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TRIMBLE NIS KASUTAJAJUHEND
1.
Eesmärgid ja kasutusala
Kasutajajuhend, mis kirjeldab Trimble NIS’i tavakasutust. Juhendi eesmärgiks on läbi kirjelduste
aidata kaasa andmete ühtsele sisestusele ja graafilisele kujutamisele geoinfosüsteemis Trimble
NIS.
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Eessõna

Trimble NIS on tarkvaralahendus jaotusvõrgu planeerimise, ehituse, käitamise ja hoolduse
tarbeks kogu selle eluea jooksul.
2.1

Standardnupud
Enamikul dialoogidest on järgmised standardsed nupud:
OK
- salvestab muudatused ja sulgeb dialoogi
Rakenda
- salvestab muudatused, kuid jätab dialoogi avatuks
Tühista
- tühistab muudatused ja sulgeb dialoogi
Sulge
- sulgeb dialoogi
Abi
- avab dialoogiga seotud abimaterjali

2.2

Kust leida lisainfot?
Järgnevad ingliskeelsed juhendid kirjeldavad Trimble NIS süsteemi:
Trimble NIS Administrator’s Guide – Administraatori juhend, mis kirjeldab kuidas
defineerida ning hooldada Trimble NIS seadistusi.
Trimble NIS User’s Guide - Kasutajajuhend, mis kirjeldab Trimble NIS’i tavakasutust.
Trimble DMS User’s Guide – Kasutajajuhend, mis kirjeldab kuidas Trimble DMS’i
integreeritud erinevad rakendused aitavad opereerida keskpinge- (KP) ja
madalpingevõrke (MP).
Trimble Power System Analysis Theory Guide – Kasutajajuhend, mis kirjeldab kuidas
Tekla Elektrisüsteemi Analüüsi (Tekla Power System Analysis) kasutatakse madalpinge
(MP) ja keskpinge (KP) võrkude arvutamiseks.
Märkus - käesolev juhend on koostatud Trimble NIS User’s Guide põhjal, tõlgituna ja
siin-seal muudetuna, kohandades seda EC-s kasutatud valikutele.

3

Trimble NIS süsteem

Trimble NIS’i kasutatakse võrkude modelleerimiseks ja võtmeandmete ning seotud
äriprotsesside haldamiseks.
Harilikult jookseb Trimble NIS süsteem serveril. Andmed salvestatakse ühes kohas ning paljud
kasutajad võivad seda kasutada samaaegselt.
Vaata ka:

4 Kasutajaliides
5 Võrguandmete laadimine
6 Kaardil liikumine
7 Võrguinfo vaatamine

3.1 Mis on kasutajaluba?
Kasutajaload määravad ära, mida kasutajal on lubatud programmiga teha. Kasutajaload
on seotud kasutajanimega.
Loa tüübid On olemas nelja tüüpi lube:
 Plaani load:
Kasutaja, kes loob plaani saab automaatselt selle plaani omanikuks.
Plaani omandiõiguse võib hiljem teisele kasutajale edasi anda.
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Andmeload:
Kasutatakse andmetele ligipääsu kontrollimiseks, seda näidatakse näiteks
omaduste dialoogis.
 Kasutajaliidese load:
Kasutatakse menüüde osadele, tööriistariba- ja dialooginuppudele ning mõnede
rakenduste tegevustele ligipääsu kontrolliks.
 Piirkonnapõhised load:
Kasutatakse
piirkonnast
sõltuvaks
kasutajaliidese
tegevusvõimaluste
piiramiseks.
Kasutajad ja kasutajagrupid Load antakse kasutajatele eraldi või grupikaupa. Kasutaja võib
kuuluda ühte või mitmesse gruppi ning grupid võivad omakorda teisi gruppe sisaldada.
3.2 Mis on roll?
Rolli kasutatakse kasutajaliidese mugandamiseks kindla ülesande jaoks. Roll on
menüükäskude ja tööriistaribade kogum. Valitud roll määrab ära, millised menüüd ja
tööriistaribad on nähtavad. Üldine roll (General role) sisaldab programmi kõiki menüü käske ja
tööriistaribasid.
Rollid:
 neid võib olla mitu
 aktiivne saab olla vaid üks roll korraga
 ei mõjuta kasutajalube
Programmis on vaikimisi olemas järgnevad rollid:
 Klienditeenindus
 Dokumentatsioon
 Hooldus
 Üldine
 DMS
 Küttesüsteem
 Gaas
 Planeerimine
 Vaatlemine
3.2.1 Rolli muutmine
Kuidas seda teha? –
Vali:
 Vaade > Rollid > ‘Rolli nimetus’ või
 vali roll valikuaknast (meil asub tööriistaribal Vaade - see on riba kus asub ka
nupp Taustakaardid, Objekti otsing, Liiguta Piirkonda jms.)
3.3 Mis on võrgumudel?
Võrgumudel koosneb andmebaasi salvestatud objektidest. Iga objekt võrgus on modelleeritud
andmebaasi nii nagu see jaotusvõrgus on. Trimble NIS loob võrgumudeli objektidest, mis on
samasse võrku salvestatud. Kogu süsteem põhineb andmebaasi salvestatud objektidest loodud
mudeli kasutamisel.
3.4 Mis on parameeter?
Parameetrid on andmebaasi salvestatud sätted, mis mõjutavad programmi tööd. Parameetrid
võivad olla:
 üldised. Näiteks: kõik kasutajad saavad süsteemi käivitamisel kasutuseks ühe sama
taustakaardi
 plaanitüübi-põhine. Näiteks: laadimisgrupp on plaanitüübi-põhine
 kasutaja-põhine. Näiteks: vaikimisi plaan on kasutaja-põhine.
3.5 Programmi käivitamine
Käivita programm.
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Enne kui alustad - Administraator peab olema lisanud süsteemi Sinu kasutajanime. Installitud
peab olema kaughaldus-programm Citrix.
Kuidas seda teha?
1. Alusta kas:
 Käivita vajalik programm Citrix’i valikumenüü kaudu



Vali programm arvuti Start menüüst (Windows 7-s ’All Programs’
programmide listis; Windows 10-s tähestikulises listis N-tähe all)

2. Sisselogimise dialoogi sisesta vastavalt kasutajanimi ja salasõna. (Kui
kasutatakse Windows’i-põhist autentimist, jätab programm selle sammu vahele).
Vajuta nuppu OK
Märkus - Kasutajanime ja salasõna väljastab uuele kasutajale tavaliselt süsteemi peakasutaja
või administraator.

3. Peale sisselogimist avaneb kas:
 programmi peaaken vaikeplaaniks määratud plaaniga või
 dialoog Vali plaan, kui vaikeplaani pole määratud. Loe edasi
lõigust 5.2 Plaani valik
3.6 Programmi sulgemine
Enne kui alustad - Vajadusel salvesta tehtud muudatused.
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Kui eelnevat salvestust pole tehtud, küsib programm seda. Kui ei soovi muutusi salvestada,
vajuta nuppu OK. Vaata ka (puudub) Kasutajaseadete salvestamine ja (puudub) Olemasolevate
plaaniandmete salvestamine
Kuidas seda teha?
Lõpeta töö, kas:
 valides peaakna menüüst Fail > Välju
 kasutades klahvikombinatsiooni Ctrl+Q
 või kliki ristiga nuppu nimeribal programmi peaakna paremal ülaservas.
Vaata ka 4.1 Peaaken.
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4 Kasutajaliides
4.1 Peaaken

4.1.1 Mis on nimeriba?
Nimeriba asub programmi peaakna ülaservas. Vasakult alates kuvatakse sellel avatud plaani
nimi ja tarkvara nimi Trimble NIS koos versiooninumbriga.
Paremal servas asuvad standardsed Windows’i akende nupud – Minimeeri, Maksimeeri ja
Sulge (Vaata ka 3.5 Programmi sulgemine)
4.1.2 Mis on olekuriba?
Olekuriba asub peaakna allservas. See koosneb (alustades vasakult):
Teated, tegevusolekud tekstiformaadis – programmi tegevusolekud;
Tunnused – Tunnuste käsitlus võib olla kas normaal- (ikoon

) või erirežiimis (ikoon

). Viimane eeldab Seadetes Muuda tunnuseid ees kehtiva linnukese olemasolu;
Kaardiaknas kuvatav ja olenevalt suurendus-astmest muutuv kaardivaate hetkemõõtkava;
Valitud objektid – valitud punktobjektide koguhulk, valitud joonobjektide 2D ja 3D
kogupikkus, valitud hulknurkse piirkonna kogupindala;
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Hiirekursori hetke-koordinaadid;
4.2 Põhifunktsioonid
4.2.1 Mis on menüü?
Menüüd, mis asuvad peaakna ülaosas, kohe nimeriba all, sisaldavad menüükäske. Nähtavate
menüüde valik sõltub kehtivast rollist, kasutajalubadest ning kaardil valitust. Osa dialooge
sisaldavad samuti menüüsid.
4.2.2 Tööriistaribad
Tööriistariba peitmine ja näitamine
Kuidas seda teha? vali tööriistariba välja või eemalda valikust menüü Vaade > Tööriistariba
valik klikates soovitud riba nimetusel.
Tulemus – Programm näitab kuvatava riba ees menüüs linnukest, peidetud menüü nime ees
mitte.
Tööriistariba paigutamine
Kuidas seda teha? Osuta hiirekursoriga tööriistariba vasakul servas olevale reljeefsele
punktiirile, ava parema hiireklahvi klikiga menüü ning tee soovitud valik. Riba on võimalik
dokkida peaakna vasakule ja ülaservale, või jätta ta eraldatult peaakna peale.

Vasakut hiireklahvi punktiiril all hoides on võimalik tööriistariba ka serva piires ringi lohistada,
paigutamaks seda eraldi reale või kohale.
Juhul kui peaaken on liiga kitsas, pakitakse nupud kokku tööristariba paremal servas oleva
noole taha - sellel klikkides avaneb lisapaneel peidetud nuppudega.
NB! Ujuvas olekus tööriistariba-akna ristist (nupuke paremal ülaservas) sulgemine peidab kõik
selles asunud tööriistaribad.
Tööriistariba asukoha salvestamine
Kuidas seda teha? Muuda tööriistaribade asukohti või järjestust vastavalt oma vajadustele.
Tulemus – uus paigutus salvestub automaatselt järgmisel programmi sulgemisel.
Ikooniselgituse vaatamine
Kuidas seda teha? Vii hiirekursor tööriistaribal soovitud ikooni kohale ja hoia seal mõni hetk
ilma klikkimata paigal.
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Tulemus – lühiselgitus ilmub viieks sekundiks nupu kohale.
Ikoonide suuruse muutmine
Muuda tööriistariba ikoonide suurust, et neid vajadusel kergem näha oleks.
Kuidas seda teha? –
1. Vali menüü Tööriistad > Suvandid...
2. Vali vaheleht Vaade
3. Seadetekogumi Kasutajaliides kastist, valiku Ikooni suurus alt, vali endale sobiv
suurus
 Väike (mõõdud 16 x 16 pikslit): vaikesuurus. Sobib PC desktopil töötamiseks.
 Keskmine (mõõdud 24 x 24 pikslit): sobib PC desktopil töötamiseks.
 Suur (mõõdud 48 x 48 pikslit): mõeldud puute-ekraanidel (tahvelarvuti, AIO)
töötamiseks.

4. Kliki akna Seaded nupul OK.
Tulemus – ikoonid kuvatakse tööriistaribadele valitud suuruses.
Märkus – Ikooni suurus jääb samaks kogu kestva sessiooni ajaks. Kui tahad valitud
ikoonisuurust ka tulevikuks säilitada, vali Tööriistad > Salvesta valikud
4.2.3 Valikmenüüd
Mis on valikmenüü (pop-up menu)? Valikmenüü on valik menüükäske, mille hulk ja
funktsioonid muutuvad sõltuvalt menüü avamisele eelnenud tegevustest ja kehtivaist piiranguist.
Sisaldab olukorrale sobivaid käske. Valikmenüüd saab avada programmi erinevates akendes
(peaaken, tööriistad jms.)
Saadaolevad käsud sõltuvad:
 kehtivaist käskudest
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 sellest, kas on valitud objekte, tabeliridu, objekti -/kaustapuude osi jne.
 rollidest
 rakendustest
 kasutajalubadest
Näiteks: valikmenüü kaardil, midagi pole valitud

valikmenüü kaardil, valitud on 1 alajaam

Valikmenüü avamine
Kuidas seda teha?
1.
Ainult vajadusel: valitud objekti, tabelirea, objekti-/kaustapuu osa jne.
valikmenüü saamiseks vali soovitud objekt välja.
2.
kliki hiire paremat klahvi
4.2.4 Standardnupud
Peale muudatuste tegemist vali üks järgnevaist:
OK – programm jõustab muudatused ja sulgeb dialoogi
Rakenda – programm jõustab muudatused.
Tühista või
– programm tühistab muudatused ja sulgeb dialoogi.
Või see:
Sulge – programm sulgeb dialoogi
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Muu:
Abi – programm avab konkreetse objektiga seotud juhised (EC-s on seadistamata, sest
saada vaid inglisekeelne. Seega see nupp ei tööta)
4.2.5 Jokkerid ehk metamärgid (Wildcard characters)
Enamik otsinguid võimaldab jokkerite kasutamist:
 % - määratlemata hulk tähemärke (silbist raamatuni või rohkem)
 * - suvaline hulk tähemärke
 ? – suvaline üks tähemärk
4.2.6 Hiire funktsionaalsus
Hiirt võib kasutada objektide valimiseks ja käsitlemiseks mitmesugusel moel.
Käsk
Vali objekt
Vabasta objekt
Objektipäring

Tegevus

Hiireklahv

üks klikk

Vasak

topelt-klikk

Vasak

Vali valikuala abil
Laienda valikut ühe
objekti kaupa
Laienda valikut uue
valikualaga
Vali
või
vabasta
valikust ükshaaval
Vali
või
vabasta
valikuala abil
Liiguta mujale
Muuda suurust

lohistamine

Vasak

Shift + üks klikk

Vasak

Shift + lohistamine

Vasak

Ctrl + üks klikk

Vasak

Ctrl + lohistamine

Vasak

lohistamine
lohistamine või
Shift + lohistamine
Ctrl + lohistamine
üks klikk
lohistamine
kerimine

Vasak

Pööra
Ava valikmenüü
Vaate liigutamine
Suurenda

Lisateave

8.2 Objekti andmete
vaatamine

Vasak
Vasak
Parem
Keskmine
Ratas

4.2.3 Valikmenüüd
6.1 Suurendamine

4.2.7 Kehtiva käsu lõpetamine
Enamik käske nagu suurendamine ja sisestamine kehtivad seni kuni sa neid ise ei lõpeta.
Kuidas seda teha?
Ava valikmenüü ja sealt vali Lõpukäsk
Märkus - Teised variandid sama saavutamiseks:
 Vajuta klahvi Esc
 Vali uuesti sama käsk, mis hetkel kehtib



Kliki tööriistariba nuppu
Vali mõni muu käsk

Lõpukäsk

4.3 Dialoogid
4.3.1 Mitme rea valimine
Vali nimestiku või tabeli mitu rida või objekti.
Kuidas seda teha?
Valiku tegemiseks on mitu võimalust:
 Vali ridu, mis ei asetse koos – hoia all Ctrl klahvi ja kliki soovitud ridadel.
 Vali read, mis asetsevad koos – hoia all Shift klahvi ja kliki esimest ning
viimast rida soovitud vahemikus.
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Vali kõik read – vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl + A (töötab ainult
tabelite puhul)

4.3.2 Mitme linnukese valik
Näiteks valikute hierarhias tee sama valik mitme linnukese lisamiseks/eemaldamiseks korraga
Kuidas seda teha?
1. Linnuke näeb sõltuvalt hierarhia alamridade valiku seisudest välja erinev:


- kõik alamread on valitud



- osa alamridu on valitud


- ühtki alamrida pole valitud
2. Kliki linnukes(t)el valiku muutmiseks.
4.3.3 Programmi üldised dialoogid
Üldiseid dialooge kasutatakse programmis erinevates olukordades.
Olemasoleva valiku muutmist ja lisamist võimaldavad dialoogid;
Windows op. süsteemi poolsed standardsed fondimuutmise, kaustade ja failide avamise,
laadimise ja salvestamise dialoogid.
Kuidas seda teha?
1. Kliki nupul
või vali valikmenüü nimestiku lõpust kirje Muuda...
2. Tee valik(ud) vastavalt avaneva akna eesmärgile ja võimalustele

3. Kinnita valik vajutades nupul OK või tühista nupu Cancel, Tühista abil.
4.4 Tabelid
4.4.1 Tabelite kasutamine
Andmeid kuvatakse tabelina hulga kirjete esitamiseks nii otsingutulemustes kui ka mujal,
näiteks Võrgunavigaatoris
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Kuidas seda teha?
Sõltuvalt tabelist on kasutusvõimalusi mitmeid:
Valikmenüü – Ava hiire paremklikiga valitud real või tühjal tabeliaknal.
Saadaolevad käsud muutuvad vastavalt andmete iseloomule.

Real liikumine – Vali rida ja vajuta korduvalt Tab klahvi, liikumaks ühelt rea
andmeväljalt teisele. Hiirega tuleb rea konkreetset välja valida soovides sellel klikkida,
olles esmalt valinud rea.
Tabeli sorteerimine – Tabeli päises asuvail veerunimetustel klikkides sorteerib
programm tabeli read klikatud veeru andmeväljade tähestikulise/numbrilise järjekorra
alusel suurenevasse või vähenevasse järjestusse. Halvastinähtavad valged kolmnurgad
valgel taustal osutavad järjestuse suunda. Esmasele sorteerimisele teisese
lisasorteerimise lisamiseks hoia all Shift klahvi ning kliki järgmisel soovitud veerupäisel.
Apostroofid e. ülakomad - ‘ ‘’ ‘’’ kolmnurga järel näitavad, millise veeruga sorteeriti
esmalt, teisena ja siis kolmandana. Rohkem kui kolme sortimist korraga võimalik teha
pole.
Ridade valik – Vali kas üks või mitu rida korraga. Mitme rea valik on võimalik vaid
osades tabelites, näiteks saab seda teha tabelis Hooldusandmed, kuid otsingutulemuste
tabelis mitte.
Veergude muutmine – Vaata peidetud veerge tabeli dialoogiakent laiemaks
venitades või kasutades horisontaalset kerimisriba. Tekstid veerus on joondatud
vasakule. Kui nad täies mahus veerule ei mahu, näidatakse veeru paremas servas
kolme punkti. Muuda iga veeru laiust otse tabelis (analoogne MS Exceli veerulaiuse
muutmisega):
 Liiguta hiirekursor tabelipäises kahe veeru vahelisele joonele. Kursor
muutub vasakule ja paremale osutavate noolepeadega mustaks ristiks
 Vasakut hiireklahvi all hoides lohista veergude piiri soovitud suunas.
 Kahe veerupäise vahel topeltklikkides laieneb kursorist vasakpoolne
veerg automaatselt niipalju, et mahutab veeru pikima tekstirea veerule
ära. Parempoolsed veerud surutakse sellevõrra paremale.
4.4.2 Tabelite sisu filtreerimine
Kasuta tabeli sisu piiramiseks filtreerimist.
Kuidas seda teha?
1. Kliki avatud tabelil nuppu
(tavaliselt akna all paremal serval)
2. Vahelehel Filter vali vasakult soovitud veeru nimetus
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3. Keskelt vali võrdlus-operaator. Vasakpoolset väljaväärtust võrreldakse
filtreerimiskriteeriumiga paremal. Võrdlus-operaatorid on: =, <, <=, >, >= ja !=
(!= peaks tähendama käsku leida kõik need, milles antud kriteeriumit ei leidu
ehk’s “äipolemette”)
4. Sisesta filtri kriteerium parempoolsele väljale, või kui vasakpoolne
väljaväärtus on koodiselgitus, vali kriteerium või käsk.
Märkus - Vaikimisi olla nähtavad vaid administraatori poolt seatud koodiselgituse väärtused.
Vali Laienda... nägemaks kõiki väärtusi. Vali Muuda... avamaks dialoogi Muuda koodiselgitusi.
See võimalus on nähtav ainult vajalike juurdepääsuõigustega kasutajatele.
5. Vali kas JA ehk VÕI loogikavalik iga lisanduva võrdlusrea jaoks.
6. Vajadusel tee linnuke valiku Erista suurtähti ette, et filtri kriteeriumit
rakendada täpselt sellisena nagu ta on kirjutatud.
Filtri seadete puhastamine
Vajuta samal vahelehel Filter leiduvale nupule Tühjenda
Sorteerimisjärjekorra määramine tabelis
Kuidas seda teha?
1. Kliki avatud tabelil nuppu
2. Vahelehel Sorteerimine vali kasvav või kahanev järjekord ühele kuni kolmele
veerule:
 Esmalt – esimene järjestuskriteerium
 Seejärel: - teine järjestuskriteerium. Esimese veeru järjekord jääb
muutumatuks
 Seejärel: - kolmas järjestuskriteerium. Esimese ja teise veeru
järjekord jääb muutumatuks
Tabelite sisu paigutuse loomine, valimine ja muutmine
Tabelil võib olla erinevaid paigutusi, mida saab muuta, salvestada ja seeläbi tulevikuski näha,
kasutades erinevaid valikuid vahelehe Väljad dialoogis. Kasuta vahelehte Vaade, et salvestada
paigutusse muudel vahelehtedel tehtud muudatusi või varasemast juba olemasolevat paigutust
taaskasutusse võtta.
Kuidas seda teha?
1. Kliki avatud tabelil nuppu
2. Vahelehel Vaade võib salvestus(t)e olemasolul näha:
 veerus Nimi – iga salvestatud paigutuse nimetust
 veerus Kasutajarühm – kasutajate grupi nimetust, kes paigutusele ligi
pääsevad
 veerus Kasutaja – kasutajanime, kes paigutusele ligi pääseb
3. Kliki nupul:
 Ava – Avab võimalike filtri-, sorteerimiskorra- ja veergude seadete
salvestuse, mis muudab dialoogi Paigutus: Vali objekt vahelehtede sisu.
Need seaded ei mõjuta tabeli vaadet seni, kuni sa pole kinnitanud neid
vajutades nuppu OK või Rakenda.
 Sea vaikeväärtuseks – Seab valitud salvestuse tabeli vaikepaigutuseks,
mida kasutatakse järgmisel tabeli avamisel automaatselt. Seadistus on
kasutaja-põhine.
 Salvesta – Salvestab filtri-, sorteerimiskorra- ja veergude seaded valitud
paigutusse. Vaikimisi saab muudatusi salvestada vaid endaloodud
paigutustesse.
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Salvesta nimega... – Salvestab filtri-, sorteerimiskorra- ja veergude
seaded uue paigutusena. Vaikimisi on uued paigutused ligipääsetavad
vaid loojale endale. Vastavate õigustega kasutaja saab luua ühiseid
paigutusi või paigutusi, mis on ligipääsetavaid ka teistele kasutajatele või
kasutajagruppidele.
Kustuta – Kustutab valitud paigutuse. Vaikimisi saad sa kustutada vaid
endaloodud paigutusi.

Varasemast salvestatud seadeid saab koheselt kasutada, tehes tabeli ülaosas
veerunimetustega ribal parem hiireklikk ja valides avanevast menüüst soovitud seadesalvestuse
nimetuse. Soovi korral võib määrata salvestuse ka tabeli vaikimisi kuvatud seadistuseks,
kasutades nuppu Sea vaikeväärtuseks.

