt u simpelweg een aantal coördinaten (losse punten) aan gaan geven in een veld
dan kunt u dit doen met behulp van een KOF-file.
(Te laden via: Begin graven > menu > Project > Nieuw)

XML
De minimum benodigdheden in LandXML (.xml) zijn: Point & Faces + evt. breaklines.
Aan de Points & Faces refereert DigPilot zijn hoogte.
De faces zijn de triangulaties / driehoeken in de ontwerptekening welke hoogtes/vlakken
vertegenwoordigen.
De breaklines kunnen door de machinist in het scherm geselecteerd worden als een
referentielijn / achtergrondlijn / insteeklijn: <Begin graven> <menu> <achtergrondlijnen>
Het evt. achterwege laten van breaklines kan wel, maar is duidelijk minder handig minder
gemakkelijk werken voor de machinist.
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Zie ook de instructievideo’s voor AutoCad Civil 3D en Carlson Civil 3D
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s (en dan onderaan)
Tip: zorg altijd voor een ‘scharrelzone’ rondom het project om de melding ‘buiten project’ te
voorkomen.
Hoe maak ik een ontwerptekening gereed voor export naar XML?
DigPilot kan correcte ‘schone’ xml-bestanden aan tot ongeveer 10 MB.
Groter lukt soms ook, maar laten we niet onnodig de grens opzoeken s.v.p.
Indien het bestand vervuiling en tegenstrijdigheden bevat dan wordt het scherm trager of
loopt het vast.
Onnodige problemen zijn als volgt te voorkomen:
- Schoon de ontwerptekening op.
- Ontdubbel alles.
- Zorg dat er geen dubbele tekeningen/lijnen over elkaar liggen.
- Kijk kritisch naar het aantal breaklines, 2 is weinig, > 80 is veel
- Maak niet-onderbroken lange lijnen van vele korte lijnstukjes
- Laat linker- en rechter-insteek van een sloot liever los van elkaar
- Verwijder onnodige lagen
- Zet alles m.b.t. 1 afwerklaag ook in 1 afwerklaag.
- Verminder bij punten het aantal decimalen achter de komma: 3 ipv 10
- Verwijder dubbele hoogte-definities.
- Definieer hoogte in een DTM enkel o.b.v. vlakken (niet: ook lijnen)
- Houd de juiste NAP- of TAW-hoogte aan in een DTM.
- Definieer de afwerkhoogte niet als 0,00 m NAP of TAW.
- Stel de grootte van de triangulaties goed (=ruim) in.
- Trianguleer niet iedere 10 cm svp, beter is 1-2 meter
- Gebruik een korte file-naam, met de kern vooraan in de naam
- U kunt meerdere afwerklagen aan 1 XML meegeven, of
- U kunt meerdere separate files maken met in iedere file een separate
afwerklaag (Communiceer svp met de machinist wat u heeft gedaan.)

Hoe voer ik een export naar LandXML uit? (Algemeen)
Met nagenoeg ieder ontwerp-pakket is eenvoudig een conversie/export naar LandXML te
maken. Wanneer de DWG goed is dan is een export naar XML in 5 minuten tijd gemaakt.
Grofweg via:
- Menu > bestand > exporteer > exporteer naar LandXML
Neem mee:
- triangulaties = points & faces en
- breaklines
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Instructievideo’s zijn te bekijken op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s (en dan onderaan)

Hoe lever ik vanuit Trimble Business Centre (TBC) een xml-tekening aan?
Dit tekenpakket heeft 2 korte stappen nodig richting XML voor DigPilot.
Vanuit de correcte en opgeschoonde ontwerptekening gaat u 2 bestanden genereren:
Bestand 1: de triangulaties/driehoeken
Bestand
Exporteren
Bestandsformaat: > Bouw > LandXML Export
Data: > alles selecteren (of: op layer)
Bestandsnaam: uwbestandsnaam_surface
Vermeld duidelijk het woord ‘surface’ in de naam!!
Kies een korte bestandsnaam svp, de machinist ziet de eerste 20 tekens
van de filenaam, dus svp het belangrijkste (of het revisienummer ook)
aan het begin van de filenaam.
Dubbele punt ID: altijd vragen
Beschrijving oppervlak: Driehoeken
Bestand 2: de lijnen: (breaklines)
Bestand
Exporteren
Bestandsformaat: > Bouw > LandXML Export
Data: > alles selecteren (of: op layer)
Bestandsnaam: uwbestandsnaam_lines
Vermeld duidelijk het woord ‘lines’ in de naam!!
Kies exact dezelfde bestandsnaam als bij het surface-bestand, maar
vervang het woord ‘surface’ door ‘lines’.
Dubbele punt ID: altijd vragen
Beschrijving oppervlak: Punten en afbreeklijnen
Vanaf DigPilot scherm-softwareversie ..137 herkent DigPilot automatisch dat beide
bestandjes geladen moeten worden als een van de twee bestandjes wordt geselecteerd.
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4.2: Klic-meldingen aanleveren in DXF of XML
Klic-meldingen aanleveren in 2D, 3D en vanaf grondradar-scan.
Van invloed is de nauwkeurigheid van de beschikbare data en of deze data goed te
verwerken is richting een leesbaar formaat voor DigPilot.
Met betrekking tot de nauwkeurigheid dient u zichzelf de vraag te stellen: “Ligt de leiding
exact op de centimeter(s) nauwkeurig op die locatie, zoals ingemeten met een
landmeetset (XYZ), of gescand met met een grondradar met daarop een landmeetset, of
ligt er daar ‘op 2 meter nauwkeurig ergens(!) een leiding…’ zoals ooit is geregistreerd?”
Klic-melding in 2D
DigPilot kan een DXF-file (een 2D-achtergrond) laden in het beeldscherm.
(Begin graven > menu > Werk > Achtergrond info > Details > Nieuw)
Wanneer zo’n DXF-file laat zien waar er leidingen liggen dan zijn deze zichtbaar in het
bovenaanzicht van het beeldscherm. Indien in de DXF een leiding separaat te selecteren
is als lijn dan is de horizontale afstand tot die leiding in de rechterboek van het scherm af
te lezen.
Klic-meldingen in 3D
DigPilot kan ook klic-meldingen als een XML-file (een 3D-model) laden in het
beeldscherm. (Begin graven > menu > Project > Nieuw) Als de positie van de aanwezige
kabels en leidingen tot op enige centimeters nauwkeurig bekend is qua X-, Y- en Zcoördinaat, dan is het mogelijk om de positie van de aanwezige leidingen tot op de
centimeter nauwkeurig aan te leveren richting de machinist, dit als 3D-tekening in het
beeldscherm. En op die manier is het dan weer mogelijk om de leiding tot op de
centimeter nauwkeurig te benaderen zonder deze te raken. Wij adviseren u om een veilige
marge aan te houden.
Een recente test (23 november 2015) bij een
klant in de regio Almelo heeft bewezen dat
het lukt om, zonder daarbij schade te
veroorzaken, met de bak parallel aan de nietzichtbare ingegraven leiding, de bak een
meter dieper langs de leiding te steken, met
de rechterpunt van de bak vlak langs de
leiding. Ook in de positie met de machine en
bak haaks op de leiding wist de machinist de
leiding tot op enige centimeters afstand te
benaderen zonder daarbij enige schade te veroorzaken.
Klic-meldingen in 3D vanuit grondradar
Een aandachtspunt met grondradar-scans is dat men de gescande diepte-positie van de
leiding niet vanaf maaiveld-hoogte dient aan te gaan leveren maar als NAP-hoogte voor
Nederland en als TAW-hoogte voor België. Wanneer een maaiveld een hellend vlak is dan
kan de leiding overal 1 meter onder het maaiveld liggen maar de NAP-hoogte van de
uiteinden van deze leiding zullen een verschillende NAP-hoogte hebben.
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5 - Tekening controleren (kantoor)
5.1: Tekening controleren met ‘DigPilot Demo-software’
DigPilot Demonstration-software
Heren tekenaars en planners, check s.v.p. de tekening alvorens deze naar de machine
gaat. Dit om onnodig last-minute verrassingen van: ‘De tekening doet het niet..’ op site te
voorkomen.
Gebruik hiervoor de Demo-software.
De functionaliteit hiervan is hetzelfde als het beeldscherm in de cabine.
Met de DigPilot Demonstration software kunt u:
- aangeleverde XML-tekeningen checken;
- het scherm simuleren; (training voor de machinist)
Onderstaande alinea’s gaan Niet over het beeldscherm in de cabine,
maar over een controle vooraf, op de laptop of op vaste computer thuis of op kantoor.
Hoe download en installeer ik de Demo-software?
Download een verouderde versie op www.DigPilot.nl > (menubalk) >
download (demo-software)
of download de laatste versie van de demo-software via de DigPilot
Office-software. (Via de DP-Office software op kantoor)
Dubbelklik = Installeer de demo-software op een Windows-computer!
(Een Apple/MAC herkent het .exe-bestand niet.)
U krijgt dan een snelkoppeling op uw bureaublad om het programma te starten.
De demo-software werkt hetzelfde als de scherm-software in de kraan.
U kunt de afbeelding van de machine in het scherm laten bewegen met uw toetsenbord:
Giek: E + D
Stick: R + F
Bak: T + G
Scheefstand machine voorwaarts: Q + A
Scheefstand machine zijwaarts: W + S
Kompashoek: Y + H
Kantelbak: U + J
Laser: P = verschillende laser hits
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Hoe laad ik een tekening in de Demo-software?
Optie 1: via
Voor gebruikers met een DigPilot Office level 0-account:
Ga via de Windows-verkenner richting:
(Programmas?) > DigPilot Demonstration > USB Pen DigPilot
en kopieer de DXF- of XML-tekening naar deze map.
Selecteer in het programma vervolgens de XML-tekening via:
<Begin Graven> <menu> <Project> <Nieuw> <Vanaf USB>
selecteer het juiste bestand en <gebruik>
of via;
<Opstartscherm> <Setup> <Projectdata> <Project><Nieuw> <Vanaf
USB>
Of optie 2: zijnde veel gemakkelijker voor iedereen:
Voor gebruikers met een DigPilot Office level 0, 1- en 2-account:
Laad de tekening in via DigPilot Office.
(= Zet de tekening via DigPilot Office beschikbaar in ‘the Cloud’ op uw
eigen account.)
Maak uw DPO-level 0-, 1- of 2-account ook actief in het demoprogramma:
Setup > Projectdata > Instellingen > DigPilot Office > uw naam en
wachtwoord invullen.
Selecteer de XML-tekening via:
Begin Graven > menu > Project > Nieuw > DigPilot Office > selecteer
juiste map en juiste bestand en gebruik
of via;
Opstartscherm > Setup > Projectdata > Project > Nieuw > DigPilot Office
> selecteer juiste map en juiste bestand en gebruik
U heeft voor deze optie een werkende internet-verbinding nodig.

Met een DigPilot Office level 0 en level 1 en level 2 account kunt u werken met DigPilot
Demonstration en DigPilot Office software.
Alleen met DigPilot Office level 2 is de ge-uploade tekening ook daadwerkelijk te
downloaden in de machine.
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Diverse tips hoe een tekening vooraf te controleren (8 checks)
Voer de onderstaande checks uit in het DigPilot demo-programma.
Check 1: Komt het model goed in beeld?
Is onder in het scherm de witte graaflijn te zien?
Zo neen:
- Kijk naar het witte cijfer links boven in het scherm
- Geeft dat witte cijfer een getal > 0.50 meter aan?
Indien ja, ga dan naar:
(Begin Graven >) menu > werk > hoogte-offset tekening > details >
en voer hier de waarde van het eerdere witte cijfer in.
Er zou nu wel een lijn te zien moeten zijn onder in het scherm.
(Het betreft hier slechts een kleine onhebbelijkheid van de demo-software
dat de lijn zonder hoogte-offset niet meteen in beeld komt.)
Nog steeds geen witte lijn? dan klopt de export of de basistekening niet.
Zo ja: wel een lijn?
Dan is dat prima.

Check 2: Heeft het model hoogte?
Links boven in het scherm is een wit cijfer te zien: de hoogte vanaf
meetpunt bak tot de modelhoogte.
Druk op de letter ‘E’ of ‘D’ op uw toetsenbord om de giek te bewegen in
het scherm.
Als het goed is dan verandert nu de waarde van het witte cijfer.
Zo niet, dan is er iets mis en vraagt dit om actie.
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Check 3: Zijn er achtergrondlijnen te selecteren?
Druk rechts onder op ‘menu’.
Is er links bovenin (onder de knop ‘meetpunt bak’) een knop genaamd
‘achtergrondlijnen’ of ‘background lines’ zichtbaar?
Zo ja, dan zijn er achtergrondlijnen te selecteren. (insteeklijnen)
In dat geval krijgt u Rechts bovenin het graafscherm een box te zien met
een cijfer: de afstand van meetpunt bak tot aan geselecteerde lijn.
Zo neen, wordt er geen knop ‘achtergrondlijnen’ zichtbaar, dan zijn er
geen achtergrondlijnen te selecteren, hetgeen minder handig is voor de
machinist. Graag actie svp.
Check 4: Zijn de achtergrondlijnen in orde?
Druk op: Menu > <Backgroundlines of Achtergrondlijnen>.
U ziet nu een bovenaanzicht van de XML.
Klik op een witte lijn om deze te selecteren.
Wordt de gehele bedoelde lijn geel van kleur?
Zo ja, dan is dat goed.
Zo neen, of indien slechts ten dele, dan zit er iets mis in de basistekening
of in de export. (te korte lijnstukken bijv.)
Check 5: Hoeveel achtergrondlijnen telt de tekening?
Druk op: Begin Graven > Menu > Werk > Achtergrondlijnen (-info)
U kunt daar het aantal aanwezige achtergrondlijnen aflezen.
Als het getal >50 tot >100 (afhankelijk vd tek) dan is het waarschijnlijk
raadzaam nog even kritisch naar het basismodel te gaan kijken om dit
wat verder op te schonen. 17.000 lijnen kan niet correct zijn.

Check 6: Hoe ziet het model er uit voor de machinist?
De machinist heeft 3 aanzichten tot zijn beschikking.
Tik midden op het scherm: geeft een schuin bovenaanzicht.
Tik midden op het scherm: geeft het volledig bovenaanzicht.
Tik midden op het scherm: geeft weer het zijaanzicht.
Aanzichten wisselen kan ook via: Begin graven > Menu > 3D
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Check 7: Hoe ziet het model er uit qua onderliggende triangulaties / kale driehoeken?
De bruine inkleuring van het model is uit te zetten.
De onderliggende triangulaties zijn op die manier te bekijken
Druk op:
Begin graven > menu > Instellingen > 3D weergave > details > Zichtbare
scherm-items > wijzig > (pagina omlaag met blauwe kapje rechts) > vul
driehoeken in model > uit
Indien de tekening bruin blijft zien, maar nu van de vele triangulaties,
dan zou de grootte van de triangulaties aangepast kunnen worden naar
ruimer, dit vooraf aan de export naar XML.
Check 8: Hoe ziet de tekening er uit, op een andere locatie in de tekening?
Druk op: ‘Begin Graven’, of u zit al in het graafscherm.
Druk op: Menu
Boven in het scherm worden vier cursortoetsen zichtbaar.
Met de cursortoetsen kunt u de kraan naar andere delen van de tekening
bewegen. (in het bovenaanzicht)
Als bovenstaande checks goed uitpakken dan kan de XML-tekening zonder problemen op
het werk ingezet gaan worden.

Communiceer met de machinist.
Wat levert u hem aan?
Gebruik DigPilot Office als centrale plek voor transport van tekeningen.
Ook de Demo-software heeft toegang tot DigPilot Office
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6 - Tekening versturen (via internet)
6.1: Tekeningen versturen via DigPilot Office (DPO)
Het vanaf kantoor uploaden van bestanden naar internet is mogelijk met de DigPilot
Office-software op level 0 niveau. (gratis)
Het in de machine downloaden van bestanden vanaf internet is mogelijk met level 2.
Zie hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.5: Uitleg DigPilot Office
Sub-Paragraaf: DPO Level 2
Voor DigPilot Office kunt u een gratis gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.
Met DPO level 2 kunt u o.a.:

1.

- XML vanaf kantoor uploaden
- XML de kraan in downloaden
- As_built in de kraan uploaden
- As_built op kantoor downloaden
- Berichten versturen
- Controlepunten aanmaken
- Folderstructuur aanmaken
- Zie paragraaf 2.5
Als u op kantoor in het programma heeft ingelogd dan ziet u foto 1.
Als u vervolgens op ‘Sites’ drukt
dan ziet u foto 2.

2.

Als u op ‘Plans’ drukt kunt u een
tekening uploaden door onder in het
scherm op het PLUS-teken te drukken.

Heren tekenaars en planners,
Als DigPilot Office gebruikt wordt door: tekenaar, planner, demo-software
en machinist dan hoeven de bestanden niet heen en weer ge-emaild te
worden. Alles staat toegankelijk op een centrale plaats.
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Bestanden via ‘the cloud’ versturen met DigPilot Office
Hoe u met DigPilot Office kunt werken is te zien op de video:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > handleiding online > DigPilot Office

Op kantoor inloggen op DPO
Op kantoor:
Druk op het DPO-logo in uw taakbalk of op de snelkoppeling
op uw bureaublad
U komt in het inlogscherm terecht.
Username: Vul uw gebruikersnaam in
Password: Vul uw wachtwoord in
(Vink ‘Save’ aan als u wilt dat uw gegevens onthouden
worden)
Druk op <OK>
In de machine inloggen op DPO
Inloggen in de machine gebeurt eigenlijk automatisch. U hoeft enkel eenmalig uw juiste
gebruikersgegevens in te voeren in het beeldscherm.
In de machine: eenmalig
<Opstartscherm> <Setup> <Project> <Instellingen>
Gebruikersnaam en Wachtwoord

Op kantoor een tekening uploaden naar DPO
Nieuwe map voor een site locatie aanmaken:
Op kantoor:
<Inlogscherm> <Sites>
Maak een nieuwe site aan via het “ < + > “ teken
<Name>: geef de nieuwe site locatie map een naam.
(bij voorkeur de naam van de site)
(<Company>: indien te selecteren: de firma voor wie de
nieuwe map is bedoeld.
<Active of Finished>: Nu op <Active>. (Later: Finished svp.)
Tekening in juiste site locatie map plaatsen
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In de machine een tekening downloaden uit DPO
In de machine:
<Opstartscherm> <Begin Graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <DigPilot Office>
Selecteer de juiste map, selecteer de juiste tekening
In de machine een ‘As_Built-file’ uploaden naar DPO
Als u XYZ-coördinaten heeft opgeslagen tijdens uw graafwerkzaamheden dan wordt er
automatisch een As_Built file (een ‘werk zoals het is uitgevoerd bestand’) aangemaakt met
dezelfde naam als de tekening waarmee u heeft gewerkt.
In de machine:
<Opstartscherm> <Setup> <Project> <Documentatie>
Selecteer de file die u wilt uploaden.
Volg de wizard.
Kies of u de gehele file of slechts een deel wilt oploaden.
Selecteer: exporteren als CSV/EXCEL (en niet: KOF)
Selecteer of u de As_Built naar USB of DigPilot Office wilt
kopiëren.
Selecteer de juiste map in DPO waarin u de As_Built gaat
plaatsen. Druk op <exporteer>
Op kantoor een ’As-Built-file’ downloaden uit DPO
Op kantoor:
<Inlogscherm> <Sites>
Selecteer de juiste site locatie map.
Druk op <‘vergrootglas / details’> rechtsonder
Druk op <Documents> voor de As_Built
Selecteer de As_built welke u wilt downloaden.
Druk <Exporteer/importeer>
De tekening wordt gedownload naar uw computer.

