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1. GENEL. 

FERAGAT BEYANI 

i. Mevcut Feragat, Ingegneria Dei Sistemi SpA - Georadar Bölümü ("IDS"), Bağlı Ortaklıkları, 

Bağlı ve yetkili Distribütörleri tarafından tasarlanmış, üretilen ve dağıtılan tüm ürünler için geçerli 

olacaktır ("Ürünler"). IDS, Ticari Markalar ve Grafikler de dahil olmak üzere bu Feragatnamede 

yer alan "Bilgi" lerin tam mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Bu Feragatnamenin 

hiçbir bölümü, IDS'in önceden yazılı sözleşmesi olmaksızın herhangi bir biçimde kullanılamaz 

veya çoğaltılamaz. 

ii. Bu Sorumluluk Beyannamesinin herhangi bir hükmünün geçersiz, kanunsuz veya bir hukuk 

kuralının uygulanamayacağı durumlarda, tüm diğer hükümler yine de tam ve etkili kalacaktır. Bu 

Feragatnamede yer alan herhangi bir hüküm, herhangi bir zamanda herhangi bir hak, imtiyaz veya 

hukuk yolunu uygulamak ya da yerine getirmek için başarısız olması, bu tür hükümlerin, hakların, 

telafi ya da ayrıcalıklardan feragat olarak addedilmeyecektir. 

iii. Bu Sorumluluk Reddi İtalya'nın yasalarına uygun olarak yorumlanacak, yönetilecek, 

yorumlanacak ve uygulanacaktır. Alıcı, burada, Pisa'nın münhasır yetkisine 

 

2. Ürünlerin Kurulumu ve Kullanımı İçin İlk Önlemler. 

i. Alıcı, satın alınan Ürünleri kurmak ve kullanmak için, IDS tarafından Ürünlerin sağladığı resmi 

belgelere ("Referans Dokümantasyonu") istifade edecek ve kullanımlarını sınırlayabilecek veya 

yasaklayabilecek ulusal kanunlara ve gerekliliklere uyumu dikkatli bir şekilde tespit edecektir. 

 

ii. Toplu Alanlarda / Yollarda dolaşım yoluyla hareket eden ürünler için, trafik akışlı olsun olmasın, 

Alıcı / Kullanıcı, yerel otoritenin ve / veya şantiye sahibinin spesifik usullerine uygunluğunu 

onaylayacaktır. IDS, Ürünlerin Kamu Alanlarında / Yollarda yetkisiz kullanımı sonucunda ortaya 

çıkan, kısıtlı olmaksızın, gelir kaybı veya kâr kaybı da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı, özel, 

arızi veya sonuçta ortaya çıkan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. 

iii. IBIS Ürünleri Ailesi için, Alıcı / Kullanıcı aşağıdakileri garanti eder: 

 bu ürünlerin kimyasal, biyolojik, nükleer balistik silahların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi 

veya kullanımı için kullanılmadığını kabul eder. Alıcı / Kullanıcı, bu maddenin şartlarına 

uymadığı için herhangi bir yükümlülüğe (avukat ücretleri dahil) karşı IDS'yi savunacak, 

tazmin edecek ve tutacaktır. 

 IBİS ürünlerinin hiçbir operasyonu veya kullanımı, belirlenen Operatör / Kullanıcılar, 

Alıcı'nın bildireceği ve kabul ettiği IDS spesifik prosedürüyle tanımlanan IBIS Kullanıcı 

Sertifikasına sahip olmadan önce başlatılacaktır. 

iv. Otomatik veri işleme ve analizi "Araçlar", yani IBIS Ürünleri ile birlikte belirli "Operasyonel" 

yazılım içeren ürünler için, Kullanıcı bu "Araçlar" tarafından sağlanan sonuçların hatasız 

olmayabileceğinin farkında olmalıdır. Yalnızca bu Araçlar tarafından sağlanan sonuçlara tamamen 

güvenen kullanıcılar, kendi sorumluluğu altındadır. 

v. Hiçbir durumda IDS, Ürünlerin, ayrı olarak veya diğer ürünlerle birlikte kullanılmasıyla ortaya 

çıkan, kâr kaybı veya gelir kaybını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan özel, doğrudan, dolaylı, 

arızi, arızi, cezai veya cezai zararlardan sorumlu değildir. ürünleri veya yukarıdaki "Araçlar" 

tarafından sağlanan sonuçlara dayanıyordu. 

 

3. Ürünlerin "Kullanımı" için Feragat. 

i. Kullanıcı, Ürün için IDS tarafından sağlanan resmi "Referans Dokümantasyonu" nda sağlanan 

talimatları, özellikle Ürünün doğru bir şekilde kurulması ve kullanılması için tüm özel adımları ve 

tavsiyeleri içeren Kullanıcı Teknik Kılavuzunu takip etmelidir. 

ii. Hiçbir durumda, IDS, kullanım için talimatların ve reçetelerin eksik veya eksik bir şekilde yerine 

getirilmesinden kaynaklanan, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kâr kaybı veya gelir kaybı 

da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan özel, doğrudan, dolaylı, arızi, arızi, cezai veya 

cezai zararlardan sorumlu değildir. ürünlerin ayrı ayrı veya diğer ürünlerle birlikte, özellikle 

aşağıdaki ana hususlar için: 

a. Sınırlama dışında, uygun ve yeterli teknik / bilimsel bilgi olmadan ya da belirli eğitim 

olmadan IDS Ürünlerin Kullanımı. 

b. Ürün tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarının / sonuçlarının kullanılması, 

yeterli kontrol prosedürleri ve uzman personel tarafından yapılan değerlendirme 

yapılmaksızın güvenlik yönlerini hedeflemektedir. 



4 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. OPERA 

  DUO System  – Kullanıcı Klavuzu  

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 
 

 

 

c. Ekipmanların (HW Ürünleri için) IDS'in açık yazılı yetkisi olmadan açılması. 

 

d. Ürünler için yetkisiz değişiklikler ve eklemeler. 

e. Çalışmayan ekipman veya şüphelenilen ekipmana (PC esas olarak) bağlı olan Ürünlerin, 

IDS tarafından açıkça izin verilmeyen, IDS'nin istenen özelliklerine uygun olmayan 

özelliklere sahip olanların kullanılması. 

f. Elektrik ve telekomünikasyon ağlarının, doğrudan IDS veya delegeleri tarafından 

yönetilmeyen zayıf veya hatalı işletilmesi. 

g. IDS Ekipmanları ile bağlantılı üçüncü kişilerin Kötü veya hatalı işlem Yazılım / 

Donanım. 

h. Ürünlerin teslimatı sonrasında bulaşan Yazılım Virüsü nedeniyle zayıf veya hatalı 

kullanım. 

i. Şüphelenilenler, kazalar, elektrostatik şoklar, yanıp sönme, yangın, deprem, sel veya diğer 

doğal felaketler veya beklenmeyen olaylarla karşılaşan ürünlerin kullanımı. 

 

j. Ürünlerin, IDS tarafından belirtilen "Çalışma Sıcaklığı Aralığı" sınırları dışında 

kullanılması veya depolanması. 

 

4. "IBIS Ailesi" Ürünleri için Feragat. 

 

i. IBIS Ürünleri, belirli bir olayın "kararlılık koşulları" nın izlenmesinde Kullanıcı'ya yardımcı 

olabilmek için sonuçlar / sonuçlar verebilen otomatik veri işleme ve analizi özel "Operasyonel" 

yazılımı içerir. 

ii. Bununla birlikte, IDS, Kullanıcılara, sonuçlarını bozabilen ve yanlış veya eksik alarmlar üreten 

IBIS performansının iki ana faktörden etkilenebileceğini hatırlatmakla yükümlüdür: 

a. operatör / ler tarafından sunulan parametreler. 
b. (IBIS tarafından kullanılan radar teknolojisi, "dengesiz eğimlerin izlenmesi için en 

güvenilir seçenekler arasına girse de"). 

Bu nedenle, Açık Erişim Madenciliği dahil olmak üzere kararsız yamacın gerçek zamanlı olarak 
iii. izlenmesi gibi IBIS Ürünleri "Koruma için Kritik İzleme" uygulamalarında kullanıldığında 

Kullanıcı, "gözlemlenen hedeflerin istikrar koşullarının değerlendirilmesinin" yapılmasına dikkat 

edilmelidir. yetenekli ve sertifikalı operatöre, IBİS veya bu amaçla kullanılan diğer ekipman 

tarafından sağlanan verileri anlayabilme; IDS tarafından resmen eğitilmiş ve düzenli olarak 

güncellenen operatörler ("IBIS Kullanıcı Sertifikası" sahibi olan) yalnızca IBIS ürünlerini 

kullanmaları için izin verilir. 

iv. IDS, bu tür bir güvenden veya operatör tarafından IDS tarafından verilen "IBIS  Kullanıcı 

Sertifikası" nı taşımayan IBIS Ürünlerinin kullanımı için doğabilecek herhangi bir doğrudan, 

dolaylı, arızi veya sonuçta meydana gelen hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Otomatik 

veri işleme / analiz araçlarından elde edilen bilgilere tamamen güvenen herhangi bir Alıcı veya 

Kullanıcı, yalnızca kendi sorumluluğunuzdadır ve sertifikalı olmayan operatörler tarafından 

gerçekleştirilen işlemler sırasında IBIS ürünlerine neden olabilecek olası zararlar geçerli 

yürürlükteki Garanti Koşulları kapsamına girmez . 
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A. Standart Garanti Koşulları 

Garanti Koşulları 

1. IDS Ingegneria dei Sistemi SpA (bundan böyle IDS veya Satıcı olarak anılacaktır), ürünlerinin, tescilli ve sertifikalı teslim 
tarihinden itibaren 12 aylık bir süre boyunca, ürünlerinin üründe ve işçilikte herhangi bir kusur bulunmadığını garanti etmektedir 

("Geçerlilik Süresi"). bu belgede bulunan "Garanti Kayıt Formu" nda. IDS, IDS'ye iade edilen ve normal kullanım sırasında 

kusurlu veya kusurlu olan IDS'in kararında bulunan, hatalı bulunan Ürünleri ("Hatalı Parçalar") onarır veya değiştirir. Satıcının 
yükümlülükleri, aşağıdaki hatalı Parçalar için geçerli değildir: 

(a) Alıcı düzgün bir şekilde depolamıyor, kuruyor, kullanıyor veya bakım yapmıyorsa; 

(b) Alıcı, Satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmayan değişiklikleri yapmak veya testler yapmak; 

(c) Alıcı, herhangi bir amaçla ölüme maruz kalma veya bir kazada hasar gören doğal afet veya felaketlerden dolayı 
herhangi bir şekilde kötüye kullanıma maruz kalmıştır. 

(d) IDS personeli dışında onarım yapılır; IDS tarafından sağlanmayan HW / SW aksesuarları kurulmuş olan; IDS 
tarafından verilenlerden farklı teçhizata entegre edilmiş veya bağlıdır (PC veri Kaydedici, IDS spesifikasyonlarına 
uygundur); 

(e) Kimlik denetleme talimatı uyarınca hangi işletme yazılımı yüklenmedi (bkz. Veri Toplama Yazılımı için IDS Kullanıcı 
Kılavuzu); 

2. Satıcı Ürünleri, bir Lisans sözleşmesi (EULA) kapsamında sağlanan otomatik veri işleme ve analiz araçlarıyla (SW) özel 

"Operasyonel" yazılım içerebilir. Bu araçların sağladığı bilgi / sonuçların doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba 
gösterilmesine rağmen, bunlar insan analizi için bir alternatif olarak tasarlanmamalıdır; Bunun yerine, bir danışma görevlisi 

olarak düşünülmeleri ve kullanıcıların sağladığı sonuçlara tamamen güvenmemeleri gerekir. Hiçbir koşul altında IDS, SW'nin 

kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını garanti etmektedir. SW, herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. 
IDS, normal kullanımda SW destek ortamının malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağının yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altmış (60) gün boyunca garanti verir; bu durumda yukarıdaki a) maddesinin hükümleri uygulanır 

3. Alıcının perakendecilerine ve müşterilerine, hatta nihai tüketicilere kadar, tüketicilerin haklarıyla ilgili yürürlükte olan Avrupa 
Birliği yasalarına uygun olarak verdiği farklı herhangi bir garanti, yine de IDS ile bağlantı kurmaz. 