Tabeli veergude näitamine ja peitmine
Vali millised veerud on tabelis nähtavad.
Kuidas seda teha?
1. Kliki avatud tabelil nuppu
või tee tabeli ülaosas veerunimetustega ribal
parem hiireklikk ja vali avanevast menüüst Paigutus
2. Ava vaheleht Väljad
3. Vali välja üks või mitu kirjet ühes valikuakendest - Kuva või Ära kuva
4. Kasuta keskel asuvaid noolega nuppe, liigutamaks valitud kirje(id) ühest
valikuaknast teise
5. Kui valikuaknas Kuva on enam kui üks kirje, saab üht neist valides kasutada
akna all vasakul servas olevaid noolega nuppe, muutmaks veergude tabelis
kuvamise järjestust.
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4.5 Külgaknad
4.5.1 Mis on külgaken?
Külgaknad aitavad peaaknas kuvatavat infot paremini hallata, leida ja organiseerida. Sa võid
vabalt valida nii külgakende hulka kui ka nende asukohta peaakna suhtes. Külgakende hulk ja
nende paigutus on kasutaja-põhised ning salvestuvad automaatselt.
Saadaolevad külgaknad:
Külgaken

OTSI

OBJEKT

VALITUD

LISA

JOONISED

ERISTA

Kasutusala
Otsi
objekte
või
kliendipunkte
otsingu
põhifunktsioonide
abil.
Täielikuma otsingutööriista
saab
avada
menüüst
Vaade > Objekti otsing...
või
vastavast
nupust
tööriistaribalt Vaade.
Detailne teave ühe valitud
objekti kohta. Külgaken on
jagatud
kaheks
ülemisesosas
kuvatakse
tabelis objekti andmeread,
alumises
objekti
suurendusaknas
valitud
objekt ise
Kuvab
nimekirja
kaardiaknas välja valitud
objektidest. Nimekiri on
vaikimisi
grupeeritud
lülititeks ja muudeks NISobjektideks. Võimalik on
luua veel lisagruppe.
Kuvab nimekirja hetkel
kaardiaknas
leiduvatest
objektidest, mille seast
soovitud
klassi valides
saab
alustada
selle
sisestamisega, vajutades
külgakna allservas nupul
Sisesta.
Halda jooniseid. Saadaval
on 7 erinevat joonise/tekstinuppu
ning
seadistusvalikud
nende
kohandamiseks.
Erista, kas valitud üksikuid
objekte või siis hetkel
kasutatavas
plaanis
muudetud objekte, soovitud
värvi, paksuse, joonetüübi
vms järgi
Valitud
objektide
hooldusandmete vaatamine
ja haldamine

HOOLDUS
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Lisateave
Üks klikk leitud vaste real
kuvab objekti/kliendipunkti
kaardiaknas (kui vastavad
linnukesed
otsinguakna
allservas
on
peal).
Topeltklikk leitud vaste real
avab
objekti/kliendipunkti
seadmekaardi.
Soovi korral saab külgakna
ülaservas paremal, Seadete
menüüst (hammasrattaga
nupuke) andmete- ja/või
suurendusakent linnukese
eemaldamisega
sulgeda.
Vaata ka 8.2 Objekti
omaduste vaatamine
Nimestikus välja valitud lüliti
asendit on võimalik akna
allosas olevate nuppude
abil muuta. Vaata ka 8.1
Objekti väljavalimine

Vaata ka 10
sisestamine

Objektide

Soovi korral saab külgakna
ülaservas paremal, Kuva
rikked (nupuke
ohukolmnurgaga) kaudu
avada ka valitud
objekti(dega) seotud rikete
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Erinevate
programmi
toimimist ning objektide
käsitlemist
mõjutavate
seadete muutmine.
Vahelehel Objektid saab
seadistada
objektide
nähtavust ja valitavust;
samuti ka jooniste oma.
Vahelehel Kaardid saab
valida
taustakaarte
ja
reguleerida
nende
heledust.
Koostab kõigist vahemällu
laetud objektidest legendinimekirja, koos klasside
tingmärkidega.
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loetelu. Vaata ka (puudub)
Mis on hooldusandmed?
Sarnane, kuid täielikum
valik on menüü Tööriistad
> Suvandid... alt avanevas
aknas;
samuti
avatav
tööriistaribal Grupid leiduva
nupu Seaded... kaudu.
Vaata ka 4.5.4 Külgaknas
objektide
peitmine
ja
kuvamine

Lisatakse ka laetud klasside
kogused ning kui on, siis
hetkel valitud objektide
kogused. Lülitid jagatakse
LEGEND
asendi järgi lisaks avatud ja
suletud lüliteiks.
Kaardiaknas
mõõdetud Vaata ka 10.8 Kauguste
vahemaade pikkuste või mõõtmine
kontuuride
pindala
KAUGUS
kuvamine. Näitab pikkusi
andmesisestuse ajal.
Näitab
su
asukohta Vaata ka 6 Kaardil liikumine
kaardiaknas
üldisemas
plaanis.
Valge-sinine
NAVIGATSIOON
ristkülik
esindab
kaardiaknas kuvatavat ala.
laetud objektide hulga ja
kasutajale
mõeldud
TEATED
lühijuhiste kuvamiseks.
piiratud mahuga viimaste Klikkides
lingil
Kuva
logifaili lisatud kannete rohkem
(logiakna
all
reaalajas uuenev kuva
paremas servas) avaneb
LOGIMINE
tekstiredaktori aken kogu
logifaili sisuga.
Märkus - Külgaknad pakuvad vaid olulisemaid seadistusi. Kõikide võimaluste kasutamiseks ava
ülaloleva tabeli veerus Lisateave viidatud vastav menüü.
Külgakna OTSI kaudu avanev objektiotsing leiab tulemused vaid Üldiste objektide piiratud
valikust (st. objektid, mis kuuluvad Alajaam, KP lüliti, MP LP, MP jaotla, Toitetrafo ja Trafo
klassitabelitesse). Täielikuma tulemuse saamiseks tuleb kasutada eraldi Objekti otsingu
tööriista. Vaata ka 12.1 Objektide otsimine (lõik Täpsema otsingu kasutamine).
4.5.2 Külgakende näitamine ja peitmine
Külgakende kuvamist kontrollitakse peaakna paremal serval asuvast vertikaalse nupurea kaudu
Kuidas seda teha?
1. Külgakendega toimetamiseks on erinevaid viise:
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Külgakna avamine

Külgakna sulgemine

Soovitud
nupule
vajutades avaneb külgaken sellel peaakna küljel, kus ta
eelnevalt asus - kas vasakul, paremal või all. Kui avad
külgakana esmakordselt, avaneb see vaikimisi auskohas.
Tee üks järgnevast:
 Kliki sama külgakna nuppu uuesti
 Sulge külgaken selle ülaribal
leiduva nupuga

Külgakna/-akende
asendamine

Tee soovitud külgakna nupul paremklikk ja avanevast
menüüst vali käsk Replace. See avab külgakna nii, et
samal küljel olevad teised külgaknad sulguvad.

Kõigi külgakende korraga
peitmine
Kliki
külgakende
nupurea kõige ülemisel > noolega nupul. See on kasulik
näiteks juhul, kui soovid ajutiselt suuremat kaardiakana
pinda näha. Külgakende taaskuvamiseks, kliki uuesti
samal nupul

Tulemus – programm jätab valitud külgakna ja selle asukoha meelde seniks kuni kasutaja neid
uuesti ei muuda.
Märkus – Esmasel sisselogimisel vaikimisi seadena ühtki külgakent ei kuvata.
4.5.3 Näha olevate külgakna nuppude valimine
Vali millised külgakende nupud on peaakna paremas servas näha.
Kuidas seda teha?
1. Vali ülalt menüüst Tööriistad > Suvandid ja ava vaheleht Vaade.
2. Kliki Külgaknad nimelisest väljast paremal nuppu
3. Lisa avanenud aknas linnukesed külgakende nimetuste ette, millede
nuppe soovid kuvada.
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4.5.4 Külgakende teise asukohta liigutamine
Liiguta külgaknaid peaakna külgedel üles või alla, või muuda nad ujuvateks, et saaksid neid
ekraanil ükskõik kuhu paigutada.
Kuidas seda teha?
Lohista hiirega külgakna pealkirjaribal vasakut hiireklahvi all hoides see sinna kuhu vaja:

Võimalused on järgnevad -

1

2
3

4

Lohista külgaken teiste külgakende vahele, alla või
teiste kohale. Tumesinine värv (värvi kuvatakse vaid siis, kui
kursor on sobiva ala kohal) näitab ära, kuhu aken
paigutatakse.
Lohista külgaken teiste külgakende otsa. Kogu peaakna
külg, mille külgaknaid hakkad asendama, värvitakse
Asenda
siniseks. Asendatud külgaknad sulguvad ja kui neid taas
vaja, tuleb nad ükshaaval taasavada nuppude abil.
Muuda mõõte
Lohista külgakende külgservi
Lohista külgakent nii, et see tuleb peaakna küljest lahti.
Samuti on võimalik klikkida külgakna nupul parema
klahviga
ja
valida
alammenüüst
Ujuv.
Lohista
juurde

Muuda ujuvaks
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Külgakende vaikimisi asukohti saab vajadusel ka taastada.
Kuidas seda teha?
1. Vali menüü Tööriistad > Suvandid ja ava vaheleht Vaade.
2. Vajuta nuppu Taasta külgaknad
Tulemus – kui on avatud külgaknaid, siis need suletakse. Külgakende avamiseks mõeldud
nupud pea-akna paremal serval kuvataske vaikimisi koguses. Vaata ka 4.5.3 Näha olevate
külgakna nuppude valimine
Järgmisel külgakende avamisel kuvatakse need oma vaikimisi asukohtadel.
4.5.5 Külgakna alajaotiste peitmine
Peida külgakende need alajaotised, mida pole tarvis.
Enne kui alustad - see võimalus on saadaval külgakendel VALITUD ja OBJEKT.
Kuidas seda teha?
1. Vajuta külgakna pealkirjariba paremal servas leiduvat nuppu
2. Eemalda linnuke mittevajaliku alajaotise nimetuse eest
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4.5.6 Külgaknas objektide peitmine ja kuvamine
Kasuta külgakent Nähtavus ja valik, et seadistada objektide nähtavust või mittenähtavust
kaardiaknas. Kui lisad linnukesed silmakujulise ikooni alusesse veergu, saad märgitud objekte
vaadata, kuid mitte valida. Lisades linnukesed ka kursorikujulise ikooniga veergu, saad
vastavaid objekte ka esile tõsta/välja valida. Külgaknast on kasu näiteks tunnuste vaatamisel.
Enne kui alustad - Külgaken VAADE peab olema avatud:

Vaikimisi on kõik linnukesed juba lisatud.
Kuidas seda teha?
Tee klikkides valik sobivatest linnukestest kõigile vajalikele objektidele
Märkus – Külgaknas VAADE tehtud muudatused toimivad ka siis, kui aken on peidetud. Tehtud
valikud ei mõjuta andmebaasist objektide juurdelaadimist st. laetakse ka külgaknas peidetuks
määratud objektid, kuigi neid ei kuvata kaardiaknasse.
5 Võrguandmete laadimine
5.1 Master (a.k.a. tööbaas) ja plaanid
5.1.1 Mis on master?
Olemasoleva võrgu informatsioon sisaldub masteris, samas kui kõik muutused kehtivasse
võrguinfosse ja kogu võrguplaneering salvestatakse esmalt plaaniandmetena, mida saab
vajadusel masterisse üle kanda. Masteri andmed on kättesaadavad kõigile Trimble Webmapi ja
Trimble Mobile kaudu.
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5.1.2 Mis on plaan?
Programmis tehtud muudatused salvestatakse esmalt plaani. Plaane kasutatakse muudatuste
salvestamiseks, juhul kui planeerid uut võrguosa - nagu uus ühendus, või võrguobjektide
omaduste uuendamiseks. Erandiks on siinkohal hooldusandmed, mis salvestatakse otse
masterisse.
Andmeid saab laadida korraga nii masterist kui plaanist, või siis kummastki eraldi. Mõlema
korraga laadimisel muudetakse kuvatavaid masteri andmeid plaanis leiduvate muudatuste
alusel. Konkreetsesse plaani salvestatud andmed on nähtavad ainult sellesama plaani
kasutamisel.
Plaani salvestatud muudatused kantakse masterisse üle eraldi (administraatori algatusel)
toimuva salvestusprotsessi – ‘master run’ ajal. Peale edukat masterisse salvestamist
puhastakse plaan andmeist, kuigi plaan ise jääb alles uute muudatuste lisamiseks.
Plaanid, mida kasutatakse objektiandmete uuendamiseks, kantakse masterisse üle
regulaarselt, näiteks igaöiselt (nii ka EC-s). Plaanid, mis sisaldavad uut võrku, kantakse
masterisse üle peale selle valmisehitamist ja kasutamiseks valmis saamist.
5.1.3 Mis on projekt?
Projekti võib kasutada seotud plaanide grupeerimiseks. Projekt võib koosneda paljudest
plaanidest. Projektis leiduvad individuaalsed plaanid on üksteise suhtes kas alternatiivsed või
üksteisele järgnevad (arenguetapid). Plaaniversioone saab hilisemaks kasutuseks arhiveerida.
5.1.4 Mis on plaanitüüp?
Plaanitüüp määrab ära kaardiaknas kuvatava objektide valiku, kasutatava esitlusviisi ja muud
vaikeseaded. (Vaata ka 5.6 Plaani tüübi muutmine tööriistaribalt)
Igal plaanil on spetsiifiline plaanitüüp.Et esitlusviis on harilikult sobiv teatud mõõtkavale, võib
sageli leida eraldi plaanitüüpe erinevatele võrgutüüpidele erienvas mõõtkavas. Näiteks:
MP võrk 1:1000
MP võrk 1:5000
KP võrk 1:10000
Hooldus
Dokumendi koostas
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5.2 Plaani valik
Trimble NIS-iga töö alustamiseks vali esmalt plaan (või loo uus). Tee kindlaks, et plaan oleks
eesmärgile sobiv. Kui tahad planeerida või muuta objektiandmeid, peab valitud plaan lubama
salvestamist.
Enne kui alustad – Plaani valimine tühjendab vahemälu. Salvesta muudatused, et need kaotsi
ei läheks.
Kuidas seda teha?
1. Dialoog Vali plaan avaneb peale sisselogimist (kui pole määratud vaikeplaani.
Meil üldjuhul pole). Kui programm juba käib, vali menüüst Fail > Vali plaan... või
vastav tööriistariba nupp
Plaani valik
2. Dialoogis Vali plaan, vahelehel Plaanid vali vajalik plaan tabelist, mis sisaldab
järgnevaid veerge:
 Vaikeplaan – Tärn ( * ) selles veerus tähistab, et plaan on valitud
vaikeplaaniks, s.t. see plaan avatakse programmi käivitamisel
automaatselt
 Nimi – plaani loomisel kasutaja poolt antud vabakujuline või reeglitega
määratud nimetus (EC-s kõigi masterisse saadetavate ees lühend
HRC_... või MMS_...)
 Tüüp – kuvab plaani tüübi andmed
 Omanik – plaani omanikust kasutaja nimi. Võib aga ei pruugi olla ka
ühtlasi plaani looja.
 Kirjutuskaitstud – Rist ( X ) selles veerus tähistab, et plaan on
kirjutuskaitstud ehk ‘read-only’, s.t. sa ei saa sellesse plaani muutusi teha.
 Kirjeldus – plaani sisu/teema lühikirjeldus, mille soovi korral saab lisada.
 Olek – plaani praegune hetkeseisund – Aktiivne, Lõpetatud või
Kustutatud.
 Luba plaani salvestamine – Teave sellest kas muudatuste salvestamine
plaani on võimalik või mitte
 Faas – EC-s hetkel ei kasutata
3. Kliki nuppu OK

Dokumendi koostas

Urmo Rajang (tõlge eesti keelde ja täiendused)

Lk:

28 / 143

Enefit Connect OÜ

Kehtiv alates:
Kinnitas:

26.01.2021
K. Jürgens

Dokumendi tähis:
Ülemdokument:

J3148 / 1
P3163

Märkus - Dialoogis Vali plaan, vahelehe Plaanid ülaservas on:
 valikmenüü Plaani tüüp, mille abil saab tabelis kuvatavale teha eelvaliku plaani
tüübi alusel
 linnuke Kuva ainult oma plaane ette vähendab tabelis kuvatavate plaanide
valiku ainult sulle kuuluvate plaanideni.
 linnuke Kuva ka lõpetatud ees suurendab tabelis kuvatavate plaanide valikut
varasemalt lõpetatuks märgitud plaanide võrra.
 Otsinguaknas Filter saab otsingusõna sisestamisel leida tabelis olevates
lahtrites otsitavat sõna sisaldava plaanirea.
Tulemus – laetud, aktiivse plaani nimi kuvatakse nimeribal. Valitud plaani piirkond kuvatakse
kaardiaknas nähaolevaks piirkonnaks. Kirjutus- ja lugemisõigused muutuvad samuti vastavalt
valitud plaani seadetele. Plaani tüübile vastavad muutused muudes seadetes aktiveeritakse.
Vaata ka 5.1.4 Mis on plaanitüüp?
Märkus – Kui sa soovid liikuda tagasi kaardivaatesse enne plaani valikut/muutmist, vali menüü
Vaade > Akendamine... > Eelmine või vajuta tööriistariba nupul

Eelmine vaade

5.3 Projekti valik
Enne kui alustad – Projekti valimine tühjendab vahemälu. Salvesta eelnevalt tehtud
muudatused.
Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Dokumendi koostas
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2. Vahelehe dialoogis Vali plaan, vahelehel Projektid vali vajalik projekt tabelist,
mis sisaldab järgnevaid veerge:
 Projektikood – Tärn ( * ) selles veerus tähistab, et plaan on
valitud vaikeplaaniks, s.t. see plaan avatakse programmi
käivitamisel automaatselt
 Nimi – projekti loomisel kasutaja poolt antud reeglikohane
nimetus
 Omanik – kasutaja, kes projekti lõi
 Projekti tüüp – kuvab plaani tüübi andmed
 Rakendamise aastad – aastad, mille jooksul projekt teostatakse
 Faas – EC-s hetkel ei kasutata
 Kirjeldus – projekti sisu lühikirjeldus, mille soovi korral saab
lisada.
 Olek – projekti hetkeseisund – Aktiivne, Lõpetatud või Kustutatud.
 Loodud– projekti loomise kuupäev, aasta ja kellaaeg
3. Kliki nuppu OK
Märkus - Dialoogis Vali plaan, vahelehe Projektid ülaservas on:
 linnuke Kuva ainult enda projektid ette vähendab tabelis kuvatavate plaanide
valiku ainult sulle kuuluvate projektideni.
 linnuke Kuva ka lõpetatud ees suurendab tabelis kuvatavate projektide valikut
varasemalt lõpetatuks märgitud projektide võrra.
Otsinguaknas Filter saab otsingusõna sisestamisel leida tabelis olevates lahtrites otsitavat sõna
sisaldava projektirea.
5.4 Vaikeplaani määramine
Määra vaikeplaan - see on plaan, mis avaneb koheselt, kui NIS-i avad. Vaikeplaan on igal
kasutajal oma.
Enne kui alustad – Vaata ka 3.4 Programmi käivitamine
Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
2. Vahelehe Plaanid tabelist tõsta klikiga esile soovitud plaan
3. Kliki all paremas servas nupul Määra vaikeplaaniks

Plaani valik

Tulemus – Valitud tabelirea esimesse lahtrisse tekib tärn ( * ), mis tähistab su vaikeplaani. See
avatakse programmi käivitamisel peale sisselogimist automaatselt.
Vaikeplaani seade eemaldamine – Kui oled kasutanud vaikeplaani, kuid tahad kasutada
mõnda muud:
1. Kliki dialoogis Vali plaan, vahelehe Plaanid all paremas servas nupul Vaikeplaani seade
väljas. (Vt. pilti ülalpool)
2. Vali plaan, mida kasutada soovid
3. Kliki nuppu OK.
5.5 Plaani ja projekti loomine ning muutmine
Loo uus plaan või muuda valitud olemasoleva plaani omadusi. Sama kehtib ka projektide kohta.
Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan..., File > Salvesta nimega... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
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2. Avanenud dialoogis Vali plaan vali valikust Plaani tüüp sulle vajalik (meil on
andmesisestuse plaanid tüübiga 1:10000).
3. Tabeliakna alt vasakus servast vajuta vastavalt, kas nuppu Uus plaan... või siis
olemasoleva plaani muutmisel nuppu Muuda... (soovitud plaan peab sel juhul
tabeliaknas eelnevalt valitud olema)
4. Avanenud uue dialoogi vahelehel Plaan sisesta (või muuda) plaani puudutav üldine
teave:
 väljale Nimi kirjuta plaani nimetus. Suurim lubatud tähtede arv nimes on 31
tähemärki. Nimi sellel väljal pole tõstutundlik, s.t. “Testplan 1” on tarkvara
jaoks sama kui “TESTPLAN 1”. (Meil on masterisse saadetavatele plaanidele
reegel panna alati eesliide HRC_ või MMS_ nime algusesse).
 väljale Kasutusotstarve vali vajalik määratlus (andmesisestuse puhul Võrgu dokumentatsioon )
 kontrolli eeltäidetud välja Tüüp, vajadusel saab seda kõrvalolevast nupust
paremal muuta.
 Vali järgnevad salvestamise seaded. Luba:
a – plaani salvestamine – võimaldab kasutaja muudatused plaanis
masterisse salvestada. Vaikimisi juba valitud.
b – Tööbaasi muudatused plaani – teiste sama piirkonna plaanide
uuendused jõuavad masteri kaudu ka sellesse plaani. Lisa selle ette
kindlasti linnuke! Ühekordne panek, edaspidi see püsib alles.
c – plaani tööbaasi kirjutamine – kui linnukesega märgitud, siis master
run’i ajal salvestatakse plaanis tehtud muudatused masterisse ümber.
Linnuke tuleb lisada iga töösessiooni ajaks eraldi! Pole oluline, kas seda
teha enne andmesisestuse alustamist või peale andmesisestuse
lõpetamist enne programmi sulgemist. (Masterisse kantakse igaöiselt üle
ainult plaaninimes vastavat eesliidet sisaldavad ning spetsiaalse skripti
nimestikku kantud plaanid.)










d – kirjutab tunnuste asukohad tööbaasi – Linnuke tuleb lisada iga
töösessiooni ajaks eraldi! Pole oluline, kas seda teha enne
andmesisestuse alustamist või peale andmesisestuse lõppu enne
programmi sulgemist.
Vali kohustuslik Plaani piirkond nupu Vali loendist... abil.
Plaani piirkonda on võimalik ka ise luua vajutades nupu Vali loendist...
kõrval olevale allasuunatud noolepeale ja avanevast valikmenüüst klikkides
valikul Loo piirkond plaani objektidest ja kaardiaknast
Vajadusel saab plaanis muudetavate objektide valikut piirata ainult nendega,
mis jäävad piirkonna sisse. Selleks lisa linnuke Kasutus vaid
piirkonnasiseseks ette.
Valikmenüüs Kasutus tuleb kontrollida, et säiliks vaikevalik – Samaaegne
kasutus lubatud – muude valikute puhul tekib probleeme üle Citrix’i NIS-i
kasutamisega.
Nupu Muu teave >> alt avanevas aknalaienduses on vajadusel lisatavad
veel:
a – Piirkond menüüvalikuna (hetkel tühi)
b - Lepingu ala menüüvalikuna (hetkel tühi)
c - Sihtnumber menüüvalikuna (hetkel tühi)
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d - Rakendamise keskkond menüüvalikuna (hetkel kasutusel)
e - Projektikood. Maksimaalne pikkus 30 tähemärki
f - Kinnitatud (daatum)
g - Tähtaeg (daatum)
h - Valmis (daatum)
i - Dokumentatsiooni olek menüüvalikuna (hetkel kasutusel)
j – Versioon. Maksimaalne pikkus 20 tähemärki
k – Objekt. Maksimaalne pikkus 31 tähemärki
l - Aktiivsus menüüvalikuna (hetkel tühi)
m - Väline olek, Loodud, Andmed muudetud, Objektid muudetud,
Esimesse masterisse siirdamine (suletud või automaatselt täidetud)
o – Kirjeldus. Maksimaalne pikkus 200 tähemärki
p – Hinnakirjad
5. Kui plaani kasutatakse võrgu planeerimiseks ja Kasutusotstarbe valikuks on
Rakenduslik planeerimine, tuleb täita ka Rakendamise aasta väli.
6. Kliki OK
5.5.1 Plaani kopeerimine
Tee koopia avatud või valitud plaanist ning salvesta see erineva nimega.
Kuidas seda teha?
1.
2.
3.
4.

vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
Avanenud dialoogis Vali plaan kliki nupul Kopeeri...
Täida või muuda andmevälju. Vaata 5.5 Plaani ja projekti loomine ning muutmine
Kliki OK
5.5.2 Plaani uue nime all salvestamine