7 - Zelf iets tekenen (in het scherm)
7.1: Zelf een tekening maken in het scherm: machinist
Met de aanwezige sjablonen in DigPilot kunt u in het DigPilot-scherm Zelf iets gaan
tekenen, dit zonder dat u een aangeleverd 3D-model nodig heeft.
U komt als volgt bij deze sjablonen:
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Onthoud s.v.p.:
voor alle sjablonen in DigPilot geldt het volgende:
- Geef projectnaam = verzin zelf een logische naam waar uit op te
maken is wat u wilt doen of maken of waar u staat.
Kies uit:
- Twee 2 coördinaten = Definieer m.b.v. 2 punten, of
- Coördinaat, helling en richting = Definieer m.b.v. 1 punt en geef
hellingshoek en kompasrichting in.
Kies per punt uit:
- Voer in XYZ = Voer een getal=coördinaat in als X, Y en Z, of
- Referentie = Gebruik het meetpunt bak om een punt aan te tikken
- Het scherm met ‘hoogte’ = de zichthoogte = Hoeveel dieper moet het
opgeslagen punt liggen dan het mes nu is.
- Verleng de tekening d.m.v. <Voeg lengte toe aan> te gebruiken.
Dit kan tijdens de project invoer of nadien onder <Werk>
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Zelf tekenen: Niveau
Een plat vlak maken, nivelleren.
Het uitgangspunt van deze sjabloon ‘Niveau’ is:
Enkel de hoogte. De NAP-hoogte (NL) of TAW-hoogte (BE).
De ingegeven hoogte is gelijk in het hele project.
Als volgt:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Niveau>
<Volgende> <Geef projectnaam> <Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk.)
kies vervolgens uit,
of:
Stel 1e coördinaat in:
<Voer in XYZ> <Volgende>
Geef de maat in voor de NAP- of TAW-hoogte
Bijv. 10.25 <Volgende>
of:
Stel 1e coördinaat in:
<Referentie> <Volgende>
Plaats meetpunt van de bak op referentiepunt en sla dat
punt op <volgende>
Hoogte = zichthoogte = hoeveel hoger (of lager) zit het mes
dan wat het moet worden? <Volgende>
Er is een instructievideo beschikbaar:
Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf niveau maken

De project variabele ‘hoogte’ is in het project te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Project variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Enkel-afschot
Het uitgangspunt van deze sjabloon
‘Enkel-afschot’ is:
Of 1 coördinaat:
Tik punt 1 aan met meetpunt bak en
voer daarna hellingshoek afschot en
(kompas)richting in.
Of 2 coördinaten:
Tik punt 1 en 2 aan met meetpunt
bak.
Het hoogteverschil tussen punt 1 en
2 bepaalt het afschot.
De lijn van 1 naar 2 bepaalt de kompasrichting van het afschot.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Enkel-afschot>
<Volgende> <Geef projectnaam> Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk)
Definieer met: <2 coördinaten>
Kies vervolgens uit:
Stel 1e coördinaat in:
Of, <Voer in XYZ> <Volgende>
Of met de bak aantikken is, <Referentie> <Volgende>
Plaats meetpunt van de bak op referentiepunt en sla dat
punt op <volgende>
Hoogte = zichthoogte = hoeveel hoger (of lager) zit het mes
dan wat het moet worden? <Volgende>
Doe ditzelfde voor punt 2.
Kies vervolgens uit:
Stel 2e coördinaat in:
Of, <Voer in XYZ> <Volgende>
Of, <Referentie> <Volgende>

Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf afschot maken
De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Dubbel-afschot
Het uitgangspunt van deze sjabloon
‘Dubbel-afschot’ is:
Idem als enkel afschot met
aanvullend:
Kijk vanaf punt 1 naar 2.
De 2e helling komt haaks op de lijn
naar rechts toe.
Helling omhoog = +/+hoek
Helling omlaag= -/-hoek
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Dubbel-afschot>
<Volgende> <Geef projectnaam> Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk)
Kies vervolgens uit:
Definieer met:
Of, <2 coördinaten>
Of, <1 coördinaat, helling en richting>
Kies vervolgens uit:
Stel 1e coördinaat in:
Of, <Voer in XYZ> <Volgende>
Of, <Referentie> <Volgende>
Gebruik <voeg lengte toe aan> om het afschot te verlengen.
Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf afschot maken

De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Sleuf-sloot-kanaal-cunet
Het uitgangspunt van deze sjabloon
‘sleuf/kanaal’ is:
Een sloot heeft een bodem.
De bodem heeft een hartlijn.
Definieer de sloot d.m.v:
of:
1 coördinaat op de hartlijn van de
bodem van de sloot.
+ hellingshoek van de bodem van de
sloot
+ kompasrichting van de hartlijn van de bodem invoeren
of:
2 coördinaten op de hartlijn van de bodem van de sloot. (Voorkeur)
Geef vervolgens de breedte van de bodem, het talud en de diepte van de sloot.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Sleuf/kanaal>
<Volgende> <Geef projectnaam> Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk) en volg de wizard.

Bij cunet:
Voer 89 i.p.v. 90 graden in als hoek van het talud van het cunet.
GPS heeft wat moeite met 2 lijnen die precies boven elkaar liggen.

Gebruik <voeg lengte toe aan> om de sloot te verlengen.
Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf sloot maken

De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Talud
Het uitgangspunt van deze sjabloon ‘talud’ is:
Een talud heeft een boven-insteek-lijn en een onder-insteek-lijn.
Definieer het talud met:
of:
2 coördinaten op de boven-insteeklijn
Het talud komt in dat geval
haaks op de lijn naar rechts
vanuit 1 naar 2 gekeken.
Als minus-hoek.
of:
2 coördinaten op de onder-insteeklijn.
Het talud komt
haaks op de lijn naar rechts
vanuit 1 naar 2 gekeken.
Als plus-hoek.

<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Talud>
<Volgende> <Geef projectnaam> Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk)

Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf Talud maken

De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Dijklichaam
Het uitgangspunt van deze sjabloon ‘dijklichaam’ is:
Een dijklichaam heeft een kruin. De kruin heeft een hartlijn.
Definieer het dijklichaam d.m.v:
of:
1 coördinaat op de hartlijn van de kruin van het dijklichaam.
+ hellingshoek (afschot) van de kruin van het dijklichaam
+ kompasrichting van de kruin van het dijklichaam
of:
2 coördinaten op de hartlijn van de kruin van het dijklichaam. (Voorkeur)
Geef vervolgens de breedte van de kruin, het talud en de hoogte van de dijk.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Dijklichaam>
<Volgende> <Geef projectnaam> Volgende>
((Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk) en volg de
wizard.
Gebruik <voeg lengte toe aan> om het dijklichaam te verlengen.
Zie de instructievideo op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s > Zelf dijklichaam maken

De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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Zelf tekenen: Meerdere punten (c.q. terrein)
Het uitgangspunt van deze sjabloon ‘meerdere punten’ is:
De omtrek van een kavel of terrein heeft meerdere hoekpunten.

<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> (naar pagina 2)
<Meerdere punten> <Volgende> <Geef projectnaam>
Volgende>
(Zie ‘onthouden’ vooraan in dit hoofdstuk)
Voer de hoekpunten één voor één in.
U kunt de hoekpunten als XYZ-coordinaat invoeren of met de bak aantikken.
Speel vervolgens in projectvariabelen per coördinaat met de hoogte om het terrein een
andere hellingshoek of diepte te geven.
De project variabelen zijn te wijzigen bij:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Project
variabelen> <Details>
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8 - Tekeningen gebruiken (scherm)
8.1: Gebruik maken van XML- en DXF-files: machinist
XML-tekening, in scherm laden
Als u niet zelf een tekening maakt via <Project><Nieuw><Zelf iets maken> dan kunt u
uiteraard ook een 3D-model in het scherm zetten en gaan gebruiken.
Communiceer altijd met de tekenaar wat u aangeleverd krijgt en wat u zou moeten zien.
Inladen van het 3D-model kan op 3 manieren:
1: USB-stick
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw>
<vanaf USB> <Volgende> tik het gewenste bestand met de
vinger aan, de regel wordt wit en druk <Gebruik>
Als de tekening in het scherm geladen is dan kan de USB-stick worden verwijderd.
2: DigPilot Office (Indien u DPO level 2 heeft)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw>
<DigPilot Office> <Volgende> selecteer de gewenste map
en daarna in die map het juiste bestand en druk <Gebruik>

3: Infrakit BIM (Indien u DPO level 2 heeft met aanvullend Infrakit)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw>
<Infrakit> <Volgende>
(Dit lukt enkel wanneer een maandlicentie voor Infrakit in
gebruik is.

Een tekening in het scherm selecteren
In de scherm-bibliotheek een aldaar aanwezige tekening selecteren.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project> tik het
gewenste bestand met de vinger aan, de regel wordt wit en
druk <Gebruik>
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Tekening afwerkhoogte verticaal verschuiven
Heeft u enkel de afwerkhoogte in de tekening staan maar moet u bijv. 40 cm onder die
afwerkhoogte graven dan kunt u de tekening 40 cm naar beneden trekken.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Hoogte-Offset tekening> <Details>
Let op correct gebruik van + en - hier.
Plus (+) trekt de afwerkhoogte van de tekening omhoog en minus (-) trekt de tekening
omlaag. De uitgangshoogte staat weergegeven als rode lijn in het scherm.
Een 2e XML erbij laden als referentie-project (XML+XML)
Bijvoorbeeld bij gebruik van DigPilot op een cutterzuiger handig.
De 1e XML bevat de dwarsdoorsnede van het uit te baggeren werk, hoe het na
uitbaggeren moet worden.
De 2e XML bevat informatie over de ingemeten hoogte van de baggerlaag, welke
weggehaald moet gaan worden.
De 2e XML laden via:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Referentie project> <Details>

Punt als referentiepunt selecteren (punten-bestand)
en
Twee punten als referentielijn selecteren (punten-bestand)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Kies punt in>

Zie hoofdstuk 8:
Paragraaf 2: werken met een lijnen of punten-bestand
U dient een lijn te selecteren, of 2 of meer bestaande losse punten in de file te selecteren
(aan te tikken op het scherm) welke samen een lijn gaan vormen.
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Lijn als referentie selecteren (XML / DXF)
Indien er breaklines zijn meegeven aan de XML-file dan kunt u deze gaan selecteren in
het scherm.
De breaklines zijn bijvoorbeeld de onder-insteek- en boven-insteeklijnen van een sloot.
Deze zijn zichtbaar in het beeldscherm (bovenaanzicht) als witte lijnen.
Indien er geen witte lijnen zichtbaar zijn in het bovenaanzicht dan verschijnt ook
onderstaande knop <Achtergrond info> niet in beeld. Communiceer in dat geval met de
tekenaar om zo mogelijk alsnog breaklines aangeleverd te krijgen. Deze zijn niet
noodzakelijk maar wel erg handig voor de machinist om te gebruiken.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Achtergrond
info> (de knop linksboven, onder meetpunt bak)
U ziet het bovenaanzicht.
Tik met de vinger op de lijn van uw keuze.
Die lijn zal geel worden.
Druk op de gele knop om terug te keren in het graafscherm.
Zie ook: uitleg menu software
Rechtsboven in het graafscherm verschijnt een box met een getal.
Dit is de horizontale afstand van meetpunt bak tot het dichtstbijzijnde punt op de
geselecteerde lijn.
Zie hoofdstuk 9: Dagelijks gebruik van de 3D-set
Paragraaf 9.2: Uitleg van het scherm: <Begin graven>

Lijn horizontaal verschuiven (XML-file)
Dit is mogelijk maar met slechts beperkte functionaliteit.
De mening van DigPilot is dat een tekenaar een juiste tekening dient aan te leveren.
Dit in plaats van dat de machinist een tekening dient aan te gaan passen.
Met de online functionaliteit van DigPilot Office is het mogelijk om de machinist snel een
aangepaste tekening te leveren.
Zeker wanneer er meerdere machines op een werk staan is de kans op fouten kleiner
wanneer de tekenaar alle machinisten van de juiste tekening voorziet.
Dit in plaats van dat alle machinisten individueel dezelfde niet-correcte tekening in hun
scherm aan gaan passen, met alle kans op fouten en onderlinge afwijkingen van dien.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Achtergrond
info> (de knop linksboven, onder meetpunt bak)
U ziet het bovenaanzicht.
Ga naar: verschuif lijn.
Let op:
Enkel de lijn verschuift met deze functionaliteit.
Het bijbehorende talud blijft liggen waar het ligt.
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Lijn verticaal verschuiven (afwerkhoogte XML/DXF-file)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Hoogte-Offset tekening> <Details>
Let op + is afwerkhoogte omhoog en - is omlaag.
Zelf een extra lijn tekenen (in het scherm)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Background info of achtergrondlijn> <Nieuw> <Zelf iets
maken> <Volgende> en tik met de bak twee of meerdere
punten aan.

DXF-file met vlakken als ‘hoogte-model’ laden (als project-file)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw>
<vanaf USB of DigPilot Office> <Volgende> tik het gewenste
bestand met de vinger aan, de regel wordt wit en druk
<Gebruik>

DXF-file met lijnen als 2e DXF-file laden (bij DXF hoogte-model)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Background info of achtergrondlijn> <Nieuw> <Vanaf
USB> of vanaf DigPilot Office, selecteer en <Gebruik>

DXF-file met lijnen als achtergrond laden (bij XML)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Background info of achtergrondlijn> <Nieuw> <Vanaf
USB> of vanaf DigPilot Office, selecteer en <Gebruik>

Tekening kopiëren naar andere machine
Gebruik DigPilot Office om aldaar aanwezige tekeningen in diverse machines te zetten.
Het is niet mogelijk om een zelfgemaakte tekening in uw beeldscherm te exporteren.
In het andere geval kunt u vanaf USB-stick een tekening in het scherm laden.
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8.2: Werken met een lijnen- of punten-bestand (dxf/kof)
DigPilot kan ook omgaan met punten- en lijnenbestanden. (.kof en .dxf)
Let op: lijn-bestand, ..niet: 3D-lijn-model.
Wanneer u een lijn-bestand of een punten-bestand gebruikt in DigPilot,
dit in plaats van een DTM (Digitaal Terrein Model met triangulaties/vlakken, in LandXML)
dan verschijnen automatisch 2 extra knoppen in beeld. (Knop 1 en 2 op de foto)

Een bestaand punt selecteren
Wanneer u in bovenstaand graafscherm op de knop <Kies punt in> drukt
dan verschijnt onderstaand scherm:

Dit is een bovenaanzicht met daarin
weergegeven eventuele te
selecteren punten.
Hier: een punt 27 vlak bij de kraan.
En een punt 28 wat geheel onderin
het scherm net niet te zien is op deze
afbeelding.

81

Hier een close-up.

Wanneer u op de (nu gele knop) <Kies punt in> drukt,
dan kunt u met de vinger op het scherm gaan tikken om zo een punt te
gaan selecteren. (in dit voorbeeld: punt 27)

Vervolgens verschijnt rechtsboven in
beeld de afstand tot dat punt.
Punt 27 in de tekening

Hier een close-up.
Coördinaat 27:
Afstand: 8.10 m

Ook kunt u een punt (hier punt 27) uit een lijst selecteren.
Gebruik nevenstaande knop om de lijst zichtbaar te maken.
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Twee bestaande punten selecteren als nieuwe lijn
Met de knop <Nieuwe lijn> kunt u 2 bestaande coördinaten selecteren met
u vinger op het scherm tikkend op de coördinaten, of uit een lijst.
Er wordt in het scherm vervolgens een lijn zichtbaar tussen die 2 punten

In nevenstaand scherm is een lijn
getrokken tussen coördinaat 250 en
coördinaat 282.
De machine bevindt zich ergens op
het traject van die lijn, redelijk aan
het begin van de geselecteerde lijn.

Haaks op de geselecteerde lijn
250-282 wordt een (dunne blauwe)
lijn getrokken richting het meetpunt
van de bak van uw machine.
Het grote getal rechtsboven in het
scherm is de lengte van die blauwe
lijn:
In dit voorbeeld: 12.68 m

Daar waar de blauwe lijn (richting
meetpunt bak) de geselecteerde lijn
250-282 snijdt, wordt die lijn 250-282
vervolgens weergegeven in het
beeldscherm in 2 verschillende
kleuren: geel en paars.
In dit voorbeeld:
14.72 m (geel) is de lengte van het
eerste deel van lijn 250-282 (Van startpunt tot meetpunt bak)
72.28 m (paars) is de lengte van het tweede deel van de lijn. (van meetpunt bak tot
eindpunt)
Geel plus (+) paars id de totale lijnlengte, in dit geval 87.00 meter.
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8.3: Problemen met XML-tekeningen: (machinist)
De tekening doet het niet..?
Ik krijg geen tekening in beeld..?
Als de tekening het niet doet, of vastloopt..
- Neem contact op met uw tekenaar en/of uw afdeling planning.
- Vraag of de tekening wel gecheckt is in de DigPilot Demo-software.
- Het antwoord zal waarschijnlijk ‘nee’ zijn in dat geval.
- Laat afdeling planning/tekenaar de tekening checken.
- Vraag de tekenaar om dit boekje (tekeningen) door te lezen
- Vraag de tekenaar om onze website goed door te lezen.
- Laat de tekenaar een nieuwe tekening maken en aanleveren.
- Vraag of de nieuwe tekening gecheckt is in de Demo-software.
- Zo neen, ga terug naar stap 4 in dit lijstje.
- Zo ja, dan zal de nieuwe tekening het prima doen in de machine.
- Zo niet, scan dan svp eerst dit boekje op mogelijke variante vragen.
- Staat de oplossing niet in dit boekje, neem dan contact met ons op.
Tekenaars: Zie svp:
Hoofdstuk 4: Tekening maken (op kantoor)
Hoofdstuk 5: Tekening controleren

De afwerkhoogte in de tekening klopt niet..?
Check svp de volgende zaken:
- Druk op <Menu> <Lijn uit>
- Heeft u bij aanvang op site de hoogte gecheckt op een controlepunt?
- Heeft u toen een XYZ-verschuiving toegepast?
- Staat de set evt. in DEMO-modus i.p.v. in GNSS-modus?
- Staat de juiste machine geselecteerd?
- Staat de juiste bak geselecteerd?
- Staat de set evt. op baggermodus en is de bak uitgeschakeld?
Bij twijfel:
- Check uw hoogte op een controlepunt
- Bel met de maatvoerder
- Bel met de tekenaar
Daarna pas, bij blijvende verwarring; bel met ons
Zie o.a.:
Hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site.
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9 - Dagelijks gebruik van de 3D-set
Een uitleg van het menu, met inter-actieve drukknoppen, inclusief
zoekwoorden-index, is tevens te vinden op internet;
www.DigPilot.nl > handleiding online > 3D-GPS

9.1: Uitleg van het <Opstartscherm>
Na het aanzetten van het systeem
verschijnt nevenstaande startpagina
in beeld. Dit noemen wij het
opstartscherm. Foto rechts.
Het beeldscherm is een touch-screen
beeldscherm. (Tik licht met uw nagel
op de knop in het scherm.)
In het <Opstartscherm> kunt u op
slechts 3 knoppen drukken:
De knop: <Begin graven>
brengt u (na een info-pagina) bij het graafscherm
= het dagelijks werkscherm
= uw meest gebruikte scherm
Let op: Lees de info-pagina goed door!
De knop: <Setup>
brengt u naar diverse submenu’s voor o.a.:
- Bakken
- Machines
- Hardware - Computer - sensoren
- Project
De knop: <Modus>
brengt u naar juiste actieve GNSS-modus per
type machine
of naar DEMO-modus
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9.2: Uitleg van het scherm: <Begin graven>
Als u in het <Opstartscherm> op de knop <Begin graven> drukt dan ziet u onderstaand
scherm. Dit scherm noemen wij ‘het graafscherm’.