4. Yukarıda belirtilen garanti, diğer tüm çözüm yollarını kapsamamaktadır ve Alıcı ve perakendecileri ve müşterileri için öngörülen 
tek ve münhasır çareler olarak kabul edilmelidir; bu, IDS Ürünleri satın almak, herhangi bir sınırlama ve / veya tahliye işleminin 

mevcut garanti ile sağlanan sorumluluk, (I) üretici sorumluluğu ile ilgili mevzuata istinaden ve (II) yürürlükte olan yasanın 

sağladığı garantiye istinaden, üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğa atıf yapılır. 

 
B. Garanti Prosedürü 

1. Garanti koşullarının uygulanmasına devam etmek için, Arızalı Parçaları iade etme iznini almak için Alıcı'nın IDS Müşteri 
Hizmetleri Ofisiyle temasa geçmesi gerekir. 

2. Arızalı Parçaları bir kez IDS tarafından alınan onarım veya değiştirme için uygun olduklarını doğrulamak için denetlenecektir .. 

3. Alıcı, Arızalı Parçaların uygun bir ambalajla IDS'e geri gönderilmesini sağlamaktan sorumludur (arıza nedenini daha iyi anlamak 
için orijinal ambalajın kaydedilmesi önerilir); IDS, kötüye kullanım, yanlış kullanım, ihmal, kaza kayıpları ya da nakliye 

esnasındaki hasarlardan dolayı hasar gören Hatalı Parçalar'ı onarmaya ya da değiştirmeye mecbur kalmaz. 

4. Garanti süresi içinde iade edilen Ürünlerin Nakliye ücretleri aşağıdaki gibidir: 

(f) 

(g) 

Alıcı Adresinden'nden Satıcı adresine nakliye masrafları, Incoterms CIP'ye göre, Alıcı tarafından karşılanmaktadır. 

Satıcı Adresinden'nden Alıcı adresine  Incoterms CIP'ye göre nakliye ücreti, Satıcı tarafından karşılanmaktadır. 

5. Onarımlı veya değiştirilmiş Arızalı Parçalar üzerindeki garanti süresi, hangisi daha sonra gelecekse, Arızalı Parçalar üzerinde 6 
(altı) ay veya garanti süresinin sona ermesidir. 

C. IBİS Ürünleri İçin Özel Garanti Koşulları 

Yukarıdaki A ve B Maddelerinde tanımlanan Garanti koşullarına halel gelmeksizin, aşağıdaki özel koşullar IBIS ürünleri için 

geçerlidir. 

1. IDS, isteğe bağlı olarak ekipmanın ömrü boyunca yapılacak özel Destek ve Bakım Planlarını Alıcıya sunar. Bu planlar, satın 
alınan ilgili seçeneklerde detaylandırılan özel Garanti şartlarını ortaya koymaktadır. 

2. IBIS Ürün Ailesi, AB ihracat kontrol rejimi 428/2009 Sayılı Konsey Tüzüğüne ve ardışık düzeltmelere göre ihracat / ithalat 
düzenlemelerine tabidir. IBIS F ürün ailesi için ihracat kategorisi 6A008.d'dir. Alıcı, IBIS Ürünlerinin satın alınmasını garanti 

eder: a) herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal ederek veya ambargo veya başka türlü kısıtlanmış ülkeleri ihlal ederek 

doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının ülkesine geri ihraç edilemez, b) kimyasal, biyolojik, nükleer balistik silahların tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi veya kullanımı. Ürünlerin varış ülkesinde ihraç / ithalat prosedürlerine ilişkin kanuni bilmek Alıcı'nın 

sorumluluğundadır. Alıcı, Alıcının bu maddenin şartlarına uyulmaması nedeniyle doğan her türlü sorumluluğa (avukat ücretleri 

de dahil olmak üzere) karşı Satıcıyı savunacak, tazmin edecek ve Satıcı'yı zarara uğramayacaktır. Yetkili Makamlar, IDS 
tarafından halihazırda kabul edilmiş bir satınalma siparişinin iptaline yol açan bir ihracat kısıtlaması çıkarsa, yalnızca çıkarları 

olmadan ödenen hesaplara Alıcı'ya geri dönmekle sorumlu olacaktır. Alıcı, Ürünlerin bulunduğu ülkede yürürlükte olan yasa ve 

prosedürlere uyacaktır. 

3. IBIS, Opencast Madenciliği dahil olmak üzere kararsız yamacın gerçek zamanlı olarak izlenmesi gibi güvenlik amaçlı 

uygulamalar için Kritik İzleme'de kullanılabilir. Alıcı, gözlemlenen hedefin istikrar koşullarının değerlendirilmesinin, yetenekli 

ve sertifikalı operatöre IBIS veya diğerleri tarafından sağlanan veriyi anlaması için görevlendirilmesi gerektiğini bildirecek ve 
kabul edecektir. Aslında, IBİS'in performansı, operatörler tarafından getirilen parametreler veya sonuçlarını bozabilen belirli 

çevre koşulları tarafından etkilenebilir, böylece yanlış veya eksik alarmlara neden olabilir. 

4. IDS, bu tür bir güvenin neden olduğu doğrudan, dolaylı, arızi veya dolaylı hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. 
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Contacts 

IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. – GeoRadar Division 

Via Enrica Calabresi, 24 – Loc. Montacchiello 

56121 PISA - ITALY 

Tel: +39.050.312411 

Fax: +39.050.3124205 

inforis@idscorporation.com 

 
Customer Care department: 

customercare.gpr@idscorporation.com 

Tel.: +39.050.3124356 

 
Sales & Marketing department: 

sales.gpr@idscorporation.com 

Tel.: +39.050.3124352 

veya IDS tarafından onaylanmış bir eğitim kursuna başlamayan işletmeci tarafından IBIS Ürünlerinin kullanımı için. Yalnızca 

otomatik veri işleme / analiz araçlarından veya IDS tarafından onaylanmış bir eğitim kursu almayan operatörler tarafından elde 

edilen bilgilere tamamen güvenen herhangi bir kişi veya kuruluş kendi sorumluluğunuzdadır 

D. Sınırlı Sorumluluk 

Yukarıdaki C maddesinde belirtilen yükümlülüğün hariç tutulmasına halel getirmeksizin. 

1. Bu Sözleşmeyle ilgili Satıcının tek yükümlülüğü ve sorumluluğu, Ürün'ün onarımı veya değiştirilmesi ile veya Satıcının tek 

seçenekinde satın alma fiyatının iadesi ile sınırlandırılacaktır. Bu madde, taleplerin sözleşme, garanti, haksız fiil (ihmal dahil 

olmak üzere), katı yükümlülük veya başka bir şekilde olup olmamasına bakılmaksızın, Ürünlerin kusurlarına veya 
uygunsuzluğuna dayalı talepler için tek ve özel çözümleri ortaya koymaktadır. 

Satıcının herhangi bir derece ihmali, katı sorumluluk, sözleşmenin ihlali, garanti, doğruluğa, güvenirliliğe veya güncelliğe 
dayanan talepler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Satıcı'nın kendi alt yüklenicilerini veya tedarikçilerini de 

içeren herhangi bir ve tüm hak talepleri için toplu sorumluluğu SWS, patentler veya diğer bilgilerle sağlanan bilgilerin, satın 
alınan Ürünler için IDS tarafından nakde çevrilen ve talep üzerine ortaya çıkan meblağı aşmayacak ve söz konusu sorumluluk 

garanti süresi sona erdiğinde sona eriyor. 

mailto:inforis@idscorporation.com
mailto:customercare.gpr@idscorporation.com
mailto:sales.gpr@idscorporation.com
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! 

WARNING 

 

TEMİZLİK BİLGİLERİ 

 

Cihazın harici parçalarını temizlemeden önce, güç kaynağı 

kablosu da dahil olmak üzere tüm kabloların sökülmüş 

olduğundan emin olun. Nemli bir bez kullanılıyorsa, ekipmanın 

elektrikli bileşenlerine zarar vermemek için çok ıslak 

olmadığından emin olun. Kabloları tekrar bağlamadan önce 

ekipman tamamen kuruyana kadar bekleyin. 

Opera Duo, nemli bir bezle periyodik olarak temizlenmelidir. 

 
Solvent veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. 

Sıvıyı doğrudan çeşitli konnektörlerin elektrik kontaklarına 

uygulamayın. PC TFT monitörünü temizlemek için belirli bir 

sprey kullanılıyorsa, parlayıcı olmadığından emin olun; Her 

halükarda doğrudan ekrana püskürtmeyin, bunun yerine 

temizleme bezi üzerine püskürtün. 
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PİL SÖKME BİLGİLERİ 
 

Laptop Batteries (X2): 

Tip: Li-ion Özellikleri: 

7.2 V 3.4 Ah 

Çıkarma talimatları: 

1. Çekmeceyi pil sembolüyle açın; 
2. Çıkıntıyı çekerek pil takımını çıkarın. 

 

 

Radar pilleri:   

Üretici FIAMM FG21202 / SAFT MP176065 Type: 

Şarj edilebilir kurşun asit/ şarj edilebilir lityum-iyon 

Characteristics: 12V & 12Ah / 15V & 6.8Ah 

Çıkarma talimatları: 

1. Pili cihazdan çıkarın: 

a. konnektör kanatlarını çekin; 

b. konnektörleri ayırın; 
2. Kayışı açarak kapağı çıkarın (isteğe bağlı). 
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GERİ DÖNÜŞÜM 

 

 
Ekipman üzerinde gösterilen tekerlekli çöp kutusu simgesi, ömrünün 

sonunda ürünün diğer atıklardan ayrı olarak geri dönüştürülmesi gerektiğini 

belirtir. 

 

Bu ürünün kullanım ömrünün sonunda ayrı atık bertarafı IDS tarafından 

organize edilecek ve yönetilecektir. Donanımı imha etmeye karar 

verdiğinizde, IDS ile iletişime geçin ve cihazın kullanım ömrü sonunda ayrı 

olarak toplanmasına izin vermek için IDS'nin kurduğu sistemi izleyin. 

 

Sonraki geri dönüştürme, işleme tabi tutma ve çevre dostu atıklar için ayrı ayrı toplama, 

çevreye ve sağlığa gereksiz etkilerden kaçınmaya ve ekipmanı oluşturan malzemelerin 

tekrar kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini desteklemeye katkıda bulunur. Bu 

ürünün sahipleri tarafından sınıflandırılmamış atık olarak yetkisiz bir şekilde elden 

çıkarılması, ulusal yönetmeliklerle öngörülen bir idari cezaya yol açacaktır. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Amaç 

Bu el kitabı Opera Duo sisteminin nasıl kullanılacağını açıklar. 
 

1.2 Uygulama Alanı 

Bu sistem, yeraltı kamu hizmetleri yerelleştirme ve haritalama için ayrılmıştır ve inşaat 

mühendisliği alanında uygulamalar için kullanılır. 

 

1.3 Tescilli Marka 

Windows 7 ve Windows 8, Microsoft Corporation'a aittir. Google, 

Google Inc.'e aittir. 

1.4 Referans 

1.4.1 Yönetmelik 

 

AVRUPA YÖNETMELİĞİNE UYGUNLUK 
 
 

Ekipman, müteakik degisiklikler de dahil olmak üzere AT düzenlemeleri 

tarafindan belirlenen asagidaki gerekliliklere ve bu düzenlemeleri 

uygulayan üye ülkeler tarafindan belirlenen mevzuata uygundur: 

1999/05/EEC Radyo Yönergesi 

Uyarı: Bu ekipman endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır 

(A sınıfı cihazlar). Konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarında, bu cihaz 

radyo parazitleri oluşturabilir: bu durumda, kullanıcının uygun önlemleri 

almaya çalışması gerekebilir. 

 
Cihaz, performansını düşürebilecek harici elektromanyetik alanların 

varlığına duyarlıdır. 



16 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu  

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 
 

 

 

 

ABD'li MÜŞTERİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT 

 
FCC ID: UFW-OPERADUO 

This device complies with part 15 of the FCC Rules: 

Operation is subject to the following conditions: 

1. This device may not cause harmful interference, and 

2. This device must accept any interference received, Including interference that may cause undesired 

operation 

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 

compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

Operation of this device is restricted to law enforcement, fire and rescue officials, scientific research 

institutes, commercial mining companies, and construction companies. Operation by any other party is a 

violation of 47 U.S.C. § 301 and could subject the operator to serious legal penalties. 

Coordination Requirements. 

(a) UWB imaging systems require coordination through the FCC before the equipment may be used. The 

operator shall comply with any constraints on equipment usage resulting from this coordination. 