Tee koopia avatud plaanist või selle osast, salvestades see teise nime alla. Salvestatakse ainult
avatud plaani tehtud muudatused.
Enne kui alustad – vajalik plaan peab olema avatud.
Pea meeles masterisse saata ainult üks kattuvaid objekte sisaldavatest plaanidest.
Uue nimega plaani loomise hetkel salvestamata olevad muudatused salvestatakse ainult uude
plaani (ja mitte algsesse plaani). Kui soovid neid salvestada ka algsesse plaani, tee tavaline
salvestus enne uue nimega plaani loomist.
Kuidas seda teha?
1. lae NIS-i võrguobjektid, mida soovid uude plaani salvestada
2. vali menüü File > Salvesta nimega...
3. sisesta plaanile uus nimi ning muuda vastavalt vajadusele ka muud plaaniandmed
4. Kliki OK
Märkus - Kui laed näiteks liini osad, pead tulevases plaanis oleva võrgumudeli toimimise
huvides laadima lisaks ka liini elemendid ning osadele kinnitatud liinilülitid.
Tulemus – salvestamata muudatused salvestatakse ainult uude plaani ja uus plaan võetakse
koheselt kasutusse, ehk siis - senine plaan asendatakse uuega.
5.5.3 Projekti kopeerimine
Tee koopia avatud või valitud projektist ning salvesta see erineva nimega. Projektis sisalduvaid
plaane ei kopeerita ümber.
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Märkus – Vahelehel Projektid võib ainult oma projektide kuvamiseks (ja valiku lihtsustamiseks)
teha linnukese Kuva ainult enda projektid ette.
Kuidas seda teha?
1.
2.
3.
4.

vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
Avanenud dialoogis Vali plaan vahelehel Projektid, kliki nupul Kopeeri...
Täida või muuda andmevälju. Vaata ka 5.5 Plaani ja projekti loomine ning muutmine
Kliki OK

5.5.4 Plaani lugemis- ja kirjutusõiguste muutmine
Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
2. avanenud dialoogis Vali plaan tõsta vajalik plaan esile, kliki nupul Muuda...
3. võta ette vaheleht Õigused
4. uue plaaniomaniku valikuks kliki väljast Omanik paremale jäävat valikunuppu
. Väli
Plaani autor jääb muutumatuks. Märkus - Omanike ajaloo vaatamiseks kasuta nuppu
Omaniku ajalugu
5. vali Lugemis- ja kirjutusõigused või Lugemisõigus alajaotustest soovitud ligipääsu
ulatus teistele kasutajatele:
 Lugemisõigus kõigi sisekasutajate jaoks muutub valitavaks vaid siis, kui
lugemis- ja kirjutusõigused kõigi sisekasutajate jaoks on maha võetud
 nii lugemis- ja kirjutusõigusi kui ka ainult lugemisõigusi gruppide ja kasutajate
kaupa saab nuppudega Lisa gruppe... ja Lisa kasutajaid... lisada vaid siis,
kui linnuke kõigi sisekasutajate jaoks on vastavast alajaotusest eemaldatud
 nupuga Kustuta saab tabelitest Ainult gruppide ja kasutajate jaoks valitud
rea(d) eemaldada
 olles valiku teinud, kinnita see klikiga nupul OK
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5.5.5 Plaani taustateabe muutmine
Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
2. avanenud dialoogis Vali plaan tõsta vajalik plaan esile, kliki nupul Muuda...
3. võta ette vaheleht Taustateave. Kuvatav tabel loetleb olemasolul lisatud taustateabe
nime koos lisamiskuupäeva ja kasutaja nimega, kes selle lisas.
4. lisa uut või muuda olemasolevat taustateavet tabeli all olevas sisestusaknas.
 nupuga Salvesta lisa teave andmebaasi
 nupuga Tühjenda puhasta sisestusaknas teabekande sisu
 nupuga Kustuta eemalda teabekanne andmebaasist.
5. Kliki OK
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5.5.6 Plaani vabade atribuutide loendi muutmine
Vaata plaani salvestamise ajalugu (salvestuskomplekte) hetkel käiva töösessiooni ulatuses. –
Vaata ka 5.2 Plaani valik
Kuidas seda teha?
1.
2.
3.
4.

vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
avanenud dialoogis Vali plaan tõsta vajalik plaan esile, kliki nupul Muuda...
ava vaheleht Vabade atribuutide loend
kliki:
 nuppu Lisa..., lisamaks uut vaba atribuuti nimekirja
 soovitud vabal atribuudil ja seejärel nupul Muuda atribuudi väärtuse muutmiseks
 soovitud vabal atribuudil ja seejärel nupul Kustuta atribuudi eemaldamiseks
nimekirjast
5. Sulge aken klikkides OK
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5.5.7 Plaani manuste lisamine ja muutmine
Kuidas seda teha?
vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik. Või vali menüüst
Fail > Manused...
1. avanenud dialoogis Vali plaan tõsta vajalik plaan esile, kliki nupul Muuda...
2. ava vaheleht Manused. Tabel loetleb olemasolul manused ning näitab samuti, millal neid
viimati muudeti ja lisaja(te) kasutajanime. Lisaks kuvatakse teave manuse failitüübi ja
konfidentsiaalsuse kohta.
3. kliki:
 vasakpoolseimal nupul Ühenda..., lisamaks valitud plaanile ühendust juba
varasemast olemasoleva manusega
 soovitud manusel ja seejärel nupul Ava faili avamiseks
 soovitud manusel ja seejärel vasakult kolmandal nupul Ühenda....
 soovitud manusel ja seejärel nupul Prindi
 nupul Uus... lisamaks uut manust ning linkimaks seda valitud objekti, plaani või
asukohavaatega
 nupul Muuda... muutmaks manuse omadusi ning linkimaks seda valitud objekti,
plaani või asukohavaatega
 nupul Kustuta eemaldamaks valitud manust tabelist
4. kliki OK
Märkus – menüü Fail > Manused... valimisel avaneb eraldi aken Manused, mille ainus
erinevus Plaani valiku vahelehe funktsionaalsusest on ülaservas leiduv valikmenüü <Vali
tabel>, kust saab valida kõiki võimalikke objekte, millele manuseid saab lisada. Kui esmane
objektivalik tehtud, siis edasine on sama, kui ülalpool juba kirjeldatu.
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5.5.8 Plaani märkuste lisamine ja muutmine
Lisa plaani kohta teavet vaba tekstina.

Kuidas seda teha?
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vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
avanenud dialoogis Vali plaan tõsta vajalik plaan esile, kliki nupul Muuda...
ava vaheleht Märkus
lisa kuni 500 tähemärki pikk märkus plaani kohta
Sulge aken klikkides OK

5.6 Plaani salvestusajaloo vaatamine
Vaata plaani salvestamise ajalugu (salvestuskomplekte) hetkel käiva töösessiooni
ulatuses.

Kuidas seda teha?
1. vali menüüst Fail > Vali plaan... või kliki tööriistariba nupul
Plaani valik
2. Avanenud dialoogis Vali plaan kliki nupul Salvestamise ajalugu...
3. Avaneb eraldi aken Plaani <plaani ID> salvestamise ajalugu
Tulemus – Salvestuskomplekti ajaloo tabel näitab veerge:
 Salvestuskomplekt (meil tegelik kirje pisut nihu Salvesta komplekt) – komplekti nimi
 Plaan – plaani nimetus, kus salvestati
 Kuupäev – salvestuse kuupäev
 Salvestaja – kasutaja, kes salvestuse tegi
 Lisatud, uuendatud, kustutatud – komadega eraldatud numbriline statistika
objektidega teostatu kohta
 Kommentaar – salvestuskomplekti kirjeldus või kommentaar
Märkus – salvestamise ajaloo tabeli all vasakus servas saab linnukese lisamisega Kasutaja
enda komplektid filtreerida nähtavaks vaid enda tehtud salvestused (kui plaan on näiteks
ühiskasutuses).
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Paremale jääva Salvestatud valitud plaani ees on linnuke vaikimisi olemas - see filtreerib
valitud plaani ajaloo kõigi ülejäänud salvestamiste hulgast välja. Linnukese eemaldamine kuvab
kogu salvestamiste logi.
5.7 Plaani tüübi muutmine tööriistaribalt
Muuda plaani tüüpi valikmenüüst, mis avaneb tööriistaribalt. See on kasulik, kui soovid vaadata
vaid teatud tüüpi võrku ja mitte teisi.
Kuidas seda teha?
Programmi peaakna tööriistaribade hulgast kliki valikmenüü kõrval olevat allaosutava
noolepeaga nuppu ja muuda kursoriga soovitud valikul klikkides plaanitüüp ära.

Märkus – enne plaani salvestamist on soojalt soovitatav valikmenüüst taas plaani algne tüüp
valida. Vastasel juhul kuvatakse ka sellekohane hoiatus/teavitus.

5.8 Objektid, klassid ja tüübid (a.k.a. tabelid)
Mis on objekt?
Võrgumudel koosneb andmebaasi salvestatud objektidest. Üks objekt mudelis esindab ühte
reaalset objekti. Need võivad näiteks olla:
 piirkonna alajaamad
 juhtmed
 lahklülitid
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 kaardijooned
 kaardipunktid jne.
Objektidel on omadused, nagu klass, asukoht ja nii tehnilised kui ka hooldusandmed.
5.8.1 Mis on tunnus?
Tunnus on ekraanil kuvatav objektiga seotud ja seda tähistav tekst.
5.8.2 Mis on klass?
Klasse kasutatakse erinevate objektide klassifitseerimiseks. Igal objektil on klass. See
defineerib näiteks, mis omadused võivad objektil olla ning milline näeb see välja kaardiaknas
või väljatrükil.
5.8.3 Mis on tüüp (ehk tabel)?
Klassid on üldise sarnasuse alusel jaotatud tüüpidesse. Tüüp määrab ära objekti omadused.
5.8.4 Mis on klassi grupp?
Klasse võib grupeerida, et klassi gruppe moodustada. Näiteks, “KP võrk” on klassi grupp, mis
koosneb KP objektidest nagu KP lülitid, KP juhtmed ja alajaamad.
Klassi grupp võib koosneda üksikuist klassidest või ka teistest klassigruppidest.
Klassi gruppide kasutamine teeb lihtsamaks näiteks kaardiaknasse laetavate (laadimisgrupid)
või seal käsiteldavate objektide valiku.
5.8.5 Mis on laadimisgrupp?
Laadimisgrupp sisaldab klasse, mille objektid kuvatakse peale laadimist kaardiaknasse.
Märkus – Programm ei lae midagi, kui laadimisgrupis puuduvad klassid. Kui proovid laadida
klasse, millele pole sul kasutajaluba, ei lae programm neid klasse.
5.8.6 Mis on esitluse tüüp (presentation type)?
Esitluse tüüp on osa kuvatehnoloogiast, mis määrab ära kuidas objektide graafilised elemendid
- tingmärgid, jooned, piirkonnatäited ja tekstid kaardiaknas ja väljatrükkidel välja näevad
(värvus, joonepaksus, mõõdud, mustrid, jne.). Esitluse tüüp võib plaani tüübi alusel muutuda.
5.9 Andmebaasist masteri ja plaani andmete laadimine
Lae kaardiaknas nähtavasse piirkonda jäävad masteris ja plaanis leiduvad objektid.
Rakendatakse hetkel kasutatavat laadimisgruppi. Kui seda pole eelnevalt muudetud, sõltub
vaikimisi kasutatav laadimisgrupp aktiivsest plaanist. Laetakse ainult masterandmebaasi ja
kasutatavasse plaani kuuluvad objektid.
Kuidas seda teha?
1. liigu kaardiaknas soovitud alasse
2. vali Laadi > Masteri ja plaani objektid või vajuta nuppu
Master ja plaan
Märkus – Korda laadimist vajadusel töösessiooni jooksul, kui näiteks liigud kaardil teise
piirkonda.
Mured? – Kui laetud objektid ei tundu õiged olevat, kontrolli, kas kasutad õiget plaanitüüpi ning
vajadusel muuda seda. Esmalt puhasta vahemälu – menüüs Fail > Puhasta vahemälu või
kasuta vastavat nuppu
Tühjenda mälu ning seejärel lae võrk uuesti.
Samuti võib üle kontrollida, kas laadimisgrupis on esindatud kõik vajalikud objektid. Juhul kui
kõigil objektidel puuduvad väljatoodud tunnused, vaata järgi, kas menüüs Vaade > Kuva >
Näita kõigi objektide tunnused on ikka linnuke ees. Kui pole, kliki antud käsul.
5.10 Andmebaasist ainult masteri andmete laadimine
Lae kaardiaknas nähtavasse piirkonda jäävad objektid. Rakendatakse hetkel kasutatavat
laadimisgruppi. Kui seda pole eelnevalt muudetud, sõltub vaikimisi kasutatav laadimisgrupp
aktiivsest plaanist. Laetakse ainult masterandmebaasi kuuluvad objektid.
Kuidas seda teha?
1. liigu kaardiaknas soovitud alasse
2. vali Laadi > Masterobjektid või vajuta nuppu
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objektid.

Plaan

5.12 Andmebaasist ainult piirkondade laadimine
Lae kaardiaknas nähtavasse piirkonda jäävad masteris ja plaanis leiduvad hulknurksed
piirkonnad. Rakendatakse hetkel kasutatavat laadimisgruppi.
Märkus – Piirkonnad, mis jäävad ainult osaliselt kaardiaknasse laetaksegi ainult osaliselt. Mis
tähendab, et neid ei saa kas üldse muuta või võivad osaliselt laetud piirkonna muutmisel olla
ettearvamatud tagajärjed. Seega tasub piirkondade laadimise järgses töös ses suhtes
ettevaatlik olla! Parem on valida peaaknasse ulatuslikum ala, et soovitud piirkond üleni vaates
asuks või laadida peaakent nihutades kogu vajalik piirkond sisse mitmes järgus.
Kuidas seda teha?
1. liigu kaardiaknas soovitud alasse
2. vali Laadi > Piirkonnad või vajuta nuppu

Piirkond – master ja plaan

5.13 Objektide piirkonnapõhine laadimine
Lae valitud piirkonnas leiduvad objektid. Rakendatakse hetkel kasutatavat laadimisgruppi.
Kuidas seda teha?
1. liigu kaardiaknas soovitud alasse
2. vali välja üks või mitu piirkonda (olles need eelnevalt laadinud muidugi)
3. vali Laadi > Objektid valitud piirkondades
Teine võimalus:
1. vajuta nuppu
Liiguta piirkonda
2. avanenud akna Piirkonna valik allservas tee linnuke Nihuta piirkonda ja Laadi
objektid ette
3. vali akna Piirkonna valik ülaservas valikmenüüst soovitud Piirkonna klass ning
vajadusel Filter otsingu kaasabil leia soovitud piirkond ning kliki selle real tabelis.
Programm kuvab kaardiaknas märgitud piirkonna ning laeb piirkonda jäävad objektid
sisse.
Märkus – Piirkonnasisesteks objektideks määrab tarkvara kõik need, mis asuvad täielikult
piirkonna sees. Kui näiteks elemendi või osa üks otstest asub piirkonnast väljaspool, siis osadel
juhtudel neid ei laeta (piirkond Teostusjoonised), teistel juhtudel aga lisandub piisav ‘lisa-tsoon’
ümber piirkonna, kuhu laetakse ka ümbritsev võrk sisse (piirkond KP fiider)
5.14 Aktiivses plaanis muudetud objektide esiletõstmine
Tõsta esile objektid, mis on aktiivses plaanis käimaoleva sessiooni jooksul sisestatud,
muudetud või kustutatud.
Kuidas seda teha?
1. vali Vaade > Erista > Kuva plaani esiletõstmine. Tuuakse esile kõik aktiivsesse plaani
tehtud muudatused, värvides muudetud objektid vastavalt plaani esiletõstmise
seadetele.
2. Esiletõstmise lõpetamiseks vali uuesti sama menüükäsk.
Märkus – Menüükäsu toimimise ajal kuvatakse selle ees linnuke.
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5.15 Kasutusest kõrvaldatud objektide laadimine
Lae objektid, mis on masterandmebaasis, kuid tavakasutusest eemaldatud.
Kuidas seda teha?
vali Laadi > Kasutusest kõrvaldatud objektid...
6 Kaardil liikumine
6.1 Suurendamine/vähendamine
Kaardil vaate suurendamine ja vähendamine
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppudel
Suurenda või
Vähenda, et akna vaadet kaardil
lähemale või kaugemale viia. Hiirekursor muutub x- ja y-teljega varustatud ristiks.
2. kliki kaardi asukohta, mida soovid lähemalt või kaugemalt vaadelda. Samuti saab
määrata hiire vasakut klahvi all hoides ja kursoriga lohistades suurenduspiirkonna, mis
hõlmab kogu kaardiakna, kui klahvi peale piirkonna määramist lahti lased.
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Märkus – need kaks käsku on jätkuvad. Vaata ka 4.2.7 Kehtiva käsu lõpetamine
Samuti on võimalik suurendada/vähendada hiireratast kerides.
 keri enesest eemale sisse suurendamiseks
 keri enda poole vaate vähendamiseks
Hiireratta abil suurendades/vähendades kasutatakse hiire kursori all asuvat punkti vaate
muutmise lähtepunktina.
Oma asukohta kaardil saab vajadusel jälgida külgakna
NAVIGATSIOON abil.
6.6.1 Suurendusastmete seadistamine
Seadista suurendusastmeid.
Kuidas seda teha?
1. Ava dialoog Seaded kasutades menüüd Tööriistad > Suvandid või tööriistariba nuppu
Seaded...
2. vahelehe Vaade alajaotises Suum sisesta soovitud numbrid (väikseim suurus 1)
Märkus - näib praegu mitte funktsioneerivat...
6.2 Kaardiakna vaate liigutamine
Liigu kaardil selle ringi lohistamise abil
Kuidas seda teha?
3. kliki tööriistariba nuppu
Nihuta. Hiirekursor muutub valgeks maharaiutud
labakäeks.
4. hoia all vasakut hiireklahvi ja lohista kaarti ringi
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Tulemus - aluskaart liigub koos kursoriga.Kaardiakna suurus ja mõõtkava ei muutu.
Märkus – lohistada saab ka hiireratast all hoides (juhul kui hiirel on 3. nupu funktsioon olemas).
See käsk on jätkuv. Vaata ka 4.2.7 Kehtiva käsu lõpetamine
6.3 Algvaate kuvamine
Too kogu aktiivse plaani piirkond kaardiakna vaatesse.
Kuidas seda teha? kliki tööriistaribal nuppu
Akendamine > Originaal
Märkus – töötab ka suurendusakendes.

Algvaade või menüükäsku Vaade >

6.4 Eelmise kaardiakna vaate taastamine
Vii kaardiakna vaade tagasi varasemalt kuvatud piirkonda.
Kuidas seda teha? kliki tööriistaribal nuppu
Eelmine vaade või menüükäsku Vaade >
Akendamine > Eelmine
Näide – kui vahetad plaani, muutub tavaliselt ka piirkond. Kasuta vajadusel seda nuppu
naasmaks piirkonda, mis oli kaardiaknas nähtaval enne plaani muutmist.
6.5 Järgmise kaardiakna vaate taastamine
Too kaardiakna vaade tagasi hilisemalt kuvatud piirkonda.
Enne kui alustad – seda nuppu saab kasutada vaid siis, kui eelnevalt on kasutatud punkti 6.4
Eelmise kaadivaate taastamine funktsiooni
Kuidas seda teha? kliki tööriistaribal nuppu
Vaade > Akendamine > Järgmine

Järgmine vaade või kasuta menüükäsku

6.6 Suurendusakna avamine
Ava eraldi suurendusaken
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Suurendusaken või kasuta menüükäsku Vaade >
Akendamine > Uus aken. Kursor muutub x- ja y-teljega varustatud ristiks.
2. suurendusaknas kuvatava ala valimiseks on kaks viisi:
 vali vasakut hiireklahvi all hoides kaardiaknas esimene nurk ning lohista
soovitud suuruseni ning siis vabasta hiireklahv
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tee hiirega soovitud ala keskmes klikk

Näide – suurendusakent saab kasutada mõne piirkonna või objekti(de) lähemaks vaatlemiseks,
samas jättes kaardiakna vaate muutmata.
Märkus – saab avada niipalju suurendusaknaid kui soovid
6.7 Libiseva suurendusakna kasutamine
Nihuta suurendusaknas kuvatavat vaadet, juhtides selle nihkumist hiirekursorit kaardiaknal ringi
libistades.
Enne kui alustad – Suurendusaken peab olema eelnevalt avatud. Vaata eelnevat punkti 6.6
Suurendusakna avamine
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Libisev suurendusaken (soovitavalt
suurendusaknal leiduval tööriistaribalt) või kasuta peaakna menüükäsku
Vaade > Akendamine > Liikuv vaade
2. kui kasutasid kas peaakna tööriistariba või menüüd, kliki aktiveerimiseks
soovitud suurendusaknal
3. liiguta ristikeseks muutunud hiirekursorit ilma klikkimata peaaknas soovitud
trajektooril või suunas
4. Hiireklikk lõpetab libiseva suurendusakna funktsiooni
Märkus –Vaata ka 6.1 Suurendamine/vähendamine
Oma asukohta kaardil saab vajadusel jälgida külgakna

NAVIGATSIOON abil.

6.8 Kaardiakna tsentreerimine suurendusakna kaudu
Tsentreeri suurendusaknas valitud punkt kaardiakna keskele. Käsku saab samuti rakendada
erinevate tööriistade valikvaate-/suurendusakendele, näiteks Võrgu navigaatoris.
Enne kui alustad – Ava kas suurendusaken või Võrgu navigaatori valikvaate aken
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Keskpunkt aknast või kasuta peaakna
menüükäsku Vaade > Akendamine > Põhiakna keskpunkt
2. suurendus-/valikvaate aknas määra hiireklikiga kaardiaknale uus vaate
keskpunkt
Tulemus – Kaardiakna vaade nihkub nii, et teises aknas osutatud punkt jääb vaate keskele.
Märkus – See funktsioon ei toimi külgakende osadena kuvatavate kaardi-/suurendusakende
puhul. Vaata ka 6.6 Suurendusakna avamine
6.9 Piirkonda liikumine
Liigu kaardil soovitud piirkonda.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Liiguta piirkonda või kasuta peaakna
menüükäsku Vaade > Nihuta piirkonda...
2. avanenud valikuaknas Piirkonna valik, täpsusta oma valikut akna ülaservas
leiduva valikmenüüga Piirkonna klassid
3. vajadusel piira pakutavat valikut otsinguakna Filter abil. Filtri kriteeriumit
saab tühjendada risti ikooniga nupust filtri aknast paremal.
4. vali tabelist rida piirkonnaga, kuhu soovid liikuda.
Märkides linnukesega ära Liiguta piirkonda, viib tarkvara kaardiakna
koheselt valitud real olevasse piirkonda.
Märkides linnukesega ära Laadi objektid, laetakse rea valikul koheselt sisse
ka piirkonna masteris leiduvad objektid.
5. Vajuta nuppu OK
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Märkus – kui Liiguta piirkonda on linnukesega märgitud, kuvatakse kaardiaknasse ka valitud
piirkonna piirjooned
Tulemus – Kaardiaknas kuvatakse valitud piirkond
6.10 Taustakaardi valimine
Taustakaart on kaardikujutis vektor- või rastergraafika formaadis, mida kasutatakse
abivahendina töö tegemisel ja mida kuvatakse tegelike andmete taustana.
Taustakaarti kasutatakse näiteks soovitud piirkonna leidmise lihtsustamiseks; taustakaardi
ense suhtes pole võimalik teostada päringuid või muud andmetöötlust, nad on kuvatud vaid
taustana programmi peaaknas, suurendusakendes ja mõningais külgakendes.
Taustakaarte võib olla mitmeid, mille seast saad sobiva valida. Kasutamiseks valitud
taustakaardi saab vastavalt soovile peita ja kuvada. Erinevatele suurendusastmetele on
võimalik määrata erinevad taustakaardid.
Vali taustakaart, mida soovid kasutada.
Enne kui alustad – Süsteemiadministraator peab olema teinud kaustakaardid kättesaadavaks
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Taustakaardid või kasuta peaakna menüükäsku
Vaade > Taustakaardid...
2. avanenud valikuaknas Vali taustakaart vahelehel Taustakaart vali kaart,
mida soovid kaardiaknas taustana kuvada ning vajuta seejärel nupule
Näita/Peida. Valitud kaardi ikoon muutub kaardivaliku aknas värviliseks.
Samaaegselt saab valida vaid üht taustakaarti.
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Märkus – tegemaks valitud kaarti vaikimisi kasutatavaks kaardiks, kasuta nuppu Salvesta
avanenud valikuaknas.
Taustakaardi saab valida ka külgakna

VAADE vahelehe Kaardid kaudu.