Details van bovenstaande foto worden hieronder per nummer (1 t/m 16) uitgelegd.
1.) Wit cijfer, 1e box linksboven
De verticale afstand tussen meetpunt bak
en onderliggend model.
Dus: hoe ver moet u de bak laten zakken..
.. om op de juiste diepte te komen
.. om de gele kogel in de roos van de schermlibelle te krijgen
.. om de achtergrond van het beeldscherm wit te laten worden
2.) Geel cijfer, 2e box linksboven
Op welke ‘nationale hoogte’ bevindt zich het mes van de bak?
Nederland: De NAP-hoogte
België: de TAW-hoogte
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3.) Lege box, 3e box linksboven
Kan 2 functies hebben:
- bij 2 meetpunten bak geselecteerd: de rechterpunt van de bak
- bij horizontale afstand-meet-functie: de horizontale verplaatsing
na op 0 zetten van de meting.
4.) Schermlibelle linksonder
De gele kogel is het meetpunt van de bak.
Gele kogel boven de roos betekent: u zit te hoog met de bak
Gele kogel in de roos betekent: exact op juiste diepte.
Gele kogel onder de roos betekent: u zit te diep.
De cijfers 0,02 geven de graaftolerantie aan
U kunt deze tolerantie wijzigen in:
<menu><instellingen><meetinstellingen><details><graaftolerantie
Door het wijzigen van de graaftolerantie verandert ook de dikte van de witte nullijn.
5.) Geel cijfer, box rechtsboven
De horizontale afstand vanaf een geselecteerde insteeklijn tot aan
het geselecteerde meetpunt van uw bak.

6.) Venster midden bovenin, met bak
Dit noemen we ‘het bakvenster’
Uitzicht vanaf de cabine de bak in gekeken.
Hierin staat in welke gekantelde stand u de bak moet houden om
het model correct te gaan graven.
De bak verandert tijdens het graven van kleur: (Op foto: paars afgebeeld)
Kleur WIT = juiste hoek kantelbak t.o.v. onderliggend model
Kleur PAARS of GEEL = Niet-Juiste hoek kantelbak t.o.v. onderliggend
model
7.) Het percentage-cijfer, links onder de bak (-100%)
Het percentage hoe scheef het te graven model is.
Dit precies onder het meetpunt van uw bak bekeken.
Dit links-rechts gekeken vanuit de cabine.
Dus voor de kantelbak-functie.
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8.) Het percentage-cijfer, in de bak zelf (0.0%)
Het percentage hoe scheef uw bakmes (bak) staat.
(Slecht zichtbaar op nevenstaande foto maar er staat 0.0% als
getal in het paarse vlak van de bak)

9.) De kleurverandering achtergrond scherm m.b.t. op-diepte zijn
De achtergrondkleur van het beeldscherm verandert
tijdens het graven van kleur:
Kleur GROEN = te hoog
Kleur WIT = juiste diepte mes t.o.v. onderliggend model
Kleur PAARS = te diep

10.) Aanzicht afbeelding graafmachine
Hier is te zien welke halende beweging de machine maakt.
Ziet de afbeelding er niet hetzelfde uit als hoe uw machine nu
staat dan zitten de sensoren op de verkeerde plaats.
11.) Het percentage-cijfer linksonder, net rechts van de schermlibelle (0.0%)
In procenten de hellingshoek van het te graven model.
Precies onder het meetpunt van de bak gezien.
Dit richting de cabine bekeken.
Dus voor de ‘halende’ beweging van de bak richting cabine.
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12.) De knop: <Menu>
Via de knop <Menu> komen alle knoppen van het menu in beeld in het
graafscherm.
Bij nogmaals drukken op de, nu geel geworden, knop <menu> laat de
knoppen weer verdwijnen.
13.) Wisselen van aanzicht.
Tik met uw vinger midden op het scherm op het aanzicht te veranderen naar: camerahoek.
Tik nogmaals met uw vinger op het scherm om het aanzicht te veranderen naar volledig
bovenaanzicht.
Tik nogmaals met uw vinger op het scherm en u heeft weer zij-aanzicht.
14.) Inzoomen van bovenaanzicht
Druk met uw vinger op het scherm tot u ‘zoom’ ziet verschijnen. Houdt uw vinger op het
scherm. Schuif uw vinger naar links of rechts om in of uit te zoomen
15.) Positie graafmachine wijzigen
Druk met u vinger op de graafmachine en sleep deze over het scherm.
16.) Camera-hoek aanzicht wijzigen
Begin graven > menu > instellingen > 3D-weergaven > Details > Camerahoek > wijzigen >
tik met uw vinger op de gewenste kijkrichting qua schuin-bovenaanzicht.
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9.3: Uitleg van het scherm: <Begin graven> <Menu>
Als u in het ‘graafscherm’ op de knop <Menu> drukt dan verschijnt dit beeld.

21

33

34

22

32

35

23

31

36

24

30

37

26

27

28

25

12
29

De knoppen (21 t/m 39) worden hieronder in dit hoofdstuk stuk voor stuk nader toegelicht.
Wat betekenen deze 18 knoppen in het graafscherm?
12.) De knop: <Menu>
Via de knop <Menu> komen alle knoppen van het menu in beeld in het
graafscherm.
Ook kunt u de knoppen weer uit beeld weghalen door de knop <menu>
nogmaals aan te tikken.
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21.) De knop: Meetpunt bak
Hier kunt u het meetpunt van het mes van uw bak wijzigen naar:
- linkerpunt mes
- middelpunt mes
- rechterpunt mes,
- linkerpunt en rechterpunt beide gelijktijdig (links overheerst hier)
Druk op <meetpunt bak>
U krijgt in het scherm een groot aanzicht van de bak te zien.
Tik simpelweg met uw vinger op de afbeelding, op het mes van de bak.
Op het meetpunt van de bak verschijnt een zwart bolletje op het mes,
inclusief een verticale lijn omlaag
Tik bijv. links onder om de linkerpunt te selecteren.
Tik bijv. 2x op het midden om beide punten te selecteren
Druk op <meetpunt bak> om terug te keren naar het graafscherm
Bij 1 meetpunt op de bak:
1e box Linksboven, witte cijfer:
= verticale afstand vanaf gekozen
meetpunt bak tot model
2e box Linksboven, gele cijfer:
= de actuele NAP/TAW-maat op
gekozen meetpunt bak
1e box Rechtsboven, gele cijfer:
= horizontale afstand vanaf gekozen
meetpunt bak tot gekozen referentielijn (zie: achtergrondlijn)
Bij 2 meetpunten op de bak:
1e box Linksboven, witte cijfer:
= verticale afstand Linkerpunt bak tot
model
2e box Linksboven, gele cijfer:
= de actuele NAP/TAW-maat op
Linkerpunt bak
3e box Linksboven, gele cijfer:
= verticale afstand Rechterpunt bak
tot model
1e box Rechtsboven, gele cijfer: =
horizontale afstand Linkerpunt bak tot referentielijn

91

22.) De knop: Backgroundlines / achtergrondlijnen
Hier kunt u een achtergrondlijn (een hulplijn of insteeklijn) van een tekening
selecteren als referentielijn. Bijv. de hartlijn of boven insteek van een sloot.
De box Rechtsboven in het graafscherm (gele cijfer) geeft de horizontale
afstand van de gekozen insteeklijn aan tot aan meetpunt bak
Knop niet zichtbaar in beeldscherm?
Indien bovenstaande knop Niet in uw beeldscherm te zien is dan heeft de tekenaar geen
‘breaklines’ meegegeven aan de tekening. De breaklines zijn er voor uw gemak. Vraag
daarom aan de tekenaar om een model met breaklines. Verwijs daarbij naar het hoofdstuk
‘tekeningen’ in dit boekje.
Knop wel zichtbaar?
Dit betekent dat u lijnen (1 lijn per keer) kunt gaan selecteren in de tekening, dit als volgt:
Druk op <Backgroundlines / achtergrondlijnen>
U krijgt in het scherm het bovenaanzicht van de machine te zien.
Tik simpelweg met uw vinger op de afbeelding, op een witte lijn.
De geselecteerde lijn verschijnt nu als gele lijn in het scherm.
Tik bijv. links om de linker-boven-insteek te selecteren
Druk <Backgroundlines> om terug te keren naar het graafscherm

Er verschijnt in het bovenaanzicht
een dunnen blauwe lijn, haaks op de
gekozen insteeklijn richting meetpunt
bak.
Deze horizontale kortste afstand
staat af te lezen in de box
rechtsboven in het graafscherm.

Om de lijn niet meer geselecteerd te
laten, selecteert u deze nogmaals en hij wordt weer wit.
(De geselecteerde insteeklijn is ook in een lijst vorm te vinden (en evt. uit te zetten) onder:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk> <Background info (achtergrondlijn)>
<Details>)
23.) De knop: Bakken
Hier kunt u een andere gekalibreerde bak uit een lijst gaan selecteren.
U selecteert de bak welke aan de machine hangt.
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24.) De knop: Controleer
Deze knop is bedoelt voor de eenmalige 3D-kalibratie van de machine
tijdens opbouw.
Machinisten gebruiken deze knop doorgaans niet tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden.
25.) De knop: Terug
Met deze knop keert u terug naar het <Opstartscherm>, richting:
- Begin graven
- Setup
- Modus
26.) De knop: Status
Met deze knop kom u in het statusscherm terecht.
Dit is een informatiescherm.
O.a. de actuele XYZ-coördinaat van meetpunt bak vindt u hier.
Foto rechts:
Foto van demo-software-scherm.
De weergegeven coördinaat is geen
representatief getal voor Nederland
of België.
Oost = X
Noord = Y
Hoogte = Z

27.) De knop: Instellingen
Hier kunt u alle instellingen voor beeldscherm etc. vinden.
Onder deze knop staan diverse sub-menu’s!
(Hetgeen nagenoeg ondoenlijk blijkt om in dit boekje te verwerken)
Een uitleg van dit sub-menu <instellingen>, met inter-actieve
drukknoppen, is te vinden op internet;
www.DigPilot.nl > handleiding online > 3D-GPS > druk op startscherm
Kijk op een rustig moment in de machine eens wat er allemaal achter
deze knop te vinden is.
Of anders bijvoorbeeld thuis, m.b.v. de Demo-software.
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Hiernaast een afbeelding van het
scherm wat onder de knop instellingen
zit.

Tevens is er een video beschikbaar
waarin wij het menu <instellingen>
laten zien.
De instructievideo is te bekijken op:
www.DigPilot.nl > (menubalk) > video’s (Video: Menu> instellingen)

28.) De knop: Werk
Hier staat de info van uw huidig onderhanden werk.
Ook kunt u hier een DXF laden via background info of kunt u de
projectvariabelen van uw huidige zelfgemaakte tekening (Maak in DigPIlot)
wijzigen)

29.) De knop: Punt opslaan
Hier kunt u punten (XYZ-coördinaten) gaan opslaan.
Punten waar u met het meetpunt van de bak bent geweest.
Deze punten zijn later te exporteren vanuit startscherm > project >
documentatie.
De functie <opslaan> heeft recentelijk wijzigingen ondergaan welke niet in de deadline van
uitgeven van dit boekje meegenomen kunnen worden.
Een uitleg van de knop <opslaan> , is na februari 2016 te vinden op
internet;
www.DigPilot.nl > handleiding online > 3D-GPS >
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30.) De knop: Setup
Hier kunt u wisselen van inmiddels ingevoerd basis-station, ..indien
überhaupt nodig in Nederland en België.
(Deze knop zit er meer voor landen die geen goed landelijk dekkend
correctie-netwerk hebben)
31.) De knop: Project
Hier kunt u:
- een bestaand project selecteren
- een nieuw project inladen
- zelf een project gaan maken m.b.v. DigPilot-sjabloon
De werking van deze knop <project>
komt in dit boekje terug via antwoord
op de diverse meest gestelde
vragen..

32.) De knop: Lijn uit
Betekent: Uitlijnen
Te gebruiken in het bovenaanzicht.
De afbeelding van de machine wordt op ‘standje richting 12 uur’ in het
beeldscherm gedraaid, zijnde in uw kijkrichting.
Het project komt in uw kijkrichting op
het scherm te staan.
In nevenstaand voorbeeld: De giek
wijst naar bovenzijde van het
beeldscherm na het drukken van
<Lijn uit>
Handig om te zien hoe u precies
staat ten opzichte van het werk.
33.) De knop: Lengte
Drukken van deze knop activeert een horizontale afstand-meting.
Een snelle rolmaat/rolmeter-functie maar enkel horizontaal.
Paragraaf 9.2: de box bij cijfer 3 geeft de lengtemaat weer.
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34.) De knop: GNSS
Hier staat informatie m.b.t. uw centimeter-nauwkeurigheid.

Kwaliteit:
RTK-fix = centimeter-nauwkeurig
en
Richting: OK
Varianten: zie hoofdstuk schermmeldingen

Wanneer in het graafscherm een grote paarse of gele icoon verschijnt,
welke lijkt op de afbeelding de knop GNSS, dan betekent dit dat er iets
aan de hand is met uw centimeter-nauwkeurigheid.
U meet dan Niet meer centimeter-nauwkeurig.
Raadpleeg dan de knop GNSS
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.4: Vragen m.b.t. waarschuwingen in het beeldscherm

35.) De knop: Waypoint
Hier kunt u een XYZ-coördinaat invoeren.
U krijgt op het scherm een pijl (richting) en de afstand tot aan die
coördinaat te zien. Handig om een punt in het veld op te gaan zoeken.
36.) De knop: 3D (aanzicht)
Geeft een ander aanzicht van het beeldscherm.
Van zij-aanzicht, naar camerahoek (schuin-bovenaanzicht),
naar bovenaanzicht
Midden in het graafscherm tikken geeft hetzelfde resultaat als deze knop drukken.
U wisselt van aanzicht.
De standaard instellingshoek van de camerahoek kunt u wijzigen bij:
Startscherm > Begin graven > menu > Instellingen > 3D-weergave > camerahoek
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37.) De knop: Meet/meten
Hier komt u in de ‘rolmaat-functie’ van DigPilot terecht.

Op het moment dat u de knop
<meet/meten> drukt wordt de exacte
huidige positie van het meetpunt van
de bak gemarkeerd als NUL.
(Alsof u het lipje van een rolmaat
ergens achter haakt)
Als u met de giek, lepelsteek en bak
beweegt ziet u precies de afgelegde
afstand en bijbehorende hoeken.

Bijv. handig om snel een hellingshoek van een talud op te meten,
of een horizontale of verticale afstand

Let op:
Zwenken of verplaatsen met de machine hoort niet bij deze functie.
Stilstaan en recht vooruit meten kan wel.
Alleen de giek, lepelsteel en bak bewegen dus voor deze functie.
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9.4: Hoe plaats ik de 3D-set correct op de machine?
De groene sensoren plaatsen
Schuif de sensor in de klikbeugel die
op de machine zit
Dit past maar op 1 manier:
Als de sensor in de klikbeugel zit dan zitten
de twee metalen contactpunten van de sensor
aan dezelfde kant als de veerclips.
(Foto 1)
Let op!
Een sensor heeft een eigen vaste plek.
Iedere sensor heeft op de onderzijde een sticker
met de naam van de sensor. (Foto 2)
Die naam correspondeert met een bepaalde plek
op uw machine.
Let op: Vanaf 3D-koffer nummer 300 en hoger is
de externe waterpas sensor vervallen. (foto 2)
Deze zit voortaan intern in de groene box! (GB)
Iedere sensor behoort in de juiste klikbeugel op de juiste plaats op de
machine geklikt te worden.
Negeert u dit dan is een niet werkend systeem het gevolg.
Hieronder een overzicht van de juiste sensor op de juiste plek op 5 mogelijke machines:
Kraan met monogiek
Sensor ‘Pitch&Roll-Compass’
Sensor ‘Boom’
Sensor ‘Arm’
Sensor ‘Bucket’
Optionele Sensor ‘Tilt’

: achter op de DigPilot-mast of in GB
: op de 1e giek vanaf de cabine
: op de 2e giek vanaf de cabine
: op (meestal) het tuimelstuk of bak
: op het kantelend deel van de bak

Kraan met triple-giek
Sensor ‘Pitch&Roll-Compass’
Sensor ‘Boom’
Optionele Sensor ‘Artic Boom’
Sensor ‘Arm’
Sensor ‘Bucket’
Optionele Sensor ‘Tilt’
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: achter op de DigPilot-mast of in GB
: op de1e giek vanaf de cabine
: op de 2e giek vanaf de cabine
: op de 3e giek vanaf de cabine
: op (meestal) het tuimelstuk of bak
: op het kantelend deel van de bak

Wiellader
Sensor ‘Pitch&Roll-Compass’
Sensor ‘Boom’
Sensor ‘Arm’
Sensor ‘Bucket’
Optionele Sensor ‘Tilt’
Optionele Sensor ‘Artic Boom’

: in de koffer laten
: op de giek/boom
: op de DigPilot-mast als P&RC-sensor
: op de bak
: op het kantelend deel vd bak
: in de koffer laten

Bulldozer, kilver, draineerploeg, kabelleg-ploeg
Sensor ‘Pitch&Roll-Compass’
Sensor ‘Boom’
Sensor ‘Arm’
Sensor ‘Bucket’

: in de koffer laten
: achter tegen het blad
: op de DigPilot-mast als P&RC-sensor
: op het blad, tegen de zijkant

Sensor ‘Pitch&Roll-Compass’
Sensor ‘Boom’
Sensor ‘Arm’
Sensor ‘Bucket’

: in de koffer laten
: op de 1e ladder vanaf de cabine
: op de DigPilot-mast als P&RC-sensor
: op de 2e ladder vanaf de cabine

Cutterzuiger

De witte antennes plaatsen
De witte GPS-antennes zijn identiek,
Het maakt niet uit op welke mast deze komen.

- Pak de 5/8”-nok boven uit de kop van de mast
- Draai de nok in een witte antenne
- Plaats nok+antenne boven op een mast (links-rechts geen verschil)
- Draai de GPS-kabel los van de mast
- Draai de GPS-kabel op de witte antenne
>> (Zie ook volgende paragraaf: onderhoud aan de witte antennes)
Laat de ⅝”-nok aan de antenne zitten.
Bewaar de GPS-antenne plus de nok in de 3D-GPS-koffer.
Let op bij inleveren van een huurset:
De nok blijft bij de machine svp.
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Tussendoortje: Periodiek onderhoud van de connectoren
Als u de set op de machine plaatst, controleer dan meteen de actuele status van
eventuele aanslag op de binnenzijde van de connectoren (foto 1) van:
- GPS-kabels
- Witte antennes
- GNSS-box.
De diverse verbindingen moeten blinken, i.p.v. zwart of dof zijn.
Eventuele doffe aanslag ontstaat omdat de binnenzijde van de connectoren, bij het
wegnemen van de set, wordt blootgesteld aan zuurstof.
(Oma poetste vroeger om diezelfde reden van blootstelling aan zuurstof het zilver thuis.)

1.

2.

Foto 2 suggereert het gebruik van WD40. Dit is niet correct.
Gebruik alleen WD40 als alternatief als u geen contactspray bij de hand heeft.
WD40 laat iets van een film achter op de connector.
In geval van WD40 dient u de connector goed
droog te blazen en soms meermalen los en vast
te draaien alvorens de verbinding ‘pakt’.
Vergeet niet om de ‘opberg-connector’ op de
mast (alwaar u de kabel op plaatst als de antenne
in de koffer zit) te controleren. (foto 3)
Vaak is dat ‘piefje’ de reden dat de GPS-kabelconnector smerig is.
Een schone connector op een vervuild piefje (roet
aanslag van de uitlaat) draaien maakt de
connector smerig.

3.

Maak de binnenzijde van de connectoren schoon met contactspray.
(Zet de set uit voordat u dit doet!)
Contactspray er in, even laten intrekken, kloppen, blazen, nog een keer
contactspray er in, weer kloppen, droogblazen, nogmaals droogblazen.
Dit voorkomt de melding in uw scherm: “geen satellieten”. Zie: 11.4
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De groene GNSS-box in de cabine plaatsen
Ga op zoek naar een blanke metalen plaat in de
cabine ter grootte van een A4-tje.

5.