(b) The users of UWB imaging devices shall supply detailed operational areas to the FCC Office of 

Engineering and Technology who shall coordinate this information with the Federal Government through 

the National Telecommunications and Information Administration. The information provided by the UWB 

operator shall include the name, address and other pertinent contact information of the user, the desired 

geographical area of operation, and the FCC ID number and other nomenclature of the UWB device. This 

material shall be submitted to the following address: 

Frequency Coordination Branch., OET 

Federal Communications Commission 

445 12th Street, SW 

Washington, D.C. 20554 

ATTN: UWB Coordination 

(d) Users of authorized, coordinated UWB systems may transfer them to other qualified users and to 

different locations upon coordination of change of ownership or location to the FCC and coordination with 

existing authorized operations. 

(e) The NTIA/FCC coordination report shall include any needed constraints that apply to day-to-day 

operations. Such constraints could specify prohibited areas of operations or areas located near authorized 

radio stations for which additional coordination is required before operation of the UWB equipment. If 

additional local coordination is required, a local coordination contact will be provided. 

(f) The coordination of routine UWB operations shall not take longer than 15 business days from the receipt 

of the coordination request by NTIA. Special temporary operations may be handled with an expedited turn- 

around time when circumstances warrant. The operation of UWB systems in emergency situations 

involving the safety of life or property may occur without coordination provided a notification procedure, 

similar to that contained in CFR47 Section 2.405(a)-(e), is followed by the UWB equipment user. 

 

 
Notice: Use of this device as a wall imaging system is prohibited by FCC regulations. 
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All information contained in this document is property of IDS. All rights 
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CONFORMITÉ D’EXPOSITION AUX FRÉQUENCES 

RADIO 

 

Le produit doit être à au moins un mètre de l’utilisateur lorsqu’en opération. 

Le niveau de densité de puissance à une distance de 1 mètre et plus est de 1 

W/cm
2  

(0.01 W/m
2
), ce qui est nettement inférieur aux niveaux spécifiés 

par la réglementation en vigueur. 

Ainsi, ce produit ne représente aucun risque pour la santé et la sécurité 

lorsqu'il est exploité dans les conditions d'utilisation prescrites. 

RADIO-FREQUENCY EXPOSURE COMPLIANCE 

 

This product  operated is usually operated at least 1 m from the operator. 

Typical power density levels at a distance of 1 m or greater is below 1 

W/cm
2 

(0.01 W/m
2
) which are far below the levels specified by the 

current regulations. 

Thus, this product pose no health and safety risk when operated in the 

normal manner of intended use. 

KANADA MÜŞTERİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT IC Certification 

Number: IC:8991A – OPERADUO 

This device complies with the requirements of IC Standard RSS-220 

This Ground Penetrating Radar Device shall be operated only when in contact with or within 1 m of the ground. 

This Ground Penetrating Radar Device shall be operated only by law enforcement agencies, scientific research 

institutes, commercial mining companies, construction companies, and emergency rescue or firefighting 

organizations. 

NOTE IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS CANADIENS 

Numéro de certification IC:8991A – OPERADUO 

 

Cet appareil est conforme aux exigences de la norme RSS IC-220 

Cet équipement géoradar doit être utilisé que lorsqu’il est en contact ou à moins de 1 mètre du sol. 

Cet équipement géoradar doit être utilisé que par des organismes d'application de la loi, des instituts de recherche 

scientifique, des sociétés minières commerciales, des entreprises de construction et de secours d'urgence ou les 

organisations de lutte contre les incendies. 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

 

 

 

1.5 Kısaltmalar ve Tanımlar 

1.5.1 Kısaltmalar 

DAD: Digital Antenna Device 

RADAR: Radio Detection And Ranging 

USB: Universal Serial Bus 

GPR: Ground Penetrating Radar 

HDOP: Horizontal Dilution Of Precision 

RTK: Real Time Kinematic 

LAN: Local Area Network 

GPS: Global Positioning System 

AC: Alternate Current 

NMEA: National Marine Electronics Association 

CORS: Continuously Operating Reference Station 

UHF: Ultra High Frequency 

GSM: Global System for Mobile communications 

WMS: Web Map Service 

DXF: Digital eXchange Format 

KML: Keyhole Markup Language 

GIS: Geographic Information System 

 
 

1.5.2 Tanımlar 

Ham veri: bir saha araştırması sırasında elde edilen işlenmemiş veriler. 

Haritalar: alınan radar sinyalindeki değişikliği tarama yönüne göre gösteren grafikler. 

 
Anket: Büyük bir aratırmanın tüm alanlarını kapsayan çalışmaya verilen isim: tipik olarak 

bütün bir bölge ya da geniş bir kentsel alan. 

Tarama: önceden bilinen bir yolun başından sonuna kadar anten arabasının tek bir 

hareketi. 

Ayar: bir ekipmanın veya bir yazılım işleminin başlatılması. 

Enkoder: Taramanın başlangıcından Kontrol Ünitesine geri dönen mesafeyi sürekli olarak 

bildiren bir mesafe ölçüm cihazı. 

Verici: antenin radar sinyallerinin yayınlanması için ayrılmış kısım. 

Alıcı: antenin radar sinyallerinin algılanmasına ayrılmış kısmı. 

Yardımcı Araçlar: Dedektör Duo'nun aradığı nesneler, yani gaz ve su tedarik eden 

borular, elektrik kabloları, vb. 
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2. GENEL BAKIŞ 

2.1 İçindekiler 

Bu kılavuz aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır: 

Bölüm. 1: Giriş. 

Bölüm. 2: Genel bakış. 

Bölüm. 3: Donanım açıklaması. 

Bölüm. 4: Sistem montaj prosedürü. 

Bölüm. 5: Ouverture Yazılım Rehberi. 

Bölüm. 6: IDS Geomap Rehberi 

Bölüm. 7: Ön işyeri araştırması. 

Bölüm.8:. Alan Çalışması Prosedürü 

Bölüm 9:. GPS gereksinimleri 

Bölüm 10: Çevrimiçi yardım 

 

 

2.2 Amaçlanan okuyucu 

Bu kılavuzun okuyucusu, Opera Duo için IDS eğitimine tabi olan sistemi kullanmadan 

sorumlu teknisyendir. 
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3. OPERA DUO DONANIM TANIMI 

Opera Duo sistemi şu bölümlerden oluşmaktadır: 

 Opera Duo ana gövdesi 

 Dizüstü (Opera Duo yazılımı ile) 

 Pil 

 Şarj Aleti 

 Püskürtme desteği (isteğe bağlı) 

 GPS desteği (isteğe bağlı) 

Bu bölümde bu parçaların açıklaması yer almaktadır. 

Sistemin, arabadaki ve çalışma konumundaki iki versiyonunun boyutu, 

Fig. 3.1, Fig. 3.2, Fig. 3.3 and Fig. 3.4. 
 

 

 

Fig. 3.1 – İki tekerlekli sistem büyüklüğü, açık 
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Fig. 3.2 – İki tekerlekli sistem boyutu kapalı 
 

 

 

Fig. 3.3 – Dört tekerlekli sistem büyüklüğü, açık 
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Fig. 3.4 – Dört tekerlekli sistem boyutu, kapalı 
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3.1 Opera Duo ana gövdesi 

Sistemin ana gövdesi, kolay nakliye için katlanabilir, iki şekilde mevcut olan bir arabadan 

oluşur: 2 veya 4 tekerlekli; aşağıdaki alt bileşenler içerir: 

 Anten

 Kontrol ünitesi

 Enkoderler

 Tutma Kolu

 Tekerlekler

 Dizüstü bilgisayar desteği

Sistem aynı zamanda anten kapakları ve arka tekerlekler ile sağlanacaktır(bkz Fig. 3.5) 

Fig. 3.5 – Opera DUO anten ve jant kapakları 

3.1.1 Anten 

Opera Duo, 250 ve 700 MHz'lik çift frekanslı bir antene sahiptir. 

700 MHz anten, kullanıcıya, toprak koşullarına bağlı olarak 2-3 metre derinliğe kadar 

sığ hedefleri görmek için kullanılır. 
250 MHz anten, zeminden daha derin, daha büyük hedefleri görmek için kullanılır. 
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3.1.2 Kontrol Ünitesi 

Kontrol Ünitesi veya DAD, antenin, dizüstü bilgisayarın ve kodlayıcı ile iletişim 

kurduğundan sistemin merkezi parçasıdır, böylece tüm sistemler birlikte çalışır. 

DAD anten kutusuna yerleştirilmiştir ve açma / kapama düğmesini açmak için bir güç 

düğmesi vardır (Bkz Fig. 3.6). 

Kontrol Biriminin özellikleri: 

Voltaj: 12 V +/- 10% 

Çevre özelliği: IP 65 

Emilen güç: 8 W 

Çalışma sıcaklığı: -10/+40 °C 

Fig. 3.6 – DAD güç düğmesi 

3.1.3 Metre Sayacı (Enkoders) 

Opera Duo, alıcı mesafe ölçümü için iki kodlayıcı kullanır, her biri tekerleklerden 

birinin içine yerleştirilmiştir. 

Bu özellik, zaman zaman yalnızca tek bir tekerlek zemine değen engebeli arazide bile 

mesafenin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar. 
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3.1.4 Tutma Kolu 

Opera Duo kulpu, ergonomik ve ayarlanabilir tutma koludur (Şekil 3.7) hem  
yükseklik hem de eğim ayarlanabilir (bkz. Paragraf 4.1). 

Fig. 3.7 – Opera Duo tutama kolu 

Dizüstü bilgisayar desteği tutma koluna monte edilmiştir (bkz. Paragraf 3.1.6). 

Tutama kolu ayrıca dizüstü bilgisayara giden Ethernet kablosunu da içerir(Fig. 3.8). 

Fig. 3.8 – Tutamaktaki Ethernet kablo fişi 
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3.1.5 Tekerlekler 

Opera Duo, 2 ve 4 tekerlekli versiyonlarla geliyor (Şekil 3.9); 2 tekerlekli versiyonda 

tubeless lastikler, 4 tekerlekli versiyonda arkadaki 2 tubeless lastik ve ön kısımda 2 katı 

lastik bulunuyor. 

Tubeless lastikler 2 barlık bir basınç ile şişirilmelidir. 

Fig. 3.9 – Opera Duo'nun iki ve dört tekerlekli versiyonu 

3.1.6 Dizüstü bilgisayar desteği 

Dizüstü bilgisayar desteğinin eğimi kullanıcı için en iyi görüntüleme açısını elde etmek 

için ayarlanabilir (Şekil 3.10). 

Destek, Şekil 3.10'da gösterilen iki vidanın vidalarını sökerek plastik plakayı çıkarması 

gereken farklı bir bilgisayarı tutmak için bir dizüstü bilgisayarı tutmak için yapılır. 

Fig. 3.10 – Dizüstü bilgisayar desteği 
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3.2 Dizüstü 

Sistem, Panasonic CF-H2 veya aynı ürünün daha üst modeli bir dizüstü bilgisayarı ile 

birlikte sağlanabilir (bakınız Şekil 3.11); ancak kullanıcı Opera Duo'yu aşağıdaki minimum 

gereksinimlerle uyumlu herhangi bir dizüstü bilgisayarla da çalıştırabilir: 

 Processor: i3 1.7 GHz

 RAM: 1 GB

 Open GL 2 veya daha yeni bir grafik adaptörü

 İşletim sistem: Windows 7

 Ethernet port

Bununla birlikte, optimum performans için aşağıdaki gereksinimleri önermekteyiz: 

 Processor: i5 1.7 GHz

 RAM: 2GB

 Open GL 2 veya daha yeni bir grafik adaptörü

 Ekran çözünürlüğü: 1024 X 786

 Operasyonel sistem: Windows 7

 Hard disk: 40 GB shock proof

 Seri port RE 232 (sadece GPS ile birlikte kullanılır)

 USB port

 Ethernet portu

Fig. 3.11 – Panasonic CF-H2 
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Yazılım yüklemeden önce kullanıcı, grafik bağdaştırıcısının sürücülerinin en son sürüme 

güncelleştirildiğinden emin olmalıdır. 

Örneğin, Intel grafik adaptörü için bu adımlar takip edilebilir: 

1. Dizüstü bilgisayarı internete bağlayın (kullanıcı bu işlemi IP adresini dinamik olarak

ayarlamalıdır);

2. Bir internet tarayıcısı açın ve http://www.intel.com/p/en_US/support/detect; adresine gidin

3. Güncellenmiş sürücüleri yükleyin;
4. IP adresini orijinaline tekrar değiştirin.

3.3 Pil 

Opera Duo sistemi tarafından kullanılan pil, Kontrol Birimine, oradan da Antene, 

Enkoder'e ve varsa Sprey desteğine güç sağlar; pil dizüstü bilgisayara veya varsa GPS'e 

güç sağlamaz. 