6.11 Taustakaardi heleduse muutmine
Muuda taustakaardi ja viitekaartide heledust, näiteks selleks et objektid nende taustal paremini
välja paistaks. Heleduse muutmine ei muuda kaartide sisu, vaid ainult seda kui heleda või
tumedana seda kuvatakse.
Enne kui alustad – Vähemalt üks kaart peab olema valitud kasutatavaks.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Taustakaardid või kasuta peaakna
menüükäsku Vaade > Taustakaardid...
2. avanenud valikuaknas Vali taustakaart nihuta valikuakna allosas hiire
abil heledusemuutmise skaala liugnuppu (Vaata pilti eelmises punktis
6.10 Taustakaardi valimine).
Tulemus – Kaardiaknas muutub taustakaardi ja kõigi kuvatavate viitekaartide heledus.
Märkus - Taustakaardi heledust saab muuta ka külgakna
kaudu.

VAADE vahelehe Kaardid

6.12 Taustakaardi kuvamine ja peitmine
Parasjagu kaardiaknas kasutusel oleva taustakaardi kuvamine ja peitmine
Enne kui alustad – Üks taustakaart peab olema eelnevalt valitud, enne kui seda peita või
kuvada saab.
Kuidas seda teha? Kasuta nuppu

Näita/Peida kaart. Nupu vaikimisi asend on sees.

Märkus - Taustakaarti saab peita/taaskuvada ka külgakna
kaudu.
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6.13 Viitekaardi valimine
Vali viitekaart, mida soovid kasutada.
Enne kui alustad – Süsteemiadministraator peab olema teinud taustakaardid kättesaadavaks
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Taustakaardid või kasuta peaakna menüükäsku
Vaade > Taustakaardid...
2. avanenud valikuaknas Vali taustakaart vahelehel Viitekaardid lisa
teostusjoonis/geoalus/kaart, mida soovid kaardiaknas kuvada. Kasuta selleks
kas nuppu Lisa vektorkaart... Korraga võib lisada ja kuvada kaardiaknas
mitut viitekaarti – ka koos taustakaardiga.

3. uue teostusjoonise/geoaluse/kaardi lisamiseks vajuta nupule Lisa
vektorkaart... või noolepea alt valiknupust Lisa rasterfail... Avanenud
dialoogis Viitekaart vektorfailist, lisa alajaotuse Fail paremas servas oleva
valiknupu valikust Vali fail tüüpilise Windowsi failidialoogi kaudu soovitud
sobilik vektorfail.
Tehes linnukese Jaga kaarti kõigiga ette (asub välja Nimi all akna ülaosas)
saavad teised NIS-i kasutajad seda edaspidi lisada Viitekaardi valikuakna
nupu Lisa jagatud kaart... alt.
Alajaotusest Koordinaatide teisendamine on vajadusel võimalik määrata
laetava viitekaardi teisendamine. Vastava linnukese abil toimub ka xkoordinaadi teisendamine y-koordinaadiks.
Näitepildil on näha ka võimalik vektorfaili formaatide valik, mida tarkvara
praegu toetab.
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4. Kui valiknupust valid toimingu Lisa rasterfail..., saad avanenud tüüpilises
Windowsi failidialoogis Vali fail lisada toetatud rasterfaili formaatide hulgast
viitekaardiks sobiva. Valikule järgneb avatud rastri positsioneerimine dialoogi
Positsioneerimise viitekaart [<faili asukoht>] abil.
Näitepildil on näha ka võimalik rasterfaili formaatide valik, mida tarkvara
praegu toetab.
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5. Kaardiaknas kuvamiseks teha vahelehe Viitekaardid valikutabeli veerus
Nähtav linnuke soovitud kaardireale või -ridadele.
6. kui tegemist CAD-failidega, saab vajadusel muuta viitekaardi enda objektid
ka snäpitavateks/valitavateks, lisades linnukese veergu Valitav
Märkus – Faile saab avada vaid võrguketastelt (näiteks, K kettalt) või kaustadest, mida NIS
“näeb” ehk siis, millele on tarkvaral juurdepääs. Vaata ka 6.15 Jagatud kaardi lisamine
6.14 Viitekaardi kuvamine ja peitmine
Parasjagu kaardiaknas kasutusel oleva viitekaardi kuvamine ja peitmine
Enne kui alustad – Vähemalt üks viitekaart peab olema eelnevalt valikutabelisse lisatud, enne
kui seda peita või kuvada saab.
Kuidas seda teha?
1. Ava külgaken Viitekaardid
2. Kaardi kuvamiseks tee linnuke külgaknas soovitud kaardirea veergu
Nähtavus. Vajaduse tekkimisel saab valitud viitekaardi erinevaid kihte
sisse/välja lülitada, olles eelnevalt valitud real paremklikiga avanevast
menüüst klikkinud käsul Kuva kihid. Sarnaselt saab kihtide ridu ka peita, sel
juhul kasuta parem-menüüst käsku Peida kihid.
Märkus – Läbi Vali taustakaart valikuakna lisatud viitekaart ilmub külgakna Viitekaardid
loendisse alles peale järgmist NIS-i sisselogimist!
Leidmaks avatud viitekaarti NIS-i kaardiaknas (automaatselt vaade avatud faili koordinaatidele
ei liigu), tuleb valida rida soovitud CAD-/pildifailiga ja vajutada nupule Asukoht. Avanevas
dialoogis ‘Positsioneerimise viitekaart <faili aadress>’ on suurendusaken joonisega, kuid ilma
aluskaardita. Järgnevalt vajutada NIS-i peaakna tööriistaribal nuppu
Keskpunkt aknast
ning teha klikk viimatimainitud suurendusaknal. NIS-i kaardiakna vaade liigub viitekaardi
asukohta.
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6.15 Jagatud kaardi lisamine
Vali jagatud viitekaart, mida soovid kasutada.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Taustakaardid või kasuta peaakna menüükäsku
Vaade > Taustakaardid...
2. avanenud valikuaknas Vali taustakaart vahelehel Viitekaardid lisa
teostusjoonis/geoalus/kaart, mida soovid kaardiaknas kuvada. Kasuta selleks
nuppu Lisa jagatud kaart... (vt. pilti 6.12 Viitekaardi lisamine alapunkt 2 all)

3. Vali avanenud dialoogiaknas Lisa jagatud kaart soovitud kaardirida ja vajuta
nuppu Lisa. Valikuna kuvatud jagatud kaartide hulka saab suure hulga korral
piirata, tehes linnukese Kuva pea-akna piires ainult kaarte ette või
kasutades Filter funktsiooni.
6.16 Plaanikaardi lisamine
Lisa väline kaardifail, mida soovid kasutada.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Taustakaardid või kasuta peaakna menüükäsku
Vaade > Taustakaardid...
2. avanenud valikuaknas Vali taustakaart vahelehel Plaanikaart vajuta nuppu
Lisa

3. Sisesta avanenud dialoogis Plaani kaart kaardile sobiv nimetus ja soovi
korral ka kirjeldus.
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4.

Vajuta faili valikuks akna paremas servas Fail aadressivälja lõpus asuvat
nuppu
5. Vaikimisi on linnuke olemas valiku Plaanipõhine ees – see seostab kaardi
hetkel laetud ja kasutatava plaaniga. Teised kasutajad ei saa plaanipõhiseid
kaarte teistes plaanides kasutada (nad pole jagatud).
6. Tee alajaotuses Kaardi paigutus linnukeste lisamisega valikud, kui soovid
plaanikaardi suurust muuta või seda pöörata. Kui plaanikaart on õieti
positsioneeritud, võib selle lukustada, kasutades nuppu Lukusta paigutus.
Lukustuse saab eemaldada samas leiduva nupuga Muuda
Märkus – Lisades vahelehel Plaanikaart avatud kaartide tabeli veerus Vali soovitud
plaanikaardi reale linnukese, kuvatakse see kaardiaknasse. Ka siis kui programm taaskäivitada.
Veerus Täide linnukese lisamine, kuvab vektorfailidele taustavärvuse. Värvi number 11 (must)
kasutatakse taustana kaardiaknas ja värvi number 247 (kollane) väljatrükkidel. Vaata ka 6.12
Taustakaardi kuvamine ja peitmine …
7.

Võrguinfo vaatamine

7.1 Tunnuste välja toomine
Too objekti tunnus kaardivaatesse välja, et see oleks kaardile kuvatud. Vaikimisi on kaardile
väljatoodud tunnuseks objektis seadmekaardi andmevälja Tunnus (Label) sisu. Tunnusele on
võimalik lisada muud infot, näiteks trafode puhul on lisatud nimivõimsus. Väljatoodud tunnus on
peale masterandmebaasi salvestamist nähtav kõigile kasutajatele.
Tunnust saab üldjuhul objektist, millele ta kuulub, eraldi muuta (osadel objektidel võib samas
eraldi tunnusekäsitlus olla ka piiratud, näiteks klass 9245 ’Võrgu piiritlus skeemis’ puhul ei saa
väljatoodud tunnust objektist sõltumatult pöörata).
Andmevälja Tunnus sisu kaardile kuvatavat ulatust saab osade klassitabelite puhul (alajaamad
ja kõik lülitid) reguleerida kirjavahemärgi koolon ( : ) abil. Vasakult lugedes esimesest koolonist
paremale poole jäävat tekstiosa tunnusena välja kaardile ei kuvata.
Vaata ka 5.8.1 Mis on tunnus?
Enne kui alustad – Andmeväli Tunnus peab olema täidetud, soovitavalt ka teised
andmeväljad, mille sisu on väljatoodava tunnuse osaks.
Kuidas seda teha?
1. vali üks või mitu objekti
2. Vali üks järgnevaist:
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Menüükäsk

Tegevus
Lisa
tunnuse
asukoht.
Joonobjektide
tunnuse
Vorminda > Tunnus >
suund on automaatselt
Lisa asukoht
samasuunaline joone enda
suunaga
Lisa
tunnuse
vaikimisi
Vorminda > Tunnus > asukoht. Seda saab lisada
Lisa vaikeasukoht
mitmele objektile korraga.

Lisateave
Menüükäsk on valitav vaid
siis, kui ainult üks objekt on
valitud. Käsk Lisa asukoht
leidub ka valitul paremklikiga
avanevas menüüs
Kui valikus on eelnevalt käsitsi
paigutades
välja
toodud
tunnuseid, asetuvad need
ümber vaikeasukohtadele
Lisa tunnuse asukoht ja Vajab Automaatse tunnuste
Vorminda > Tunnus >
suund
käsitluse ja andmebaasi
Lisa asukoht ja suund
kontrolli (mooduli) olemasolu.
Eemalda tunnuse asukoht. Eemaldatakse asukoha ja
Vorminda > Tunnus >
Tunnust kaardil enam ei suuna andmed, mitte tunnuse
Eemalda tunnus
kuvata
andmevälja sisu

3. Kliki kaardil
Tulemus – Tunnus(ed) kuvatakse kaardile määratud asukohas ja suunaga.

Märkus – Kui peaakna menüükäsu Tööriistad > Suvandid... kaudu avaneva akna vahelehel
Muuda on lisatud linnuke seadise Muuda tunnuseid ette ja valik rakendatud või kinnitatud, siis
on välja toodud tunnuse suunda võimalik muuta ka eraldi tegevusena, kui hoida all Ctrl-klahvi
ning pöörata valitud tunnust (või tunnuseid) hiire abil soovitud suunda.
7.2 Tunnuste kuvamine/peitmine
Enne kui alustad – Tunnus(t)e kuvamise eeldusena peavad sisestatud objektidel tunnused
olema välja toodud ja paigutatud. Seda tehakse eraldi tegevusena, määrates tunnuse asukoha,
paigutades ta kaardile, ja muutes vajadusel pööramise abil ka tunnuse suunda.
Vaikimisi kuvatakse kõikide objektide tunnused, mis on eelnevalt välja toodud, kohe peale võrgu
sisselaadimist. Vastavalt vajadusele saab objektide välja toodud tunnuseid nii korraga kui ka
valikupõhiselt peita või kuvada.
Kuidas seda teha?
1. kasuta peaakna menüükäsku Vaade > Kuva > Näita kõigi objektide
tunnuseid nende peitmiseks või kuvamiseks
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2. avatud külgakna
VAADE korral saab sama teha lisades või
eemaldades vasakpoolse linnukese rea Tunnused ette/eest (parempoolsem
linnuke reguleerib tunnuste muutmise lubamist)
3. ühe või mitme valitud objekti tunnus(t)e peitmiseks või kuvamiseks kasuta
vastavalt kas - peaakna menüükäsku Vaade > Kuva > Kuva tunnus või
Vaade > Kuva > Peida tunnus. Need kaks menüüvalikut aktiveeruvad
objekte valides vaid juhul, kui eelnevalt on kõigi objektide tunnused peidetuks
määratud. Kui tunnused on kuvatud valikupõhiselt, siis ei kehti neile enam
kõigi objektide tunnuste kuvamise/peitmise menüüvalikud (punktides 1 ja 2
toodu) s.o. nad jäävad igal juhul nähtavale sõltumata üldisest käsust. Nende
tunnused peidetakse vaid vastavat ülaltoodud menüükäsku Peida tunnus
kasutades.
Märkus – Välja toodud tunnuseid saab eemaldada peaakna menüükäsku Vorminda > Tunnus
> Eemalda tunnus kasutades. Vaata tabelit punktis 7.1 Tunnuste väljatoomine
7.3 Tunnusele viitejoone lisamine
Lisa valitud objekti tunnusele viitejoon. Tavaliselt lisatakse ainult üks viitejoon ühe tunnuse
kohta.
Enne kui alustad – Kui tunnused on küll välja toodud, kuid järgnevalt mingil põhjusel peidetud,
kuva nad kaardile. Vaata ka 7.2 Tunnuste kuvamine/peitmine
Kuidas seda teha?
1. vali üks või mitu objekti
2. Vali peaakna menüü Vorminda > Tunnus > Sea viitejoon. Tunnus joonitakse
alla ning tunnus ja objekt, millele ta kuulub, ühendatakse omavahel viitejoonega.

7.4 Tunnuse viitejoone eemaldamine
Kustuta valitud objekti tunnuse viitejoon.
Kuidas seda teha?
1. vali üks või mitu objekti
2. Vali peaakna menüü Vorminda > Tunnus > Eemalda viitejoon.
Viitejoon(ed) eemaldatakse vaatest.
7.5 Lisatunnuse loomine (EC-s ei kasutata)
Lisa valitud objekti viide (objekti ID ja andmebaasi tabeli ID) tunnusena tekstipunktile, muutmaks
seda lisatunnuseks. Peale sellist viitamist muutub tekstipunkti kaardile kuvatav tekst temaga
seotud ülemobjekti andmevälja Tunnus sisuks. Ülemobjekti ID ja andmebaasi tabeli ID (näiteks
kujul @111111_102) on nähtav andmeväljal Tunnus, mis tekstipunkti puhul on nähtav vaid
Objekti andmete külgaknas. Tänu viite olemasolule kajastuvad lisatunnuses koheselt ka kõik
ülemobjekti tunnuse muudatused. Kõik tekstipunktid, mis on selliselt ülemobjektiga viidatud,
kustutatakse samuti kui ülemobjekt kustutatakse.
Enne kui alustad – Kui lisatunnuse loomiseks vajalikku tekstipunkti pole eelnevalt olemas,
sisesta uus tekstipunkt peaakna menüü Sisesta > Punktobjektid... kaudu avanevast valikust.
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Kuidas seda teha?
1. vali üks objekt, millele soovid lisatunnust luua
2. Vali peaakna menüü Vorminda > Tunnus > Muuda tekstipunkti.
3. Kliki tekstil, mille linkimist lisatunnusena soovid.
Tulemus – Lingitud objekti tunnus kuvatakse tekstipunkti algse teksti asemele. Iga punktobjekt
või joonobjekt võib omada mitut viidatud tekstipunkti. Et viidatud tekstipunktid võivad olla
erinevatest klassidest, siis võib ka tekstide suurus ja värvus varieeruda.
7.6 Tunnuse vaikimisi asetus
Objekti tunnuse vaikimisi asukoha (vahemaa - kõrgus ja kaugus - objekti keskkohast)
taastamine.
Kuidas seda teha?
1. vali üks või mitu objekti
2. Vali peaakna menüü Vorminda > Tunnus > Lisa vaikeasukoht. Eelnevalt
väljatoodud tunnus nihutatakse selle varasemast asukohast ära objekti seadetes
vaikimisi määratud asukohta. Uue tunnuse korral kuvatakse tunnus kaardile välja
objekti seadetes vaikimisi määratud asukohta.
7.7 Topoloogia loomine
Värvi elektrivõrk sõltuvalt lülitite asendile vahemälus. Asendite muutmine mõjutab kohe
nähtavalt ka topoloogiat.
Valge värvus on vaikmisi määratud tähistama välja lülitatud, pingetuid võrgu osi.
Vaikimisi on pingestatud võrkude topoloogia tähistamiseks määratud 6 erinevat värvi.
Programm kasutab neid nii, et omavahel kokkupuutuvad, kuid erinevaist allikaist toidet saavad
lahutuskohtadega eraldatud võrguosad (ülekandeliinid, fiidrid) poleks kunagi sama värvi.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu

Loo topoloogia või vali peaakna menüü

Vaatlemine > Topoloogia või külgakna

SEADED alajaotise Muud all

asuvat nuppu
2. avanenud dialoogiaknas vali:
 Topoloogia valikus – tõsta esile üks kolmest valikust
 Dünaamiline värvus – lisa linnuke selle ette, et ajutiselt võrk
topoloogiavärvidega ära värvida
 Joone paksus – seadista värvimiseks kasutatud joonepaksust.
Näiteks: kui valitud on suurus 2, on joon kaks korda paksem, kui
tavaline joonepaksus
 Värvimisviis – Sealsest kolmest (KP võrgu puhul) või kahest (MP
võrgu puhul) on vaikimisi valik Fiiderite järgi, seda pole
tavaolukorras vaja muuta. Teised valikud ei pruugi ka õieti
funktsioneerida.
3. vajuta kas nuppu Uuenda topoloogiat, OK (sulgeb ühtlasi dialoogiakna) või
Rakenda.
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Probleemid? Topoloogia värvide värskendamiseks, näiteks peale lülitasendite muutmist, vajuta
nuppu Uuenda topoloogiat. Kui värvid ei uuene korralikult, vajuta nuppu Värviparandus.
Märkus – Külgaknas SEADED topoloogia menüüd kasutades värvitakse võrk koheselt, ilma
muude nuppudega kinnitamist vajamata.
7.8 Seadme välja või sisse lülitamine (EC-s ei ole kasutuses)
Lülita seade välja, näiteks kui generaatoris on toimunud rike.
Enne kui alustad – Punktobjekti tüübil, mida kasutatakse lülitatava seadmena peab olema
andmebaasi SysTable tabelis andmeväljal TypeId väärtus 6.
Lülitatava seadme objekti sees- ja väljasasendile peavad olema lisatud Tekla ClassEditoris
kohased presentatsioonid. Topoloogiat ei looda juhul, kui andmevälja Seisund väärtus on Off =
-1
Kuidas seda teha?
1. vali seade, mis on välja lülitatud asendis
2. vali peaakna menüü Vorminda > Ava lüliti. Sisselülitatud seadme avamiseks
vali menüü Vorminda > Sulge lüliti
Mis on lülitatav seade?
Tavalisel punktobjektil, mis ei ole lüliti, või olla seisund kas sees või väljas. Sellist objekti
nimetatakse lülitatavaks seadmeks. See mõjutab topoloogiat samamoodi nagu lüliti.
Harilikult on lülitatav seade topoloogia algpunktiks, nagu näiteks:
 generaator
 transformaator (sisse-ehitatud kaitsmetega)
7.9 Vahemälu tühjendamine
Eemalda kõik laetud objektid mälust ja ekraanilt. Käsk on kasulik, näiteks kui oled muutnud
laadimisgruppi ja soovid tekkivat erinevust kaardil näha. Samuti on see kasulik, kui NIS-i on
tehtud muudatusi, mida ei soovi salvestada või enne uute andmete importimist.
Enne kui alustad – Kui on tehtud muudatusi andmetes või sisestatud uusi, mida on vaja
säilitada, soorita salvestus.
Kuidas seda teha?
1. kliki tööriistariba nuppu
Tühjenda mälu või vali peaakna menüü Fail >
Puhasta vahemälu. Ilmub teade „Kas soovid kindlasti tühjendada vahemälu?“.
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Kui plaanis leidub uusi seni salvestamata muudatusi, ilmub hoiatus „Andmeid on
muudetud. Soovdi kindlasti vahemälu tühjendada?“
2. olenevalt vajadusest kliki kas Tühista või OK
7.10 Laetavate klasside määramine
Andmebaas sisaldab laadimisgruppe, mida saab laadida. Vaikimisi kasutatav laadimisgrupp
sõltub plaanitüübist. Sa võid olemasolevatele klasse laadimiseks juurde lisada või puhastada
kogu hetkel kehtiva valiku ning määrata erineva klasside valiku mõne teise laadimisgrupi kaudu.
Kuidas seda teha?
1. vali peaakna menüü Laadi > Määra laadimisgrupid...
2. dialoogiaknas vali üks järgnevaist:
Liiguta nupu abil
Mis välja valitakse
Vali klasse grupi- või
ühekaupa
Kõik klassid, mis kuuluvad
Grupid
gruppi
Tabelid/tüübid, kuhu klassid
Tabelid
kuuluvad. Näiteks alajaamad
Üks klass korraga. Iga klass
Klassid
tähistab üht objekti.
Märkus – Lisa Liigita klassi numbri järgi ette linnuke, et korraldada pakutav gruppide ja
klasside nimestikud ümber nende numbrite alusel. Linnukese eemaldamisel järjestatakse
gruppide ja klasside nimestikud taas ümber tähestiku järgi, mis on ka vaikimisi seade.
Võimalikke valikuid saab lühendada, kasutades Filter otsinguvälju.
3. laetavate klasside nimestik kuvatakse akna paremal poolel väljal Valitud
klassid. Seda saab muuta, lisades (punkt 2.) või eemaldades klasse:
Vali klasse grupi- või
Liiguta nupu abil
ühekaupa
Grupid
Tabelid
Klassid
Märkus – Kliki nuppu Tühjenda, eemaldamaks kõik klassid nimestikust Valitud klassid. Kliki
nuppu Originaal, taastamaks kasutatava plaani tüübi jaoks määratletud vaikimisi
laadimisgruppi.
4. kliki OK.
5. Lae objektid.
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Näide: andmebaasist piirkonna alajaamade laadimine
Kuidas seda teha?
1. vali peaakna menüü Laadi > Määra laadimisgrupid...
2. kliki nuppu Tühjenda, eemaldamaks kõik klassid nimestikust Valitud klassid.
3.
4.
5.
6.

vali nimestikust Klassid klass 10 Piirkonna alajaam ja kliki nupul
Kliki OK.
tühjenda vahemälu. Vaata 7.9 Vahemälu tühjendamine
Lae objektid.

.

Vaata ka 7.11 Vaikimisi laetavate klasside taastamine
5.8.2 Mis on klass? 5.8.3 Mis on tüüp (ehk tabel)? 5.8.4 Mis on klassi grupp?
Probleemilahendus: Miks on objektid peidetud?
Võimalikud põhjused, miks objektid võivad peidetud olla:
 objektid puuduvad laadimisgrupist
 objektid on määratud kuuluma peidetud klasside hulka
Märkus - Peidetud klasse saab määrata ja muuta menüü Vaade > Määra peidetud klassid...
kaudu avanevas dialoogiaknas.
 objektid asuvad väljapool laadimispiirkonda
 objektid asuvad väljaspool plaanipiirkonda
 klassi jaoks pole presentatsiooni määratud
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7.11 Laetavate klasside taastamine
Taasta kasutatava plaani tüübi jaoks määratletud algne, vaikimisi laadimisgrupp.
Kuidas seda teha?
1. vali peaakna menüü Laadi > Määra laadimisgrupid...
2. kliki nuppu Originaal
3. lae võrguobjektid.
7.12 Peaakna presentatsiooni muutmine
Muuda kuidas objektid on kuvatud programmi peaaknas.
Kuidas seda teha?
1. vali peaakna menüü Tööriistad > Suvandid... ning ava vaheleht Vaade.
2. jaotises Esitlus, kliki nupul
3. kliki nupul Uuenda esitlust.

ning vali soovitud presentatsioon valikust.