Plaats de groene box met de magneetvoeten
tegen de metalen plaat. (foto 5)
Sluit de diverse kabels aan zoals hieronder
beschreven en getoond op foto 6.
De kabels zijn kleur-gecodeerd.
Zie foto 6: van links naar rechts:
- UMTS (blauw) = de binnenantenne voor mobiel internet
- UHF (geel) = de UHF-stand-by-kabel (voor als men met de optionele
UHF-antenne-kit op een radio-basis-station wil werken, TIP: deze kabel
kan los blijven als men met internet werkt)
- GNSS-AUX (rood) = de GPS-kabel vanaf antenne LINKS
- GNSS-MAIN (groen) = de GPS-kabel vanaf antenne RECHTS
- USB (geel) = de datakabel naar het beeldscherm
- Power out (rood) = de voeding richting beeldscherm
- Power in (groen) = de voeding vanaf de massaschakelaar machine
- Power On/Off: de aan/uit knop
Bij de 3 snel-klik-(lemo-)connectoren: Power in, Power out en USB:
Houd de rode markering op connector en poort tegenover elkaar en klik
de connector dan door naar onder. (foto 7)

Optie: ‘Blauwe’ Box in de cabine plaatsen
Voor het aansluiten van de ‘Blauwe’ Box, de voorloper van de ‘groene box’:
Zie hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.6: Vragen m.b.t. ‘blauwe’ i.p.v. ‘groene’ GNSS-box
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Het beeldscherm plaatsen
Plaats het beeldscherm als volgt:

- Plaats de ronde zwarte kogel van het beeldscherm in de knijper
- Draai de knijper vast
- Steek de USB-kabel midden onderin een USB-poort van het scherm
- Steek de voedingskabel in de connector van het korte stukje zwarte
kabel wat standaard links onder aan het beeldscherm zit.
Check de USB-connectie.
Indien de USB-connector erg losjes in de USB-poort zit:
Knijp dan de USB-connector voorzichtig ietsje samen.
Check tevens dat de USB-kabel een mooie lus maakt en dat de USB niet
scheef getrokken wordt in de USB-poort.
Dit voorkomt dat de verbinding tussen beeldscherm en groene box gaat
haperen.

De set aanzetten
Druk op de on/off-schakelaar op de groene box kort
en goed in. Er zijn 2 mogelijkheden:
1) Voor GNSS-koffers met nummer 1 t/m 299 geldt:
- De knop moet verzonken blijven zitten bij het
aanzetten van de set.
- Bij uitzetten komt de knop weer omhoog
2) Voor GNSS-koffers vanaf nummer 300 geldt:
- De knop blijft in beide standen ‘omhoog’ staan i.p.v. verzonken.
Het betreft hier een nieuwe uitvoering van de aan/uit-knop.
Voor 1) en 2) geldt: Het lampje rondom de knop gaat branden.
Hierdoor start ook het beeldscherm op.
Wacht 1 à 2 minuten tot de set is opgestart.
Uitzetten:
Indien de knop blijft branden, dan na 30 sec nogmaals de knop indrukken.
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9.5: De juiste basis-instellingen in de set zetten
Het is zaak om bij aanvang de juiste basis-instellingen in uw set te gebruiken, zoals:
-

Juiste modus
Juiste machine
Juiste bak
Juiste DigPilot Office account
Juiste gewenste graaftolerantie
Juiste gewenst kleurbeeld op-diepte indicatie
De XYZ-verschuiving op 0 zetten
Oude projecten verwijderen en nieuw project laden

Als u op <Begin graven> drukt in het <Opstartscherm> dan krijgt u eerst een overzicht van
de belangrijkste actieve instellingen te zien.
Modus / Machine / Bak / XYZ-verschuiving / Hoogte-offset tekening / DigPilot Office
Lees dat scherm goed door alvorens u op <OK> drukt.
Wijzig waar nodig de instellingen
Foute instellingen veroorzaken een meetfout.
Hieronder een lijst met mogelijkheden van belangrijkste instellingen om aan te passen.
Juiste modus activeren
U kunt de juiste werkmodus selecteren d.m.v.:
<Opstartscherm> <Modus>
Selecteer met uw vinger de juiste modus (GNSS of DEMO)
voor het juiste type machine, de regel wordt wit.
U kunt kiezen uit:
- Graafmachine
- Wiellader
- Bulldozer
- etc.
Druk <Gebruik>
GNSS = 3D-GPS
DEMO = de positiebepaling wordt uitgeschakeld op de machine.
DEMO-modus is om een een andere positie in een tekening te kunnen gaan bekijken in
het scherm.
Staat het scherm in DEMO-modus nu?
Selecteer dan de juiste actieve ‘ echte’ -GNSS-modus.
en..
Start de groene box opnieuw op alvorens u verder gaat.
Demo-modus wordt pas verlaten na herstart van het systeem.
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Juiste machine activeren
Optie 1: De machine staat al in de set
U hoeft enkel de juiste machine te selecteren in het beeldscherm, via:
<Opstartscherm> <Setup> < ‘Machine’ >
Selecteer met uw vinger de juiste machine, de regel wordt
wit
Druk <Gebruik>
Optie 2: De machine staat niet in de set, maar wel op USB
U kunt de machine vanaf USB het scherm in trekken, via:
Stop de USB onder in het scherm
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Computer>
<Backup> <Importeren Machine>
Selecteer met uw vinger de juiste machine, de regel wordt
wit. Druk <Gebruik>
Indien dezelfde machine meerdere keren voorkomt op de USB,
selecteer dan de machine met de meest recente datum in de naam.

Optie 3: De machine staat in DigPilot Office
Met uw DigPilot Office level 1 account kunt u uw machine downloaden naar het scherm.
<Opstartscherm> <Setup> <Machine> <Historie>

Optie 4: De machine staat nergens ge-back-upt.
Dan loopt uw enthousiasme mogelijk een dag voor op de afwerking van de machine.
Heeft u een opbouwkit op de machine geïnstalleerd en verder niets?
Of heeft u evt. al wel het inmeetformulier ingevuld en verder niets?
In dat geval dient de machine eerst in het scherm aangemaakt en eenmalig gekalibreerd
te worden alvorens u de 3D-GPS-set kunt gaan gebruiken op die machine.
Zie:
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8: Uitleg eenmalig machine voorbereiden (opbouwkit)
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Juiste bak activeren
U kunt de juiste bak waarmee u gaat werken selecteren d.m.v.:
<Opstartscherm> <Setup> < ‘Bakken’ >
Selecteer met uw vinger de juiste bak, de regel wordt wit
Druk <Gebruik>

Let op!
De verkeerde bak selecteren in het scherm,
of zomaar een ongekalibreerde bak aan de machine hangen,
betekent fout meten.

Juiste DigPilot Office account
U kunt uw DigPilot Office account aanmelden in het beeldscherm via:
<Opstartscherm> <Setup> <Project> <Instellingen>
Selecteer met uw vinger een regel, de regel wordt wit
1: <Autosync> <Details> zet <Aan> en <terug naar vorig
scherm>
2: <Gebruikersnaam> <Details> en vul in en <Volgende>
3: <Wachtwoord> en vul in
Zie:
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.5: Uitleg DigPilot Office

Juiste graaftolerantie
Aan de linker-zijkant in het graafscherm ziet u de schermlibelle staan, ook wel genaamd
de ‘dobber’ of de ‘gele kogel’ of de ‘bulls-eye’.
Op deze bulls-eye zit een graaftolerantie, welke aan te passen is via:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Meetinstellingen> <Details> <Graaftolerantie> <Wijzig>
Vul een getal in en druk <Opslaan>
Bijv.: graaftolerantie plus en min 5 cm = totaal 10 cm = dan vult u in: 0.10 m
Zie:
Hoofdstuk 9: Dagelijks gebruik van de set
Paragraaf 9.2: Uitleg scherm <Begin graven> en dan cijfer 4
Paragraaf 9.3: Uitleg scherm Begin graven + menu en dan cijfer 27
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Kleurbeeld Op-diepte-indicatie aanpassen
De meeste machinisten vinden het duidelijk en gemakkelijk als de achtergrond van het
beeldscherm van kleur verspringt.
Groene achtergrond = te hoog met de bak
Witte achtergrond = op diepte met de bak
Paarse achtergrond = te diep
U kunt de kleurindicatie-verspringing van het beeldscherm aanpassen via:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<2D beeld> <Details> <Verander Kleur> <Wijzig>

Zie:
Hoofdstuk 9: Dagelijks gebruik van de set
Paragraaf 9.2: Uitleg scherm <Begin graven> en dan cijfer 9
Paragraaf 9.3: Uitleg scherm Begin graven + menu en dan cijfer 27

XYZ-verschuiving op 0 zetten
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Meetinstellingen> <Details> <XYZ-verschuiving>
Selecteer <Geen> en druk <gebruik>

XYZ-verschuiving geeft de mogelijkheid om de XYZ-positie van de machine een
verschuiving te geven qua uitlezing.
Bijvoorbeeld: Meet de landmeter op site dat de bovenkant van een controlepunt (piket)
10.00 m NAP is, maar geeft uw status-scherm 10.05 m NAP weer, dan kunt u de uitlezing
een verschuiving geven van 5 cm zodat u daarna ook 10.00 m NAP in u scherm afleest.
Wanneer u ‘XYZ-verschuiving’ negeert dan kan dit een meetfout tot
gevolg hebben
Zie:
Hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site.

De interne waterpas-sensor in de groene box instellen (zie 9.7)
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Oude projecten verwijderen
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
Selecteer met uw vinger het project wat u wilt verwijderen.
Druk <Verwijder> en bevestig

Tip:
Op tijd oude projecten uit het beeldscherm verwijderen voorkomt
verwarring en voorkomt dat de set onnodig geheugen gebruikt.

Nieuw c.q. juiste project laden (3D-model)
Dit item heeft meerdere aanvliegroutes, e.e.a. afhankelijk van
- of u slechts 1 model (XML of DXF) aangeleverd heeft gekregen
- of dat u tevens een achtergrondtekening (DXF met bijv. klic-meldingen) heeft.
In alle gevallen geldt dat u de belangrijkste tekening, met daarin de hoogte, kunt laden via:
Optie 1: Vanaf USB
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw>
<Vanaf USB-stick> <Volgende>
Selecteer de juiste tekening op de USB-stick
Optie 2: Via uw DigPilot Office level 2 account
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
<Nieuw> <DigPilot Office> <Volgende>
Selecteer de juiste map waar de tekening in staat
<Volgende>
Selecteer de juiste tekening
Aanvullend kan een DXF als achtergrond geladen worden via DPO L2 of USB via:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Werk>
<Achtergrondlijnen> <Details><Nieuw>

Voor alle varianten:
Zie:
Hoofdstuk 4: Tekening maken (op kantoor)
Paragraaf 4.1: 3D-model aanleveren
Daar staan de diverse manieren van hoe e.e.a. te laden is bij.
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9.6: De sensoren opladen
Sensoren opladen, hoe en hoe vaak
Een compleet vol opgeladen accu van
een draadloze (groene) sensor zal in de
derde week van gebruik volledig leeg
zijn, als hij tussentijds niet opgeladen
wordt.
Een compleet leeg getrokken accu van
een sensor moet niet 1x 12 uur maar 2x
12 uur opgeladen worden alvorens de
accu weer helemaal vol is.
Dit betekent dat u de sensor na 12 uur
laden fysiek uit de oplader moet halen
en hem vervolgens opnieuw op de
oplader moet zetten.
Wij raden u af de accu’s volledig te ontladen.
Volle sensoren, welke een week gebruikt zijn, hoeven slechts 1x 12 uur te laden.
Dit omdat de accu’s na 1 week tenminste nog halfvol zullen zijn.
Zet de sensoren ieder weekend op de oplader.
Als de lampjes op de lader (na 12 uur) uit blijven dan is de sensor vol.

Sensoren opgeladen, maar vervolgens 2 tot 3 weken niet gebruikt?
De accu’s zijn waarschijnlijk leeg!
De sensoren verbruiken ook acculading in het koffer.

Accu-status van een sensor checken:
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
Selecteer sensor voor sensor en druk <Status>

Het beeldscherm voorziet in een automatische waarschuwing in het graafscherm (een
batterij-indicatie op de plek van en door de scherm-libelle heen) als de sensoren leeg
beginnen te raken.
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Sensoren opladen, hoe
- Pak de oplader.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet alle sensoren op de oplader. (ook niet-gebruikte)
- Kijk of de lampjes naast de gevulde docks gaat branden.
Springt 1 van de lampjes niet aan?
Wacht s.v.p. eerst even om te zien of het lampje toch aangaat alvorens u
aan de set zit.
Gaat het lampje niet aan na 1 minuut?
Beweeg de sensor tweemaal omhoog-omlaag in het dock.
- Kijk of het lampje naast het betreffende dock gaat branden
Zo niet, beweeg de sensor een beetje links of rechts in het dock
-Kijk of het lampje naast het betreffende dock gaat branden
Als alle lampjes branden dan is het goed.
Springt 1 van de lampjes nog niet aan?
- Maak de contactpunten van sensor en lader vetvrij
- Schuur evt. heel voorzichtig! de contactpunten van de sensor licht op
met een schuursponsje met WD40 of contactspray.
- Zorg dat de sensor onder in het dock blijft zitten door evt. iets van
gewicht op de sensor te leggen.
Wat betekent het aan/uit knipperen van de lampjes tijdens het opladen?
De oplader voor de draadloze sensoren heeft naast ieder dock een led-lampje zitten.
Dat led-lampje brandt ten teken dat er stroom de sensor in vloeit.
Let op:
De lampjes knipperen om de paar minuten aan en weer/uit.
Lampje uit betekent niet: de sensor is vol.
Lampje uit betekent wel:
De intelligentie binnen de sensor heeft ‘de deur’ even dicht gezet omdat de sensor te
warm werd tijdens het opladen.
Als de sensor na een paar minuten voldoende afgekoeld is zal ‘de poort’ weer open gezet
worden om stroom toe te laten. Het lampje naast het sensor-dock zal dan weer gaan
branden.
Temperatuur +5ºC tot +35ºC.
Een sensor laadt enkel op bij een eigen ‘lichaams’-temperatuur van +5ºC tot +35ºC.
Voorbeeld:
Een sensor heeft op een machine gezeten in koude buitenlucht. (bijv. bij vorst -7ºC)
Deze sensor wordt vervolgens in een warme kamer op de oplader gezet.
De sensor zal pas gaan opladen als zijn ‘lichaam’ opgewarmd is tot tenminste 5ºC
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9.7 - Interne / externe P&R-sensor?!
De interne P&R-sensor eenmalig instellen in de software. (per machine)
Het nieuwe type DigPilot set
(koffernummers >300) is voorzien
van een interne waterpas-sensor
(Pitch&Roll-sensor, kortweg P&Rsensor) voor de bovenbouw, welke
intern in de groene GNSS-box zit
ingebouwd.
We dienen eenmalig in de software
aan te geven in welke stand de
groene box in de kraan zit, als volgt:
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
Selecteer P&R GNSS
druk vervolgens rechtsonder op <Details>

Werk als volgt eenmalig af:
Als 1e) ‘Vast’ gemonteerd?
Betekent: Zit de groene box VAST in de
machine gemonteerd, kan hij er niet
uitgenomen worden ’s avonds, .. zeg
dan: Ja (hij is vast gemonteerd)
Indien de groene box wel ’s avonds mee
naar huis genomen wordt, of deze WEL
uitgenomen (en verschoven) kan
worden, ..zeg dan: NEE
(In 99% van de gevallen is het: NEE)
Als 2e) Groene logo zijde box
Betekent: Welke kant wijst de fel groen gekleurde dekselzijde van de GNSS box op? Selecteer de
juiste richting middels de knop Wijzig. (In 98% van de gevallen wijst de deksel VOORWAARTS)
Als 3e) Connectorzijde Box
Betekent: Vanuit de box gezien, in welke richting wijzen de connectoren? Selecteer de juiste
richting middels de knop Wijzig. (In 98% van de gevallen wijzen de connectoren OMHOOG.)
Als 4e) Use Built-in sensor.
Betekent: Gebruiken we de interne waterpas-sensor in de groene box? Zet dit op JA.
Als 5e en laatste te selecteren) Gekalibreerd
Ongeacht of deze regel op JA staat. Druk op wijzig.
Volg de onderstaande instructie.
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De interne P&R-sensor dagelijks kort kalibreren.
Zet de bovenbouw evenwijdig aan de
rupsen en druk Start.
Er loopt vervolgens een balk door het
beeld.

Draai vervolgens de bovenbouw van 12 uur naar 6 uur
en zet de bovenbouw weer evenwijdig aan de rupsen en druk referentie.

Iedere keer als u de set uit zet en weer opstart zult u automatisch de volgende vraag in
beeld krijgen. (zie foto)
Zolang de groene box NIET uit de
kraan geweest is en ook NIET
verschoven is kunt u gerust op de
knop NEE drukken.
Is de groene box WEL uit de kraan
geweest en of Verschoven dan
dient U op JA te drukken om de
interne P&R sensor opnieuw kort te
kalibreren.
Negeert u dit dan zult u een
meetfout krijgen.
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10 - Dag 1 op een site. Wat nu?
10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site
Een controlepunt op site is minimaal 1 piket, maar
beter 2 piketten, welke door de landmeter/
maatvoerder van de hoofdaannemer zijn
geslagen.
De X, Y en Z van deze piketten is bekend en
worden gezien als de juiste maat op site.
Deze piketten zijn beschikbaar en gemakkelijk
bereikbaar voor u vanaf het eerste uur dat u op
site komt. Controleer iedere dag op dat punt.
Een controlepunt op site heeft als doel dat alle machines met 3D-GPS op die site hun
coördinaat kunnen checken op (refereren aan) dat punt.
Als iedere machine dezelfde coördinaat afgeeft als dat controlepunt, dan zal het
uitgevoerde werk naadloos in elkaar over gaan lopen, ook al staan er 20 verschillende
kranen op dat werk.
Begin op dag 1 altijd met een controle van uw XYZ op zo’n controlepunt!
Zo niet, dan kan het zijn dat het door u uitgevoerd werk afgekeurd gaat
worden omdat de maatvoerder een andere meetwaarde heeft.
De maatvoerder meet met zijn landmeetstok wat de XYZ-coördinaat van het betreffende
piket is en schrijft deze coördinaat met een merkstift op de zijkant van dat piket.
Dit houdt in dat er op ieder piket 3 getallen komen te staan, zoals in dit voorbeeld:
X = 128333.52(3) , de oost-waarde
Y = 452444.65(2) , de noord-waarde
Z = 12.34
, de NAP-hoogte
Dit getal is de centimeter-nauwkeurige positie van de bovenkant van dat piket.
Controleer uw XYZ in het status-scherm
Selecteer de juiste instellingen in uw beeldscherm
- juiste machine
- juiste bak,
- XYZ-verschuiving op ‘geen’ zetten
- Meetpunt van de bak op links (bijvoorbeeld)
XYZ-verschuiving op ‘geen’ zetten
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<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Meetinstellingen> <Details> <XYZ-verschuiving> <Wijzig>
selecteer <geen>
Selecteer de linkerpunt van uw bak als volgt:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Meetpunt bak>
Tik met uw vinger op de linkerpunt van de afbeelding van de
bak. Druk dan nogmaals op de (nu gele knop)<meetpunt
bak> om terug te keren in het graafscherm.
Ga naar het status-scherm
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Status>
Plaats voorzichtig de linkerpunt van uw bak op het
controlepunt (piket 1) op site.
Lees vervolgens uw coördinaat af in het status-scherm
Schrijf de coördinaten van piket 1 en van uw status-scherm
(beeldscherm) op een stuk papier.

piket 1

beeldscherm

X

128333.52

128333.56

Y

452444.65

452444.63

Z

12.34

12.33

verschil = piket MiNUS (-/-) beeldscherm

Bereken nu wat het verschil is tussen piket en beeldscherm, als volgt:
‘Getal van Piket‘ minus ‘getal uit beeldscherm‘
piket 1

beeldscherm

=

de verschilwaarde

verschil = piket MiNUS (-/-) beeldscherm

X

128333.52

128333.56

..33.52 - ..33.56 = - 0.04 m

= - 4 cm

Y

452444.65

452444.63

..44.65 - ..44.63 = + 0.02 m

= + 2 cm

Z

12.34

12.33

12.34 - 12.33 =

= + 1 cm

+ 0.01 m

Let op:
(groter getal minus kleiner getal: bijv: 100 - 99 = + 1, als positief getal)
(kleiner getal minus groter getal: bijv: 99 - 100 = - 1, als negatief getal)