Opera Duo aküsü, 12 V / 12 AH'lik şarj edilebilir bir kurşun pildir (bkz. Şekil 3.12). 

Fig. 3.12 – Opera Duo pil 

http://www.intel.com/p/en_US/support/detect


29 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu 

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 

3.4 Şarj Aleti 

Akü şarj cihazı iki parçadan oluşur: AC 110/220'deki elektrik şebekesine bağlanacak 

şekilde, aküyü şarj cihazına ve şarj cihazının kendisine bağlayan küçük bir kablo (bkz. 

Şekil 3.13). 

Fig. 3.13 – Şarj Aleti 

Akü, sisteme bağlanırken veya çıkarıldıktan sonra şarj edilebilir. Her iki durumda da, pil 

şarj edilirken radarın açılmasının mümkün olmadığını unutmayın. 



30 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu 

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 

3.5 Püskürtme desteği 

Sprey desteği, radar ana gövdesine kolayca bağlanabilir ve anten barınağının üst 

kısmındaki bir sokete bağlanacak bir kablo (Şekil 3.14'deki mavi ok) ve kullanıcının 

sprey boya kattığı silindirik bir delik (kırmızı Şekil 3.14'deki ok). 

Fig. 3.14 – Püskürtme desteği 

Destek, dikey bir püskürtme spot marker ile birlikte kullanılmalıdır (bakınız Şekil 3.15). 

Fig. 3.15 – Dikey sprey nokta markerinin örneği 
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Püskürtme desteği, ilave bir püskürtme kutusu da içerebilen bir saklama çantası ile 

sağlanır (Şekil 3.16'ya bakın). 

Fig. 3.16 – Sprey destek saklama çantası 

3.6 GPS desteği 

GPS desteği, radar ana gövdesine monte edilmesi gereken ve GPS kutup tutan iki 

parçadan oluşmaktadır (bkz. Şekil 3.17) 

Fig. 3.17 – Depolama çantasındaki GPS Desteği 
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4. MONTAJ PROSEDÜRÜ

Opera Duo'yu monte etme prosedürü çok basit ve bir kişi tarafından uygulanabilir. 

Sistemi bir araya getirmek için şu adımları izleyin: 

1. Radar ana gövdesini açın (Par. 4.1);

2. Dizüstü bilgisayarı bağlayın (Par. 4.2);

3. Pili takın (Par. 4.3);

4. Püskürtme desteğini takın (isteğe bağlı, Par. 4.4);

5. GPS desteğini takın (isteğe bağlı, Par. 4.5).

4.1 Radar ana gövdesini açın 

Opera Duo ana gövdesini yere indirmek için orta tutamak düğmesine basın ve dümeni 

istenen açıyla yükseltin (Şekil 4.1). 

Fig. 4.1 – Opera Duo'yu açın 
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Kullanıcı aynı zamanda, tutamağın üst kısmındaki iki dikey düğmeyi kullanarak sap 

çubuklarının ve dizüstü desteğinin yüksekliğini ayarlayabilir (Şekil 4.2). 

Fig. 4.2 – Tutamak çubuğu ve dizüstü bilgisayar desteği yükseklik düzenleme düğmeleri 

Dizüstü bilgisayar desteğinin eğimi, yanlarındaki iki yatay kilidi açarak değiştirilebilir 

(Şekil 4.3). 

Fig. 4.3 – Dizüstü bilgisayar destek eğilimi düzenlemesi 
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2 tekerlekli versiyonda, ön kolu doğru konuma getirerek anten hareketi engellenebilir 

(Şekil 4.4); Kol orta konumdaysa, antenin hareket kabiliyeti sınırlı olur, kaba araziler için 

faydalıdır; sol pozisyon katlanmış sistemin taşınması için kullanılır. 

Fig. 4.4 – İki tekerlekli versiyon için anten kilitleme kolu 

4 tekerlekli versiyonda, anten, Şekil 4.5'de gösterilen kayışı çekerek yere hafifçe 

kaldırılabilir. 

Fig. 4.5 – Anten yükseklik ayarı 
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4.2 Dizüstü bilgisayarı bağlama 

Radar ana gövdesi üzerindeki dizüstü bilgisayar desteği cırt şeritlerle tamamlanmıştır; 

dizüstü bilgisayarı destek üzerine bağlamak için, desteğin cırt şeritleri dizüstü 

bilgisayardaki cırt şeritlerine sıkıca bağlanıncaya kadar bastırın (Şekil 4.6'ya bakın). 

Fig. 4.6 – Diz üstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar desteğinde cırt cırt bantlar 

Radarla birlikte verilen dizüstü bilgisayarda Velcro şeritleri zaten mevcut veya sonradan 

eklenebilir; bunun yerine başka bir dizüstü bilgisayar kullanılıyorsa, kullanıcının dizüstü 

bilgisayara Velcro şeritleri takması gerekir. 

Dizüstü bilgisayar yerleştirildikten sonra kullanıcı Ethernet kablosunu bağlamalıdır (Şekil 4.7). 

Fig. 4.7 – Ethernet bağlantısı 



IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu 

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 

36 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

Panasonic CF-19 gibi farklı bir dizüstü bilgisayar kullanılıyorsa, üst tutma plakası cırt 

uygulamasından önce destekten çıkartılmalıdır, bkz. Paragraf 3.1.6. 

4.3 Pili takma 

Pili takmak için, metalik halkayı çevirip çekerek özel bölmeyi açın (Şekil 4.8), bataryayı 

plastik konektör radarın önüne bakacak şekilde kaydırın (Şekil 4.9) ve daha sonra 

bölmeyi kapatın. 

Fig. 4.8 – Pil bölmesi 

Fig. 4.9 – Pil bağlantısı 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

4.4 Sprey desteğini takın 

Sprey desteği, zeminde hedefleri işaretlemek için spreyin tutulması ve yönlendirilmesi 

için isteğe bağlı bir bileşendir. 

Bu adımları izleyerek antenin iki tarafına da monte edilebilir: 

1. Sprey desteğinin alt kısmındaki kilitleri açın (Şekil 4.10);

Fig. 4.10 – Püskürtme desteği ve kablo 

2. Radar ana gövdesine püskürtme desteğini sabitleyerek önce üst kısmı ve sonra da

alt kısmını yerleştirin (Şekil 4.11);

Fig. 4.11 – Püskürtme desteği sabitleme 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

3. Sprey desteğinin alt kısmındaki kilitleme sistemini her iki taraftan kapatın (Şekil

4.12 ve Şekil 4.13);

Fig. 4.12- Kilitleme sistemi öncesi 

Fig. 4.13 - Kilitleme sistemi sonrası 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

4. Sprey kablosunu Şekil 4.14'te kırmızı okla gösterildiği gibi özel konektöre

bağlayın;

5. Püskürtme kutusunu, dağıtıcı aşağı gelecek şekilde desteğe sokun (Şekil.4.15).

Fig. 4.14 – Püskürtme desteği ve kablo bağlantısı 

Fig. 4.15 – Sprey kutusu ekleme 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

Opera Duo sistemi ile kullanmak zorunda olduğunuz püskürtme boyası aşağıdaki şekilde 

çalışmalıdır: 

- Valfin yatay olarak bastırılması gereken bir sprey boya gerekir (Şekil 4.16'daki mavi vana); 

- Püskürtme sprey boyasının uzaması boyunca akması gerekir ve püskürtme boyuna dik değildir. 

Fig. 4.16 - Opera Duo ile birlikte kullanabileceğiniz boyası türü 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

Fig. 4.17 – Mavi valfin ve kancanın doğru şekilde konumlandırılması 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

4.5 GPS desteğini takma 

GPS desteği, amacı GPS kutup tutmak olan iki metal parçadan oluşmaktadır. Bu kutup 

radarla verilmemektedir. 

GPS desteğini takmak için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Desteğin üst kısmını iki ayrı deliğe sokun (Şekil 4.18);

Fig. 4.18 – GPS desteği üst parça takma 

2. İki parçayı kullanarak alt kısmı Opera Duo ana gövdesine vidalayın, böylece iki

parça birlikte sabitlenir (Şekil 4.19).

Fig. 4.19 – GPS desteği alt parçaya sabitleme 
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4.6 Metre Sayacı(Enkoder) kalibrasyonu 

Sistemin ilk kez kullanıldığında metrik jantlar kalibre edilmelidir; bu işlem, gerçek ve 

ölçülen uzaklık arasındaki farkın her kaydedildiğinde de tekrar edilebilir. 

İlk olarak lastik 2 bar'lık bir basınca kadar şişirilmeli, daha sonra uygun yazılım aracını 

kullanarak tekerlek kalibrasyonuna geçilmelidir (bkz. Paragraf 5.6.2). 
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5. OVERTURE YAZILIM KLAVUZU

Opera Duo yazılımı, Ouverture, Opera Duo radar sistemi ile edinilen 

verilerin toplanmasını ve depolanmasını yönetir. 

5.1 Yazılım yükleme 

Yazılım yüklemesi öncesinde, kullanıcı grafik adaptörü sürücülerinin paragraf 3.2'de 

açıklandığı gibi güncellendiğinden emin olmalıdır. 

Yazılımı yüklemek için kullanıcının Ouverture-x.x.x.exe dosyasını (burada x.x.x sürüm 

numarasıdır) başlatması ve ekranın talimatını izlemesi gerekir. 

Ouverture kurulumcusu üzerinde sağ fare tuşuyla tek bir sefer tıklayın ve Yönetici olarak 

çalıştır seçeneğini seçin (Şekil 5.1). 

Fig. 5.1 - Ouverture yazılımı kurulumu 

Şekil 5.2'de gösterildiği gibi yeni bir pencere açılır. İlk seçeneği seçin ve İleri'ye tıklayın. 

Fig. 5.2 – Microsoft Visual C ++ 2010 
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Microsoft Visual C ++ kurulumu işlemi sona erdiğinde, Bitir'e tıklayın ve İleri'yi seçerek 

Ouverture yazılımının kurulumuna başlayın (Şekil 5.3). 

Fig. 5.3 - Ouverture yazılımını kurulumu 

Kabul Ediyorum düğmesini tıklayarak Lisansa katılıyorum (Şekil 5.4). 

Fig. 5.4 - Lisans anlaşması 
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Yazılımın kaydedileceği hedef Klasörünü seçin (Şekil 5.5). 

Fig. 5.5 – Hedef Klasörü Seçin 

Yeşil yatay çubuk hareket etmeye başladığında yazılım yüklemesi başlar (Şekil 5.6). 

Fig. 5.6 - Yükleme aşaması 



47 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu 

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 

Fig. 5.7 –Yazılım yüklemesi tamamlandı 

Son düğmesini tıklayın (Şekil 5.7). Şimdi Ouverture bilgisayarınıza kuruldu. 

Run Ouverture 01.01.00'da bir onay işareti bırakırsanız, Şekil 5.8'deki gibi otomatik 

olarak Ouverture'un Ana Menü'yle yeni bir pencere açılır. 

Fig. 5.8 – Ana Menü 
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5.2 Ana Menü 

Ouverture ana menüsü 5 komut içerir (Şekil 5.8): 

1. New Project (Yeni Proje) (bakınız paragraf 5.3)

2. New Assisted Project(Yeni Destekli Proje) (bakınız paragraf 5.4)

3. Open Project (Proje Aç) (bkz. Paragraf 5.5)

4. Settings (Ayarlar) (Paragraf 5.5'e bakınız)

5. Exit (Çıkış)

Ekranın üst kısmındaki Menü çubuğunda kullanıcı aşağıdaki komutu seçebilir: 

1. Dosya:

-         Yeni Proje: bir temel çizgi kullanmadan ve / veya GPS kullanmadan bir 

radar taraması almaya çalışırken bu düğmeyi seçin; 

-         Yeni Destekli Proje: Bu komut, bir Referans Hattı çizme ve bir ızgarayı 

takiben radar haritaları alma fırsatı verir; 

- Proje Aç: radar taramalarını incelemek; 

-  Çıkış: yazılımdan çıkmak için. 

2. Options:

-          Ayarlar: kullanıcı bu düğmeden Anket, Donanım ve Uluslararası 

Ayarları değiştirebilir. 

3. Help:

-         Eski Ekipmanlar: Bu komut sadece Ouverture'u Dedektör Duo Sistemi 

ile kullanan kullanıcılar için çok önemlidir. Bu düğmeye ilk bastığınızda, 

Ouverture, çalışması için yazılım lisansı talep eder (Şekil 5.9). 