7.13 Keskpingevõrgud
7.13.1 Kuidas on keskpingevõrk struktureeritud?
Keskpingevõrku (KP võrku) vaadeldakse tavaliselt omaette kogumina. Keskpingevõrgu
struktuur toitealajaamast jaotusalajaamani koosneb järgnevatest põhikomponentidest:

7.13.2 Toitealajaama koostis
Toitealajaam on vahelüliks elektriülekandeliinide ja jaotusvõrkude vahel, kus saab teostada
lülitusoperatsioone, transformeerida pingeastmeid ning jagada elektrienergiat hulgale fiidritele.
Objektid toitealajaamas on:
Objektid toitealajaamas
Kirjeldus
Vahelüli ülekande- ehk kõrgepingevõrgu (KõP) ja
jaotus- ehk keskpingevõrgu (KP) vahel. Vool
Toitetrafo
transformeeritakse KP võrgu kasutatavale pingeastmele
selles punktis.
Kolme mähisega
Transformeerib voolu kas KõP või KP pingeastmelt
kahele KõP või KP astmele või siis KõP ja KP astmele.
toitetrafo
Skeemi latt (osa)
tähistab alajaama reaalseid latte
Virtuaalne latt, kasutatakse lüliti all
Nähtamatu latt
Lahutab erinevaid võrguosi. Näiteks pingestatud
Võimsuslüliti
võrguosad koormusega rikkelistest fiidritest
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Võimaldab
neile
asetatud
elektriseadmed
teenindamiseks lahtrist välja liigutada.
Lahutab erinevaid võrguosi. Näiteks, pingestatud
võrguosad rikkelistest fiidrilõikudest
Lülitab lahutatud võrguosale peale maanduse
Määratleb KP fiidri alguspunkti.
seadmeid ja võrguosi ülekoormuste vastu kaitsev
kaitseseade
Omatarbetrafod
kasutatakse enamasti mõõte- ja kaitseautomaatika
tarbeks
Transformeerib pinge sobivale tasemele. Kasutatakse
mõõteseadmete või kaitseautomaatika jaoks.
Säilitab reaktiivenergia tasakaalu ja kontrollib pingetaset
Elektriseade reaktiivenergia suhte normi piirides
hoidmiseks
fiidreid ja seadmeid võimalike ülepingete (näiteks
pikselöögid) eest kaitsev elektriseade
Automaatsed
kaitseseadmed,
mis
määratud
tunnussuurusele
reageerides
lülitavad
rikkelise
võrguosa iseseisvalt välja

Toitealajaamas leiduvaid objekte saad vaadelda, olles valinud sisselaetud objektidega alal
piirkonna alajaama ning kasutades peaakna menüüd Vaade > Ava skeemiaken või valides
esiletõstetud alajaamal paremklikiga avanevast rippmenüüst Ava skeemiaken.
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7.13.3 Objektid keskpingevõrgus
Keskpingevõrk (KP-võrk) on jaotusvõrk toitealajaama ja jaotusalajaama vahel, koos kõigi selle
seadmetega.
Objektid KP võrgus on:
Objektid KP-võrgus
Kirjeldus
Element
Tähistab reaalset KP fiidrit.
Virtuaalne objekt, kasutatakse arvutustes. Lisatakse
Osa
alati kahe järjestikuse sõlmpunkti vahele.
puidust või betoonist õhuliini kandetarind
Mast
Lahutab erinevaid võrguosi. Näiteks pingestatud
Mastivõimsuslüliti
võrguosad koormusega rikkelistest fiidritest
Lahutab erinevaid võrguosi. Näiteks, pingestatud
Lahklüliti liinil
võrguosad rikkelistest fiidrilõikudest
seadmeid ja võrguosi ülekoormuste vastu kaitsev
Sulavkaitsmed liinil
kaitseseade
Katkestuspunkt
Elementide ja/või osade otste ühenduskoht.
fiidreid ja seadmeid võimalike ülepingete (näiteks
Liigpingepiirikud
pikselöögid) eest kaitsev elektriseade
Rikkeindikaatorid
Teavitavad neile järgnevas võrguosas toimunud rikkest
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7.13.4 Jaotusalajaama koostis
Jaotusalajaam on vahelüliks KP-võrgu ja madalpingevõrkude (MP-võrgu) vahel. Seda
kasutatakse pinge transformeerimiseks keskpinge astmelt madalpinge astmele.
Objektid toitealajaamas on:
Objektid jaotusalajaamas Kirjeldus
tähistab alajaama reaalseid latte
Skeemi latt (osa)
Nähtamatu latt
Virtuaalne latt, kasutatakse lüliti all
Jaotustrafo
Transformeerib pinge MP-võrgu pingeastmele.
Kolme
mähisega Transformeerib voolu KP pingeastmelt kahele MP
toitetrafo
astmele.
MP toitefiidrite ühendamiseks.
MP jaotusseade
MP muhv
ühendab kaks MP kaablit või ühendab haruliini
kasutatakse enamasti mõõte- ja kaitseautomaatika
Voolutrafo
tarbeks
Transformeerib pinge sobivale tasemele. Kasutatakse
Pingetrafo
mõõteseadmete või kaitseautomaatika jaoks.
fiidreid ja seadmeid võimalike ülepingete (näiteks
Liigpingepiirikud
pikselöögid) eest kaitsev elektriseade
Teavitavad neile järgnevas võrguosas toimunud rikkest
Rikkeindikaatorid

7.14 Madalpingevõrgud
7.14.1 Kuidas on madalpingevõrk struktureeritud?
Madalpingevõrku (MP võrku) vaadeldakse tavaliselt omaette kogumina. Selle jaoks kasutatakse
eraldi plaanitüüpe.
Madalpingevõrgu struktuur jaotusalajaamast tarbimispunktideni koosneb järgnevatest
komponentidest:
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7.14.2 Jaotusalajaama koostis
Vaata 7.13 Keskpingevõrgud - lõik Jaotusalajaama koostis

7.14.3 Objektid madalpingevõrgus
Madalpingevõrk (MP-võrk) on jaotusvõrk jaotusalajaama ja liitumispunktide vahel, hõlmates
kõiki võrgu objekte.
Objektid MP võrgus on:
Objektid MP-võrgus
Kirjeldus
Element
Tähistab reaalset MP fiidrit.
Virtuaalne objekt, kasutatakse arvutustes. Lisatakse
Osa
alati kahe järjestikuse sõlmpunkti vahele.
Mast

Liinilüliti
Jaotuskilp, Liitumiskilp
Liitumispunkt

puidust või betoonist õhuliini kandetarind
Võimaldab lahutada erinevaid võrguosi. Näiteks,
pingestatud võrguosad rikkelistest fiidrilõikudest
elektriseadmed, milles asuvad lülitid ja - ühendused, mis
võimaldavad lahutada erinevaid madalpinge võrguosi.
Liitumiskilbis asub ELV ja tarbija vaheline võrgupiir.
Punkt, kus lõppeb jaotusvõrk ning algab kliendi võrk.

Vaata ka (puudub) Kuidas modelleeritakse kliendipunkte?
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8.
Objekti omadused
8.1 Objekti väljavalimine
Vali välja üks või mitu objekti omaduste või klassi muutmiseks. Enamik Trimble NIS-i käske
vajavad, et objekt(id) oleks enne nende kasutamist eelnevalt välja valitud. Tavaline näide sellest
on grupiuuendus.
Kuidas seda teha?
1. objektide valimiseks on mitu erinevat võimalust:
Tegevus
Kirjeldus
Kliki kaardiaknas soovitud objektil. Kui eelnevalt oli valitud
Vali üks objekt
objekt(e), siis eelnev valik tühistatakse.
 Hoia vasakut hiireklahvi all ning lohista
diagonaalselt ristküliku tekitamiseks, mis valib
välja kõik sellesse jäävad objektid.
 Loo ’piirkond’, klikkides keskmise kiireklahviga (kui
hiirerattal on see funktsioon) selle piirinurkades,
analoogselt tavalise piirkonna loomisele. Lõpeta
’piirkond’ ja sellesse jäävate objektide valimine,
Vali mitu objekti
klikkides taas alguspunktil või tee topeltklikk.
 Hoia all Shift või Ctrl-klahvi ning kliki järjest
väljavalitavatel objektidel (ettevaatust Ctrl-klahviga
- et selle abil ka pööratakse objekte, võib
ebatäpsel hiirekasutusel uue objekti valikusse
lisamise asemel juba varem valitud objekte lihtsalt
pöörata)
Valitute hulgast saab hetkel mittevajalike objekte
eemaldada mitmel erineval moel:
 Kaardiaknas – Hoia all Ctrl-klahvi ning klikkides
juba valitud, kuid valikus mittevajalikul objektil
eemalda see nende hulgast.
Valiku muutmine ühe
objekti kaupa



Külgakna
VALITUD alajaotises Valitud
objektid saab kasutada valitud objektide hulgast
mittevajalike eemaldamiseks nuppe:
1. Vali külgaknas objektide nimestikust vajalikud
objektid ning vajuta nuppu Säilita
2. või siis vali külgaknas objektide nimestikust
mittevajalikud objektid ning vajuta nuppu Eemalda

Külgakna
VALITUD alajaotises Valitud objektid,
muutmine tee paremklikk soovitud objektireal ja vali avanevast
rippmenüüst Säilita valitud objektid. Samasse tabelisse
jäävad objektid jäävad valituks, ülejäänud eemaldatakse
valikust. Vaata ka 8.1.2 Valiku grupina säilitamine
Tulemus – Välja valitud objekt(id) kuvatakse kaardil esiletõstetuna kollase värvusega. Kui on
Valiku
gruppidele

avatud külgaken

VALITUD, kuvatakse selle alajaotises Valitud objektid neist ka loend.

Kui valitud on ainult üks objekt, näidatakse selle omadusi külgakna
OBJEKT alajaotises
Objekti andmed ning see kuvatakse alajaotise Objekti suurendus aknas.
Dokumendi koostas
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Märkus – Külgakna
VALITUD alajaotise Valikud alla on võimalik ajutiselt luua valitud
objektide kogumik (maks. kestus töösessiooni lõpuni).
Samast külgaknast saab iga objekti seadmekaardi eraldi avada, kui teha alajaotises Valitud
objektid topeltklikk soovitud objekti tunnusega real.
Soovi korral saab ainult valitud objekti(d) kuvada ka eraldi aknas, kasutades paremklikiga
avaneva rippmenüü käsku Valitu eraldi aknas.

8.1.1 Valiku muutmine
Piira valitud objektide hulka kasutades selleks eraldi dialoogi.
Kuidas seda teha?
1. vali vähemalt üks objekt
2. ava menüü Redigeeri > Valitud objektid... kaudu dialoogiaken. Hetkel valitud
objektid kuvatakse loendina vasakpoolses, Valitud objektid aknas.
3. mittesoovitud objekte on võimalik neid välja valides ja keskel kuvatavat nupu
kasutades suunata parempoolsesse, Valikust eemaldatud aknasse
4. välja valitud objektide andmeid saab vaadata, kasutades nuppu Omadused...
loendi akna all, vasakul
5. kinnita tehtud valik nupuga OK või Rakenda
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Märkus – eemaldamisotsust on alati võimalik enne kinnitamist ka tagasi pöörata, valides
vajaliku rea aknas Valikust eemaldatud ja kasutades nuppu

.

8.1.2 Valiku grupina säilitamine
Loo ajutine valiku grupp, mida on võimalik hiljem kiirelt taas valida.
Kuidas seda teha?
1. vali kaardil objektid
2. Külgakna
VALITUD alajaotise Valikud all kliki nuppu Lisa valik. Tabelisse
tekkinud real määra grupile soovi korral Nimi, Suurus ja Värv.
Tulemus – valik säilitatakse kestva töösessiooni jooksul. Objektid valitakse uuesti välja (koos
määratud omadustega, juhul kui neid muudeti), kui tabeli real kliki teed.
Märkus – grupi eemaldamiseks vali rida ning kasuta nuppu Eemalda valik.
8.2 Objekti andmete vaatamine
Objekti andmeid vaadatakse ja muudetakse objekti seadmekaardil.
Kuidas seda teha?
Külgaken

Seadmekaart

Tooltip

Dokumendi koostas
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Märkus – Valides mitu objekti ning tehes Shift-klahvi all hoides topeltkliki avab maks. kümne
valitud objekti seadmekaardid.
Korraga avatuna olla võivate seadmekaartide hulk on EC puhul piiratud 10-le.
Plussmärk (+) seadmekaardi vahelehe nimetuse järel viitab, et vaheleht sisaldab andmeid.

8.2.1 Üldkasutatavad seadmekaardi vahelehed
Vabad atribuudid
Süsteemiadministraator saab sellel vahelehel määrata mõningad vabad atribuudid kuvatavaks
tavaliste andmeväljade või kuupäeva-väljadena. Need varieeruvad olenevalt objektitüübist ning
on grupeeritud ühisteks, tüübi- või klassipõhisteks väljadeks.
Vabade atribuutide loend.
See ühine vaheleht sisaldab nimestikku varieeruvatest vabadest atribuutidest ning nende
väärtustest. Ära tuleb märkida, et vabadel atribuutidel võivad olla kas etteantud või vabas
vormis väärtused. Muuta saab vaba atribuuti väärtust, valides selle nimestikust välja ning
seejärel muutes senist väärtust nimestiku all asuva andmevälja abil, sisestades sinna uue
väärtuse. Nupp Muuda paneb muudetud ning ka uue vaba atribuudi väärtuse kehtima. Nupust
Lisa... avaneb dialoog, mille kaudu saab valikust uue atribuudi loendisse lisada. Nupu Kustuta
abil saab valitud rea loendist eemaldada.
Manused
Vaata tegevuspõhimõtteid 5.5.7 Plaani manuste lisamine ja muutmine
Märkus
See ühine vaheleht sisaldab vabavormilist teavet objekti kohta. Lubatav maksimaalne
tähemärkide arv on 500. Seda teavet kuvatakse ainult sellel vahelehel (s.o. seda ei saa näiteks
kaardile objekti kõrvale välja tuua)
Hooldusandmed
See ühine vaheleht sisaldab objekti hooldust puudutavaid andmeid.
8.2.2 Objekti andmete mahu määramine külgaknas kuvamiseks
Vali külgakna
Dokumendi koostas
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Enne kui alustad - ava külgaken
OBJEKT ning vali mingi objekt.
Kuidas seda teha?
Tee parema hiireklahviga klikk alajaotises Objekti andmed suvalisel andmereal ning
vali üks kolmest saadaolevast variandist.

Vähem omadusi

Tabelis näidatakse ainult samad andmed nagu tooltip’ilgi

Rohkem omadusi

Tabelis näidatakse ainult süsteemiadministraatori poolt
eelvalitud andmeid. (EC-s vaikimisi eelistus)
Tabelis näidatakse objekti kõiki andmeid

Kõik omadused

8.3 Mitme objekti andmete vaatamine
Vali palju objekte ja vaata nende seadmekaarte.
Kuidas seda teha?
1. vali mitu objekti
2. vali peaakna menüü Vorminda > Sirvi valituid...
3. kliki avanenud nimestikus Sirvimisloend loetletute hulgast soovitud ridu. NIS-i
poolt avatakse esmalt automaatselt loetelus kõige ülemise objekti seadmekaart.
Kui valida mõni muu rida, avaneb järgmine seadmekaart, sulgedes automaatselt
eelneva.
Vaata ka 8.1 Objekti väljavalimine
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8.4 Manuse vaatamine
Objektiga seotud manuse vaatamine. Manuseks võib olla näiteks alajaama CAD-skeem või MPvõrgu lühisearvutuse fail, mis on käsitsi või tarkvaraliselt objektile lisatud
Kuidas seda teha?
1. ava objekti seadmekaart. Vaata ka 8.2 Objekti andmete vaatamine
2. kliki esile vaheleht Manused
3. vali loendist soovitud manus ja kliki nupul Ava
Probleemilahendus
Võimalikud põhjused, miks manus ei pruugi avaneda:
 puuduvad või ebapiisavad kasutusõigused kaustale, kus manusefail asub
 manuse failitüüp on määratud avanema tööarvutis spetsiifilise programmiga
 manusena lingitud fail on kustutatud või mujale kausta tõstetud
 manusefail või aadressis leiduvad kaustad on NIS-i väliselt ümber nimetatud
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8.5 Märkuse vaatamine
Objektiga seotud märkuse vaatamine. Märkuseks võib olla igasugune vabas vormis tekstina
edastatav teave, mille kasutajad on objektile lisanud.
Kuidas seda teha?
1. ava objekti seadmekaart. Vaata ka 8.2 Objekti andmete vaatamine
2. kliki esile vaheleht Märkus
8.6 Hooldusandmete vaatamine
Objektiga seotud hooldusandmete vaatamine
Kuidas seda teha?
1. ava objekti seadmekaart. Vaata ka 8.2 Objekti andmete vaatamine
2. kliki esile vaheleht Hooldusandmed
8.7 Elektriliste andmete vaatamine
Objektiga seotud tehniliste või elektriliste andmete vaatamine
Kuidas seda teha?
1. ava objekti seadmekaart. Vaata ka 8.2 Objekti andmete vaatamine
2. kliki esile vaheleht Tehnilised andmed või Elektrilised andmed (ei leidu kõigi
objektiklasside seadmekaartidel)
Märkus – Mõned andmeväljad vahelehel Elektrilised andmed on tähistatud linkimisele viitava
ikooniga
. Selliselt tähistatud andmeväljade väärtused mõjutavad või on ise mõjutatud teiste
väljade andmete poolt.
Osa elektrilisi andmeid mõjutab võrguarvutusi.
Juhtme- või kaablitüüpide elektrilisi andmeid saab vaadata, kui nende suvalise osa (part) avatud
seadmekaardil klikkida nupul Liinide tehnilised andmed...
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8.8 Vabade atribuutide vaatamine
Objektiga seotud vabade atribuutide vaatamine. Vabad atribuudid on muudetavad andmeväljad,
mida saab kasutada objektile täiendavate andmete lisamiseks.
Kuidas seda teha?
1. ava objekti seadmekaart. Vaata ka 8.2 Objekti andmete vaatamine
2. kliki esile vaheleht Vabad atribuudid
8.9 Liitumispunkti andmete vaatamine
Vaata ka 12.2 Liitumispunktide otsimine
Dokumendi koostas
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8.9.1 Liitumispunktid ja kliendid
Jaotusvõrguettevõttele (meil Elektrilevile) kuuluv võrk lõppeb liitumispunktis. See võib näiteks
olla kortermaja. Iga selle maja korterit ehk lõpptarbijat – tähistab kliendipunkt. Igal kliendipunktil
on kas üks või mitu kontaktisikut.
8.9.2 Mis on liitumispunkt?
Liitumispunkt (LP) on jaotusvõrguettevõttele kuuluva võrgu lõpp-punkt. See võib olla näiteks
eramu, kortermaja või tööstushoone. Iga liitumispunkt võib ühendada üht või mitut kliendipunkti.
Liitumispunktid lisatakse kaardile punktobjektidena andmeülekande abil.
8.9.3 Mis on kliendipunkt?
Kliendipunkt on mõõtepunkt liitumispunkti taga. Näiteks, kui LP on korterelamu, võib iga korter
olla omaette kliendipunkt. Iga LP võib sisaldada üht või mitut kliendipunkti. Igal kliendipunktil
võib olla üks või mitu kontaktisikut.
Programm võimaldab kliendipunktid kaardile omaette objektidena välja tuua, kui seda
soovitakse (ELV-s olid mõõtepunktid eraldi objektidena 2016-nda aasta lõpust taas nähtaval ja
LP-dega seotud, sama praktika jätkub EC-s). Aga kuna LP ja kõik ta kliendipunktid on tavaliselt
samas asukohas, siis harilikult on objekt vaid LP-l. Kliendipunkti andmeid saab vaadata LP
seadmekaardi kaudu.
Standardis IEEE 1366-2012 elektrivõrkude jaoks tähistatakse kliendipunkte terminiga klient.
8.9.4 Kes on kontaktisik?
Kontaktisikud on eraisikud või juriidilised isikud, kes või mis on seotud ka LP-de või
kliendipunktidega.
Kliendiandmed imporditakse harilikult Trimble NIS-i Sinu võrguettevõtja kliendiinfo süsteemist
(CIS).
8.10 Kliendiandmete vaatamine
Enne kui alustad – Kliendi andmed peavad olema kliendi-info süsteemist (CIS) Trimble NIS-i
üle kantud. Ülekandes kasutatakse identifikaatorina Kliendipunkti ID-d.
Kuidas seda teha?
1. vali liitumispunkt
2. vali peaakna menüü Vorminda > Omadused... või paremklikiga avanevast
rippmenüüst käsk Omadused või tee topeltklikk liitumispunktil.
3. ava vaheleht Liitumispunktid...
4. vali klientide loendist soovitud rida ja vajuta akna allserval leiduvat nuppu Kuva...
või tee soovitud real topeltklikk
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8.11 Lülitite haldamine
Vaata lülitite fiidri infot ja halda lüliteid.
Kuidas seda teha?
Lülitite haldamiseks on mitu erinevate võimalustega varianti.
Külgkna kaudu

MP jaotla kaudu

vali objektid ning avatud külgaknas
VALITUD leia
alajaotis Valitud lülitid tabel - kui valitud objektide hulgas
leidub lüliteid, loetletakse need kõik selles tabelis koos
asenditega.
vali peaakna menüü Vorminda > MP jaotla lülitid... või
paremklikiga avanevast rippmenüüst käsk MP jaotla
lülitid... Avanenud dialoogis sab hallata MP lüliteid ja
fiidreid. Kui valid mingi lüliti rea, tõstetakse AJ skeemis
sellega seotud MP fiider sinise värviga esile.

Märkus – Kopeeri, ava, sulge või halda lüliteid muul moel, valides soovitud lüliti nimestikust ja
klikkides vastavatel nuppudel loendiakna allservas.
Vaata ka 10.3.2.1 MP lülitite lisamine ja 10.3.2.3 MP fiidri loomine

9.
Objektide tüübid
9.1 Toitealajaama objektid
9.1.1 Toitealajaam (P AJ)
Toitealajaam on vahelüliks elektriülekandeliinide ja jaotusvõrkude vahel, kus saab teostada
lülitusoperatsioone, transformeerida pingeastmeid ühelt astmelt teisel ning jagada
elektrienergiat hulgale fiidritele.
Tabel 101 Piirkonna alajaam
Vaata ka 7.13.2 Toitealajaama koostis
Märkus – Toitealajaama skeemi võib avada peaakna menüü Vaade > Ava skeemiaken või
paremklikiga avanevast rippmenüüst käsk Ava skeemiaken.
Uut toitealajaama skeemi võib sisestada ka skeemikogu kasutades. Selleks ava peaakna
menüü Sisesta > Skeemikogu > Ava skeemikogu... ning vastavast tüüpskeemide kogust vali
kõige sobivam. Konkreetse skeemi vajadustele vastavad muudatused tuleb viimasena teha
käsitsi.
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Toitealajaama kustutamine peaakna menüü Redigeeri > Kustuta või tööriistaribal leiduva nupu
Kustuta abil eemaldab ka kõik alajaama skeemis sisalduvad objektid vahemälust.
Toitealajaama liigutamine, kas valitud alajaama hiirega lohistades või peaakna menüü
Redigeeri > Liiguta abil, nihutab ka kõiki alajaama skeemis sisalduvaid objekte vahemälus.
Toitealajaama skeemiakna suurust saab muuta ja salvestada avades alajaama seadmekaardi
Omadused ja tehes soovitud muudatused vahelehel Asukoht alajaotuses Skeemi suurus
leiduval neljal andmeväljal.