Het beeldscherm zou in principe dezelfde coördinaat moeten weergeven als op de piket.
Een eventuele afwijking in X en Y kleiner of gelijk aan 5 cm ( 0.05 m) is doorgaans binnen
de tolerantie en niet de moeite waard om aan te gaan passen = te gaan verschuiven.
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Let op: ook al geeft de DigPilot in het beeldscherm (een andere en naar uw mening) de
juiste XYZ-coördinaat , de landmeter/maatvoerder van de hoofdaannemer heeft altijd
gelijk, ook als hij ongelijk zou hebben.
De regel is: degene die uw facturen betaalt heeft altijd gelijk met wat de juiste waarde van
de XYZ-coördinaat op een piket is en de andere partijen passen zich daar simpelweg op
aan met een XYZ-verschuiving.
Indien de coördinaat onverhoopt zou afwijken dan kunt u de gehele XYZ-uitlezing van de
DigPilot-3D-GPS- set een verschuiving geven.
Na toepassen van die XYZ-verschuiving zult u in het status-scherm dezelfde coördinaat
uitlezen als welke de maatvoerder op de piket heeft staan.
Een XYZ-verschuiving toepassen
U kunt de set een XYZ-verschuiving geven, als volgt:
U heeft zojuist de verschilwaarde berekent tussen piket en beeldscherm-waarde
piket 1

beeldscherm

verschil = piket MiNUS (-/-) beeldscherm

X

128333.52

128333.56

- 0.04 m

Y

452444.65

452444.63

+ 0.02 m

Z

12.34

12.33

+ 0.01 m

Voer deze verschilwaarde in bij XYZ-verschuiving, als volgt:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Meetinstellingen> <Details> <XYZ-verschuiving> <Wijzig>
<Nieuw>
Verzin een naam voor de XYZ-verschuiving
(bijvoorbeeld de projectnaam) Druk <Volgende>
Voer het volgende in:
Voer in:
False Northing = ‘valse’ Noord = Y-waarde = + 0.02 m (bijvoorbeeld)
<Volgende>
false Easting = ‘ valse’ Oost = X-waarde = -0.04 m (bijv.)
<Volgende>
Hoogte = Z-waarde = +0.01 m (bijv.)
<Volgende>
check uw invoer en druk <Opslaan>
<Terug> <Terug> <Terug> = graafscherm
Let op:
De volgorde van X en Y is omgekeerd bij XYZ-verschuiving.
Daar begint men met de Y en dan pas de X en dan de Z
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Check nu nogmaals de coördinaat in uw status-scherm.
Deze zou nu overeen moeten komen met het controlepunt.
Bij eventuele twijfel: Pak een 2e controlepunt op site en herhaal de check
Er is geen juiste XYZ-oplossing te vinden.., iets klopt er niet..?
Indien er geen juiste XYZ-verschuiving te maken is dan is er vermoedelijk iets anders aan
de hand.
Bijvoorbeeld:
- Een fout van de landmeter qua XYZ. Daarom is het goed altijd 2 piketten in plaats van 1
piket als controlepunt te laten slaan. (Doe eerst ook een test op piket 2.)
- Een fout in X- en Y-richting kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een mast die een
tik heeft gekregen, waardoor de GPS-positie op het meetpunt van de bak niet meer
kloppend te krijgen is. (her-kalibratie 3D-noodzakelijk)
- Een fout in de Z-richting, u leest met de bak open en de bak dicht een andere waarde af
op het controlepunt, ligt doorgaans aan de bak. (Doe de 2D-test)
U bent hier aanbeland, u komt er niet uit en u wilt assistentie?
Dat kan.
Maar wij zullen het een en ander van u willen weten, dus u kunt ons voor zijn.
Werk s.v.p. eerst onderstaande punten af alvorens u ons belt:
- Zie hoofdstuk 12: Zelf controles uitvoeren
- Voer zelf de 2D-test uit (instructie goed lezen svp)
- Vul het resultaat formulier 2D volledig in.
- Klopt er iets niet in het resultaat? Zorg dan eerst dat de machine door
de 2D-test heen komt alvorens u begint aan de 3D-test.
- Voer vervolgens de 3D-test uit.
- Vul het resultaat formulier 3D volledig in.
- Zorg ook voor de XYZ-informatie van het controlepunt op site en wat uw
afwijking daarop was
- Maak een foto van de resultaat formulieren, of laat iemand anders een
foto maken van de formulieren
Neem s.v.p. daarna pas contact met ons op.
Bel met de DigPilot-support-lijn van 3D-GPS (NL/BE) BV.
Voor Belgie: +32(0)470 17 44 01 of b.g.g. +31 6 38 29 94 31 Nederland:
+31(0)6 38 29 94 31 of b.g.g. +31(0)6 81 80 12 49

U kunt ons de foto’s van de formulieren via WhatsApp of e-mail doen toekomen.
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10.2: Check of er DigPilot-sets in uw buurt staan!
Staan er geen andere DigPilot-sets in uw buurt, dan hoeft u geen actie te ondernemen nu.
Staan er wel andere DigPilot-sets in uw buurt, let dan op s.v.p. en communiceer met de
andere machinisten het volgende:
Mogelijk staan er 2 of meer DigPilot-sets op hetzelfde sensor-communicatie-kanaal.
In dat geval krijgt u de melding ‘resetten sensorketting’ onnodig en vaak in beeld.
Communiceer: Wie staat er op welk sensor-communicatiekanaal?
Iedere DigPilot-set heeft de keuze uit 16 kanalen. (kanaal 1 t/m 16)
Iedere set op site dient op een ander kanaal te staan.
Kijk bij:
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
..kanaal zoveel..
in de titelregel van het scherm

Een van u zal van kanaal moeten wijzigen.
Het gemakkelijkste is dit voor die machinist die alle sensoren actief in gebruik heeft.
Sensor-communicatie-kanaal (radiokanaal) wijzigen, hoe?

Zorg dat ALLE sensoren uit uw koffer geactiveerd (actief meewerkend in
het scherm) meedoen met deze omschakel-actie van uw set.

Checklist
Uit hoeveel sensoren totaal bestaat uw set? 4? 5? 6?
Leg ALLE sensoren van uw set in de cabine
Bij 5: activeer een machine met 5 sensoren actief meewerkend
Bij 6: activeer een machine met 6 sensoren actief meewerkend
<Opstartscherm> <Setup> <Machines> en/of <Bakken>
Wijzig het kanaal:
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
<Geavanceerd> <Radio kanaal> <Wijzig> en kies een ander
kanaal.
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11 - Meest gestelde gebruiksvragen
11.1: Vragen m.b.t. dagelijks gebruik van het scherm
Helderheid beeldscherm aanpassen
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Helderheid scherm> <Details>
of ook:
eventueel meer contrast aan 3D-model geven:
….<Instellingen><3D-weergave><Map visibility>
Meetpunt bak wijzigen
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Meetpunt bak>

Bovenaanzicht in beeld krijgen
<Opstartscherm> <Begin graven>
tik met de vinger 1 of 2 of 3 keer midden op het scherm
het aanzicht zal verspringen. Of gebruik de knop ‘3D’

XYZ-coördinaat op meetpunt bak
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Status>

Zoom in of zoom uit
<Opstartscherm> <Begin graven>
druk met uw vinger links of rechts op het beeldscherm
blijf drukken tot u de tekst ‘zoom’ ziet verschijnen
veeg al drukkend naar rechts of links
het aanzicht zal inzoomen of uitzoomen
Of:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<3D weergave> <Details> Zoom of Zoom bovenaanzicht
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Punt opslaan
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Punt opslaan>

In dit scherm heeft u de mogelijkheid om zelf eenvoudig losse punten op te slaan of om
een aantal drop-down menu’s aan te gaan maken.
Of, beter nog: De drop-down menu’s kunt u op kantoor laten voorbereiden in DigPilot
Office en vervolgens via uw DigPilot Office level 2 account overnemen in de machine.
Laat de lijst samenstellen door uw afdeling planning of de tekenaar, zo gebruikt iedereen
dezelfde lijsten.

11.2: Vragen m.b.t. minder dagelijkse zaken
Volgsnelheid afbeelding bak aanpassen ( = sensorsnelheid !!! Lees dit svp! )
Ieder gebruiker heeft eigen wensen over de volgsnelheid van de bak in het graafscherm.
De uitspraak is snel en gemakkelijk gedaan dat de set niet zou functioneren wanneer u
geen tijd steekt om onderstaande instellingen naar uw eigen wensen aan te passen.
Besteedt daarom svp enige tijd hieraan.
U kunt de volgsnelheid van het scherm naar eigen inzicht instellen via:
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
<Geavanceerd>
1) Hoek algoritme
(advies = op: Gemiddelde)
2) Gemiddelde
(advies = op: 4)
3) Gemiddelde giek
(advies = op: 6 of 8)
4) Helling&kantel Stabiliteit (advies = op: maximum)
Hieronder de details van bovengenoemde geavanceerde sensor instellingen 1) t/m 4):
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1) <Hoek algoritme> <Wijzig> geeft de volgende 3 mogelijkheden:
a: Uitmiddelen + <gebruik> = gebruik simpelweg de waarde van item 2) ‘gemiddelde’
b: Slim algoritme met schokfilter + <gebruik> =
pas een schokfilter toe op de data welke het beeldscherm binnen komt.
c: Slim algoritme + <gebruik> = pas een filtering toe
Advies: Uitmiddelen (a) geeft vaak het beste resultaat in standaard situaties
2) <Gemiddelde> <Wijzig> laat een scherm met + en - zien en een getal ../30
Dit gemiddelde geldt als standaard gemiddelde voor alle sensoren.
Het getal voor de ‘ / ‘ is met de + en - toets aan te passen.
Hoe groter het getal voor de ‘ / ’ , hoe trager de bak volgt in het scherm.
Hoe kleiner het getal voor de ‘ / ’, hoe sneller de bak volgt.
4/30 betekent: Het beeldscherm berekent het gemiddelde van 4 meetpulsen van de
sensoren en geeft vervolgens de gemiddelde waarde van die 4 pulsen op het scherm.
10/30 betekent: Het beeldscherm berekent het gemiddelde van 10 meetpulsen van de
sensoren en geeft vervolgens de gemiddelde waarde van die 10 pulsen op het scherm.
Advies: De meeste machinisten hebben dit getal op 4 (4/30) staan.
3: <Gemiddelde Giek> <Wijzig> laat een scherm met + en - zien en een getal ../30
Dit gemiddelde is speciaal voor de giek. Wanneer de giek trilt kan het gemiddelde van de
giek iets hoger gezet worden. Dit maakt het getal in het scherm stabieler.
Het getal voor de ‘ / ‘ is met de + en - toets aan te passen.
Hoe groter het getal voor de ‘ / ’ , hoe trager de giek volgt in het scherm.
Hoe kleiner het getal voor de ‘ / ’, hoe sneller de giek volgt.
Advies: Dit getal op 6 tot 8 geeft doorgaans goed resultaat
4: <Helling&kantel Stabiliteit> <Wijzig>
Dit gemiddelde is voor de waterpas-sensor op de bovenbouw.
Stel: u pakt de P&R-C-sensor uit de houder en u zet hem ineens op de korte kant, alsof de
kraan ineens snel achterover helt. Afhankelijk van de sensor-instelling duurt het enige
seconden voordat de kraan in het beeldscherm zich ook volledig achterover heeft gegooid.
a: Minimum = de sensor achter op de mast volgt er snel (2 sec.)
b: Middenstand = de sensor volgt op gemiddelde snelheid (5 sec.)
c: Maximum = de sensor volgt traag (12 sec.)
Advies: Traag = maximum is vaak de betere stand
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Verspringen van de NAP-hoogte in het beeldscherm dempen
Het (bij stilstaande machine met draaiende motor) verspringen van de hoogte in het
beeldscherm wordt doorgaans veroorzaakt door de giek.
De giek trilt door de resonantie van de motor en de gieksensor pakt deze resonantie
vervolgens op en laat deze in het beeldscherm zien.
De cijfers zijn rustiger te krijgen door simpelweg de gieksensor wat te gaan dempen.
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
<Geavanceerd>
<Gemiddelde giek> <Wijzig> Stel de waarde van ‘../30 ‘ iets
omhoog en bepaal het effect
Bij sommige machines ligt de oorzaak van het probleem van het verspringen van de NAPhoogte in het scherm aan een overdadige trilling van de mast, waar de waterpas-sensor
d.m.v. de mast-zij-plaat op zit bevestigd.
Voor DigPilot-3D-sets met koffer nummer t/m 299 geldt:
Een oplossing kan dan zijn om de klikbeugel van de waterpas-sensor op
de mast te gaan verplaatsen naar een plek welke minder trilt,
bijvoorbeeld naar in de cabine.
De veerclips dienen parallel naar voren toe gericht te worden en u dient
de sensor opnieuw te kalibreren.
Dit doet u via: <setup> <hardware> <sensoren> <regel 2: helling-kantelkompas-sensor> <details> <gekalibreerd ja> <wijzig>.
Voor DigPilot-3D-sets met koffer nummer vanaf 300 geldt:
Maak geen gebruik van de externe waterpas-sensor op de mast maar
schakel om naar standaard gebruik van de interne waterpas-sensor
welke in de groene box zit.

Software beeldscherm updaten
Het updaten van de software in het beeldscherm is mogelijk wanneer u een DigPilot Office
Level 1 account heeft. De update vindt plaats via de DigPilot internet server.
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Computer>
<Update programma>
Deze update neemt normaal gesproken twee minuten in beslag.
Zet na het voltooien van de update de groene box uit en weer aan.
Let op:
Verwijderen in gebruik zijnde tekeningen uit het beeldscherm.
Laad de benodigde tekening vervolgens opnieuw.
(Er wordt onder de motorkap bij iedere tekening een bestandje
aangemaakt wat bij een bepaalde software-versie hoort.)
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Software groene box updaten
Het updaten van de software in de groene box is mogelijk wanneer u een DigPilot Office
Level 1 account heeft. De update vindt plaats via de DigPilot internet server.
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <GNSS> ..
de knop <Firmware>
Met deze software (firmware) update u de GPS-ontvanger, de UHF-radio-ontvanger en het
NTRIP-modem intern in de grote box.
Deze update neemt gemiddeld genomen 15 minuten tot een half uur in beslag.
Baggeren en baggeren activeren, hoe zit dat?
Zie ook:
Hoofdstuk 1: DigPilot introductie
Paragraaf 1.2: De meest gestelde vragen bij kennismaking.
De vraag: Draadloze sensoren en baggeren, hoe zit dat?
Als de baksensor onder water moet en de kraan heeft niet de mechanische oplossing voor
baggeren (zijnde een gekopieerd tuimelstuk welke hoger op de lepelsteel is geplaatst, zie
bovenstaande verwijzing), dan blijft over: De elektronische oplossing voor baggeren.
Als de baksensor zich onder water bevindt dan kan deze het draadloze datasignaal niet
verzenden richting het beeldscherm.
U moet het beeldscherm laten denken dat de baksensor gewoon meedoet met de meting.
Dit terwijl de baksensor zometeen in de cabine gelegd moet worden bij het onder water
graven. (De sensor dus niet op de bak laten zitten)
Wat gebeurt er als u baggeren aan zet?
U zet de hoek van de bak software-matig in een vaste hoekstand. (als een bak-ontvanger)
Het beeldscherm zal de data komend van de baksensor negeren en denken dat de zojuist
ingevoerde vaste hoek-stand de juiste data is.
De meting is alleen correct als u de bak in die stand houdt, als een bak-ontvanger
U kunt de gewenste bakhoek overnemen van de machine.
(Baggeren staat nog uit..)
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Baggeren> <Details> <Bakhoek bij baggeren>
Houd de bak in de gewenste stand en druk op de knop
<bak> onder in het scherm.
Vervolgens zet u baggeren aan:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Baggeren> <Details> <Baggeren Aanzetten>
Leg de baksensor nu in de cabine.
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Nieuwe bak toevoegen aan bestaande machine
U heeft nodig: rolmaat/rolmeter, schietloodje, waterpas.
<Opstartscherm> <Setup> <Bakken> <Nieuw>

Kies een naam voor uw nieuwe bak en voer deze in.
Tip: Bij een kantelbak gebruik het woordje ‘kantel’ en zet evt. de breedte van de bak in
centimeters in de naam. 1 meter 80 is: 180cm bijv.
>Volgende
U dient een keuze te maken uit: Normale bak en kantelbak (die regel wit maken)
Bij een vaste bak kiest u: Normale bak
Bij een kantelbak, kantelstuk of draaikantelstuk kiest u: Kantelbak
>Volgende
a) Voer in, maat: Web (foto 1)
Tip: meet van centerpunt draaipunt tot centerpunt draaipunt.
Let op: Niet schuin-weg meten maar evenwijdig aan de lijn van de
machine.
Zet magneten op de centers om hoogteverschillen op te vangen.
Voer de maat in en druk <volgende>
b) Voer in, maat: Bak Voorzijde (foto 2)
LET OP:
Bij een KANTELBAK is dit de maat INCLUSIEF kantelstuk!!
Plaats een magneetstift op centerpunt vd bakpen.
Haak de rolmaat onder het mes van de bak, trek de rolmaat naar
boven toe en meet de afstand tot hart centerpunt bakpen.
Voer de maat in en druk <volgende>
c) Voer in, maat: Bak breedte (foto 3)
Afstand van buitenzijde bakpunt tot buitenzijde bakpunt.
Graag op de millimeter ook..
Voer de maat in en druk <volgende>
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d) Bak kalibreren (foto 4)
Hang een schietloodje aan de magneetstift op de bakpen.
Zet het mes tegen het schietloodlijntje aan.
Druk daarna <kalibreer>
Voor een vaste bak is dit het einde van de kalibratie.
Bij een kantelbak komt er nog een aanvulling op de kalibratie:
e) Voer in, maat: Bakbout - kantelas
Zet een magneetstift op de bakpen.
Haak de rolmaat aan die magneetstift.
Laat de rolmaat daar naar beneden hangen. (50-70cm uitgerold)
Neem een waterpas van 50 tot 100 cm lang ter hand.
Houd het ene uiteinde van de waterpas in de linkerhand en het
andere uiteinde in de rechterhand.
Ga met de rug naar de cabine staan(!)
Kijk naar de centerpunt van de kantelas.
Druk de bovenzijde van de lange zijde van de waterpas tegen de kopse kant van de
kantelas aan. De waterpas loopt daarbij evenwijdig aan het mes van de bak.
Laat de waterpas nu iets zakken, zodat -net- de centerpunt van de kantelas zichtbaar
wordt. Houd de waterpas nu waterpas.
Als het goed is hangt de rolmaat nu, vanaf de magneetstift op de bakpen, tegen de
achterzijde-bovenzijde van de waterpas aan.
Lees aldaar de maat af op de rolmaat.
Voer de maat in en druk <volgende>
e) Voer in, maat: Bakpunt - kantelas (foto 6)
Haak de rolmaat onder het midden van het mes van de bak.
Trek de rolmaat naar boven toe uit, naar de kantelas.
Druk de rolmaat tegen de kop van de kantelas aan.
Lees de afstand tot hart centerpunt kantelas af.
Voer de maat in en druk <volgende>
f) Kantelas kalibreren (foto 7)
Zet de kantelas horizontaal waterpas en druk <kalibreer>
Druk vervolgens op <OK> en op <Opslaan>
Druk linksonder op <terug> en <terug> en <terug>
Druk in het <Opstartscherm> op <Begin graven>
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4

g) Kantelbaksensor oriëntatie invoeren

8

Ligt de lange zijde van de kantelbaksensor (tilt) in de
lengterichting van de machine?
= voorwaarts (foto 8)