Fig. 5.9 - Eski Ekipmanlar 

Kullanıcı şimdi Kaydol'a tıklayın, boşlukları doldurun (Şekil 5.10) ve 

İnternet bağlantısını kullanarak IDS Müşteri Hizmetleri'ne hemen kayıt 

formunun  gönderilip  gönderilmeyeceğini ( )seçin veya Kaydet 

(        ) ve daha sonra gönderin. 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

Fig. 5.10 - Kayıt formu 

Lisans aldıktan sonra dizüstü bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir. Sadece ilk 

kez, kullanıcı Açık Lisans dosyası düğmesini seçmeli ve Ouverture'a 

yüklemelidir. Eski Ekipmanlar penceresinde tümünün doğru yapılması 

durumunda Durum Kayıtlı görünür. 

- Ouverture hakkında yazılım sürüm numarası ve Şekil 5.11'de görüldüğü 

gibi IDS Müşteri Hizmetleri iletişim bilgilerini bildirir. 

Fig. 5.11 – Yazılım sürüm numarası ve iletişim bilgileri 

5.3 New Project (Yeni Proje) 

Ana menüde (Şekil 5.8) Yeni Proje düğmesine tıklarsanız, yazılım radarın kalibrasyonunu 

yapar ve kalibrasyon tamamlandığında Şekil 5.12 gösterilir. 

Fig. 5.12 – Radar kalibrasyonu tamamlandı 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

Radar kalibre edilemezse (Şekil 5.13), kullanıcı LAN kablosunun dizüstü bilgisayara 

düzgün şekilde bağlandığını ve DAD'nin açık olduğunu kontrol etmelidir; sorun devam 

ederse IDS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. 

Kanallardan biri çalışmıyorsa, hatalı kanal gösterilirken bir kalibrasyon hatası görünür. 

Fig. 5.13 – Kalibrasyon hatası 
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

1 

2 

5 

6 7 

Kalibrasyondan sonra, veri toplama ana penceresi otomatik olarak açılır (Şekil 5.14). 

3 

4 

Fig. 5.14 – Veri toplama ana penceresi 

Ana pencere aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

1. Harita katmanı listesi (paragraf 5.3.1)

2. Alan haritası ve radargramlar (paragraf 5.3.2)

3. Veri toplmama komutları (paragraf 5.3.3)

4. Hedef komutları (paragraf 5.3.4)

5. Veri toplama menüsü (paragraf 5.3.5)

6. Sistem durumu (paragraf 5.3.6)

7. Harita görüntüleme düğmeleri (paragraf 5.3.7)
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Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

ırın 

5.3.1 Harita katmanı listesi 

Kullanıcı kaydedilmiş bir dosyadan veya internetten tarama çizgilerini ve üzerlerindeki 

hedefleri görselleştirmek için bir veya daha fazla harita yükleyebilir. 

Bir tarama haritası yüklemek için düğmesini kullanın; yüklenebilen dosya biçimi türleri 

.tif, .tiff'tir. Taradığınız alanı içeren bir harita yüklediğinizden emin olun. 

Bir vektör haritası yüklemek için 

.shp, .kml, .dxf. ' tir 

düğmesini kullanın; yüklenebilecek dosya biçimi türü 

İnternetten harita yüklemek için 

Şekil 5.15'te gösterilmektedir. 

düğmesini kullanın; İndirilebilen katmanlar 

Fig. 5.15 – İndirilebilir harita katmanları 

Katmanları listeden silmek için düğmesini kullanın; kapatmak için 

düğmesini kullanın ve daha fazla şeffaflık için kayd . 

Katmanlar Bölge haritasında görselleştirilir (bkz. Paragraf 5.3.2). 

5.3.2 Alan haritası ve radargram 

Bu bölüm üç seviyeden oluşmaktadır: 

1. Alan haritası (bakınız paragraf 5.3.2.1)

2. 700 MHz radargram (bkz. Paragraf 5.3.2.2)

3. 250 MHz radargram (bkz. Paragraf 5.3.2.2)
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5.3.2.1 Alan haritası 

Bu harita, yüklenen harita katmanları (paragraf 5.3.1), bir pusula 

eklenen hedefleri (Şek. 5.16) göstermektedir. 

Radarın mevcut konumu    sarı bir simge olarak gösterilir. 

Fig. 5.16 – Alan haritası 

Kullanıcı butonu ile taramanın tüm boyutunu yakınlaştırabilir 

ve yakınlaştırıp uzaklaştırabilir 

tarama yörüngesi ve 
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Klavuzu 

5.3.2.2 700 ve 250 radargramlar 

Bu harita, iki radargramı gerçek zamanlı olarak, yatay ölçek (mesafeye seyahat) ve dikey 

ölçek (derinlik) ile tamamlamaktadır, bkz. Şekil 5.17; Haritanın alt kısmında, son yayılma 

hızı seçimi gösterilir, henüz herhangi bir ilerleme hızı seçilmemişse, yazılım varsayılan 

olanı kullanacaktır (10 cm / ns). 

Fig. 5.17 – Radargram 

Harita, seçilen yakınlaştırma düzeyinde gösterilemeyecek kadar uzunsa, mavi çubuğu 

kullanarak aşağı doğru kaydırabilirsiniz (bkz. Şekil 5.17), kaydırma işleminin iki radar 

haritası arasında senkronize edildiğini lütfen unutmayın. 

Aynı zoom komutlarını Alan haritası bölümünde olduğu gibi bulabilirsiniz (bkz. Paragraf 

5.3.2.1), lütfen yakınlaştırmanın iki radar haritası arasında senkronize edildiğini 

unutmayın; ek olarak 

komut ile her haritanın kontrastını ayarlayabilir. 

5.3.3 Veri toplama komutları 

Veri toplamayı başlatmadan önce, tarama yönünü (ileri veya geri) seçmek için 

düğmesini kullanın, radarın itilmesi veya çekilmesi  (kısayol F2). 

Veri toplamayı başlatmak için        düğmesini kullanın; Sonraki aşamada bu düğme, veri 

  toplamayı durdurmak ve kaydetmek için tıklanması gereken düğmeye dönüşür. Toplama 

işlemini başlatma ve durdurma işleminde aynı şekilde F1 kısayolunu kullanabilirsiniz. 
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İlk tarama sırasında yazılım, toprak özelliklerini değerlendirmek ve radargramların 

görselleştirilmesi için en iyi grafik ayarlarını hesaplamak için radar taramasının çok kısa 

bir bölümünü (yarım metre kadar) kullanır. Bunu takiben, yazılım sürekli olarak bu 

ayarları yapar. 

Toprak koşulunda ani bir değişme ortaya çıkarsa, yazılım grafik ayarlarını düzgün şekilde 

ayarlayamaz. Kullanıcı, elde edilen verilere dayalı olarak harita filtrelemesini sıfırlamak 

için 

 düğmeyi tıklatmalıdır. Bunu yaptığınızda önceki kalibrasyon verilerinin kaybolacağını 

lütfen unutmayın (bkz. Şekil 5.18). 

Fig. 5.18 – Yeniden kalibre uyarısı 

5.3.4 Hedef Komutlar 

Bir işaretleyici eklemek için  düğmesine tıklayın ve ardından doğrudan radargramda görülen 

anomaliye tıklayın: Bu, Hedef Yerleştir / Değiştir penceresini açar (bkz. Paragraf 5.3.4.1). 

Bir işaretleyiciyi silmek için tuşunu kullanarak silinecek işaretleyiciyi seçin. 

Varolan bir işaretleyiciyi değiştirmek için butonuna tıklayın ve sonra radargramda 

düzenlenecek işaretleyiciyi seçin; Place / Modify Target penceresini açar (bakınız paragraf 5.3.4.1) 

Sprey Desteği takılı ve bağlıysa, hedefi yere işaretlemek için 

(bkz. Şekil 5.19) veya F5 tuşuna basabilirsiniz. 

düğmesini tıklayabilir veya 
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Fig. 5.19 – Hedef İşaretleyici 

Yer hedef   düğmesi yalnızca Opera Duo sistemlerinde kullanılabilir; 

Dedektör Duo sistemleri ile kullanılamaz; Bu son durumda komut devre dışıdır. 

5.3.4.1 +HGHI 3HQFHUH\L <HUOHúWLU 'H÷LúWLU 3ODFH 0RGLI\ 

Bu pencere, bir işaretleyici düğmeyi kullanarak radargram üzerine yerleştirildikten 

onra açılır veya düğmeyi kullanarak bir işaretçi    değiştirilmek üzere seçilir. Bu 
pencerenin sol tarafında (Şekil 5.20'ye bakın) kullanıcı, eklenen işaretleyiciyi, tanımlayan 
tanımlayabilir: 

 Hedef türü (Şekil 5.21);

 Ad: önceki takılan hedeflerin bir listesi mevcuttur. Seçilen hedef tipolojisine

dayanan varsayılan bir ad önerilir;

 Renk: varsayılan renk hedef tiplendirmeye göre tanımlanır;

 Notlar.

Aynı ismi kullanarak iki işaret eklendiyse, yazılım onları "Hedef" olarak adlandırılan bir 

satırla haritaya bağlar. 

Hedefin ayrıntıları (konum, derinlik, sayı numarası ve kanal numarası) bu pencerede de 

görülebilir, ilk iki parametre hedef konumlandırmayı rafine etmek için değiştirilebilir. 
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Fig. 5.20 – Place/Modify Hedef penceresi 
 

 

 

Fig. 5.21 – Hedef tipi 
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Place/Modify penceresinin sağ kısmı, yayılım hızı tahmini için kullanılır: kullanıcı, 

haritanın altındaki kaydırıcıyı kullanarak kaydırıcının altındaki üç değerden birini 

değiştirerek radargramda kırmızı hiperbolayı üst üste koyabilir (Şekil 5.22). Tüm bu 

parametreler bir ilişki ile bağlıdır. Aynı zamanda kullanıcı en iyi yayılım hızını bulmak 

için dielektrik sabitini veya beklenen derinliği değiştirebilir. 
 

 

 

Fig. 5.22 – Yayılma hızı, beklenen derinlik ve dielektrik sabiti değerlendirmesi 

 

 

 
Düğmesi ile kullanıcı, ilerleme hızını son doğrulanmış değere sıfırlayabilir 

 

 

 
Radargramın sağında zum düğmeleri , bulunur. 

İşaretçinin eklenmesini onaylamak için OK düğmesini tıklatın, aksi halde Cancel düğmesini tıklatın.. 

5.3.5 Veri Toplamam Menüsü 

Bu çubuk, çeşitli işlevleri yönetmek için bir dizi düğme içerir. 

 Düğmeye tıklayarak, Rapor Oluştur penceresi açılır, paragraf 5.3.5.1'e bakın. 

Tuşuna basarsanız, radargramdaki ızgarayı açıp kapatabilirsiniz. 

Düğmesi son alınan taramayı silmek için kullanılabilir (Şekil 5.23). 
 

 

 

Fig. 5.23 – Son taramayı sil 
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Kullanıcı Ayarlar menüsüne erişmek için düğmeyi tıklayabilir, bkz. Paragraf 5.6; bir 

proje sırasında ayarlar penceresinin yalnızca görselleştirme, kullanıcının ana menüyü 

kullanarak pencereye erişmesi gereken ayarları değiştirmesi gerektiğini lütfen unutmayın; 

paragrafa bakınız.5.2. 

    Mevcut Projeyi durdurmak ve ana menüye dönmek için (paragraf 5.1'e bakınız) 

düğmesine tıklayın 

 
5.3.5.1 Rapor Oluşturmak ( Create Report ) 

Rapor Oluştur penceresinde, kullanıcı anket raporu oluşturma seçeneklerini yönetebilir 

(Şekil 5.24). 

 
 

 

Fig. 5.24 – Rapor Oluşturma (Create Report) 

 
Kullanıcı, Rapor Türü bölümünde bir Planimetre Raporu (hedef haritalar ve tablolar 

tarafından oluşturulmuştur) veya Veri Analizi Raporu (eklenen hedefleri içeren radar 

haritalarından oluşturulmuştur) oluşturmayı seçebilir; kullanıcı ayrıca farklı Kağıt 

boyutları (A3 veya A4) arasında geçiş yapabilir , Planimetri ölçekleri (1: 50'den  1: 

1000'e) ve Çıktı türleri (PDF veya HTML). 

Anket Açıklaması bölümünde, kullanıcı Anket adını görebilir ve Proje adını ve iş 

Konumunu ekleyebilir. 