Märkus – See ja kõik järgnevad illustratsioonid käesolevas peatükis on vaid väga piiratud valik
näiteid erinevatest NIS-is leiduvatest objektidest.
9.1.2 Toitetrafo
Toitetrafo toitealajaamas kirjeldab üleminekulüli kõrgepinge (KõP) ülekandevõrgu ja keskpinge
(KP) jaotusvõrgu vahel. Selles punktis transformeeritakse pinge KP-võrgu pingeastmele.
Tabel 122 Toitetrafo
Märkus – Mõned andmeväljad seadmekaardi vahelehel Elektrilised andmed on tähistatud
linkimisele viitava ikooniga
. Selliselt tähistatud andmeväljade väärtused mõjutavad või on
ise mõjutatud teiste väljade andmete poolt. Liiguta hiirekursor andmevälja kohale ning oota
pisut, et avanevalt tooltip’ilt näha, millised teised andmeväljad on selle poolt mõjutatud.

9.1.3 Kolme mähisega toitetrafo
Kolmemähiseline toitetrafo toitealajaamas transformeerib voolu kas KõP või KP pingeastmelt
kahele KõP või KP astmele või siis KõP ja KP astmele.
Tabel 145 Three-winding main transformer
Märkus – Mõned andmeväljad seadmekaardi vahelehel Elektrilised andmed on tähistatud
linkimisele viitava ikooniga
. Selliselt tähistatud andmeväljade väärtused mõjutavad või on
ise mõjutatud teiste väljade andmete poolt. Liiguta hiirekursor andmevälja kohale ning oota
pisut, et avanevalt tooltip’ilt näha, millised teised andmeväljad on selle poolt mõjutatud.

9.1.4 Toitealajaama latt
Skeemi latt ja pealatt tähistavad toitealajaamas reaalselt olemasolevat latistust.
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Tabel 222 P AJ latt

9.1.5 Võimsuslüliti
Lülitusseade toitealajaamas või õhuliini mastil, millega saab lahutada erinevaid võrguosi.
Näiteks pingestatud võrguosad koormusega rikkelistest fiidritest.
Tabel 121 P AJ VL
Märkus – kui võimsuslüliti on valitud, saab selle asendit muuta, kasutades peaakna
menüükäske Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast
rippmenüüst käske Sulge lüliti ning Ava lüliti

9.1.6 Koormuslüliti, lahklüliti
Lülitusseade toitealajaamas või õhuliini mastil, millega saab lahutada erinevaid võrguosi.
Lubatud võimalikud lahutatava võrguosa koormusvoolude suuruse (kui üldse lubatud)
määravad konkreetse lüliti tehnilised karakteristikud.
Tabel 120 P AJ KL, LL
Märkus – kui koormuslüliti/lahklüliti on valitud, saab selle asendit muuta kasutades peaakna
menüükäske Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast
rippmenüüst käske Sulge lüliti ning Ava lüliti
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9.1.7 KP fiidri algpunkt
Kirjeldab ja määrab ära KP-jaotusvõrgu mudelis ühe KP fiidri alguspunkti.
Tabel 126 KP fiidri algpunkt

(tingmärgid tugevalt suurendatud)
9.1.8 Pingetrafo
Pingetrafo abil saab KP pingeastmelt pinge sobivale tasemele transformeerida. Kasutatakse
enamasti mõõte- ja kaitseautomaatika tarbeks.
Tabel 123 Pingetrafo

9.1.9 Voolutrafo
Voolutrafot kasutatakse enamasti mõõte- ja kaitseautomaatika tarbeks.
Tabel 125 KP voolutrafo

9.1.10 Kondensaator
Elektriseade, mis säilitab reaktiivenergia tasakaalu ja kontrollib pingetaset.
Tabel 156 Kondensaator

9.1.11 Kaarekustutuspool
Elektriseade
KP
võrgus
tekkida
kompenseerimiseks.
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Tabel 157 Reaktor

9.1.12 KP sulavkaitse
Kaitseseade toitealajaamas või jaotusalajaamas.
Tabel 119 KP sulavkaitse
Märkus – kui kaitselüliti on valitud, saab selle asendit muuta kasutades peaakna menüükäske
Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast rippmenüüst
käske Sulge lüliti ning Ava lüliti

9.2 KP-võrgu objektid
Keskpingevõrk on jaotusvõrk toitealajaama ja KP/MP alajaama vahel, koos kõigi selle
seadmetega.
9.2.1 KP fiidri elemendid
KP element on reaalse KP fiidri visangu/lõigu kujutis
Tabel 201 KP element

9.2.2 KP fiidri osa
KP osa on virtuaalne objekt võrgu arvutuste tarbeks. See luuakse alati kahe järjestikkuse
sõlmpunkti vahele.
Tabel 202 KP osa
Märkus – loo KP osa KP elementide ahelale, kasutades peaakna menüükäsku Sisesta >
Liinosa loomine > Elementide ahel või tehes KP elementide ahela sisestust lõpetades
viimase elemendi lõpu paigutamisel topeltkliki.
Sõlmpunktideks võivad Kp võrgus olla: võrgu hargnemiskoht, muutus juhtme/kaabli tüübis,
lülitusseade või transformaator.
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9.2.3 KP lüliti
Lülitusseade jaotusalajaamas või õhuliini mastil, millega saab lahutada erinevaid võrguosi.
Tabel 110 KP lüliti
Märkus – kui koormuslüliti/lahklüliti on valitud, saab selle asendit muuta kasutades peaakna
menüükäske Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast
rippmenüüst käske Sulge lüliti ning Ava lüliti.
Selle tabeli alla kuuluvad erinevalt AJ-des olevatest, ka õhuliini mastidel asuvad KP
sulavkaitsmed.

9.2.5 KP jaotla
KP elektriseade, mis koosneb komplektist ühendustest ja kattekonstruktsioonidest.
Tabel 131 KP jaotla
Märkus – KP jaotla skeemi võib avada peaakna menüü Vaade > Ava skeemiaken või
paremklikiga avanevast rippmenüüst käsk Ava skeemiaken.

9.2.6 KP kaabli otsamuhv
KP kaabli otsamuhvide abil saab KP kaableid ühendada jaotusseadme latistusega.
Tabel 130 KP kaabliklemm
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9.2.6 KP muhv
KP jätkumuhvi abil saab kahte KP kaablit omavahel ühendada.
Tabel 105 KP muhv

9.2.9 Õhuliini mast
Bioloogilisest (puit) või tehnoloogilisest (betoon, metall) materjalist seadeldis õhuliini juhtmete
maapinnast ohutus kõrguses hoidmiseks.
Tabel 109 Mast

9.2.10 Liigpingepiirik
KP fiidreid ja seadmeid võimalike ülepingete (näiteks pikselöögid) eest kaitsev elektriseade.
Tabel 129 Liigpingepiirik

9.3 Jaotusalajaama objektid
9.3.1 KP/MP jaotusalajaam (AJ)
Jaotusalajaam on vahelüliks KP-võrgu ja madalpingevõrgu (MP-võrgu) vahel, kus keskpinge
transformeeritakse madalpinge astmele.
Tabel 102 Alajaam
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Märkus – Jaotusalajaama skeemi võib avada peaakna menüü Vaade > Ava skeemiaken või
paremklikiga avanevast rippmenüüst käsk Ava skeemiaken.
Uut jaotusalajaama skeemi võib sisestada ka skeemikogu kasutades. Selleks ava peaakna
menüü Sisesta > Skeemikogu > Ava skeemikogu... ning vastavast tüüpskeemide kogust vali
kõige sobivam. Konkreetse skeemi vajadustele vastavad muudatused tuleb viimasena teha
käsitsi.
Jaotusalajaama kustutamine peaakna menüü Redigeeri > Kustuta või tööriistaribal leiduva
nupu
Kustuta abil eemaldab ka kõik alajaama skeemis sisalduvad objektid vahemälust.
Alajaama liigutamine, kas valitud alajaama hiirega lohistades või peaakna menüü Redigeeri >
Liiguta abil, nihutab ka kõiki alajaama skeemis sisalduvaid objekte vahemälus.
Alajaama skeemiakna suurust saab muuta ja salvestada avades alajaama seadmekaardi
Omadused ja tehes soovitud muudatused vahelehel Asukoht alajaotuses Skeemi suurus
leiduval neljal andmeväljal.

9.3.2 Jaotusalajaama latt
Skeemi latt tähistab jaotusalajaamas reaalselt olemasolevat latistust.
Tabel 224 AJ latt
Vaata 6 - 20 KV lattide tingmärke pildil lõigus 9.1.4 Toitealajaama latt
9.3.3 Jaotustrafo
Jaotustrafo jaotusalajaamas kirjeldab üleminekulüli keskpinge (KP) ja madalpinge (MP)
jaotusvõrgu vahel. Selle seadmega transformeeritakse pinge MP-võrgu pingeastmele (0,4 või 1
kV).
Tabel 127 Trafo
Märkus – Mõned andmeväljad seadmekaardi vahelehel Elektrilised andmed on tähistatud
linkimisele viitava ikooniga
. Selliselt tähistatud andmeväljade väärtused mõjutavad või on
ise mõjutatud teiste väljade andmete poolt. Liiguta hiirekursor andmevälja kohale ning oota
pisut, et avanevalt tooltip’ilt näha, millised teised andmeväljad on selle poolt mõjutatud.

9.3.4 MP jaotla
MP elektriseade, milles asuvad MP fiidrilülitid ja - ühendused.
Tabel 137 MP jaotla
Märkus – valitud MP jaotla skeemi võib avada peaakna menüü Vorminda > MP jaotla lülitid...
või paremklikiga avanevast rippmenüüst käsk MP jaotla lülitid...
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9.3.5 MP lüliti
Lülitusseade jaotusseadmes, millega saab lahutada MP fiidri ülejäänud võrgust.
Tabel 135 MP lüliti
Märkus – kui MP lüliti on valitud, saab selle asendit muuta kasutades peaakna menüükäske
Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast rippmenüüst
käske Sulge lüliti ning Ava lüliti

9.3.6 MP voolutrafo
Voolutrafot kasutatakse enamasti mõõte- ja kaitseautomaatika tarbeks.
Tabel 138 MP voolutrafo

9.3.7 Kontsentraator
Sideseade AJ võrgupiirkonnas olevate kaugloetavate arvestite signaalide kokku kogumiseks ja
edastamiseks.
Tabel 100 Punktobjekt
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9.3.8 Kaoobjekt
Võrgu kadude mõõtmiseks kasutatavat kaoarvestit tähistav spetsiaalne liitumispunkt.
Tabel 141 MP LP

(on paaris mõõtepunkti klassiga; siin see pildilt puudub)
9.4 MP fiider ja muud seotud objektid
9.4.1 MP fiidri elemendid
MP element on reaalse MP fiidri visangu/lõigu kujutis
Tabel 203 MP element

9.4.2 MP fiidri osa
MP osa on virtuaalne objekt võrgu arvutuste tarbeks. See luuakse alati kahe järjestikkuse
sõlmpunkti vahele.
Tabel 204 MP osa
Märkus – loo MP osa MP elementide ahelale, kasutades peaakna menüükäsku Sisesta >
Liinosa loomine > Elementide ahel või tehes MP elementide ahela sisestust lõpetades
viimase elemendi lõpu paigutamisel topeltkliki.
Sõlmpunktideks võivad MP võrgus olla: võrgu hargnemiskoht, muutus juhtme/kaabli tüübis,
lülitusseade või liitumispunkt, mis on alati jaotusvõrgu lõpp-punktiks.

9.4.3 MP liinilüliti
Lülitusseade jaotuskilbis või õhuliinil, millega saab lahutada MP fiidri osa ülejäänud fiidrist.
Tabel 135 MP lüliti
Märkus – kui MP lüliti on valitud, saab selle asendit muuta kasutades peaakna menüükäske
Vorminda > Sulge lüliti ning Vorminda > Ava lüliti või paremklikiga avanevast rippmenüüst
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käske Sulge lüliti ning Ava lüliti. Jaotuskilpides kasutatakse AJ MP jaotla lülititega samu
klasse.
Vaata jaotuskilbi lülitite tingmärke pildil lõigus 9.3.5 MP lüliti

9.4.4 MP kantava maanduse klemm
MP kantava maanduse klemmi külge ühendatava kantava maanduse abil saab ohutult läbi viia
erinevaid MP võrgutöid.
Tabel 107 Maandur

9.4.5 MP muhv
MP jätkumuhvi abil saab kahte MP kaablit omavahel ühendada, kolmikmuhvi abil ühendada
peafiidrile harukaabli.
Tabel 133 MP muhv

9.4.6 Liitumispunkt (LP)
Liitumispunkt on jaotusvõrguettevõttele kuuluva võrgu lõpp-punkt. Vaata ka 8.10.2 Mis on
liitumispunkt?
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Tabel 141 MP LP

9.4.7 Mõõtepunkt
Arvestit tähistav punktobjekt. Meil peab asuma alati oma LP-ga samas asukohas.
Tabel 154 Mõõteriist

9.5 Muud objektid
9.5.1 Piirkonna joon
Piirkonna joonelement, millest koosnevad piirkondade piirid
Tabel 295 Area Line

9.5.2 Piirkonna punkt
Piirkonna punktobjekt on objekt piirkonna piires, mis seob piirkonna tervikobjektiks ja võimaldab
seda eritada tunnusega.
Tabel 195 Area Point
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Vaata pingsalt väikest valget ristikest pildi vasakul ülemises veerandis lõigus 9.5.1 Piirkonna
joon
9.5.3 Asünkroonmasin
Elektrienergiat saab toota asünkroongeneraatoriga ja seda tarbida asünkroonmootoriga.
Tabel 147 Asünkroonmasin
Märkus – Asünkroonmasina tüüp sõltub masina aktiivenergiast. Tüübiks on mootor
(vasakpoolne pilt M-iga), kui aktiivenergia on võrdne nulliga või suurem, ning generaator
(parempoolne näide 2 x G-ga), kui aktiivenergia on negatiivne.

9.5.3 Hajatootmisseade
Elektrienergiat
saab
toota
hajatootmisseadmega,
näiteks
tuulegeneraatori
või
päikesepaneelidega, mis ühendatud võrku inverteri abil.
Tabel 149 Hajatootmisseade
Sama tingmärk nagu asünkroongeneraatoril, vaata parempoolset pilti lõigus 9.5.3
Asünkroonmasin
9.5.4 Rikkeindikaator
KP jaotusvõrgu osadel rikkeolukordi (lühiseid või maaühendusi) registreeriv ja neist teavitav
elektriseade.
Tabel 158 Rikkeindikaator

9.5.5 Maandur
Eraldiasuvaid maanduskiiri ja -vardaid tähistav seade.
Tabel 107 Maandur
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9.5.6 Asukohavaate (LocMap) element
Vaata objekti kirjeldust (puudub) Asukohavaate elementide ja muude objektide loomine
Tabel 261 LocMap Element

9.5.7 Asukohavaate (LocMap) joon
Vaata objekti kirjeldust (puudub) Asukohavaate elementide ja muude objektide loomine
Tabel 265 LocMap Line
Samad tingmärgid, mis elemendil, vaata pilti lõigus 9.5.6 Asukohavaate (LocMap) element
9.5.8 Asukohavaate (LocMap) mõõtejoon
Vaata objekti kirjeldust (puudub) Asukohavaate elementide ja muude objektide loomine
Tabel 263 LocMap Dimension line

9.5.9 Asukohavaate (LocMap) punktobjekt
Vaata objekti kirjeldust (puudub) Asukohavaate elementide ja muude objektide loomine
Tabel 182 LocMap point

9.5.10 Joonobjekt
Joonobjektidega saab tähistada erinevat tüüpi infot (viitejooni, piiritlusjooni, sidekaableid jms.)
Tabel 200 Joonobjekt
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normaal-

9.5.12 Tekstipunkt
Tekstipunktidega saab võrgule lisada vabas vormis kirjalikku teavet.
Tabel 191 Tekst

9.5.13 Reaktor
Elektriseade reaktiivenergia suhte normi piirides hoidmiseks.
Tabel 157 Reaktor

9.5.14 Jadareaktor
Elektriseade lühisvoolude suuruse piiramiseks.
Tabel 150 Series reactor
Sama tingmärk nagu reaktoril, vaata vasakpoolset pilti lõigus 9.5.13 Reaktor
9.5.15 Relee
Punktobjekt releesätete info säilitamiseks.
Tabel 117 Relee
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9.5.16 Staatiline konverter
Staatilise konverteriga, mis sisaldab sellele ühendatud mootoreid, saab elektrienergiat tarbida.
Tabel 151 Static converter

(pole hetkel EC NIS-is kasutusel)
9.5.17 Generaator
Sünkroongeneraatoriga saab toota elektrienergiat.
Tabel 155 Generaator
Sama tingmärk nagu asünkroongeneraatoril, vaata parempoolset
Asünkroonmasin

pilti

lõigus

9.5.3

10.
Objektide sisestamine
10.1 Lemmikobjektide sisestamine
10.1.1 Mis on lemmikobjekt?
Lemmikobjekte saab kasutada enamkasutatavate objektide sisestamise lihtsustamiseks,
kasutades külgakent
LISA.
Lemmikobjektid talletatakse lemmikute kogudes. Vaikimisi valitakse lemmikobjektide
sisestamise alguses lemmikuteks Praegused objektid (kogu hetkel vahemällu laetud klasside
valik). Erinevateks vajadusteks peaks olemas olema eelnevalt valmistatud lemmikute kogud. On
võimalik luua ka oma lemmikute kogu.
Samuti on võimalik lisada lemmikobjektide seadmekaardi andmeväljadele etteantud
vaikeväärtusi, et hiljem ei peaks ühekaupa või grupiuuendusega sisestatud objekte muutma.

Dokumendi koostas

Urmo Rajang (tõlge eesti keelde ja täiendused)

Lk:

88 / 143

Enefit Connect OÜ

Kehtiv alates:
Kinnitas:

26.01.2021
K. Jürgens

Dokumendi tähis:
Ülemdokument:

J3148 / 1
P3163

10.1.2 Objekti lemmikute kogust sisestamine
Enne kui alustad – Külgaken
LISA peab olema avatud. Vaata ka 4.5.2 Külgakende
näitamine ja peitmine
Kuidas seda teha?
1. vali lemmikute kogu (kui eelnevalt on neid loodud - EC-s ei kasutata)
2. vali tabelite loetelust soovitud kaust ja kliki selle ees oleval plussmärgil
3. vali soovitud objektiklass
4. kliki nupul Sisesta külgakna vasakul allservas ja lisa uus objekt kaardile
Märkus – Kui on võimaldatud luua isiklikke lemmikute kogusid, saad kuvada ainult neid, lisades
linnukese Oma ette kogude valikmenüüst paremal külgakna ülaservas.
10.1.3 Lemmikute kogusse lemmikobjektide lisamine
Enne kui alustad – Külgaken
näitamine ja peitmine
Kuidas seda teha?

LISA peab olema avatud. Vaata ka 4.5.2 Külgakende

1. ava paremklikiga külgakna
LISA loendiaknal rippmenüü
2. kliki käsul Vali objektid lemmikuteks...
3. vali loendist soovitud kaust(ad) või klass(id) välja, lisades selle ette linnukese(d).
Eelnevalt olemasolevad lemmikud on juba tähistatud.
4. kliki nuppu OK
Märkus – Tehtud muudatused kehtivad käimasoleva NIS-i sessiooni lõpuni või kuni pole
kasutatud
LISA loendiakna paremklikiga avaneva rippmenüü käsku Tühista muudatused
(nähtav vaid siis, kui vaikimisi valikule on muudatusi tehtud).
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10.1.4 Lemmikobjektide andmete muutmine
Lisa lemmikobjektide seadmekaardi andmeväljadele etteantud vaikeväärtusi.
Enne kui alustad – Külgaken
LISA peab olema avatud. Vaata ka 4.5.2 Külgakende
näitamine ja peitmine
Kuidas seda teha?
1. andmeväljadele vaikeväärtuste lisamiseks vali kas tabeli kaust või üks klass.
2. kliki külgakna allservas asuvat nuppu
Muuda omadusi..., ava paremklikiga
rippmenüü ja kliki käsul Muuda omadusi... või tee topeltklikk valitud kaustal või
klassil
3. avatud dialoogis märgi linnuke muudetavale reale, vastavalt andmeväljale määra
kas etteantud valikute hulgast või lisa ise vajalik vaikeväärtus.
4. kliki nuppu OK
Tulemus – Uus andmevälja vaikeväärtus saab lisatud objekti seadmekaardile kõigi järgnevate
sisestusega seni kuni muudetud lemmikute kogu kehtib s.o. käimasoleva NIS-i sessiooni lõpuni
või kuni pole kasutatud
LISA loendiakna paremklikiga avaneva rippmenüü käsku Tühista
muudatused (nähtav vaid siis, kui vaikimisi valikule on muudatusi tehtud).
Märkus – Muudetud vaikeväärtustega klassidele tekib juurde plussmärk

10.1.5 Objektide tingmärkide raporti tegemine
Lisa lemmikobjektide
Kuidas seda teha?
1. ava külgaken
LISA
2. ava kaustapuul paremklikiga rippmenüü ja vali käsk Aruanne...
3. tekkinud valikuaknas Aruanne vajuta vajalikku nuppu
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Tulemus - tarkvara genereerib tehtud valiku alusel automaatselt illustreeritud tabeliga Word’i
dokumendi.
10.2 Abijoonte värvi ja laiuse muutmine
Muuda abijoonte joonelaiust ja värvi, et neid paremini näha.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Tööriistad > Suvandid...
2. vali vaheleht Vaade
3. Nimetuse Abijooned all vali soovitud väärtused järgnevatele väljadele
 Laius
 Värv
4. kliki OK
Vaata ka 10.2.1 Mis on abijooned?

Märkus – Muudetud joonelaius ja värv jääb püsima kuni käimasoleva NIS-i sessiooni lõpuni.
Kui soovid needd väärtused säilitada, vali peaakna menüükäsk Tööriistad > Salvesta valikud.
10.2.1 Mis on abijooned?
Abijooned on kasutusel näiteks printimisala piirjoontena. Neid kasutab ainult programm,
kasutaja neid sisestada ei saa.
10.3 Erinevatesse võrkudesse uute objektide lisamine
Vaata ka 10.1 Lemmikobjektide sisestamine
10.3.1 Mis on punktobjektid?
Punktobjektil on ainul üks asukoha koordinaadipunkt. Koordinaate saab vaadata objekti
seadmekaardi vahelehel Asukoht. Punktobjekti saab ümber kinntiuspunkti sobivasse asendisse
keerata. Kogu punktobjektide valikut saab kasutada tööriistariba nupu
Punktobjektid
kaudu või kasutades menüüd Sisesta > Punktobjektid...
10.3.2 Mis on joonobjektid?
Joonobjektidel on kaks asukoha koordinaadipunkti - alguspunkt ja lõpp-punkt. Mõlemaid
koordinaate saab vaadata objekti seadmekaardi vahelehel Asukoht. Kui sisestada mitu
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joonobjekti järjestikku, ühendatakse need automaatselt elemendiahelaks. Elektriliinid on teiste
joonobjektidega võrreldes erandlikud, kuna need modelleeritakse elementide ja osadega. Kogu
joonobjektide valikut saab kasutada tööriistariba nupu
Joonobjektid kaudu või kasutades
menüüd Sisesta > Joonobjektid...
10.3.3 Mis on liini element ja liini osa?
Elektriliinid modelleeritakse elementide ja osade komplektina. Liini element esindab õhuliini
puhul enamasti õhuliini trassi ühe visangu geograafilist asukohta; kaabelliini puhul kaablitrassi
lõiku kahe mõõdistatud asukohapunkti vahel. Liini osa summeerib liinielementide andmed (tüübi
ja pikkuse). Liini osi kasutatakse NIS-is peamiselt võrguarvutuste ja topoloogia värvimise
tarbeks.
Liini osad luuaske tavaliselt korraga mitmele liinielemendile. Kui liini osa luuakse, arvestab
programm automaatselt juhtme tüübi ja ristlõike andmeid ning loob neile vastavad eraldi liini
osad.
On oluline, et liini osad oleks nähtaval, kui võrku planeeritakse, dokumenteeritakse või
muudetakse - see võimaldab kindlustada, et nad luuakse õigesti. Kui võrku ainult vaadeldakse,
võib liini osad peita.