Of dwars op de lengterichting van de machine?
= zijwaarts (foto 9)
Selecteer de juiste stand en druk <gebruik>

h) Kalibreer kantelbaksensor (foto 10)
Zorg dat de kantelas zo goed als horizontaal staat.
Leg vervolgens de waterpas onder tegen het mes aan.
Zorg dat het mes van de bak waterpas staat.
Druk op <kalibreer>
i) Kantel-sensor richting
U krijgt de vraag:
Beweeg (= kantel) de bak. Beweegt de bak op het scherm in dezelfde richting?
Zo ja, druk op <ja> zo nee, druk op <nee>
j) Bakbodem gekalibreerd (foto 11)
Leg de bakbodem vlak op de grond.
(Dit komt niet zo heel precies. Dit is puur voor dat de afbeelding
in het beeldscherm grotendeels dezelfde hoek aangeeft in het
scherm, zonder dat hierbij meetgegevens gebruikt worden.)
Druk op <kalibreer>
-Einde nieuwe (kantel)bak toevoegenWijzig naam machine:
Wijzig na iedere toevoeging aan uw machine de naam van uw machine in
het beeldscherm. (Zie 2 alinea’s verderop: machine-naam wijzigen)
Dit om de back-ups uit elkaar te kunnen houden.
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Bakmes is versleten, hoe aanpassen en herkalibreren?
<Opstartscherm> <Setup> <Bakken> selecteer de juiste bak met uw
vinger <Details>
Bij vaste bak:
Selecteer <Bak voorzijde (L)> <Wijzig>
Voer de nieuwe maat in het scherm in en <Opslaan>
Selecteer <Gekalibreerd> <Wijzig>
Plaats schietloodlijn en druk <Kalibreer>
Bij kantelbak:
Selecteer <Bak voorzijde (L)> <Wijzig>
Voer de nieuwe maat in het scherm in en <Opslaan>
Selecteer <Bakpunt - kantelas> <Wijzig>
Voer de nieuwe maat in het scherm in en <Opslaan>
Selecteer <Gekalibreerd> <Wijzig>
Plaats schietloodlijn en druk <Kalibreer>
Machine-naam wijzigen
Dit is verstandig om te doen voordat u gaat back-uppen, dit wanneer u bijv. een bak heeft
toegevoegd aan de machine.
<Opstartscherm> <Setup> <Machines> selecteer de juiste machine
<Details> selecteer <Naam> <Details> tik op de regel met de naam zodat
deze wit wordt en verander de datum in de naam <Opslaan>
Bijvoorbeeld een Volvo 250 Jansen 20150728 wordt Volvo 250 Jansen 20150911
De datum 0728 (28 juli) wordt door u handmatig veranderd in 11 september)
Back-up maken van machine op USB
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Computer>
<Backup> <Backup> <Start Backup>

Nieuwe machine toevoegen
Het is altijd mogelijk om een geheel nieuwe machine toe te voegen in het scherm.
Deze nieuwe machine dient een DigPilot Doe-Het-Zelf Opbouwkit te hebben.
Hoofdstuk 2: Uitleg en functie per onderdeel
Paragraaf 2.8: Eenmalige machinevoorbereiding
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Oude machine verwijderen uit scherm
Deze functionaliteit is beschermd met een code.
Deze code wordt op aanvraag verstrekt aan leidinggevend personeel.
Vanaf het moment dat u de code van ons heeft verkregen zijn alle risico’s en bijbehorende
kosten voor uw rekening.
Backups worden online opgeslagen onder DigPilot Office Level 0.
Wie geen backup van de machine op USB-stick heeft kan online een backup inladen via
DigPilot Office level 1.
Extra giek toevoegen aan uw machine
Uw kunt uw kraan (en dus ook DigPilot)
eenvoudig ombouwen van monogiek naar
extra giek.
Benodigdheden:
- Een extra sensor voor op de extra giek:
‘Artic Boom Sensor’
- De DHZ-opbouwkit verstelgiek
- USB-stick
Meer informatie over dit ombouwen kunt u
vinden op onze website.
Zie:
www.DigPilot.nl > handleiding online > Installatie > giek toevoegen
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11.3: Vragen m.b.t. ‘aparte gevallen’ tijdens gebruik
Ik sta ‘precies verkeerd om’ in het werk..?
U heeft waarschijnlijk de 2 GPS-kabels verwisseld op de groene box.
In dat geval denkt de set dat de machine precies achterstevoren in het veld staat.
Kabel linksachter (rood) moet op poort rood AUX
kabel rechtsachter (groen) moet op poort groen MAIN
Of staat u misschien in DEMO-modus?
Ik sta in het werk maar op het scherm buiten de tekening..?
Staat uw machine in DEMO modus?
Of zijn uw GPS-kabels verkeerd om aangesloten?
Kabel linksachter (rood) moet op poort rood AUX
kabel rechtsachter (groen) moet op poort groen MAIN
Mijn scherm gaat uit na 5-15 minuten..?
De oorzaak zal waarschijnlijk zijn dat u de AAN/UITknop op de groene box achter de stoel niet goed
heeft ingedrukt.
Het scherm is dan opgestart op de 15 minuten
acculading welke in de groene box aanwezig is
maar valt daarna uit omdat de box eigenlijk nog uit
staat.
Druk de schakelaar goed in om dit te voorkomen.

Hoofdstuk 9: Dagelijks gebruik van de set
Paragraaf 9.4: Hoe plaats ik de 3D-set correct op de machine?
en dan: De set aanzetten

Mijn touch screen reageert niet op aanraking met mijn vinger..?
De oplossing is eenvoudig. Verplaats de USB-kabel naar midden onder in het scherm.
De USB-kabel zit nu waarschijnlijk in de poort links onder in het scherm.
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Mijn scherm loopt vast..?
Dit is doorgaans hetzelfde als onderstaande: Ik krijg een witte cursor-pijl in beeld..
Ik krijg een witte cursor-pijl in beeld..?
Een cursor in beeld krijgen betekent dat er een intern conflict is in de computer van het
beeldscherm en dat deze is vastgelopen.
Meestal is de oorzaak te wijten aan een slechte tekening (vervuild of teveel Mb’s), of heel
oude software in het beeldscherm (update via DPO level 1).
- Wat heeft u recentelijk toegevoegd in het beeldscherm?
- ..een tekening?
Zo ja:
- Zet het beeldscherm uit (Onderzijde scherm links)
- Start het beeldscherm opnieuw op
- Maak een testproject ‘niveau’
Zelf niveau maken als test
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu>
<Project><Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Niveau>
etc.

Hoofdstuk 7: zelf iets tekenen (in het scherm)
Paragraaf: Niveau

- Kijk of er verbetering is
Zo ja: dus als de set normaal reageert bij het project niveau
Dan wordt de storing veroorzaakt door de recent toegevoegde tekening.
- Koppel uw bevindingen terug aan de tekenaar
- Geef de coördinaat door waar u staat (knop: status)
- Vraag of de tekenaar dit boekje wil lezen
- Vraag of de tekenaar zijn tekening wil checken met de Demo-software
- Vraag de tekenaar om een nieuwe betere tekening
- Verwijder de storing veroorzakende tekening uit het scherm
Tekening verwijderen
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Project>
Selecteer de waarschijnlijke boosdoener
en <Verwijder>
En wacht op de nieuwe tekening.
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Mijn scherm is erg traag..?
Met ‘erg traag’ bedoelen we dat een knop na indrukken erg lang geel blijft hangen alvorens
deze door springt, of dat er een vreemde vertraging zit in het graafscherm.
Uw scherm is erg traag:
- Check of AutoSync aan staat
- <Opstartscherm><Setup><Project><Instellingen> Autosync
- Zet Autosync op uit
- Kijk of er verbetering is.

- Check of het niet ligt aan de volgsnelheid van de bak, dat het datgene is
wat u bedoelt.
- Zie elders in dit boekje volgsnelheid bak aanpassen.

Hoofdstuk 11: Meest gestelde gebruiksvragen
Paragraaf 11.2: Vragen m.b.t. minder dagelijkse zaken
Volgsnelheid bak in beeldscherm aanpassen

- Check of de vertraging door de tekening veroorzaakt wordt.
- Zie in dit hoofdstuk het item: Ik krijg een witte cursor-pijl in beeld..
- (1 pagina terug bladeren)

Een mogelijke andere reden kan zijn dat de sensoren behoefte hebben aan een ‘reset’.
- Check of de vertraging door de sensoren (reset) veroorzaakt wordt.
- Pak de oplader en zet deze op stroom.
- Druk de sensoren 5 seconden in de lader, 5 seconden uit de lader, 5
sec in, 5 sec. uit, 5 sec. in en weer uit de lader.
- Zet de sensoren terug op de machine en kijk of de situatie verbeterd is.
In sommige gevallen treedt er verbetering op als de sensoren op een ander onderling
sensor-communicatie-kanaal gezet worden.
- Check of de vertraging door de sensoren (communicatie) veroorzaakt
wordt.
- Probeer of er verbetering optreedt wanneer de sensoren op een ander
radiokanaal = sensor communicatiekanaal gezet worden. Soms biedt dit
de uitkomt.
Hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. wat nu?
Paragraaf 10.2: Check of er DigPilot-sets in uw buurt staan!
Sensor-communicatie-kanaal wijzigen, hoe?
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Ik krijg een verkeerde hoogte.. ?
Check svp de volgende zaken:
- Heeft u bij aanvang op site de hoogte gecheckt op een controlepunt?
- Heeft u toen een XYZ-verschuiving toegepast?
- Staat de set evt. in DEMO-modus i.p.v. in GNSS-modus?
- Staat de juiste machine geselecteerd?
- Staat de juiste bak geselecteerd?
- Staat de set evt. op baggermodus en is de bak uitgeschakeld?
Bij twijfel:
- Check uw hoogte nogmaals op een controlepunt
- Bel met de maatvoerder wat de hoogte moet zijn
- Bel met de tekenaar wat de hoogte moet zijn
- Overleg met de tekenaar of u de juiste tekening heeft
- Voer zelf een 2D-test uit
- Voer zelf een 3D-test uit
Paragraaf 9.5: De juiste basis-instellingen in de set zetten
Paragraaf 10.1: Check uw XYZ op een controlepunt op site
Paragraaf 12.1: Zelf een 2D-test uitvoeren
Paragraaf 12.2: zelf een 3D-test uitvoeren
Daarna pas, bij blijvende verwarring; bel met DigPilot-support
Vreemde stand giek, stick, bak in beeldscherm..?
Check de volgende zaken:
- Zit iedere sensor op de juiste plaats?
- Staat de juiste machine geselecteerd?
- Staat de juiste bak geselecteerd?
- Staat de set evt. op baggermodus en is de bak uitgeschakeld?

Hoofdstuk 9: Dagelijks gebruik van de 3D-set
Paragraaf 9.5: De juiste basis-instellingen in de set zetten
Reset evt. de sensoren door deze 3x 5 sec. in de oplader te steken. (in, uit, in, uit..)
Bak beweegt niet in beeldscherm..?
Staat de set evt. op baggeren?
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Instellingen>
<Baggeren> <Details> <Baggeren Uitzetten>
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Mijn set werkt niet meer zo stabiel als eerst..?
Een niet-stabiel functioneren van de set is doorgaans te wijten aan dat ergens een
connector van een kabel schoongemaakt dient te gaan worden.
-

Controleer of de GPS kabels vervuiling vertonen
Doe doe aan antenne-zijde en aan box-zijde
Reinig de aansluitingen met contactspray
Controleer ook de andere connectoren van box en beeldscherm
Haal alle kabels een los en weer vast

Een andere reden dat e.e.a. ineens niet lekker meer loopt kan zijn:
De kwaliteit van de aangeleverde tekening.
Maak zelf een Niveau aan als project en beoordeel of er een verschil merkbaar is.
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu>
<Project><Nieuw> <Zelf iets maken> <Volgende> <Niveau>
etc.

Hoofdstuk 7: zelf iets tekenen (in het scherm)
Paragraaf: Niveau
En bestudeer svp:
Paragraaf 11.3: Vragen m.b.t. ‘aparte gevallen’ tijdens gebruik
De items:
Ik krijg een witte cursor-pijl in beeld..?
Mijn scherm is erg traag..?
Of houd e.e.a. verband met eventuele slijtage van het bakmes of speling op de pennen?
Voer zelf enige testen uit:
Paragraaf 12.1: Zelf een 2D-test uitvoeren
Paragraaf 12.2: zelf een 3D-test uitvoeren

Bij geen verbetering of blijvende twijfel: Bel met de DigPilot-support lijn.
Zorg svp dat u de formulieren resultaat 2D-test en resultaat 3D-test aan ons kunt sturen.

Bel met de DigPilot-support-lijn van 3D-GPS (NL/BE) BV.
Voor Belgie: +32(0)470 17 44 01 of b.g.g. +31 6 38 29 94 31
Voor Nederland: +31(0)6 38 29 94 31 of b.g.g. +31(0)6 81 80 12 49
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11.4: Vragen m.b.t. waarschuwingen in het scherm
Als de icoon ‘Planeet Saturnus’ rechtsboven in beeld verschijnt
dan is dat een teken dat de set op dat moment Niet centimeter-nauwkeurig is.
Dit duidt op een GPS-probleem

1.
De waarschuwing ‘Saturnus’ is er
in de paarse uitvoering (foto 1)

2.

en in gele uitvoering (foto 2).

Op de volgende pagina’s worden de verschillende mogelijkheden qua storing behandeld.

Negeren van ‘Planeet Saturnus-icoon’ scherm-waarschuwing
heeft een grote meetfout tot gevolg.

In alle gevallen vindt u onder de knop <GNSS> nadere informatie over wat er aan de hand
is.
Druk op:
(<Opstartscherm> <Begin graven>) <Menu> <GNSS>

De volgende varianten kunnen voorkomen:
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Paarse Saturnus in beeld: Richting ongeldig
U zult nevenstaand scherm zien:
Regel 1: Satellieten: 8 tot 19
Regel 2: Kwaliteit : RTK-fix
Regel 4: Richting : ongeldig
Regel 5: Correctie data: 0,5 tot 4s
Oorzaak:
Geen fysieke verbinding tussen:
- witte antenne Linker-mast
- GNSS-box AUX-poort
Stap 1: Zet de GNSS-box uit. (alle types box)
Stap 2: Kijk naar de antenne LINKS op de machine
- Kijk naar de rood-gemarkeerde GPS-kabel op witte antenne LINKS.
- Draai deze rode GPS-kabel los.
- Kijk in de connector van de GPS-kabel en van de witte antenne.
- Is er vervuiling of zwarte aanslag te zien?
Zo ja:
- Spuit contactspray in de vervuilde connector
- Klop, tik, wiebel etc. de vervuiling met de contactspray uit de connector
- Herhaal dit totdat alle vervuiling weg is
- Blaas, wapper etc. de connector zo droog mogelijk van contactspray
Breng de verbinding weer tot stand
- Draai de rode kabel vast op de witte antenne
- Draai de kabel nog een keer los, en vervolgens weer vast
(De schroefdraad schuurt en grijpt dan wat beter)
Stap 3: Kijk naar de GNSS-box achter de stoel.
- Zoek de rood-gemarkeerde GPS-kabel op de GNSS-AUX poort.
- Draai deze rode GPS-kabel los.
- Handel hier hetzelfde als bij stap 2

Stap 4: Zet de GNSS-box weer aan.
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Gele Saturnus in beeld: kwaliteit Standalone
U zult nevenstaand scherm zien:
Regel 1: Satellieten : 10 tot 19
Regel 2: Kwaliteit : Standalone
Regel 4: Richting : OK
Regel 5: Correctie data: s = nee
Oorzaak:
Geen fysieke verbinding tussen:
- GSM-plakantenne in cabine
- groene box UMTS-poort
Stap 1: Zet de groene box uit.
Stap 2: Kijk naar de groene box achter de stoel.
- Zoek de blauw-gemarkeerde UMTS/(GSM)-kabel op de UMTS-poort.
Optie 1)
- Draai deze blauwe kabel los.
- Kijk in de kop van de connector kabel en groene box
- Is er vervuiling of zwarte aanslag te zien?
Zo ja:
- Spuit contactspray (of evt. WD40) in de vervuilde connector.
- Klop, tik, wiebel etc. de vervuiling met de contactspray uit de connector.
- Herhaal dit totdat alle vervuiling weg is.
- Blaas, wapper etc. de connector zo droog mogelijk van contactspray.
Optie 2)
- Draai de blauwe kabel weer vast op de UMTS van de groene box.
- Kijk of de kabel te bewegen is richting connector van de kabel
- Kijk of de kabel mogelijk los zit in de connector van de kabel
- Zo ja, dan is er te hard aan getrokken
- Duw de kabel zoveel mogelijk richting groene box, dus verder in de
connector welke aan de kabel zit.
- In sommige gevallen dient de UMTS-kabel te worden vervangen
doordat de kabel uit de connector is getrokken

Stap 3: Zet de groene box weer aan.
Bij geen verbetering:
Bel met de DigPilot-support-lijn van 3D-GPS (NL/BE) BV.
Voor Belgie: +32(0)470 17 44 01 of b.g.g. +31 6 38 29 94 31
Voor Nederland: +31(0)6 38 29 94 31 of b.g.g. +31(0)6 81 80 12 49

134

Paarse Saturnus in beeld: Satellieten 0
U zult nevenstaand scherm zien:
Regel 1: Satellieten : 0
Regel 2: Kwaliteit
: Ongeldig
Regel 4: Richting
: Ongeldig
Regel 5: Correctie data: s
Oorzaak:
Geen fysieke verbinding tussen:
- witte antenne Rechter-mast
- GNSS-box MAIN-poort
Stap 1: Zet de GNSS-box uit.
Stap 2: Kijk naar de antenne RECHTS.
- Kijk naar de groen-gemarkeerde GPS-kabel op witte antenne RECHTS.
- Draai deze groene GPS-kabel los.
- Kijk in de connector van de GPS-kabel en van de witte antenne.
- Is er vervuiling of zwarte aanslag te zien?
Zo ja:
- Spuit contactspray (of evt. WD40) in de vervuilde connector
- Klop, tik, wiebel etc. de vervuiling met de contactspray uit de connector
- Herhaal dit totdat alle vervuiling weg is
- Blaas, wapper etc. de connector zo droog mogelijk van contactspray
Breng de verbinding weer tot stand
- Draai de groene kabel vast op de witte antenne
- Draai de kabel nog een keer los, en vervolgens weer vast
(De schroefdraad schuurt en grijpt dan wat beter)
Stap 3: Kijk naar de GNSS-box achter de stoel.
- Zoek de groen-gemarkeerde GPS-kabel op GNSS-MAIN poort.
- Draai deze groene GPS-kabel los.
- Handel hetzelfde als bij stap 2

Stap 4: Zet de GNSS-box weer aan.
Geen internet..?
Het onverhoopt tijdelijk geen internet hebben ligt buiten de invloedssfeer van DigPilot.
U dient zich in dat geval te wenden tot de dienstverlener van het internet en niet richting
de DigPilot support afdeling.
Staat er toevallig een file vlak in uw buurt?
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De mobiele datalijnen zijn ondergeschikt aan spraaklijnen. Als er 100 man mobiel aan het
bellen is in uw nabijheid dan wordt uw datalijn waarschijnlijk tijdelijk als spraaklijn ingezet.
Staat u vlakbij een sterke zendmast en heeft uw telefoon ook last van die mast?
Dan ligt daar vermoedelijk de oorzaak. Verplaats u zelf een tiental meters en u zult verschil
merken.
- Check of de connector van de GSM-binnen-antenne in de blauwe
UMTS-poort op de GNSS-box zit
- Zet de GNSS-box uit en na 30 sec weer aan
- Herhaal dit aan- en uitzetten van de GNSS-box zonodig 5x
Bij geen verbetering;
Heeft u een MoveRTK-account in NL/BE:
bel dan met MoveRTK: +31(0)184-67 18 40
Zorg dat u uw account-gegevens voorhanden heeft. (op de groene box)
Draait u op een lokaal internet (NTRIP) basis-station?
Bel dan met uw uitvoerder of de beheerder van dat basis-station.
Als dat geen uitsluitsel biedt, bel daarna met DigPilot support.