Üstbilgi bölümünde Şirket ve Operatör adı ve Tarih / Saat eklenebilir; kullanıcı ayrıca, 

pencerenin sağ üst bölümünü tıklayarak raporda yazdırılacak bir Logo ekleyebilir. 
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Pencerelerin sol alt bölümünde, veri toplama tarihi ve saati gibi ek notlar da eklenebilir. 

 
Pencerenin sağ alt kısmı ilave şekiller eklemek (veya kaldırmak) için kullanılabilir (ayrıca 

şekil başlıkları) (bkz. Şekil 5.25). 
 

 

 

Fig. 5.25 – Rapora Şekil Ekleme (Add Figure to Report) 

 
 

Raporu oluşturmak için Kaydet'i tıklayın, kaydetmeden önce görselleştirmek için 

Önizleme'yi seçin ve raporu kaydetmekten kaçınmak için İptal'i tıklayın. 
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5.3.6 Sistem durumu 

Radarın durumu,      GPS,     ve pilin durumu  bu bölümde kontrol edilebilir. 

 
5.26). 

GPS tarafından görülen uyduların sayısı azsa Şekil 5.27'deki pencere gösterilecektir. 
 
 

 

Fig. 5.26 – Statü detayları 
 

 

 

Fig. 5.27 – Düşük uydular sayısı 

 
 

5.3.7 Harita görselleştirme menüsü 

Kullanıcı alan haritasını açıp kapatabilir , "sığ" kanal ve 

"Derin" kanal   . 
 

 

Kısayol İlişkili komut 

F1 Veri toplamayı başlat ve durdur 

F2 Radarı itin veya çekin 

F3 Tekerlek kalibrasyonunu başlat 

F5 Hedefi işaretle 

Tab. 5.1 Veri toplama sırasında kullanılacak kısayol 
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5.4 Yeni Destekli Proje (New Assisted Project) 

5.4.1 Destekli Proje Ayarları 

Ana menüde (Şekil 5.8) Destekli Proje düğmesine tıklandığında, yazılım Destekli Proje 

Ayarları penceresini açar (Şekil 5.28); burada kullanıcı ölçüm şebekesini ayarlamalıdır. 
 

 
 

 
 
 

Ayar penceresi aşağıdaki parçalardan oluşur: 

1. Harita katmanları listesi (paragraf 5.3.1) 

2. Alan haritası (paragraf 5.4.1.1) 

3. Referans Hattı komutları (paragraf 5.4.1.2) 

4. Izgara (Grid) Ayarları (paragraf 5.4.1.3) 

Izgara tamamlandığında, kullanıcı satın almayı başlatmak için tıklamalıdır, 

veya ana menüye dönmek için tıklamalıdır 

3 
2 

4 

Fig. 5.28 – Assisted Project ayarları 
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5.4.1.1 Alan haritası 

Bu bölüm, yüklü harita katmanlarını ve birbirine üstüste binmiş kılavuz çizimini içerir. 
 

 
 

Kullanıcı, düğmesiyle ızgaranın tüm alanını yakınlaştırabilir ve 

yakınlaştırıp uzaklaşabilir. 

düğme ile 

Izgara referans çizgisini çizmek için tıklanmalı ve daha sonra iki veya daha fazla 

nokta yerleştirmek için haritayı tıklamalıdır (Şekil 5.29). 
 

 

 

Fig. 5.29 – Referans çizgisi 
 

 

 

Haritayı kaydırmak için düğmeyi tıklayın, sonra fareyi tıklayıp sürükleyin. 
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5.4.1.2 Referans Hattı Komutları 

Referans çizgisinin çizimi bittiğinde, kullanıcı aşağıdaki düğmeye tıklamalıdır 

 

. 

 

 
Düğme tekrar tıklanırsa referans çizgisi değiştirilebilir. 

 

Kullanıcı, referans çizgisini   düğmesi ile silebilir. 

Referans çizgisinin noktalarından birini seçerek kullanıcı önceki noktaya olan mesafeyi 

ve çizginin önceki bölümüne göre açıyı değiştirebilir (Şekil 5.30). 

 

 

 

Fig. 5.30 – Referans Hattı noktası ayarı 
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5.4.1.3 Izgara (Grid) Ayarları 

Bu bölümde, kullanıcı ızgaranın boyutunu ve kademesini T ve L yönlerinde değiştirebilir. 

Izgarayı 180 ° çevirme seçeneği de var. Anketi tamamlamak için gereken toplam tarama 

sayısı da burada gösterilmektedir (Şekil 5.31). 

L ekseni uzunlamasına taramasından başlangıç noktası ise, T ekseni enine taramasından 

başlangıç noktasıdır. 
 

 

 

Fig. 5.31 – Izgara boyutu 

 

 

Izgara, düğmesi kullanarak silinebilir. 
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5.4.2 Destekli Proje Veri toplama penceresi 

Veri toplama penceresi paragraf 5.3'te açıklananla aynıdır, ancak iki yeni komut mevcut. 

 

  Düğme, kullanıcıya tanımlı ızgarada bir tarama çizgisi seçmesini sağlar (bkz. 5.4.1); 
Bunu yapmak için seçimi tıklayın ve sürükleyin, alternatif olarak kullanıcı  seçmek 

istediği çizgiyi tıklatabilir. Bu işlev bir taramaya başlamadan önce mevcuttur. 

  Tıklama, kullanıcının tanımlanan ızgaraya göre bir sonraki taramanın başlangıç 

konumunu değiştirebileceği Başlangıç Noktası Düzenleyici penceresini açar (bkz. 

Paragraf 5.4.2.1). Bu işlev bir taramaya başlamadan önce mevcuttur. 

 
 

5.4.2.1 Başlangıç Noktası Editörü (Starting Point Editor) 

Bu pencereden kullanıcı, taramanın Başlangıç Noktasını (ızgaranın 0 noktasına göre) ve 

seçilen satırın Yer Değiştirmesini (bu satırın beklenen başlangıç noktasına göre) 

değiştirebilir. Bu pencerede değiştirilebilecek bir diğer şey tarama yönü (İleri veya Geri) 

'dir. Radar resmi etkileşimli, yeşil oklar çizgide ve yanal deplasmanların değerlerini 

değiştirmek için tıklanabilir. Harita üzerindeki radar simgesi, bu pencerede ayarlanan 

parametrelere göre önceden tanımlanmış ızgaraya yerleştirilir. 
 
 

 

Fig. 5.32 - Başlangıç Noktası Editörü 
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5.5 Projeyi Aç (Open Project) 

Ana menüdeki Proje Aç düğmesi (Şekil 5.8) mevcut bir projeyi açmak için kullanılır ve 

anket klasöründe bulunan .xml dosyasını seçer, Gözden Geçirme Veri penceresini açar 

(Şekil 5.33). 
 

 

 
 
 

Veri İnceleme penceresi aşağıdaki parçalardan oluşur: 

1. Alan haritası ve radargramlar (paragraf 5.3.2) 

2. Hedef Komutlar (paragraf 5.5.1) 

3. Harita görüntüleme düğmeleri (paragraf 5.3.7) 

4. Veri İnceleme menüsü (paragraf 5.5.2) 

5.5.1 Hedef Komutları 

Bu komutlar, paragraf 5.3.4'te açıklananlarla aynıdır, ancak düğme mevcut  

değildir. 

1 

4 

2 

3 
Fig. 5.33 – Veri Penceresini İnceleme 
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5.5.2 Veri inceleme menüsü 

Bu çubuk, çeşitli yazılım işlevlerini yönetmek için kullanılan komutları içerir. 
 

, , , 

 

işlevler paragraf 5.3.5'te açıklanmaktadır. 
 
 

, işlevleri paragraf 5.4.2'de açıklanmaktadır. 
 
 

Düğmeye tıklarsanız, kullanıcı kaydedilmiş Anketi devam ettirebilir ve veri toplama 

işlemine devam edebilirsiniz (örneğin, eksik çizgileri olan tamamlama için). 

  Komut ile hedefler aşağıdaki biçimlerden birinde harici bir dosyaya verilir: 

 

1. IDS Geomap (bakınız bölüm 6) 

2. ESRI Shapefile; 

3. AutoDesk DXF; 

4. OpenGIS KML. 

 

 
Kaydırma menüsünü kullanarak, kullanıcı çeşitli taramalar 

arasında geçiş yapabilir. 
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yarlar 
 

Ayarlar menüsü, ana menünün Ayarlar düğmesini kullanarak erişilebilir (Şekil 5.8), üç 

sekmeyle alt bölümlere ayrılmıştır: 

1. Anket Ayarları (bakınız paragraf 5.6.1) 

2. Donanım Ayarları (bkz. Paragraf 5.6.2) 

3. Grafik Ayarları (bakınız paragraf 5.6.3) 

4. Uluslararası Ayarlar (bakınız paragraf 5.6.4) 

 
 

5.6.1 Anket Ayarları (Survey Settings) 

Anket Ayarları menüsünde kullanıcı şunları yapabilir (Şekil 5.34'e bakınız): 

1. Proje adını ve kaydetme klasörü değiştirin; 

2. GPS'yi açın ve kapatın ve Konumlandırma Ayarlarına erişin (bkz. Paragraf 5.6.1.1). 

 

 
 

Düğme ile kullanıcı başlangıçtaki ayarlara dönebilir. 
 

 

 

Fig. 5.34 – Anket ayarları 

Access to 

Positioning 

Settings 
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OPERA DUO System  – Kullanıcı 

Klavuzu 

5.6.1.1 Konumlandırma Ayarları (Positioning Settings) 

Konumlandırma Ayarları menüsü iki sekme içerir: 

1. COM Port ayarları (Fig. 5.35) 

2. Konumlandırma Sistemi(Fig. 5.36) 

Buna ek olarak, GPS ve gelen NMEA dizelerinin durumu aynı pencerede bulunabilir. 

 
COM Portu Ayarları'nda kullanıcı, GPS ayarı için kullanılan aynı değeri girmelidir (GPS 

kullanım kılavuzuna bakın). 
 

 

 

Fig. 5.35 – COM Port Ayarları 
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Konumlandırma Sistemi menüsünde aşağıdaki bilgiler içeren bir Durum bölümü bulunur: 

 
1. Uydular: GPS'nin veri aldığı uyduların sayısını, en az 5 uydunun gerekli olduğu iyi bir 

sinyal için gösterir. 

2. HDOP: Yatay Hassasiyet Seyreltme, bu sayı ne kadar düşük olursa, daha iyi doğruluk 

elde edilir; iyi bir konumlandırma için bu değer 2'den büyük olmamalıdır. 

3. Fix: Gerçek Zamanlı Kinematik durumu gösterir, değer GPS Fix (RTK olmadan) veya 

RTK Fix (RTK ile) olabilir; Değer RTK Float ise, baz istasyonuyla olan bağlantı 

kaybolduğu anlamına gelir. 
 
 

 

Fig. 5.36 – Konumlandırma Sistemi menüsü 
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5.6.2 Donanım Ayarları 

Donanım Ayarları menüsü aşağıdakiler için kullanılır: 

1. Radar derinlik aralığını değiştirme (ns cinsinden); 

2. Tarama başına örnek sayısını değiştirin; 

3. Enstrüman performansını değiştirin, daha yüksek bir maksimum hız veya daha 

fazla penetrasyon seçerek; 

4. Tarama adımını seçme (tarama adımının değiştirilmesinin farklı bir hiperbola 

şekil vermesine dikkat edin); 

5.   Kodlayıcıyı düğme ile kalibre edin (bkz. Paragraf 5.6.2.1). 
 

 

 

Fig. 5.37 – Donanım ayarları 
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5.6.2.1 Tekerlek kalibrasyonu 

Kullanıcı, tekerlek kalibrasyonunu başlatmak için Kalibre Et (Kısayol F3) düğmesini tıklatmalıdır, bkz. 

Şekil 5.38 ve enkoder kalibrasyon penceresinde Başlat düğmesine tıklayın, bkz. Şekil 5.39. 
 

 

 
 

 

Fig. 5.38 – Kalibrasyon başlanıcı 
 

 

 

Fig. 5.39 – Kodlayıcı (enkoder) kalibrasyonu 

     Yeterli mesafe dolduktan sonra çubuk tamamen dolacak ve "Done (Bitti!)" Ifadesi 

görüntülenecektir; Bu noktada kullanıcı Durdur (Stop) düğmesine (Şekil 5.40) basmalı, 

yolculuk mesafesini yazıp Tamam düğmesine basmalı, bkz. Şekil 5.41. 
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Fig. 5.40 - Kalibrasyon fazı 
 

 

 

Fig. 5.41 - Kalibrasyon tamamlandı 

 
 

Şekil 5.41'teki son satırda, yeni mekansal çözünürlük değerini (yani 0.00310 m) 

okuyabilirsiniz. 