10.3.4 Objekti omaduste vaikeväärtuste muutmine
Sisestavate objektide vaikimisi omadusi (algsed andmed uue objekti seadmekaardil) muutes
saab kõigile uutele objektidele ühiseid omadusi lisada - näiteks Käigus alates kuupäeva.
Objektide omadused on loomulikult ka hiljem eraldi muudetavad.
Kuidas seda teha?
1. avatud klassivaliku aknas vali soovitud klass
2. kliki valikuakna allservas leiduval nupul Vaikeväärtused...
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Märkus – Muudetud vaikeväärtused kehtivad kuni käimasoleva töösessiooni lõpuni või kuni
muutused tühistatakse vastava nupuga Tühista vaikeväärtused.
10.3.5 Võrku uute objektide lisamine
Sisesta olemasolevasse võrku uusi objekte.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta, vali võrgutüüp ning sealt edasi objektitüüp, mida
sisestada. Samuti saab soovi korral kasutada tööriistaribalt nuppe
Punktobjektid või
Joonobjektid - nende kasutamisel tuleb esmalt leida ja
valida vajalik klassitüüp/-tabel.
2. avanenud valikuaknas vali nimestikust vajalik klass.
3. kliki nupul Sisesta
a. valikus leiduvad ainult klassid, mis kuuluvad esmalt valitud võrgutüübi
juurde
b. aseta objekt ühe klikiga soovitud asukohale kaardil
c. kui võimalik (ja vajalik) snäpi uus objekt ühtlasi sama klikiga olemasoleva
võrgu külge
4. sama võrgutüübi mõne teise klassi valimisel korda tegevust alates 2. punktist
5. sisestuse lõpetamiseks ava paremklikiga rippmenüü ja vali käsk Lõpukäsk või
kliki vastavat nuppu
Lõpukäsk tööriistaribalt.
10.3.6 MP võrku uute objektide lisamine
MP võrku kuuluvaid objekte sisesta järgnevatest peaakna menüüdest:
Objektid
Juhised
MP õhuliin
vali Sisesta > MP-võrk > MP õhuliin...
MP kaabel
vali Sisesta > MP-võrk > MP kaabel...
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MP õhuliin mastidega
vali Sisesta > MP-võrk > MP õhuliin mastidega...*
* - see valik avab kaks eraldi valikuakent MP mastide ja MP õhuliini elemendi klassidega.

Tööriistariba nuppe kasutades tuleb klasside eelvalik teha tabelite põhjal:
Objektid
Klassitüüp/-tabel
MP õhuliin
203 MP element
MP kaabel
203 MP element
MP jaotla

137 MP jaotla

MP mast

109 Mast

10.3.6.1 MP jaotlasse uute lülitite lisamine
Lisa lüliteid MP jaotlasse
Enne kui alustad – MP jaotla peab olemas olema.
Kuidas seda teha?
1. vali MP jaotla välja
2. paremklikiga avanevast menüüst vali käsk MP jaotla lülitid...
3. avanenud dialoogis kliki nuppu Lisa
Tulemus – Lülitinimestikku lisatakse uus rida tähistamaks vaikeväärtusi sisaldava lülitit
10.3.6.2 MP lüliti andmete kontrollimine arvutuste jaoks
Kontrolli MP lüliti tehnilisi andmeid. Kuna need mõjutavad võrguarvutusi, on oluline, et need
oleks õiged.
Enne kui alustad – MP jaotla peab olemas olema ja sisaldama lüliteid.
Kuidas seda teha?
MP jaotla skeemis:
1. tee soovitud lülitil topeltklikk
2. avanenud lüliti seadmekaardil vali vaheleht Tehnilised andmed
3. kontrolli üle järgnevad andmeväljad:
Ühenduse tüüp
Kirjeldus
kui andmevälja Kaitsme nimivool (A) väärtusi peab
arvutustes arvestama – kontrolli, et andmeväljal
Läbi kaitsmete
Latiühendus tehtud valik oleks kas määramata ( - ) või
Läbi kaitsmete
Otseühendus
Dokumendi koostas
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või Otseühendus latile

10.3.6.3 MP fiidri loomine
MP fiider tekib NIS-i mõistes MP jaotla kaudu loodud MP lüliti ühendamisel MP kaabli/õhuliini
osaga.
Enne kui alustad – lülititega MP jaotla peab olemas olema ja MP kaabel/õhuliin jaotla
skeemiga ühendatud.
Kuidas seda teha?
1. vali MP jaotla välja
2. paremklikiga avanevast menüüst vali käsk MP jaotla lülitid...
3. avanenud dialoogis vali soovitud vaba lülitiga rida välja. Lüliti ühendatud-olekut
saab vaadata lülitinimestiku veerust Vaba (Jah selles veerus tähendab, et lüliti
on seni ühendamata). Skeemiaknas värvub valitud lüliti objekt tumesiniseks.
4. vajuta nuppu Ühenda
5. kliki lüliti alla ühendatud MP kaabli/õhuliini esimesel osal
Tulemus – lülitinimestiku veerust Vaba muutub äsjaühendatud real märge - kuvatakse Ei – ning
lülitiga ühendatud fiidri osa värvub samuti tumesiniseks.
Märkus – harilikult on reservlülitid avatud asendis – peale fiidriga ühendamist tuleb vastavalt
uuele jaotla skeemile üle kontrollida ka see, kas on vaja lüliti asendit muuta.
Väljavalitud MP fiidrilüliti ühenduse saab katkestada nupust Katkesta ühendus.
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10.3.7 Liitumispunktid
Liitumispunkte EC-s NIS-i käsitsi ei sisestata. Uued LP-d genereeritakse automaatselt
andmeülekannete käigus. Olemasolevaid vajadusel ühendatakse võrgumudeli külge (uued LPd), ühendatakse ümber või ühendatakse lahti. Uute LP-de ühendamisega ja olemasolevate lahti
ühendamisega kaasneb ühtlasi ka vastav klassivahetus.
10.3.8 Jaotusalajaam ja skeemi objektid
Jaotusalajaamadesse kuuluvaid objekte sisesta järgnevatest peaakna menüüdest:
Objektid
Juhised
Jaotusalajaam
vali Sisesta > Jaotusalajaam > Jaotusalajaam...
Latid
vali Sisesta > Jaotusalajaam > Lati osa...
Jaotustrafo

vali Sisesta > Jaotusalajaam > Jaotustrafo...

Kolmemähiseline
vali Sisesta > Jaotusalajaam > Kolmemähiseline
jaotustrafo
jaotustrafo...*
* - klassid lisanduvad 2019 a. jooksul.
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10.3.9 Jaotusalajaama skeemi sisestamine skeemikogust
Kopeeri jaotusalajaama tüüpskeem skeemikogust valitud jaotusalajaama.
Enne kui alustad – Jaotusalajaam peab olemas olema.
Kuidas seda teha?
1. vali jaotusalajaam välja, soovitav on avada selle skeemiaken
2. ava peaakna menüü Sisesta > Skeemikogu > Ava skeemikogu... või kliki
tööriistariba nupul
Skeemikogu
3. avanenud dialoogis vali rida KP/MP ja jaotusalajaam (tabel 102) ja kliki nupul
Ava... või tee nimetatud real topeltklikk.
4. kliki skeemiruudul, mis sisaldab tüüpskeemi, mida soovid kopeerida.
5. vajuta nuppu Kopeeri valitule
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10.3.10 Jaotusalajaama skeemi ühendamine ülejäänud võrguga
Enne kui alustad – Jaotusalajaama skeemiaken on avatud
Kuidas seda teha?
1. ühenda/snäpi KP fiidrite otsad skeemiparandust järgides AJ skeemi õigete
lahtrilattide vabade otste külge. Seni on EC-s kasutatud ühendustena KP fiidri
elemendiahela otsa ja lati vahel KP nähtamatut osa (klass 2599 KP nähtamatu
kaabel part)
2. ühenda/snäpi MP fiidrite otsad lahtijoonistatud MP jaotlas fiidrialguse osade
külge (klass 2103 MP kaabelliin skeemis või 2104 MP õhuliin skeemis)
3. ühenda MP jaotlas fiidrilülitid. Vaata 10.3.6.3 MP fiidri loomine
10.3.11 KP võrku uute objektide lisamine
KP võrku kuuluvaid objekte sisesta järgnevatest peaakna menüüdest:
Objektid
Juhised
KP õhuliin
vali Sisesta > KP-võrk > KP õhuliin...
KP kaabel
vali Sisesta > KP-võrk > KP kaabel...
KP lüliti

vali Sisesta > KP-võrk > KP lüliti...

Võimsuslüliti

vali Sisesta > P alajaam > Võimsuslüliti...

KP mast

vali Sisesta > KP-võrk > KP mast...

KP õhuliin mastidega
vali Sisesta > KP-võrk > KP õhuliin mastidega...*
* - see valik avab kaks eraldi valikuakent KP mastide ja KP õhuliini elemendi klassidega.
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10.3.11.1 KP fiidri loomine
NIS-i mõistes KP fiider tekib võimsuslüliti ühendamisel KP fiidri algpunktiga nende mõlema
seadmekaardi andmeväljale Fiider lisatud ühesuguse tunnuse kaudu.
Enne kui alustad – toitealajaama KP jaotla sektsioon vähemalt ühe lahtriga peab olemas
olema.
Kuidas seda teha?
1. ava võimsuslüliti seadmekaart ja täida andmeväli Fiider üle kogu süsteemi
unikaalse tunnusega. Tavaliselt koosneb see KP fiidrile antud nimest ja sellele
peale sidekriipsu järgnevast toitealajaama nimest.
2. kopeeri äsjasisestatud fiidritunnus
3. ava fiidri algpunkti seadmekaart ja aseta kopeeritud tunnus andmeväljale Fiider
Märkus – kui varasemalt on võimsuslülitil olnud pseudofiidri algpunkt (klass 20428), tuleb
muuta selle klass sõltuvalt toitealajaama trafost sobivaks KP fiidri algpunkti klassiks ja
kontrollida üle, et Fiider väljade tunnused omavahel klapiksid. Samuti tuleb algpunkti asukohta
muuta, ühendades ta ümber VL-i kõrvalt VL-i ja KP fiidri vahele jääva P AJ skeemi lati lõppotsa
külge. Vaata ka 11.4 Objektiklasside muutmine

10.3.11.2 KP liinilüliti sisestamine
Enne kui alustad – liigu kaardiaknas muudetava KP õhuliini piirkonda ja lae võrk masterist
sisse. Tulevase KP lüliti kinnituskohta õhuliini mastis on varasemalt tehtud liini osade (part)
katkestuskoht.
Kuidas seda teha?
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1. vali peaakna menüü Sisesta > KP-võrk > KP lüliti...
2. avanenud valikuaknas vali soovitud liinilüliti klass (SLD ja AJ skeemi lülititel on
eristav viide nende tunnuses kirjas)
3. vajuta nuppu Sisesta
4. kliki KP lüliti tulevase kinnituskohaga külgneva liini elemendil või osal samal pool
masti, kuhupoole KP lüliti ka tegelikkuses jääb [eriti oluline lüliti asumisel
haruliini(de)ga hargnemismastis]
5. peale esimese lüliti sisestamist, saab kas lisada kohe samast klassist järgmise
lüliti või lõpetada tegevuse Lõpukäsuga.
Märkus – garanteerimaks KP lüliti kinnitumist soovitud katkestuspunkti, jälgi, et klikki tehes
jääks hiirekursor klikitava elemendi või osa keskkoha ja lüliti tulevase kinnituskoha vahele. Muul
juhul võib KP lüliti kinnituda järgnevasse katkestuskohta. Elemendil klikkimise puhul ei pruugi
seal olla osa katkestuskohta ning võrgumudel ei hakka toimima, rääkimata lüliti valeks
muutunud asukohast.
Soovi korral saab välja Filter abil klasside loetelu piirata.
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10.3.11.3 KP lüliti sidususe kontroll
Kuidas seda teha?
1. vali KP lüliti kaardil (või skeemis) välja
2. parem-klikiga avanevast rippmenüüst vali käsk Vali > Osa
Tulemus – õieti sisestatud lüliti korral valitakse sellega seotud osa välja
Märkus – KP lüliti seotust osaga saab kontrollida ka ainult külgaknas Objekti andmed
kuvatava andmevälja Father ID sisu kaudu. KP lüliti andmeväli Father ID number peab olema
identne osa andmevälja ID numbriga (nähtav samuti vaid külgaknas Objekti andmed), mille
külge lüliti on ühendatud. Isegi kui lüliti sisestamisel klikiti elemendi peal, luuakse võrgumudeli
lülitiside alati osaga, mille juurde element kuulub.
Kui KP lüliti andmevälja Father ID väärtus on null või erineb osade ID andmeväljadest, millede
katkestuskohta ta kinnitub, siis antud lüliti on suure tõenäosusega vigane.

10.3.11.4 KP lüliti seose muutmine
Kuidas seda teha?
1. vali KP lüliti kaardil (või skeemis) välja
2. vali peaakna menüü Vorminda > Muuda lüliti seos
3. kliki elemendil või osal (arvestades 10.3.11.2 KP liinilüliti sisestamine Märkust),
millele soovid KP lülitit ümber siduda.
10.3.12 KP õhuliinide sisestamine
Sisesta KP õhuliin koos mastidega.
Enne kui alustad – sisestamise aluseks olev teostusjoonise CAD-fail on viite- või
plaanikaardina kaardiaknasse juurde laetud. Plaanikaardina laadimise puhul peaks olema ka
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tahhümeeterfail mastide asukohtadega eelnevalt sisse laetud. Vaata ka 6.13 Viitekaardi
valimine kuni 6.16 Plaanikaardi lisamine
Kuidas seda teha?
1. vali peaakna menüü Sisesta > KP-võrk > KP õhuliin mastidega...
2. valikuaknas Mastid vali soovitud masti klass
3. lisa iga masti asukohale üks mast, klikkides üks kord asukohal.
4. peale viimase masti sisestust ava parem-klikiga rippmenüü ja vali Lõpukäsk
5. valikuaknas KP element vali soovitud juhtme/õhukaabli klass
6. sisesta õhuliin, alustades ülejäänud võrguga ühendamise kohast ja jätkates ühe
klikiga iga masti keskkohas, ühendades nii kõik mastid ja jättes iga masti vahele
ühe elemendi (üks õhuliini element tähistab üht tegelikkuses olemasolevat
visangut).
7. viimase elemendi lõpu sisestuskohas tee topelt-klikk – see loob sisestatud
liinilõigule arvutuste toimimiseks vajaliku osa.
8. ava parem-klikiga rippmenüü ja vali Lõpukäsk
10.3.12.1 Mastile ühiskasutuse määramine
Määra mast ühisriputuse olemasolul ühiskasutusega mastiks (näiteks KP ja MP ühisriputus),
lisades vastava info selle seadmekaardile.
Kuidas seda teha?
1. ava KP masti seadmekaart
2. seadmekaardi avalehe Üldandmed alajaotuses Ühiskasutus tee andmeväljal
Ühiskasutus vastav valik.
Märkus – vaikimisi on mast alati määratud ühisriputuseta mastiks, seega andmeväljal
Ühiskasutus on valik Ühisriputuseta.
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10.3.12.2 Mastilt ühiskasutuse eemaldamine
Määra mast ühisriputuse eemaldamisel ühiskasutuseta mastiks.
Kuidas seda teha?
1. ava KP masti seadmekaart
2. seadmekaardi avalehe Üldandmed alajaotuses Ühiskasutus vali andmeväljale
Ühiskasutus rida Ühisriputuseta.
10.3.12.3 Ühiskasutusega masti kustutamine
Kustuta ühiskasutusega mast NIS-is.
Kuidas seda teha?
1. ava KP masti seadmekaart
2. seadmekaardi avalehe Üldandmed alajaotuses Ühiskasutus vali andmeväljale
Ühiskasutus rida Ühisriputuseta.
3. sulge seadmekaart klikiga nupul OK
4. kustuta mast, kas peaakna menüükäsu Redigeeri > Kustuta abil või kasutades
tööriistariba nuppu

Kustuta

10.4 Objektide valikuks seadete määramine
Määra seadeid, kuidas objekte valitakse.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Tööriistad > Suvandid
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2. avanenud Seadete avalehe Valik ja snäppimine alajaotuses Objekti valimine
määra, kuidas objekte valitakse:
a. valikmenüüs Valitavad objektid saab ära määrata, milliseid objekte saab
välja valida. Vaikimisi seadeks on Kõik objektid. Kui valitud on Objektid
aktiivses grupis, saab nupu Aktiivne grupp... kaudu määrata ise üksiku
klassi või laadimisgrupi kaupa korraga valikus osalevate objektide loetelu.
b. Reale Vali hiirekursoriga järgnevate linnukestega saab määrata, kas
objekte saab valida klikkides nende tingmärkidel, kinnituspunktidel või
mõlema viisil. Vaikimisi on mõlemad viisid lubatud.
c. Reale Mõjuala suurus (pikslites) järgneval väljal saab muuta
automaatselt snäpitava ala ulatust. Vaata 10.5.1 Mis on snäppimise
mõjuala?
d. detailsemaid seadistusi saab teha järgnevate valikute abil:
Kattuvate objektide puhul avaneb automaatselt
nimestikuga valikuaken Üksiku objekti valik, kust tuleb
teha soovitud täpne valik
Kui valid objekte kasutades piirkonnahulknurki või riskülikuid, või valid kasutades peaakna menüüd
Vali ainult valikuala sees Redigeeri > Vali > Vali objektid piirkonnas, saad
valida ainult objektid, mis asuvad täielikult, üleni
olevad objektid
piirkonna piires, mitte neid, mis osaliselt piirkonda
jäävaid
Vali ainult üksikobjektid

Vali täidetud piirkond

Harilikult võid piirkonna valida piirkonnapunkti või
piirjoonte kaudu. Kui see seadistus on linnukesega,
saab piirkonna valida igalt poolt piirkonna seest.

Vali element ahelana

Ühe
elemendi
asemel
valitakse
elemendiahel, millesse see kuulub

Vali
ka
punktid
valikutes

välja

kogu

ühendatud
punktobjektid valitakse teekonna-valikuid kasutades
jälgimise
samuti välja. Kehtib ka lahutusalade valiku puhul.

Kuva
kaitseseadmed Kasutades valimist Teekond trafoni, kuvatakse kõik
teekonnale jäävad kaitseseadmed eraldi aknas
trafoni jälgimisel
nimestikuna. (EC-s pole kasutusel)
e. alajaotise Pidemed all saab määrata nende suuruse pikslites ja värvi,
mida kasutatakse jooniste muutmisel.
3. kinnita tehtud muutused nupuga Rakenda või sulge Seaded nupuga OK
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10.5 Objektide snäppimiseks seadete määramine
10.5.1 Mis on snäppimise mõjuala?
Snäppimine tähendab, et sisestatav või nihutatav objekt ühendatakse juba olemasoleva objekti
külge.
Võrgumudeli sidususe jaoks on sisestatavate või nihutatavate objektide snäppimine väga
oluline.
Mõjuala suurus määrab vahekauguse, mille ulatuses programm leiab objekti(d) kuhu külge
snäppida.
Vaikimisi mõjuala suurus on 6 pikslit. Seda suurust saab muuta peaakna menüü Tööriistad >
Suvandid kaudu avaneva Seadete avalehe Valik ja snäppimine alajaotuses Objekti valimine
muutes numbrit väljal Mõjuala suurus (pikslites).
Kaardiaknas kasutatakse snäppimiseks piisava ligiduse tähistamiseks eraldi hiirekursorisümboleid. Need on näha ja piiratud ulatuses ka seadistavad Valik ja snäppimine alajaotuses
Snäpi objektidele.
10.5.2 Objektide snäppimis-seadete muutmine
Määra seaded, kuidas objekte üksteise külge snäpitakse.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Tööriistad > Suvandid
2. avanenud Seadete avalehe Valik ja snäppimine alajaotuses Snäpi objektidele
määra, kuhu objekte saab snäppida:
Punktid

Punktobjektidele

Joonte lõpupunktid

Joonobjektide otstele

Muud joonte punktid

Joonobjektide otste vahele jäävatesse punktidele
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3. valikmenüü Snäpi abil määra, millise objektide valiku jaoks (kas kõik objektid või
eraldi määratud Aktiivne grupp) snäppimine võimalik on. Kui valitud on Objektid
aktiivses grupis, saab nupu Aktiivne grupp... kaudu määrata üksiku klassi või
laadimisgrupi kaupa korraga snäppimises osalevate objektide loetelu.
10.6 Objektide snäppimine
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta kaudu vajalik sisestatava objektiklassi valikuaken.
2. vali loetelust soovitud klass
3. kliki nuppu Sisesta
Tulemus – võimalikud sobivad snäppimiskohad kuvatakse erinevatele võrguobjektidele
osutades hiirekursori erinevate sümbolitega:
Punktobjektidele
Punktid
Joonte lõpupunktid Joonobjektide otstele
Muud joonte punktid

Joonobjektide
punktidele

otste

vahele

jäävatesse

kõikidele

10.7 Objektide sisestamiseks seadete määramine
Määra seadeid, mis mõjutavad kuidas objekte sisestatakse.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Tööriistad > Suvandid
2. vali vaheleht Sisesta
3. alajaotuses Sisesta täpset pikkust kasutades saab määrata, kas joonobjekte
sisestatakse Alati etteantud kindla pikkusega või ainult Ctrl-klahvi vajutamisel
sisestuse ajal. Valik saab olla üks kahest võimalusest.
Pikkuse saab määrata muutes numbrit väljal Pikkus (m).
4. alajaotuses Kuva sisestamisel väärtused saab linnukesi lisades/eemaldades
määrata, milliseid väärtusi kuvatakse:
 2D või 3D formaadis või mõlemat
 näidatakse X- või Y-telje pikkust või mõlemat
 objekti kõrgust Z-teljel
 objekti tõusunurka kraadides (0.00 º on paremal horisontaalil)
5. alajaotuses Sisesta täpseid nurki kasutades saab määrata, kas joonobjekte
sisestatakse Alati etteantud kindla nurga all või ainult Tõstuklahvi (Shift)
vajutamisel sisestuse ajal. Kui enne sisestamist on valitud üks objekt, siis selle
nurka kasutatakse järgneval sisestamisel.
Nurga saab määrata ka muutes numbrit väljal Nurk (kraadid)
6. alajaotuses Rööpliin saab määrata algse fiidri ja uue loodava rööpliini
omavahelise kauguse, muutes numbrit väljal Kaugus liinide vahel (m).
7. alajaotuses MP jaotla lülitid saab valida, millist lülitklassi kasutatakse vaikimisi
jaotlasse uue lüliti lisamisel – valikmenüüga Vaikeklass MP ning millist
välisvalgustuse jaoks – valikmenüüga Vaikeklass VV (viimast EC-s ei kasutata).
Samuti saab valikmenüüga Vaikeseisund valida, milline on lisatud lüliti vaikimisi
asend – suletud või avatud.
valiku Ava MP jaotla lülitikaart ette linnukese lisades peaks olema võimalik
valitud jaotlas muudatusi teha, kuid seda saab niigi – seega antud seadistus on
mõttetu.
8. alajaotuses Tunnuse vaikimisi asetus saab määrata objekti väljatoodud
tunnuse vaikimisi asukoha kauguse objekti kinnituspunktist.
Joonobjektide puhul on Y-telg joone keskkohas suunaga üles, täisnurga all
joonest eemale. X-telg on joone keskkohas suunaga paremale piki joonobjekti.
Välja Kuva lipik kui joone miinimumpikkus on ... m abil on võimalik määrata,
vähim pikkus mille puhul kuvataks joonobjekti tunnusväli kaardile (ei tööta)
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9. alajaotuses Muud seaded saab määrata muud objekti sisestamisega seotud
funktsionaalsust:
 Ava seadmekaart ette linnukest lisades avatakse automaatselt peale
objekti sisestust selle seadmekaart
 Kinnita salvestuskomplekti salvestamine ette linnukest lisades
salvestatakse muutused lisaks plaanile ka salvestuskomplekti (EC-s ei
kasutata)

10.8 Kauguste mõõtmine
Kauguste mõõtmist saab kasutada näiteks joonobjektide või elemendiahelate sisestamisel ning
ka nurkade mõõtmisel. Sisestamise ajal saab jooksvalt vaadelda näiteks kaablilõigu pikkust.
Täpselt samu kaugusi ja nurki saab mõõta ka külgakna Kaugus kujul.
Kuidas seda teha?
1. ava külgaken nupust
KAUGUS
2. kliki nuppu Alusta
3. Kliki mõõtmise alustamiseks punkti kaardil
4. Kliki mõõtmise lõpetamiseks teist punkti kaardil
Märkus – sisestamise ajal jooksvalt sisestatu pikkuse vaatlemiseks ei pea nuppu Alusta
vajutama, väärtusi näidatakse automaatselt.
Külgakna alajaotises Rohkem kuvatakse lisaks:
 hiirekursori hetkekoordinaadid
 kaugused X- ja Y-telgedel
 nurka sõltuvalt viimatisest mõõtepunktist kraadides ja goonides*
Tulemus – näidatakse järgnevaid tulemusi:
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Kogukaugus (m) – kogukaugus esimesest klikitud punktist kuni viimati klikitud punktini
Pindala (m²) – mõttelise tekkiva hulknurga pindala, kui on lisatud kolm või enam punkti.
+ Kaugus (m) – kaugus kahe viimase punkti vahel
= Uus kogukaugus – Summeeritud kogukaugus esimesest klikitud punktist kuni
hiirekursori hetkeasukohani.