Application error, bij opstarten..?
De melding: ‘Application
DigPilotstartup.exe encountered a
serious error and must shut down’ kan in
beeld verschijnen tijdens het opstarten.
Er is niets aan de hand.
We hebben hier slechts te maken met
een onhebbelijkheidje van de Windowsopstart-software. U ziet een melding
welke niet eenvoudig is om te
onderdrukken. Deze melding kan
voorgoed uit beeld weg blijven middels
een specifieke software-update welke via USB-stick verkrijgbaar is. Bel met DigPilot
support.
Sensorketting resetten..?
Deze melding komt enkel in beeld wanneer er andere DigPilot-sets in uw nabijheid staan
die toevallig op hetzelfde sensor-communicatie-kanaal staan.
De oplossing leest u in:
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Hoofdstuk 10: Dag 1 op een site. Wat nu?
Paragraaf 10.2: Check of er DigPilot-sets in uw buurt staan!
Sensor-communicatie-kanaal wijzigen
Of, mocht u binnen in een hal of loods geparkeerd staan, dit met ingeschakeld systeem,
dan kan deze melding ook verschijnen. De sensoren staan dan ‘rond te zingen’.
UMTS module, geen verbinding..?
Start de groene box een keer opnieuw op. Zo nodig nog een aantal keer.
Als de box online is: Check of er een firmware-update voor de box beschikbaar is.
Een knop met ‘NTRIP’ er op..?
De set heeft tijdens het opstarten geen verbinding gemaakt met internet.
Druk op die knop NTRIP en wacht tot de verbinding met internet is gemaakt.
Herstart GNSS..?
Deze melding is misleidend en kunnen we voorkomen.
Deze melding wordt veroorzaakt door de USB-connector, van de USB-kabel vanaf de
groene box, welke mogelijk wat te los onder in het beeldscherm zit, of vuil is.
De melding betekent niet dat u de groene box moet herstarten, u moet enkel het
beeldscherm herstarten indien de melding in beeld blijft staan. De oplossing is:
- Zet de set uit
- Knijp de USB-connector ietsje samen zodat deze wat stroever in de
USB-poort zit.
- Maak de USB-connector schoon met contactspray
- Hang de USB-kabel over de beeldschermsteun heen in plaats van
vanuit het scherm los naar beneden.
- Zorg dat de USB-connector met een mooie boog recht onder in het
scherm steekt
- Voorkom dat de USB scheef getrokken wordt in de poort.
- Update uw beeldscherm-software naar de meest recente versie.
De nieuwste versie van de software bevat aanpassingen waardoor de melding Herstart
GNSS onderdrukt wordt.
PS: Bij een ‘foute’ tekening of te grote tekening kan deze melding ook voorkomen.
Maak zelf een project ‘Niveau’ aan en beoordeel of er verbetering optreed.

137

Machine-instellingen niet geldig..?
- Zit iedere sensor op de juiste plaats?
- Staat de juiste machine geselecteerd?
- Staat de juiste bak geselecteerd?
- Staat de set evt. op baggermodus?

Buiten project..?
Deze melding betekent dat u met de machine (net) buiten het gebied van de tekening
staat. Check s.v.p. de volgende zaken:
- Staat er een tekening geselecteerd? De juiste tekening?
- Kijk in het bovenaanzicht
- Staat u binnen de tekening?
Zo neen, verplaats de kraan naar het gebied waar het werk is.
TIP: vraag de tekenaar om de randen van het project te voorzien van een soort scharrelzone van een paar meter breed. Dit voorkomt dat u meteen ‘buiten project’ staat als u de
bak buiten de lijnen van sleuf/sloot/cunet houdt.
Als u geen tekening in beeld krijgt, check dan of de tekening elders ligt.
Zet de set hiertoe even op Demo-modus.
Ook al ligt de tekening geheel ergens anders, de tekening komt dan toch in beeld.
Zet de set weer terug op GNSS-modus.
Start de set opnieuw op om geheel uit Demo-modus te kunnen komen.
Geen contact met sensoren..?
Check svp de volgende zaken:
- Zijn alle sensoren in de buurt van de set aanwezig zijn?
- Staan de sensoren niet toevallig in de oplader?
- Zijn de sensoren wel opgeladen?
- Check of het platte kastje achterop het beeldscherm is aangesloten
- Zet het beeldscherm uit
- Zet het beeldscherm aan
Bij geen verbetering:
- Zet het beeldscherm uit
- Zet alle sensoren in de oplader (15 minuten)
- Re-set alle sensoren in de oplader d.m.v.: Stekker 5 seconden in
stopcontact, 5 sec. uit stopcontact, 5 sec. in, 5 sec. uit, 5 sec. in, 5 sec.
uit stopcontact
- Ga met de sensoren richting de machine
- Zet het beeldscherm aan
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11.5: Vragen m.b.t. MoveRTK, basis-station, e.d.
Nieuw radio-(UHF-)basis-station invoeren
- Vraag om: Het radioprotocol: Pacific Crest/Trimtalk/Satel/Simplex/PDL?
- Het type correcties waarmee gewerkt wordt: RTCM / CMR / CMR+
- De uitzendfrequentie in megahertz
- Het ID-nummer van het basis-station (als het dat heeft)
- De channel spacing: 25 kHz of 12,5 kHz
- De FEC (Forward Error Correction) of het basis-station van zichzelf een
foutcorrectie mee uitzendt: ja of nee
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <GNSS> selecteer
uw ontvangertype (DigPilot GNSS) <Details>
<Correctie setup> <Details> <Nieuw> <Voer naam correctie
setup in> <Volgende>
<Kies Basis-Station > <Volgende>
<Selecteer Radio Protocol: Satel, Simplex, Trimtalk of PDL>
<Selecteer correctieformaat: RTCMv3, CMR/CMR+>
<Voer basis-station Id in>
<Voer de frequentie in, evt via <Nieuw>
Nieuw internet-(NTRIP-)basis-station invoeren (landelijk of lokaal)
- Vraag om: IP-adres
- Poortnummer
- Het type correcties waar mee gewerkt wordt: RTCM / CMR / CMR+
- Het daarmee corresponderende Mounting Point
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <GNSS>
(Groene Box = DigPilot GNSS) en druk <Details>
<Correctie setup> <Details> <Nieuw> <Voer naam correctie
setup in> (= verzin zelf een naam, bijv. Basis op N33)
<Volgende>
<Kies: NTRIP>
Volg de wizard
(Indien nogmaals om het zelf invoeren van een naam
gevraagd wordt, voer dan dezelfde naam in of soortgelijk)
Wisselen van ingevoerd basis-station
U heeft tenminste twee basis-stations al in uw scherm staan en u wilt een ander al
ingevoerd basis-station gaan selecteren in uw scherm.
Dit kan in het graafscherm:
<Opstartscherm> <Begin graven> <Menu> <Setup>
selecteer een andere bestaande setup
Let op: Check uw XYZ op een controlepunt!
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11.6: Vragen m.b.t. ’Blauwe’ i.p.v. ‘Groene’ GNSS-box
Inhoud ‘Blauwe Box’ -huurkoffer GNSS
DigPilot heeft nog een ander type ontvanger in omloop, de: ‘Blauwe Box’
Dit type is niet zozeer ouder maar slechts minder uitgebreid dan de groene box.
Dit is een GNSS-koffer met als inhoud:
Een blauwrood-gekleurde twee-antenne-GNSS-ontvanger, de ‘Blauwe Box’ met daar
boven op een NTRIP-3G-modem met 2 kleine zwarte antennetjes
Onder in de koffer zitten 2 witte GPS-antennes en aan de GPS-ontvanger zitten 3 korte
stukjes kabel met connectoren bevestigd.

In de machine ligt een 3-meter kabel in de cabine.
De zwarte blokstekkertjes op die kabel kunnen niet missen als man-vrouw-aansluiting. Het
past maar op 1 manier.
Aansluiten van de ‘Blauwe Box’ in de machine op het beeldscherm.
De grijze stekker aan de 3-meter kabel komt uiterst rechts onder in het beeldscherm. (dus
niet links aan de zijkant van het scherm)
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Aansluitingen op c.q. aansluiten van de ‘Blauwe Box’
De Blauwe GNSS-box heeft standaard 3
mini-stekkers ingeplugd zitten in de
zijkant.
Deze mini-stekkers horen s.v.p. te blijven
zitten. Haal ze dus niet los.
De grote zilverkleurige blokstekker en de
2 zwarte blokstekkertjes aan die kabels
zijn bedoeld om los gehaald te worden, in
plaats van de mini-stekkers.
Wat zie ik op de Blauwe Box?

Aan de kopzijde van de 3 mini-connectoren+kabelstukjes
aan/uit-knop

Zit helemaal links in de hoek
Let op: Er moeten lampjes knipperen tussen de mini-connectoren.
Is dit niet het geval dan staat de box uit.
Tip: schakel de box nooit uit, trek simpelweg de zwart blokvoedings-stekkertjes los, dat is voldoende en gemakkelijker

Power-poort

In ‘power’ (links) zit de connector met de spin-voedingskabel,
waarvan 1 deel voedingskabel richting het bovenliggend modem
loopt als voeding. Verder zitten er 1 zwarte blokstekker man en 1
zwarte blokstekker vrouw op de spin-kabel. De man komt op de
voeding uit de machine (vrouw) en de vrouw komt op de 3-meter
kabel (man)

Com-poort 1

In ‘com 1’ zit het korte rechte stukje kabel met de dikke zilveren
stekker welke aangesloten wordt op de verlengkabel richting het
beeldscherm.

Com-poort 2

In ‘com 2’ zit de lus welke richting het bovenliggend modem loopt.

Aan de kopzijde met de 5 zilverkleurige uitstulpingen
Main

de buitenste poort met schroefdraad.
Op ‘Main’ komt de kabel ‘groen’ van de antenne rechtsachter.
Bij de eerdere sets in het veld is de ‘groene rechtse’ GPS-kabel
enkel gemarkeerd met een kabelbinder.

Aux

De poort naast ‘main’, maar meer naar binnen, met schroefdraad.
Op ‘Aux’ komt de kabel ‘rood’ van de antenne linksachter.
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Het 3G-modem boven op de blauwe box
De betekenis van de lampjes is:
Aller eerst de Kleur van de lampjes:
Branden Groen = 3G netwerk
Branden Oranje = GPRS-netwerk, welke
ook prima is bij voldoende signaalsterkte
Daarnaast hebben de lampjes een eigen
betekenis:
Power

Lampje moet branden, anders staat er geen stroom op het modem.

Status

Dit lampje brandt niet, hetgeen oké is.

Link

Lampje brandt niet: Er is geen verbinding met internet.
Lampje brandt wel: Er is verbinding wel met internet, wat ook de
bedoeling is natuurlijk

ACT

Lampje knippert in het ritme van een hartslag betekent: het modem
krijgt RTK-correctie-data binnen en doet iets met die data, oftewel de
set werkt zoals het hoort.
Lampje knippert beduidend trager dan een hartslag: het modem krijgt
geen RTK-correctie-data binnen

Signal Strength

De 5 lampjes geven de signaalsterkte van het binnenkomend mobiel
signaal aan, 1 lampje is slecht, 5 is zeer goed.

Optioneel verkrijgbaar:
Plakantenne met 3 meter kabel voor tegen het cabine raam, als vervanging voor de
sprietantenne op het modem. Verbind de plakantenne met de Primary-poort op het
modem.
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12 - Zelf controles uitvoeren
Indien u twijfelt over de nauwkeurigheid van uw kraan dan is de ‘2D-test’ de allereerste
test die u zelf kunt en ook moet gaan uitvoeren.
Na succesvolle afronding van ‘de 2D-test’ kunt u ook ‘de 3D-test’ zelf uitvoeren.
Let op!
U kunt zichzelf veel tijd besparen door vooraf eerst goed het verschil te
gaan bestuderen tussen:
- Wat doet koffer 1 van 2, het beeldscherm en de sensoren? en
- Wat doet koffer 2 van 2, het GNSS-deel?
Zie paragraaf 2.1 en 2.2 van dit boekje.
Bijvoorbeeld:
Als u constateert dat uw kraan op een meetpunt op site het volgende
meet:
- met de bak open: 2.48 NAP en
- met de bak dicht: 2.40 NAP
En u gaat vervolgens het GNSS-deel (koffer 2 van 2) de schuld geven dat
die onnauwkeurig is, dan heeft u het helaas niet goed begrepen.
In bovenstaand voorbeeld wordt de afwijking gemeten door het 2D-deel
van DigPilot. Koffer 1 van 2: het beeldscherm en de sensoren.
Een goede 2D-gekalibreerde kraan meet met de bak open en dicht
namelijk nagenoeg exact dezelfde waarde op een vast punt. (+/- 1 cm)
Stel uzelf s.v.p. de volgende vragen:
- Heeft u deze bak zelf ingemeten?
- Heeft u deze bak correct ingemeten en gekalibreerd?
- Heeft u deze zelf-ingevoerde bak al gecontroleerd?
- Staat de juiste bak in het scherm geselecteerd?
- Is deze bak überhaupt in het scherm ingevoerd als te selecteren?
- Vertoond het bakmes slijtage?
- Wordt het tijd de slijtage van het mes weg te kalibreren?

Vermijd metingen met de bak geheel open en geheel dicht tegen de aanslag.
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12.1: Zelf een 2D-test uitvoeren
Wanneer zou u de 2D-test zelf uit kunnen voeren?
Bijvoorbeeld:
- U constateert een maatverschil met de bak open en de bak dicht,
Doel van de 2D-test
Doel van deze 2D-test is om te controleren of het samenspel van de 4 tot 6
draadloze groene sensoren een juiste verplaatsing berekent van het meetpunt
van de bak. Dit in diverse standen van de giek, lepelsteel en bak, etc.
Korte omschrijving van de 2D-test
We markeren een punt op de grond en ‘nullen’ de bak op dat punt.
We tillen de bak omhoog, precies recht boven dat punt en we vergelijken de waarde in het
beeldscherm met de rolmaat. Dit doen we 9 keer, 3 punten op de grond, 3 standen van de
bak.
Toegestane marge
De toegestane marge is + of - 2 cm volgens opgave van DigPilot SA in Noorwegen.
Dit is de toegestane maximale te constateren afwijking die nog als oké beschouwd kan
worden.
Maat afgelezen in beeldscherm -/- (minus) maat afgelezen op het meetlint = max. 2 cm
verschil.
De praktijk in Nederland leert, in 4 jaar tijd en meer dan 350 kranen verder, dat een goed
ingemeten kraan (afmeting giek etc.) met goed gekalibreerde sensoren in de meeste
gevallen op niet meer dan + of - 1 cm verschil uitkomt als maximale geconstateerde
afwijking.
Baksensor op tuimelstuk vs. speling op pennen
Wanneer de baksensor op het tuimelstuk gemonteerd is en de 4 pennen
tussen tuimelstuk, drukstuk en bak nogal wat speling vertonen, dan zult u
mogelijk volgend meetresultaat gaan zien.
Met de bak dicht zult u in het scherm bijv. 1.50 m aflezen als hoogte.
Op het meetlint zult u echter iets van 1.45 m gaan aflezen. Dus 5 cm verschil.
De bak (het bakmes) hangt door de speling op de 4 pennen verder naar
beneden dan dat de baksensor op het tuimelstuk als hoek doorberekend.
Hoe groter de maat bakvoorzijde(L) is hoe meer afwijking er in dat geval zal zijn.
Als u de baksensor rechtstreeks op de snelwissel (i.p.v. op het tuimelstuk) monteert dan
wordt de speling op de 4 pennen geëlimineerd en zal de hoogte correct berekend worden
in de stand ‘bak dicht’. Of u kunt besluiten: “bak geheel dicht’ is niet echt een werkstand
van de bak, het is prima zo”.
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2D-oké
Als we aan het einde van de 2D-test m.b.v. het formulier ‘2D-test resultaten’ kunnen
concluderen dat de verplaatsing van het meetpunt van de bak correct berekent wordt,
binnen de toegestane marge, dan is de test geslaagd en de machine ‘2D-oké’.
2D-niet-oké
Als we aan het einde van de 2D-test concluderen dat de verplaatsing van het meetpunt
van de bak niet correct of niet voldoende correct berekent wordt, c.q. buiten de toegestane
marge van + of - 2 cm valt, dan is de test zeer zeker geslaagd, dit omdat we d.m.v. de test
een niet-toegestane fout geconstateerd hebben, maar dan is de machine helaas ‘2D-nietoké’.
De oorzaak zit ‘m dan meestal in of rondom de bak:
- Zit er speling op de 4 pennen rondom bak en tuimelstuk?
- Is de bak door uzelf nieuw toegevoegd?
- Heeft u die bak mogelijk niet correct opgemeten of gekalibreerd?
- Is de slijtage van het mes al aangepast in bakdetails bij bak voorzijde(L)?
- is het bakmes zorgvuldig tegen de schietloodlijn gehouden tijdens kalibratie?
- Staat de bak wel als bak in uw scherm aangemaakt en ook gekalibreerd?

Voorbereiden van de 2D-test
De 2D-test kan door de machinist uitgevoerd worden samen met een assistent buiten de
kraan die het meetlint kan hanteren.
Benodigde materialen:
- 1 rolmeter / rolmaat / flexibele rolbandmaat / meetlint (van min. 5 m.)
- 3 piketpaaltjes (of 3 gemarkeerde punten van 1x1 cm op het asfalt)
- De kraan + machinist
- Een assistent buiten de kraan / een merkstift
- 2 tot 4 printjes van invulformulier: 2D-test resultaten (digpilot.nl/download)

Voorbereiding machine:
- Hang om te beginnen een vaste bak aan uw machine.
U kunt de 2D-test een tweede keer uitvoeren, dan pas met een kantelbak s.v.p.
Als we de test met een kantelbak beginnen dan kan dit onnodige verwarring veroorzaken wanneer
er op dat moment maatverschillen geconstateerd zouden worden.

Voorbereiding omgeving en piketten:
- Zoek een vlakke droge harde stevige ondergrond.
- Zet de kraan zo waterpas mogelijk neer.
- Zet de bovenbouw parallel aan de rupsen.
- Strek de giek zo ver mogelijk met de bak dicht, het laatste piketpaaltje komt
niet verder dan binnen goed bereik van de bak te staan.
- Sla 3 piketpaaltjes onder de giek in de grond.
- 1 piketpaaltje dichtbij, 1 halverwege, 1 veraf (hoeven niet even hoog te staan)
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Voorbereiding beeldscherm en formulier:
- Selecteer de juiste kraan in uw scherm (Setup > Machines)
- Selecteer de juiste (vaste) bak in uw scherm (Setup > Bakken)
- Noteer bovenstaande kraan en bak op formulier: 2D-test resultaten.
- Omcirkel op dat formulier ook: monogiek / extra giek / soort bak etc.

Voorbereiding bak:
- Selecteer het middelpunt van het mes van uw bak als meetpunt bak.
- (Begin graven > Menu > Meetpunt bak > Midden)

- Pak het meetlint/de rolmaat
- Bepaal het midden van het mes van uw bak.
- Markeer met een merkstift het middelpunt van het mes

Aandachtspunt bij de bak.
Het is waarschijnlijk enige tijd geleden dat uw machine en de bak gekalibreerd zijn?
Waarschijnlijk is het mes ondertussen versleten?
Deze slijtage kan of zal een onnodig maatverschil gaan veroorzaken tijdens deze 2D-test
Het is goed om de slijtage van het mes vooraf aan deze 2D-test te gaan elimineren.
Dit kunt u doen door de bak eerst kort opnieuw te gaan kalibreren nu vooraf. Als volgt:
Anticipatie op eventuele slijtage mes bak:
- Ga naar Setup > Bakken > ..uw huidige vaste bak.. > Details > Bak
voorzijde(L) > Wijzig en...
- Meet met de rolmaat de exacte afstand vanaf het mes bak tot op de centerpunt
van de onderste pen op de lepelsteel (pen A), de bakpen.
- Voer de gemeten waarde in uw scherm in bij ‘Bak voorzijde(L)’
- Druk op <Opslaan>

Eventuele slijtage mes ‘weg-kalibreren’:
- U zit nu al in: Setup > Bakken > ..uw huidige vaste bak.. > Details
- Selecteer de regel <gekalibreerd ja>
- Druk op <Wijzig>
- Hang een schietloodlijn aan (pen A)
- Plaats het bakmes tegen de schietloodlijn en druk daarna <kalibreer>
- Druk 3x op de witte pijl linksonder in het scherm

Uitgangspunten voor een goede 2D-test:
- Gebruik het gemarkeerde middelpunt van het mes
- Zwenk na het ‘nullen’ op een piket de bovenbouw Niet.
- Verplaats het onderstel voor de duur van de test Niet.