Ölçülen mesafenin doğru olduğundan emin olmak için kullanıcı her 30 günde bir 

kalibrasyonu tekrarlamalıdır. 
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5.6.3 Grafik Ayarları 

Grafik Ayarları sekmesinde, kullanıcı radar haritaları için çeşitli renk paletleri arasından 

seçim yapabilir (bkz. Şekil 5.42). 
 

 

 

Fig. 5.42 – Grafik ayarları 

 
 

5.6.4 Uluslararası ayarlar 

Uluslararası Ayarlar menüsü kullanıcının dilini, ölçüm sistemini ve birimleri seçmesini 

sağlar (Şekil 5.43). 
 

 

 

Fig. 5.43 – Uluslararası ayarlar 

 
 

Mesafe için ölçme birimleri metre, ayak ve metre; derinlik için kullanıcı metre, santimetre, inç 

veya feet arasından seçim yapabilir. 
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6. IDS GEOMAP KILAVUZU 

CAD modülü, isteğe bağlı olarak BASIC modülüne veya 3D modülüne veya BRIDGE 

modülüne ekleyebileceğiniz ek bir araçtır. Bu modülün ana işlevi, kullanıcının verilerin 

(AutoCad ortamına AutoCAD ortamına taranması ve yerleştirilmesi) vermesine izin 

vermektir. GRAD HD yazılımı ile uyumlu AutoCad Tam Sürüm: 2007-2008-2009- 

2010-2011-2012. Platform her durumda Windows XP Professional veya Windows 7 

olmalıdır (32 bit veya 64 bit). 
 

6.1 IdsGeomap'a Aktarma Komutu 

Kullanıcı, AutoCad'de verileri dışa aktarmanın iki yolunu izleyebilir: 

 Birincisi, Yeni ve Destekli (Assisted) Projeler için doğrudan Ouverture'da Kaydet 

düğmesini tıklamaktır. Burada, bir dosyayı, Şekil 6.1'de gösterildiği gibi, tüm radar 
kesitlerinin koordinat listesi ve çıkarılan hedeflerle ASCII formatında kaydedersiniz. 

 
 

 

Fig. 6.1 – ASCII formatında bir dosyaya örnek 
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6.2 Ids_gcad_xyz uygulaması 

AutoCad uygulama simgesi başlatıldığında, Ids_gcad_xyz araç çubuğu, Şekil 6.2, 

AutoCad çalışma alanında görünür. 
 

 

 
 

 

Fig. 6.2 – Ids_gcad_xyz araç çubuğu 

 
 

6.2.1 GPR ve GPS veri aktarımı 

 
1. AutoCad'de bir proje açmak için, Ids_gcad_xyz araç çubuğunun ilk düğmesini seçin ve projenin 

bulunduğu klasörü seçin; AÇ (Open) tuşuna basın. 

 

 
2. Radar dışa aktarımından yükle (load), Ids_gcad_xyz araç çubuğunun beşinci 

düğmesini tıklayın. Veriler, çizim üzerinde otomatik olarak temsil edilecek ve 

kullanılan donanımın mevcut GPS sistemine göre coğrafi olarak referans 

alınacaktır. 

3. Mevcut proje aynı CAD tasarımında birden fazla projeyi yönetmenizi sağlar. 

İşlem şu şekildedir: 

 CAD'ye dışa aktarmak istediğiniz her yeni proje için 1 ve 2 numaralı adımları 

tekrarlayın (GRED HD SW'un dizindeki her proje için farklı bir ASCII 

dosyası oluşturduğunu unutmayın). Kullanıcı mevcut projeyi listede bulunan 

projeler arasından seçecektir. 

 

4. Projeyi seçtikten sonra, Ids_gcad_xyz araç çubuğundan Nesneler oluşturma 

düğmesine tıklayın (dördüncü düğme). Bu düğme a: Nokta, Çizgi / Boru, Kapak, 

Kutu veya Solid arasından seçim yapabileceğiniz Yeni nesne penceresini açar. 

 

 
5. Bölüm Yap (Make Section), Veri Tabanından alınan haritaların şematik 

uzunlamasına, çapraz, yatay ve köşegen kesitlerini otomatik olarak elde etmenizi 

sağlar. Bu düğmeyi etkinleştirdiğinizde Şekil 6.3'deki pencere görünecek ve hangi 

bölümün performans göstereceğine karar verebilirsiniz. Bir bölüm oluşturmak için 

aşağıdaki alanları düzenlemelisiniz: 

 Bölüm adı: bölümün adını girin 

 Dikey Limitler: Dikey bölümün min. Ve maks. Derinliklerini yerleştirin 

 Izgara (Grid): referans şeridinin X adımını ve Y adımını yerleştirin 

 Dikey Ölçek Faktörü: dikey yöndeki ölçek ilişkisini seçin. 

Ayarlama aşamasını tamamladıktan sonra, Bölüm Oluştur'a basın. 
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Fig. 6.3 - Diyalog penceresi parametre bölümü parametreleri 

 
 

Yeni bir bölüm oluşturmak için yapmanız gereken: 

- Ana Pencerede sol fare tuşu ile iki veya daha fazla nokta seçmek; 

- sağ fare düğmesine basarak seçimi durdurma; 

- AutoCad'ın çalışma alanına yeni bölümün nereye yerleştiğini seçme. Burada 

bölümün adını, kesişen hedefleri, ızgaranın adımı, uzunluğunu ve kesit 
derinliğini görselleştirebilirsiniz. 

 

Şekil 6.4'te hedefleri kesen NE-SW odaklı bir bölüm görebilirsiniz (3) Est- 

West odaklı; Aşağıdaki resimde (Şekil 6.5), bölgedeki tüm hedefleri içeren 

bir XY haritasını görselleştirirsiniz. 
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Fig. 6.4 - A-A Üç yatay hedef boyunca bölüm 
 

 

 

Fig. 6.5 – XY Hedeflerin tasvirleri 
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6. Dress Pipe boru ekseni etrafında bir silindirin vektörlerini yaratarak, boruları 

"giydirmenizi" sağlar. Bu tür izleme, boruya "demir tel" denilen görünüm verir. 

Dress Pipe aktive ettikten sonra, işaretçi "giyin" için boruları seçmek için 

kullandığınız küçük bir kareye dönüşür. 

 

7. Undress Pipe boru eksenini vurgulayarak, boruları "Undress Pipe" izin verir. Bu 

komut, boruyu bir poli-hattında azaltmanıza izin verir ve normal AutoCad araçları 

kullanarak değiştirilebilir. 

 

 
8. Shade  3D  Objects, Nesneler otomatik olarak AutoCad dosyasındaki tüm 3B öğelerin 

"oluşturma" larınını (render) gerçekleştirir, bkz. Şekil 6.6. 
 
 

 

Fig. 6.6 – 3D İşleme etkinleştirildiğinde görüntüleme 

 

 

 

9. Unshade 3D Objects "iron wire" görünümünde görüntülemenizi sağlar Şekil 6.7. 
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Fig. 6.7 – 3D " iron wire" modu 

 
10. Layout Manager, Şekil 6.8'de çeşitli baskı Layout'larının oluşturulmasını yöneten pencereyi 

etkinleştirir. 

Şekil 6.8'deki pencerede, aşağıdaki alanları seçebilirsiniz: 

 Kağıt Boyutu'nu seçin (A0 sayfadan A4 sayfaya); 

 Çıktı Ölçeğini Tanımlama; 

 Çerçeve Ekle'yi tıklayın; 

 Ana pencerede, son düzenlerde temsil etmek için bir veya daha fazla çerçeve 

seçin (Her kareye sol fare tuşuyla bir kez tıklayın; işlemi sonlandırmak için 

farenin sağ düğmesine basın); 

 Tüm Düzenleri Oluştur komutuna basın (çeşitli baskı düzenleri oluşturun). 

 Kapatırken Görünür çerçeveler'i seçin: AutoCad tasarımında baskı kenarlıklarını 

görüntüleyin. 
 

 

Fig. 6.8 - Layout Manager penceresi 
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Fig. 6.9 - Örnek çıktı (layout) 
 

 

 

Bir düzenini iptal etmek isterseniz, ekleme işlemini Şekil 6.8'de Make All 

Layouts'u kullanarak tekrarlamanız gerekir; bu durumda Ids_gcad_xyz SW, 

bir ekran mesajı sunacaktır, Şekil 6.10 - Çerçeve oluşturma onayı 

penceresi, siz oluşturmak dışında Evet'e basarsanız daha önce yaratılmış 

olanların yerini alan yeni baskı düzenleri. 
 

 

 

Fig. 6.10 – Çerçeve oluşturma onayı penceresi 

 

 

 
11. Nesne Bilgisi, AutoCad imlecini beyaz bir kareye dönüştürür; istediğiniz öğeyi 

tıklattığınızda Şekil 6.8'deki pencere belirecektir. Bu pencere, Proje ve Zon ile 

ilgili ve seçilen nesne hakkında, örneğin R-PIPE çizgisi ve PIPE-01 adı için (bkz. 

Şekil 6.11) ilgili genel bilgileri görüntüleyecektir. 

Chosen 

Layout 

Targets information 

Project information 

! 
NOT 
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Fig. 6.11 - Bilgi komutu penceresi 

 
 

Aşağıdaki alanlar da düzenlenebilir: 

 Renk: Seç Renk etkinleştirildiğinde, AutoCad paletinden seçilen elemana 

ilişkilendirmek istediğiniz rengi seçebilirsiniz. 

 Boru Çapı: boru çapını değiştirin. 

 Boru Derinliği Metresi: her boruyla ilişkili alanların mesafe aralığını seçin 

(Şekil 6.11'deki kırmızı dikdörtgen). Bu şekilde referans yüzeyi (XY 

Düzlemi) açısından hedef bulma derinliğini zayıf bir şekilde 

okuyabilirsiniz. 
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7. ÖN ÇALIŞAN İŞ BAŞVURUSU İNCELEMESİ 

7.1 Saha özellikleri 

Herhangi bir saha araştırması için ilk temel safha, sahanın özelliklerini anlamaktan 

oluşur: kapsam, gerçekleştirilecek hedefleri göz önüne alarak operasyonun lojistiği için 

gerekli tüm bilgileri edinmektir. 

Yer altı araçlarının tespiti için bir GPR araştırması örneğinde, göz önüne alınması 

gereken ilk şey, sitenin, GPR ekipmanının geçişi için mevcut alan ve veri üzerinde engel 

oluşturabilecek mimari özelliklere erişilebilirliğidir edinme aşaması. Aslında, soruşturma 

sokaklarda, meydanlarda ve nispeten yüksek bir kentsel trafiğe sahip kaldırımlar üzerinde 

ve her şeyden önce rastgele park edilmiş araçların bulunduğu ortamlarda yapılır. 

 
Bu aşamada dikkate alınması gereken temel hususlar aşağıda açıklanmıştır: 

 Belirli izinlerin alınmalıdır (yaya bölgelerine erişim, trafik akışını durdurma izni 

vs.); 

 Sahaya girme zorlukları dikkate alınmalıdır; 

 Kullanılabilir alan; 

 Park edilmiş araçların varlığı; 

 Trafik seviyesi. 

Araştırmayı planlarken kullanıcının bu noktaları dikkate alması kullanıcının görevidir. 
 

7.2 Teknik haritalar 

Mevcut tesislerin teknik haritaları çeşitli kamu hizmetleri şirketleri tarafından üretilmektedir. 

Bunlar, kendileri tarafından yönetilen ve / veya inşa edilen araçların türü ve konumu ile 

ilgili genel bir işarettir. 

Bu haritalar fotokopi veya şirketlerin kartografik veya planlama bürosuna yazarak, açıkça 

sokakları ve ilgi alanlarını belirterek talep edilebilir. 

Düşünülecek en önemli yardımcı program türleri (farklı ajanslar tarafından yönetilebilir): 

 
 Toplu Yol Aydınlatması 

 Düşük, Orta ve Yüksek Gerilim Elektrik Kabloları 

 Su tedarik hatları 

 Gaz 

 Telefon Kabloları 

 Kanalizasyon 

Çok genel olabilmelerine rağmen, bu haritalar, kullanıcıya, varolan araçlardan kapsamlı 

bir bilgi olmasa da, ilk fikir verdikleri için çıkarma ve veri yorumlama safhalarında 

önemli bir destek oluşturuyor. 



85 / 85 

Bu belgedeki tüm bilgiler, IDS'in malıdır. Her hakkı saklıdır. 

IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. 

  OPERA DUO System  – Kullanıcı Klavuzu  

N doc: MN/2014/024 - Rev. 1.4 
 

 

 

Bu sebeple, kullanıcının veri çıkarma aşamasında erişilebilir olduğundan emin olmak için 

kullanıcının bu haritaları edinme prosedürlerini aktif hale getirmesi önemlidir. 

 

 

7.3 Menhollerin açılması 

Bu aşama, normal olarak, veri toplama aşaması tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir ve 

araştırılan bölgedeki menhollerin açılmasından oluşur. 

Yardımcının derinliği, çapı ve yönü ile ilgili veriler çalışma sayfasında saklanmalıdır: bu, 

yorumlama aşamasında kullanıcıya daha fazla referans verisi sağlar ve hızın 

hesaplanabilmesi için yayılma hızı tahminlerinin yapılmasına izin verir. mümkün olan en 

iyi şekilde yararları tespit etmiştir. 
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8. ALAN ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 

8.1 İş kurulumu 

İş yerinden ayrılmadan önce dizüstü bilgisayar ve radar pillerinin tamamen dolu 

olduğundan emin olun. 

İşyerine varıldığında sistemi bağlayın (bkz. Bölüm 4), gerekirse isteğe bağlı bileşenleri 

birlikte doldurun (bkz. Paragraf 3.5 ve 3.6). 

Doğru bir veri alımı için, işin ve mevcut araçların amacına bağlı olarak Paragraf 8.2'deki 

talimatları izleyin. 
 

8.2 Sahada hedef işaretleme 

Alt hizmetlerin haritalandırılmasına ihtiyaç yoksa, bir GPS gerekmez, ancak Sprey 

Desteği'ni almak yararlı olacaktır (bk. 3.5 ve 4.4). 

Veri toplama prosedürü şöyledir: 

1. Dizüstü bilgisayarı açın; 

2. Opera DUO yazılımını başlatın; 

3. New Project (Yeni Proje) düğmesini tıklayın (çünkü bu durumda bir ızgaraya 

ihtiyaç duyulmaz, paragraf 5.1'e bakın); 

4. Radar kalibrasyonundan sonra, radar ve pil durumunu kontrol edin (bkz. Paragraf 

5.3.6); 

5. Radargramların daha iyi görselleştirilmesi için alan haritası kapatılabilir (bkz. 

Paragraf 5.3.7); 

6. Hareket modunu seçin, aleti çekerek veya itin (bkz. Paragraf 5.3.3) ve aleti 

taranacak bir çizginin başlangıcına yerleştirin; 

7. Veri toplamayı başlatın (bkz. Paragraf 5.3.3) ve hareket ettirmeye başlayın; 

8. Bir hedef tespit edildiğinde radargramlardaki dikey sarı çizgi hedefin üstüne 

çıkana kadar durun ve geri dönün; 

9. Hedefi yerleştirin ve doğru derinliği tahmin edin (bkz. Paragraf 5.3.4); 

10. Bir Sprey Desteği varsa, zemini işaretlemek için doğru komutu kullanın (bkz. 

Paragraf 5.3.4); 

11. Bir hat bittiğinde veri toplamayı durdurun (bkz. Paragraf 5.3.3) ve cihazı yeni bir 

hattın başlangıcında konumlandırın; 

12. İş sahası kapanıncaya kadar 7 ila 11 arasındaki adımları tekrarlayın. 
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8.3 GPS'siz hizmetleri haritalama 

İşin amacı bir harita elde etmekse ancak bir GPS mevcut değilse, kullanıcı bu adımları 

izlemek için bir veri toplama şebekesi kurmalıdır: 

1. Dizüstü bilgisayarı açın; 

2. Ouverture yazılımını çalıştırın; 

3. Destekli Proje (Assisted Project) düğmesine tıklayın (bakınız paragraf 5.1); 

4. İnternet bağlantısı veya kartografik bir dosya varsa, kullanıcı tarama çizgileri ve 

hedeflerle altını çizmek için bir harita katmanı indirebilir (bkz. Paragraf 5.3.1); 

5. Veri toplama şebekesini kurun (bakınız paragraf 5.4.1); 

6. Radar kalibrasyonundan sonra radar ve akünün durumunu kontrol edin (bkz. 

Paragraf 5.3.6); 

7. Cihazı çekerek veya iterek hareket modunu seçin (bkz. Paragraf 5.3.3); 

 
8. Cihazı, taranacak ilk satıra yerleştirin, yazılım tarafından önerilecek olanın 

atlanması için yeni bir satır seçin; başlangıç konumu ve hareket yönü de 

değiştirilebilir; 

9. Veri toplamayı başlatın (bkz. Paragraf 5.3.3) ve hareket ettirmeye başlayın; 

10. Bir hedef bulunursa, durdurun ve doğru derinliği tahmin ederek yerleştirin (bkz. 

Paragraf 5.3.4); 

11. Bir Püskürtme desteği mevcutsa, hedefin üzerine geri dönün ve yere yapıştırın 

(bkz. Paragraf 5.3.4); 

12. Bir hat bittiğinde alım işlemini durdurun (bkz. Paragraf 5.3.3) ve cihazı yeni bir 

hattın başlangıcına yerleştirin. Kullanıcı başlangıç noktası ve hareket yönünü 

değiştirebilir veya farklı bir çizgi seçebilir; 

13. Şebekenin tamamı kaplanana kadar 7 ila 10 arasındaki adımları tekrarlayın; Sonuç 

raporunu kaydettikten sonra (bkz. paragraf 5.3.5) veri toplama aşamasından çıkın. 

14. Veri toplama, Projeyi Aç (Open Project) düğmesini kullanarak incelenebilir (bkz. 

Paragraf 5.1); 

15. Veriler, AutoCad'de düzenlenmek üzere IDS Geomap'e de ihraç edilebilir (bkz. 

Paragraf 6.1. 
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8.4 GPS ile hizmetleri haritalama 

Bir GPS varsa, aşağıdaki adımları izleyerek hedeflerin coğrafi referans alınmış bir 

haritası oluşturulabilir: 

1. Dizüstü bilgisayarı açın; 

2. Ouverture yazılımını çalıştırın; 

3. GPS'i Ayarlar menüsünü kullanarak bağlayın ve yapılandırın (bkz. Paragraf 5.6.1); 

4. Bu durumda bir ızgaraya ihtiyaç duyulmadığı için Yeni Proje (New Project) 

düğmesine tıklayın (bkz. Paragraf 5.2); 

5. Radar kalibrasyonundan sonra radarı, GPS ve pil durumunu kontrol edin (bkz. 

Paragraf 5.3.6); 

6. Bir internet bağlantısı veya bir kartografik dosya mevcutsa, kullanıcı tarama 

çizgileri ve hedefleri ile altta kalacak bir harita katmanı indirebilir; 

7. Hareket modunu seçin, aleti çekerek veya itin (bkz. Paragraf 5.3.3) ve aleti 

taranacak bir çizginin başlangıcına yerleştirin; 

8. Veri toplamayı başlatın (bkz. Paragraf 5.3.3) ve hareket ettirmeye başlayın; 

9. Bir hedef bulunursa, durdurun ve doğru derinlik tahmini yapın; 

10. Bir Püskürtme desteği mevcutsa, hedefin üzerine geri dönün ve yere yapıştırın 

(bkz. Paragraf 5.3.4); 

11. Bir hat bittiğinde veri toplamayı durdurun (bkz. Paragraf 5.3.3) ve cihazı yeni bir 

hattın başlangıcında konumlandırın; 

12. Alanın tamamı kapanıncaya kadar 8 ila 11 arasındaki adımları tekrarlayın; Sonuç 

raporunu kaydettikten sonra (bkz. paragraf 5.3.5) edinme aşamasından çıkın. 

13. Veri toplama, Projeyi Aç (open project) düğmesini kullanarak gözden 

geçirilebilir (bkz. Paragraf 5.2); 

14. Veriler, AutoCad'te düzenleme yapmak için IDS Geomap'a da ihraç edilebilir. 
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9. GPS GEREKSİNİMLERİ 

Opera Duo sistemi, taramaları ızgaraya (Grid) ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak 

konumlandırmak için bir GPS ile kullanılabilir. 

GPS gereksinimleri şunlardır: 

1. Çift frekans (L1 + L2); 

2. Konumlandırma güncellemesi 5 Hz'den büyük; 

3. RTK: baz istasyonuna telsiz bağlantısı (UHF veya GSM) yoluyla bağlantı veya 

internet üzerinden Sürekli Çalışan Referans İstasyonuna (CORS) bağlantı; 

4. NMEA çıktısı; 

5. Seri kablo (RS232) gereklidir, alternatif olarak GPS, dizüstü bilgisayara 

Bluetooth ile bağlanabilir. 
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10. IDS ON-LINE YARDIM 

10.1 Yükleme alanı 

IDS web sitesinin Georadar bölümü, yazılım, kılavuzlar, kılavuzlar ve diğer yararlı 

araçların en güncel halini almak için müşteriden erişilebilen bir indirme alanına sahiptir. 

Bunu yapmak için ilk adım, kayıt formunu doldurmak, https://www.idscorporation.com/ 

georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/request-an-account (Fig. 

10.1). 
 

 

 
 

Fig. 10.1 – Kayıt formu 

 
 

İstek, IDS Müşteri Hizmetleri tarafından ele alınacak ve ardından kullanıcı, indirmek 

istediği alana erişmek için kimlik bilgileriyle birlikte bir e-posta gönderilecektir. https:// 

www.idscorporation.com/georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/ 

customer-area-login. 

http://www.idscorporation.com/
https://www.idscorporation.com/georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/request-an-account
https://www.idscorporation.com/georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/request-an-account
https://www.idscorporation.com/georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/customer-area-login
https://www.idscorporation.com/georadar/more-information/georadar-customer-area-logged/customer-area-login
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10.2 Webex Destek Merkezi'ni kullanarak uzaktan yardım 

Webex Destek Merkezi, bir uygulamayı veya masaüstünü diğer kullanıcıya sunacak veya 

kullanıcıya başka bir uzak masaüstü yakalamasını sağlayan iki ana bilgisayar oturumunun 

etkinleştirilmesini sağlayan bir hizmettir. 

Web konferansları ve sunumlar gerçekleştirmek için kullanılabilir. 

Basit ve sezgisel bir arayüz sayesinde kullanımı kolaydır. 

Güvenlik duvarları veya diğer ağ yapılandırması türleri olmadığından, dünyanın herhangi 

bir yerindeki herhangi bir istemci barındırmasına ulaşmanın hızlı ve güvenli bir yoludur. 

Aslında, müşteri, hizmet kimlik doğrulamasına ve işlevine izin vermek için kullanılan 

küçük bir fişi indirmek için yalnızca kabul etmek zorundadır. 

10.2.1 How to use the Webex service 

The user will receive an email from IDS Customer Care containing a link to the support 

session (see Fig. 10.1). 

 

 

Fig. 10.2 – IDS müşteriye e-posta gönderildi 
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E-postadaki bağlantıyı tıklattığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir. Kullanıcı verilerini 

forma ekleyin (bakınız Şekil 10.2). 
 

 

 

Fig. 10.3 – Müşteri verileri ekleme formu 

 
 

Gönder'i tıkladığınızda, indirme sayfası gösteren aşağıdaki sayfa görüntülenir. Oturum 

indirme tamamlandığında başlar. (bakınız Şekil 10.3). 
 

 

 

Fig. 10.4 – Webex Kurulum penceresi 

 
 

Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi (bkz. Şekil 10.5), Sohbet, Video ve Oturum Bırakma 

komutlarını içeren bir konsol kullanıcıya verilir. 
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Fig. 10.5 - Webex Destek Merkezi penceresine hoş geldiniz 

 
 

Bu noktada, IDS Müşteri Hizmetleri, kullanıcı masaüstünde bir dizi işlemi gerçekleştirebilir: 

 "İste" Kontrol komutunu kullanarak masaüstünün kontrolü isteyin; 

 Kullanıcıya Paylaşım Denetimi komutunu kullanarak IDS masaüstünün kontrolünü sağlayın; 

 İsteğe Bağlı Görünümü kullanarak uzak masaüstünü görüntülemek için istekte bulunun; 

 Paylaşım Görünümü'nü kullanarak IDS masaüstünün görselleştirmesini paylaşın. 

 
 

Her bir komut etkinleştirilmeden önce Şekil 10.6'da gösterilen pencereden kullanıcıya 

onay istenir. 
 

 

Fig. 10.6 – Komut kabul penceresi 