Instructie voor uitvoering van de 2D-test
U heeft 3 piketten onder de giek gemarkeerd.
Piket 1 c.q.Punt 1 staat het verste van u weg.
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Piket 1.

a.

b.

c.

- Ga met de bak naar piket 1 (en blijf daar tijdens meting 1a, 1b en 1c)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak op piket 1.
- Druk op <Begin graven> <Menu>
- Druk op de knop <meet/meten> om de rolmaat-functie te activeren.
Bovenkant piket 1 is nu het uitgangspunt van de hoogte-meting, zijnde “0”.
- Til de bak ongeveer 1,5 meter omhoog.
- U ziet de verplaatsing van het mes in uw scherm staan, linksboven in cijfers.

Meting 1a.
- Open de bak, maar niet volledig.
- Beweeg lepelsteel en giek. (houd de bak 1 tot 1,5 m hoog)
- Zorg er voor dat het meetpunt van de bak precies boven piket 1 hangt.
- Zorg er voor dat de lengte in het rolmaat-functie-scherm op “0,00” staat. (!!)

Refrein:
Refrein: (Is iedere keer hetzelfde voor metingen 1 a-b-c, 2 a-b-c en 3 a-b-c)
- Check met het schietlood of het meetpunt v.d. bak boven het piket hangt.
- Noteer de hoogtemaat v.h. scherm op formulier: 2D-test resultaat
- Meet met de rolmaat de afstand tussen bovenkant piket en meetpunt bak.
- Noteer de rolmaat-waarde op formulier: 2D-test resultaat
- Noteer op het formulier ook of het schietlood nu boven het piket hangt ja/nee.

Meting 1b.
- Doe de bak dicht totdat de bakbodem ongeveer vlak staat.
- Beweeg lepelsteel en giek. (houd de bak 1 tot 1,5 m hoog)
- Zorg er voor dat het meetpunt van de bak precies boven piket 1 hangt.
- Zorg er voor dat de lengte in het rolmaat-functie-scherm op “0,00” staat. (!!)
- Zie: Refrein

Meting 1c.
- Doe de bak verder dicht, maar niet tegen de aanslag. (een ‘werk-stand’ svp)
- Beweeg lepelsteel en giek. (houd de bak 1 tot 1,5 m hoog)
- Zorg er voor dat het meetpunt van de bak precies boven piket 1 hangt.
- Zorg er voor dat de lengte in het rolmaat-functie-scherm op “0,00” staat. (!!)
- Zie: Refrein

Piket 2.

a.

b.

c.
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- Ga met de bak naar piket 2 (en blijf daar tijdens meting 2a, b en c)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak op piket 2.
- Druk op <meet/meten> om uit de rolmaat-functie weg te komen.
- Druk op <meet/meten> om de rolmaat-functie opnieuw te activeren.
Bovenkant piket 2 is nu het nieuwe uitgangspunt, zijnde uw nieuwe “0”.
- Til de bak ongeveer 1,5 meter omhoog.

Meting 2a.
- Open de bak, maar niet volledig.
- Beweeg lepelsteel en giek. (houd de bak 1 tot 1,5 m hoog)
- Zorg er voor dat het meetpunt van de bak precies boven piket 1 hangt.
- Zorg er voor dat de lengte in het rolmaat-functie-scherm op “0,00” staat. (!!)
- Zie: Refrein

Meting 2b. etc.
Meting 2c. etc.
Piket 3.
Meting 3a. etc.
Meting 3b. etc.
Meting 3c. etc.
(4) Laatste meting: een horizontale afstandmeting tussen piket 3 en piket 1

Vanaf piket 3 terug naar piket 1 meten
Als het goed is heeft u de rolmaat-functie nog op piket 3 staan als nulwaarde.
- Controleer of u bovenkant van piket 3 nog steeds als “0” actief heeft staan.
- Zo niet, leg dan de bak op piket 3 en druk op <meet/meten>
- Beweeg de bak vanaf piket 3 richting piket 1
- Leg het meetpunt van de bak op piket 1
- Noteer de lengtemaat v.h. scherm op het formulier: 2D-test testresultaat
- Meet met de rolmaat de horizontale afstand tussen piket 3 en piket 1
- Noteer de rolmaat-waarde op het formulier: 2D-test testresultaat

Einde 2D-test
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Resultaten van de 2D-test (formulier)
Gebruik voor iedere bak een separaat formulier s.v.p.
Bedrijf naam/plaats:
DigPilot 2D-koffer nr: (*1)

DP-

Datum van deze 2D-test:

Machinist bij deze test:
Assistent bij deze test:
(*1) Koffer met beeldscherm en sensoren

Machine naam: (*2)
Omcirkel wat van toepassing is s.v.p.:

Kraan met:

Plaatsing bak-sensor op:

Speling op pennen tuimelstuk / drukstuk / bak?

Monogiek / extra giek

Tuimelstuk / snelwissel

nauwelijks / licht / behoorlijk / revisie nodig

(*2) volledige naam zoals de machine in scherm staat opgeslagen bij <setup><machines>

Bak naam (*3)
Serienummer (SN) van sensor Bak (Sensor Bucket)

SN

Omcirkel wat van toepassing is s.v.p.:

Vaste bak

Kantelbak

Kantelstuk + bak

Draai-kantel-stuk + bak

(*3) volledige naam zoals de bak in scherm staat opgeslagen bij <setup><bakken>

1.

a.

b.

c.

2.

a.

b.

c.

3.

a.

b.

c.

4. De horizontale afstand van punt 3 naar punt 1.
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Rotator + bak

12.2: Zelf een 3D-test uitvoeren
Wanneer zou u de 3D-test zelf uit kunnen voeren?
Indien u twijfelt over de nauwkeurigheid van uw kraan, bijv. een afwijking constateert in de
X- en Y-richting op een controlepunt op site, dan is de 3D-test de tweede test die u zelf
kunt en ook moet doen.
- Voer altijd eerst de 2D-test uit.
- Het heeft geen zin om deze 3D-test uit te gaan voeren als de machine niet
zojuist geslaagd is voor de 2D-test.
- Zie formulieren: 2D-test.

Doel van de 3D-test
Doel van deze 3D-test is om te controleren of het samenspel van 2 witte GPS-antennes
een juiste XYZ-coördinaat berekenen op het meetpunt van de bak.
Korte omschrijving van de 3D-test
We markeren een punt op de grond en verplaatsen de
machine 4x ongeveer 90 graden rondom dat punt.
We lezen iedere keer de XYZ-positie af in het statusscherm.
Dit met 2 punten op de grond, 4 windrichtingen per punt.
U kunt deze 3D-test uitvoeren met en zonder landmeetset.
Toegestane marge
De toegestane marge in de X- en Y-richting is + of - 5 cm.
De toegestane marge in Z is + of - 2 cm.
Dit zijn de toegestane maximale te constateren afwijkingen die nog als oké beschouwd
kunnen worden.
De praktijk in Nederland leert, in 4 jaar tijd en meer dan 350 kranen verder (eind 2015), dat
een goed ingemeten kraan in 2D (koffer 1 van 2, beeldscherm en sensoren), met goed
gekalibreerd GNSS-deel (koffer 2 van 2), in de meeste gevallen:
- in de X- en Y- richting max. op + of - 3 cm verschil uitkomt als geconstateerde afwijking
en
- in de Z-richting max. op + of - 2 cm verschil.
3D-oké
Als we aan het einde van de 3D-test m.b.v. het formulier ‘3D-test resultaten’ kunnen
concluderen dat de XYZ-coördinaat op het meetpunt van de bak correct berekent wordt,
binnen de toegestane marge, dan is de test geslaagd en de machine ‘3D-oké’.
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3D-niet-oké
Als we aan het einde van de 3D-test concluderen dat de XYZ-coördinaat op het meetpunt
van de bak niet correct of niet voldoende correct berekent wordt, c.q. buiten de toegestane
marge valt, dan is de test zeer zeker geslaagd, dit omdat we d.m.v. de test een niettoegestane fout geconstateerd hebben, maar dan is de machine helaas ‘3D-niet-oké’.
Voorbereiden van de 3D-test
De 3D-test kan door de machinist uitgevoerd worden.
Een assistent buiten de kraan kan handig zijn om aanwijzingen te gaan geven om het
middelpunt van de bak voorzichtig en precies op het piket te gaan plaatsen.
Een landmeetset kan een leuke aanvulling zijn op deze 3D-test maar is niet noodzakelijk.
Benodigde materialen:
- Rolmaat / meetlint
- 2 dunne piketpaaltjes (of 2 gemarkeerde punten van max 1x1 cm op het asfalt)
- De kraan + machinist
- Een assistent buiten de kraan
- Merkstift
- 2 printjes van invulformulier: 3D-test resultaten (digpilot.nl/download)
- Eventueel: landmeetstok (optie)

Voorbereiding machine:
- Hang om te beginnen een vaste bak aan uw machine.
U kunt de 3D-test een tweede keer uitvoeren, dan pas met een kantelbak s.v.p.
Als we de test met een kantelbak beginnen dan kan dit onnodige verwarring veroorzaken wanneer
er op dat moment maatverschillen geconstateerd zouden worden.

Voorbereiding omgeving en piketten:
- Zoek een ruime vrije plek, weg van gebouwen, loodsen, bomen
- Zoek een vlakke droge harde stevige ondergrond.
- Zet 2 piketten op 15-30 meter afstand van elkaar in de grond
- Op zo’n manier dat u beide piketten van alle windrichtingen kunt aanvliegen

Voorbereiding beeldscherm:
- Selecteer de juiste kraan in uw scherm (Setup > Machines)
- Selecteer de juiste (vaste) bak in uw scherm (Setup > Bakken)
- Zet de XYZ-verschuiving op ‘Geen’
- (Begin graven > menu > Instellingen > Meetinstellingen > Details > XYZ-verschuiving > Wijzig >
selecteer <geen>)

- Maak een nieuw project ‘Niveau’ aan in het beeldscherm.
- (Begin graven > Menu > Project > Nieuw > Zelf iets maken > Niveau > 3D-test niveau >
Volgende > Referentie > Volgende (leg meetpunt bak op het maaiveld) > Volgende > Hoogte 0
houden > Volgende > Opslaan)

Voorbereiding formulier invullen:
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Voorbereiding bak:
- Selecteer het middelpunt van het mes van uw bak als meetpunt bak.
- (Begin graven > Menu > Meetpunt bak > Midden)

- Pak het meetlint/de rolmaat
- Bepaal het midden van het mes van uw bak.
- Markeer met een merkstift het middelpunt van het mes

Uitgangspunten voor een goede 3D-test:
- Gebruik het gemarkeerde middelpunt van het mes
- Zet de kraan zo vrij mogelijk neer
- Leg het meetpunt van de bak zorgvuldig op het piket
- Neem uw tijd.
- Vul het formulier volledig in. (Halve formulieren worden door ons niet in
behandeling genomen.)
- Zorg dat u in ‘RTK fix’ staat.

Instructie voor uitvoering van de 3D-test
U heeft 2 piketten gemarkeerd met een nummer 1 en 2. Ga naar piket 1.
Piket 1.

Optie Landmeetstok: (de 3D-test kan ook zonder landmeetstok uitgevoerd worden)
- Als u evt. een landmeetstok aanwezig heeft:
- Pak de XYZ van punt 1 met de landmeetstok, doe dit:
- 1x vooraf aan bakmeting 1a. en
- 1x achteraf na bakmeting 1d. (Zwenk de machine weg van de piket svp)
- Noteer de waarden op formulier: 3D-test resultaat

Bakmetingen
- Ga met de bak naar piket 1 (en blijf daar tijdens meting 1a, 1b, 1c en 1d)
- Druk op <Begin graven> <Menu> <Status>
- Kijk in het status-scherm naar de regel ‘Richting’ (kompasrichting vd giek)

Meting 1a.
- Manoeuvreer uw kraan zo om piket 1 dat: Richting = 0º (ca 355º tot 5º)
- (De giek wijst nu (vanuit zuid) richting het noorden richting piket 1)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak zacht op piket 1.
- Noteer X, Y, Z en Richting op formulier: 3D-test resultaat

152

Meting 1b.
- Manoeuvreer uw kraan zo om piket 1 dat: Richting = 90º (ca 85º tot 95º)
- (De giek wijst nu (vanuit west) richting het oosten richting piket 1)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak zacht op piket 1.
- Noteer X, Y, Z en Richting op formulier: 3D-test resultaat

Meting 1c.
- Manoeuvreer uw kraan zo om piket 1 dat: Richting = 180º (ca 175º tot 185º)
- (De giek wijst nu (vanuit noord) richting het zuiden richting piket 1)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak zacht op piket 1.
- Noteer X, Y, Z en Richting op formulier: 3D-test resultaat

Meting 1d.
- Manoeuvreer uw kraan zo om piket 1 dat: Richting = 270º (ca 265º tot 275º)
- (De giek wijst nu (vanuit oost) richting het westen naar piket 1)
- Leg het meetpunt (gemarkeerde middelpunt) van de bak zacht op piket 1.
- Noteer X, Y, Z en Richting op formulier: 3D-test resultaat
- Ga naar punt 2.

Piket 2.

Idem als bij punt 1
- Ga naar piket 2
- Bakmeting 2a t/m 2d: idem uitvoeren als zojuist bij punt 1
- Landmeetstok metingen: idem als bij punt 1: 1 meting vooraf en 1 achteraf
- Noteer de waarden van punt 2 op formulier: 3D-test resultaat

Einde 3D-test
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Resultaten van de 3D-test (formulier)
Gebruik voor iedere test een separaat formulier s.v.p.
Bedrijf naam/plaats:
DigPilot 2D-koffer nr: (*1)

DP-

Datum van deze 3D-test:

Machinist bij deze test:
Assistent bij deze test:
(*1) Koffer met beeldscherm en sensoren

Machine naam: (*2)
Bak naam: (*2)
(*2) volledige naam zoals de machine in scherm staat opgeslagen bij <Setup><Machines> en <Setup><Bakken>

Wat staat er in het status-scherm achter:

DigPilot 3D-koffer nr: GNSS- ..

Project:

Wat voor GPS-ontvanger? groen / blauw ?

Projectie:

Serie-nr. GNSS-box: SN
Serie-nr. ant.1:

Geoïde:
XYZ-verschuiving:
3)

en 2:

MoveRTK-acc (*3): mr

Zie <Setup><Hardware><GNSS><uw type..><Details><Correctie setup><Details> <MoveRTK><Details><Naam>

Bakmetingen, als volgt:

Hieronder: Optie: Metingen met de landmeetstok op punt 1 en 2.

Meting met middelpunt bak op punt 1 en punt 2
Meting

Richting

1a.

355-5º

1b.

85-95º

1c.

175-185º

1d.

265-275º

Noord Y - bak

Oost X - bak

Hoogte Z - bak

Verschil/kolom:

Meting

Richting

2a.

355-5º

2b.

85-95º

Richting

n.v.t.

Noord Y - bak

Oost X - bak
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Hoogte Z - bak

Richting

Meting

Richting

2c.

175-185º

2d.

265-275º

Noord Y - bak

Oost X - bak

Hoogte Z - bak

Richting

Verschil/kolom:

n.v.t

12.3: Zelf een sensor-vergelijking-test uitvoeren
Wanneer zou u de sensor-vergelijking-test zelf uit kunnen voeren?
Heeft u meerdere DigPilot-sets in bezit welke rouleren op diverse machines?
Geeft set 1 een iets ander meetresultaat dan set 2 of 3 op dezelfde machine?
Dan kan het zijn dat een van de sensoren deels defect is en een verkeerde hoek uitgeeft.
Doel van deze derde test, welke u zelf kunt uitvoeren is: uw DigPilot-sets met elkaar
vergelijken en zo’n mogelijk defecte sensor opsporen.
Instructie voor uitvoering van de sensor-test
- Schakel de DigPilot-set in op de kraan.
- Zet de kraan voor het raam van uw kantoor of in de werkplaats
- Zoek een blijvende en zo stabiel mogelijke vlakke plek. (bijv.
vensterbank of zwaar bureau.)
- Ga met de sensoren naar die vlakke plek.
- Plaats de sensoren boom + arm + bucket + (evt.) artic boom uit een
set rechtop naast elkaar, contactpunten naar boven. (Zie A op de foto’s)
- Leg de P&R-sensor en tilt-sensor plat op tafel met het logo naar boven
en naar links gericht. (Zie B op de foto’s)

A

A

B

B
Vervolgens:
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<Opstartscherm> <Setup> <Hardware> <Sensoren>
- Selecteer de regel: Giek-sensor
- Druk op <status>
- Lees de graden af bij: <Niet gekalibreerd hoek: …..>
- Noteer de graden op formulier: Resultaat sensor-test
- Druk op <terug> rechtsonder
- Herhaal bovenstaande handelingen met de andere
sensoren uit de set
Wij vernemen graag het resultaat van uw test.
Zie volgende pagina.
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Resultaten van de sensor-vergelijking-test (formulier)
Bedrijf naam/plaats:
DigPilot 2D-koffer nrs:

Zie onderst. tabel

Datum van deze test:

Test uitgevoerd door:

Noteer de <Hoek Niet gekalibreerd> van iedere sensor in onderstaande tabel.
Noteer hieronder
het DigPilot-2Dkoffer-nummer:

Boom sensor
Sensor serie-nr:

Artic-boom sensor

Hoek Niet-gekal:

Sensor serie-nr:

Hoek Niet-gekal:

Set 1 =
Set 2 =
Set 3 =
Set 4 =

Arm sensor
Sensor serie-nr:

Bak sensor

Hoek Niet-gekal:

Sensor serie-nr:

Hoek Niet-gekal:

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4

P&RC (waterpas) sensor
(Helling/kantel/kompas)
Sensor serie-nr:

Hoek Niet gekal:
Pitch

Hoek Niet gekal:
Roll

Tilt (kantel) sensor

Sensor serie-nr:

Hoek Niet-gekal:

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4

Stuur dit formulier met sensor-meetresultaten naar service@3d-gps.nl dan kunnen wij
beoordelen of er al dan geen verdere actie nodig is.
3D-GPS BV heeft de hulpmiddelen om deze test exact tot op de laatste honderdste graad
uit te kunnen voeren en de fabrieks-kalibratie-waarde van een sensor te kunnen fine-tunen
waar nodig.
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Slotwoord

Dank u wel voor uw aandacht en voor het gebruik van dit boekje.
Wij hopen dat de informatie u tot nut is geweest.
Voor het geven van eventuele aanvullende informatie houden wij ons uiteraard
aanbevolen.

DigPilot is een geregistreerd handelsmerk uit Noorwegen.
Dit boekje is een uitgave van:
DigPilot-importeur voor België, Nederland en Luxemburg:

3D-GPS BV
Frank Verhoeven
Irenestraat 5 unit 5
5141 GJ Waalwijk
Nederland
Tel : +31(0)6-81 80 12 49
E: info@3d-gps.nl
www.3d-gps.nl
www.DigPilot.nl

3D-GPS Belgium bv
Jan Crauwels
Kleinhoefstraat 5/71
2440 Geel
Belgie
Tel : +32(0)472 93 57 02
E: info@3d-gps.be
www.3d-gps.be
www.digpilot.be

Eventuele opmerkingen of
gewenste aanvullingen aangaande dit boekje kunt u doorgeven aan:
Frank Verhoeven
info@3d-gps.nl
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