* goon ehk detsimaalkraad ehk sentikraad (nn. uus kraad) on kümnendsüsteemil põhinev
tasanurgaühik. Võrdub 1/100 täisnurgast, ehk siis ringjoon oleks 400 g(ooni)
10.9 Objektide seadmekaartide vaikimisi väärtuste määramine
Määra objektitüüpide seadmekaartidele ise erinevaid vaikimisi andmevälja-väärtusi. Näiteks,
sisesta Käigus alates käesolev kuupäev.
Kuidas seda teha?
1. alusta objekti sisestamisega. Näiteks ava peaakna menüü Sisesta >
Joonobjekt... või kasuta nuppu
Joonobjektid
2. valikuaknas vali soovitud objektitüüp ja seejärel soovitud klass
3. kliki nuppu Vaikeväärtused...
4. sisesta vajalikud andmed seadmekaardile
5. kliki OK
Tulemus – kõigi valitud objektitüübi tabeli klasside seadmekaartidel on peale sisestamist
andmeväljad täidetud eelnevalt määratud vaikeväärtustega.
Sarnaselt saab määrata ka osade seadmekaartidele vaikeväärtusi, kasutades nuppu Osa
vaikeväärtused...
Märkus – Vaikeväärtustesse tehtud muudatused kehtivad ainult kuni käsiloleva NIS-i sessiooni
lõpuni.
Tehtud muudatuste tühistamiseks on olemas vastavad nupud Tühista vaikeväärtused ja
Tühista osa vaikeväärtused
10.10 Joonobjektide sisestamine
Sisesta joonobjekt.
Kuidas seda teha?
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1. ava peaakna menüü Sisesta > Joonobjekt... või kasuta tööriistariba nuppu
Joonobjektid
2. valikuaknas vali vasakpoolsest loetelust soovitud objektitüüp/-tabel ja seejärel
sobiv klass parempoolsest nimestikust.
3. sisesta joonobjekt kaardile:
 kliki kaardil joone alguspunkti lisamiseks
 kliki järgmise elementide katkestuskoha tekitamiseks või joone lõpppunkti lisamiseks. Vahepeal on võimalik elementide valikuaknas
joonobjekti tüüpi või klassi muuta.
4. sisestatud elemendile või elemendiahelale (kui tegemist on KP või MP fiidriga)
saab vajaliku osa lisada tehes sisestuse lõpetuseks topeltkliki. Lisaks on osa
võimalik luua kasutades peaakna menüü Sisesta > Liiniosa loomine > MP
võrk; Sisesta > Liiniosa loomine > KP võrk või Sisesta > Liiniosa loomine >
Elementide ahel. Viimast käsku saab kasutada juhul, kui ilma osata
elemendiahel on eelnevalt valitud. Kolmanda võimalusena on olemas
tööriistariba nupp
Loo Osa, mida on võimalik kasutada.
5. Jätka sisestamist või kasuta lõpukäsku sisestuse lõpetamiseks.
Märkus – objektide valikuaknas saab vajalikku klassi leida, lühendades valikut Filter välja abil.
Lõpetatud sisestamist saab mujalt jätkata, kui paremklikiga avatud rippmenüüst valida käsk
Alusta algusest.
10.10.1 Rööpliinide sisestamine
Lisa uus paralleelselt kulgev rööpliin olemasolevale liinilõigule..
Kuidas seda teha?
1. Vali vajalik katkematu elemendiahel välja. Kogu ahela ulatuses ei tohi olla
hargnemisi. See võib koosneda ka viitekaardina allavõetud CAD-faili
joonobjektidest. Olemasolevate fiidrite puhul tuleb tähele panna, et poleks valitud
elemendiahela osa – sel juhul rööpliini sisestamise dialoogi ei kuvata.
2. ava peaakna menüü Sisesta > Rööpliinid...
3. avanenud aknas Rööpliin vali vajadusel uus klass. Vaikimisi luuakse rööpliin
sama klassiga, mis on algsel liinilõigul. Viitekaardi joonteahela puhul tuleb klass
ise määrata.
4. kliki nupul Sisesta paralleelne marsruut
5. vali, kummale poole algset liinilõiku rööpliin luua, klikkides peale nupulevajutust
liinilõigu algus- ja lõpppunkti vahele tekkinud peenest valgest katkendjoonest
ühele või teisele poole (seda on raske näha, kuna enamasti on samas kohas liini
osa; samas - osa võib ajutiselt peita). Kui soovid veel üht rööpliini sisestada kliki
uuesti, valides vajaliku poole.
6. vali soovi korral järgmise rööpliini sisestamiseks teine klass või anna lõpukäsk.
7. lisa sisestatud rööpliini(de)le osa ja ühenda võrguga
Vaata ka 6.13 Viitekaardi valimine, 6.14 Viitekaardi kuvamine ja peitmine
Märkus – EC-s on rööpliinidevaheliseks minimaalseks lubatavaks vahekauguseks 0.4 m
(JKVR458 Trimble NIS-i sisestusjuhend Ptk.21 alapunkt 21.2 Kehtivad reeglid)
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10.11 Tegevuste tühistamine
Tühista eelnevalt tehtud andmemuudatused või sisestused.
Kuidas seda teha?
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1. ava peaakna menüü Redigeeri > Tühista või kasuta tööriistariba nuppu
Tühista, kasutatav on ka klahvikombinatsioon Ctrl+Z
Märkus – eelneva tühistamise saab tagasi võtta peaakna menüüs käsuga Redigeeri > Taasta,
kasutades tööriistariba nuppu

Taasta või kasutatav on ka klahvikombinatsioon Ctrl+Y

10.12 Objektide sisestamise tööriistad
10.12.1 Objektide kopeerimine
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Redigeeri > Kopeeri või kasuta tööriistariba nuppu
Kopeeri, kasutatav on ka klahvikombinatsioon Ctrl+C
10.12.2 Objektikoopiate lisamine
Lisa eelnevalt kopeeritud objekt(e).
Enne kui alustad – pead olema kopeerinud objekti(d)
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Redigeeri > Lisa või kasuta tööriistariba nuppu
Lisa,
kasutatav on ka klahvikombinatsioon Ctrl+V
2. vali lisamiseks vajalik esimene viitepunkt. See võib olla iga punkt kaardil, kuid kui
soovid lisada koopia täpselt määratud uude asukohta, tee esimene klikk
viitepunkti loomiseks täpselt originaalobjekti peal.
3. vali kaardile lisamiseks vajalik teine viitepunkt
Tulemus – koopia objekti(de)st lisatakse kaardile originaalse(te)st objekti(de)st märgitud kahe
viitepunktiga määratud kaugusele ja suunda.
10.12.3 Objektide sisestamine XYZ-koordinaatide alusel
Sisesta objekte, määrates eelnevalt nende asukoha etteantud koordinaatidega.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta > XYZ-koordinaatide alusel...
2. sisesta objekti tulevase asukoha koordinaadid:
 X-koordinaat – põhi-lõuna suunal
 Y-koordinaat – ida-lääne suunal
 Z-koordinaat – kõrgus (võib jääda tühjaks)
3. ava peaakna menüü Sisesta kaudu sisestatava objektiklassi valikuaken ja vali
loetelust soovitud klass
4. kliki aknas XYZ koordinaatidega olevat nuppu Sisesta
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10.13 Skeemikogud
10.13.1 Mis on skeemikogu?
Skeemikogu on valik elektriseadmete skeeme, tavaliselt koosneb see toite-, jaotusalajaamade
ja jaotuskilpide tüüpskeemidest.
Piisavate kasutajaõigustega kasutajad saavad:
 luua ja salvestada skeemikogusse igasuguseid tüüpskeeme
 kopeerida tüüpskeeme võrgumudelisse uute seadmete sisestamisel
 lisada igasuguseid objekte või objektikogumeid võrgust skeemikogusse
Skeemikogu tüüpskeeme saab kasutada kõigis teistes plaanides ja teiste kasutajate poolt.
Iga tüüpskeemikogu koosneb eraldi lehekülgedest. Iga lehekülg saab sisaldada kõige rohkem
18 tüüpskeemi.
10.13.2 Skeemikogu avamine
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta > Skeemikogu > Ava skeemikogu... või kasuta
tööriistariba nuppu
Skeemikogu
2. vali loetelust vajalik tüüpskeemikogu. Hetkel on olemas:
 KP/MP ja jaotusalajaam (tabel 102)
 P AJ ja jaotusalajaam (tabel 101)
 SLD skeemid
 Tüüpskeemid
3. kliki nuppu Ava...
Tulemus – avaneb valikuaken tüüpskeemikoguga. Kogu leheküljed on jagatud valmis,
lõpetamata ja vananenud lehekülje tüüpideks. Tavakasutajatele on nähtavad vaid valmis-tüüpi
leheküljed.
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10.13.3 Skeemikogu loomine
Enne kui alustad – pead kasutajana omama vastavaid õigusi.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta > Skeemikogu > Ava skeemikogu... või kasuta
tööriistariba nuppu
Skeemikogu
2. kliki nuppu Uus...
3. avanenud dialoogis Uus mudelikogu, sisesta uuele kogule nimi andmeväljale
Kogu nimi
4. valikust Kogu tüüp vali soovitud skeemikogu tüüp. Valikust sõltub
tüüpskeemikogu lehekülgede suurus ja viis, kuidas tüüpskeemi saab võrku
lisada. Võimalikud valikud on:
Jaotusalajaamade tüüpskeemidele
AJ piirkond (eksitav tõlge!)
Alajaama skeem
Toitealajaama tüüpskeemidele
Üldine struktuur
Skeemidele, mis ei kuulu ühegi teise tüübi alla
Ristlõige
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5. Kliki OK
6. Avanenud dialoogi parempoolses osas sisesta uue kogu leheküljele nimetus
andmeväljale Lehekülje nimi
7. andmeväljal Lehekülje olek muuda vastavalt lehekülje seisundile selle tüüpi.
8. uue tüüpskeemi sisestamiseks:
 kliki ühel vabadest ruutudest eelvaatel akna parempoolses osas,
valimaks seda akna vasakpoolsesse ossa alajaotuses Mudel
 väljale Mudeli nimi sisesta iseloomulik nimetus ja väljale Kirjeldus on
võimalik soovi korral lisada tüüpskeemi lühikirjeldus
 sisesta tüüpskeem tavalisel viisil, lisades skeemiobjektid alajaotuses
Mudel olevasse vaatesse
 või kopeeri olemasolev skeem võrgust ümber skeemikogusse:
a. vali peaakna menüü Redigeeri > Kopeeri või kasuta
tööriistariba nuppu
Kopeeri
b. lisa koopia paremklikiga avanevas menüüst käsuga Lisa
mudel kogusse
9. lisa uuele skeemile kinnituskoht nupuga
Kuva asukoht, mille kaudu skeem
või struktuur on võrguga ühendatud. Kinnituskohta kasutatakse skeemi või
struktuuri paigutamiseks/kinnitamiseks võrku. Näiteks KP/MP aj. skeemi saab
lisada ainult aj. ristikese külge.
10. Kui tüüpskeemikogu tüübiks on valitud AJ piirkond (eksitav tõlge, peaks olema
Jaotusalajaamad vms.), on tüüpskeemile võimalik lisada ka eraldi kinnituskohad




tulevaste fiidrite kinnitamiseks skeemilahtritesse. Need lisatakse nupuga
Kuva asukohad, millega ühendatakse KP liinid, kui skeem jaotusalajaama
kopeeritakse (EC-s ei kasutata)
11. Soovi korral on võimalik lisada alajaotuse Mudel vaate taustale skeemi
ruudustik, lisades linnukese Kuva ruudustik ette.
12. Skeemikogu akna parempoolses osas leiduva nupuga Lisa lehekülg saab
vajaduse korral tüüpskeemikogu laiendada uute lehekülgedega.
13. samas leiduval väljal Lehekülje olek vali antud lk. avalikustamiseks valikust
Valmis lehekülg. Teised kaks võimalust on:
Lõpetamata lehekülg – lk pole veel valmis ja on nähtav ainult piisavate õigustega kasutajatele
Vananenud lehekülg – lk sisu on aegunud või kasutusest väljas ja nähtav ainult piisavate õigustega
kasutajatele
14. käsiloleva tüüpskeemikogu lehekülje ruudusuurusi saab vajadusel muuta
nuppude
Suurenda lehekülje suurust või
Vähenda lehekülje
suurust abil. Üks klikk vastaval nupul suurendab või vähendab leheruutude
suurust 20 protsendi võrra.
15. mitme lehekülje olemasoleval saab neid lehitseda akna parempoolses osas
leiduvate nuppudega
Liigu eelmisele lehele või
Liigu järgmisele
lehele
16. tüüpskeemi salvestamine toimub nupust Salvesta
17. tüüpskeemikogu avalikustamiseks ja muutmise lõpetamiseks vajuta nuppu
Lõpeta muutmine. Nupu kirje muutub kirjeks Muuda mudeleid ja alajaotuses
Mudel muutub kasutatav nupuvalik.
Tulemus – tüüpskeem on valmis. Teised kasutajad saavad nüüd samuti seda kasutada.
10.13.4 Skeemikogust tüüpskeemi kopeerimine
Kuidas seda teha?
1. ava skeemikogust vajaminev tüüpskeemikogu ja vajadusel liigu leheküljele, kus
soovitud tüüpskeem asub
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2. kliki skeemi eelvaate ruudul akna parempoolses osas, valimaks see vasakpoolse
alajaotuse Mudel vaatesse
3. järgnevalt kliki kas:
 nupul Kopeeri osutades, lisamaks tüüpskeemi asukohale, kuhu kaardil
klikid.
Märkus – töötab nagu kirjeldatud ainult juhul, kui skeemikogu tüübiks on Üldine struktuur.
Teise kahe puhul ei lase sel viisil lisada.
 või nupul Kopeeri valitule kopeerimaks tüüpskeemi eelnevalt valitud aj.
ristikese külge. See nupp pole nähtaval juhul, kui skeemikogu tüübiks on
Üldine struktuur
Märkus – kui skeemikogu tüübiks on AJ piirkond, laseb programm lisada tüüpskeemi ainult
tabelisse 102 Alajaam kuuluvale valitud klassile. Kui skeemikogu tüübiks on Alajaama skeem,
laseb programm lisada tüüpskeemi ainult tabelisse 101 Piirkonna alajaam kuuluvale valitud
klassile
4. kui kasutad nuppu Kopeeri osutades, tuleb järgnevalt kaardil osutada asukoht
5. enne kopeerimist saab vajadusel tüüpskeemi nupu Pööra mudelit >> alt
avanevas alajaotuses Pööra mudelit sisalduvate tööriistade abil pöörata
tüüpskeemi sobivama nurga alla. Need tööriistad on:




Kaks nuppu
Pööra 90 kraadi, mille abil saab mudelit kas päri- või
vastupäeva 90 kraadi kaupa pöörata
Nupu Hangi valitust kasutamise eel tuleb kaardiaknast valida pööratud
objekt, mille nurka siis tüüpskeemi kopeerimisel kasutatakse.
väljale Nurk (kraadid) sisestatud number võetakse aluseks tüüpskeemi
kopeerimisel. Sellele väljale kuvatakse ka kahe eelneva, nuppude abil
määratava nurga suurus.

11.
Objektide muutmine
11.1 Objektide nihutamine
Nihuta valitud objekte.
Kuidas seda teha?
1. Kui tahad objekti ainult nihutada:
a. vali objekt välja klikkides sellel üks kord. Joonobjekti nihutamiseks kliki
joone seda otsa (joone lõpu ja keskpunkti vahel), mida soovid nihutada.
b. lohista objekt hiirega soovitud asukohta.
c. joonobjekti puhul kliki järgnevalt joone teisel otsal ja lohista see hiirega
uude asukohta. Saad ühtlasi selle käigus joonobjekti lühemaks või
pikemaks muuta.
d. vajadusel saab punktobjekti ümber kinnituspunkti pöörata, hoides all Ctrlklahvi ja lohistades hiirega. Mida kaugemal hoida kursorit lohistamise ajal
objektist, seda sujuvam on pööramisprotsess.
2. Kui tahad objekte nihutada erinevate akende vahel:
a. vali objekt(id) välja.
b. vali peaakna menüü Redigeeri > Liiguta
c. kursor muutub koordinaattelgedega ristikeseks. Osuta ja kliki
kaardiaknasse esimene viitepunkt
d. Osuta ja kliki teine viitepunkt (kas kaardiaknas või mõnes eelnevalt
avatud lisa-aknas – suurendus- või skeemiaknas). Objekti(de) asukohta
muudetakse vastavalt viitepunktidega määratud kaugusele ja suunale.
Vaata viitepunktide kasutusest ka 10.12.2 Objektikoopiate lisamine
e. On võimalik jätkata nihutamist, alustades taas esimese viitepunkti
määramisest – vaata uuesti punkti c.
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nihutamise lõpetamiseks anna lõpukäsk või vajuta Esc-klahvi.

11.1.1 Punktobjekti pööramine
Muuda punktobjekti asendit seda kaardil pöörates.
Kuidas seda teha?
3. Valitud objektiga:
a. hoia all Ctrl-klahvi.
b. lohista vasakut hiire klahvi all hoides objekti, pööramaks see soovitud
asendisse. Hiirekursor muutub keeramise ajaks kaksik-kaarnoolteks.

1. Probleemid? Kui objekt ei pöördu, vajuta nuppu
Seaded
või vali peaakna menüüs Tööriistad > Suvandid ning vahelehel Muuda kontrolli, kas rea Luba
objektide pööramine ees ikka on olemas linnuke.
11.2 Objektide muutmiseks seadete määramine
Määra seadeid, mis mõjutavad kuidas objekte muudetakse.
Kuidas seda teha?
2. ava peaakna menüü Tööriistad > Suvandid või vajuta nuppu
Seaded
3. ava vaheleht Muuda
4. alajaotuses Liigutamise seaded määra, kas ja kuidas objekte saab liigutada ja
pöörata:
Piira objektide hulka, mida liigutamise ajal reaalajas
Ei kuva, kui ületab
kuvatakse (EC-s on vaikimisi piiriks 20)
kui linnuke sellelt realt eemaldada, ei lase programm
Luba objektide liigutamine
objekte liigutada (vaikimisi lubatud)
Luba objektide pööramine

kui linnuke sellelt realt eemaldada, ei lase programm
objekte pöörata (vaikimisi lubatud)

Liiguta seotud objekte

liiguta joon- või punktobjekti ning ka sellega seotud
objekte, kuigi neid pole valitud (vaikimisi lubatud)

Liiguta joone mõlemaid
otsi

joonobjektide mõlemat otsa liigutatakse korraga s.t.
joonobjekti kuju ei muutu liigutamise ajal (vaikimisi
väljas). Ettevaatust kasutamisel võrgumudeliga seotud
joonobjektide puhul!

Muuda tunnuseid

Liiguta või pööra väljatoodud tunnuseid eraldi
objektidest, mille juurde nad kuuluvad (vaikimisi
väljas)

Muuda piirkonna piirjooni eraldi piirkonnapunktist,
mille külge nad kuuluvad (vaikimisi väljas) Ettevaatust
kasutamisel!
5. alajaotuses Jooned määra, millises ulatuses on joonobjekti muutmine lubatud:
Vaba
luba joonobjekti suunda vabalt muuta (vaikimisi sees)
Muuda piirkondi
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säilita joonobjekti algne suund. Seda on lubatud ainult
pikemaks või lühemaks muuta. (vaikimisi väljas)
6. lisa linnuke rea Jälgi statistikat ette, lisamaks info andmebaasis objektidega
toimunud muutuste kohta master run’i ajal statistilisse andmebaasi. Tavatöös ei
ole vaja kasutada ega mõjuta iseenesest objektide muutmist.
7. kliki kas:
 nuppu Rakenda kehtestamaks tehtud seadete muutusi
 nuppu OK kehtestamaks tehtud seadete muutusi ja sulgemaks seadete
akent.

Säilita suund

Märkus – seade Liiguta joone mõlemaid otsi mõjutab objekti erinevalt:
 kui valid objekti klikkides ükskõik kuhu mujale kui joone lõpp-punktidele, siis on seade
alati üheselt kehtiv.
 kui valid objekti klikkides ühele joone lõpp-punktidest või valides piirkonnavaliku abil ning
üks joone lõpp-punktidest jääb piirkonnast väljapoole, siis ei saa joonobjekti tema
suunda säilitades nihutada, vaatamata seade kehtimisele. Üks lõpp-punktidest (see
valimata punkt) säilitab sel juhul alati oma senise asukoha.
 Kui valid objekti piirkonna valiku abil ja joone mõlemad lõpp-punktid (kuid mitte nende
vahelised joonobjekti punktid) jäävad kas piirkonnast välja või (koos joonobjekti
ülejäänud punktidega) piirkonda sisse, nihutatakse joonobjekti alati säilitades selle
suunda.
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11.3 Objektiandmete grupiuuendus
Muuda korraga mitme objekti andmeid.
Enne kui alustad – Sulge kõik avatud seadmekaardid, kui mõni hetkel avatud on.
Kuidas seda teha?
1. vali objekt(id) välja.
2. ava peaakna menüü Vorminda > Grupiuuendus... Sõltuvalt sellest, kas valitud
objektid kuuluvad samasse tabelisse või erinevatesse tabelitesse, kuvatakse
järgnev:
objektid kuuluvad
samasse tabelisse

avatakse harilik seadmekaart, mis on valikule ühine.
Kõik andmeväljad kuvatakse tühjana. Eristada saab
seda seadmekaardil näidatava nimeriba lõpu järgi, mis
on <tabeli nimi> - grupiuuendus
avatakse
spetsiaalne
andmevälja-loeteluga
dialoogiaken Grupiuuendus. Erinevate klasside
objektid kuuluvad
andmeväljadel leiduvad identsed väärtused kuvatakse
erinevatesse tabelitesse
veerus Väärtus. Kui andmeväljade sisu eri objektidel
erineb, kuvatakse tekst - (erinevad väärtused).
3. dialoogiakna Grupiuuendus vahelehel Omadused olev andmeväljade tabel
sisaldab:
Tüüp
Näitab, kas andmeväli on ühine:
 kõigile valitud objektidele - Ühine
 osadele erinevate tabelite objektidele – Mõne jaoks ühine
 kõigile valitud sama tabeli objektidele - <tabeli nimi>
 osadele valitud sama tabeli objektidele – <tabeli nimi> - Mõnede
klasside jaoks ühine

Omadus uuendatava/muudetava andmevälja nimetus
senine andmevälja väärtus. Kui kõigi objektide selle andmevälja väärtused
Väärtus
erinevad omavahel, kuvatakse tekst - (erinevad väärtused).
4. andmeväljade tabeli kohal võib valikut ahendada, kas:
 lisades linnukese rea Kuva ainult ühised omadused ette, et kuvada
ainult andmeväljad, mis on ühised osadele või kõigile objektidele.
 Filter välja abil kitsendades loetletud andmevälju
5. Muuda andmeid. Andmevälja sisu kustutamiseks sisesta tühik.
6. kliki Rakenda või OK muutuste kehtestamiseks.
Tulemus – iga valitud objekti muudetud andmeväljad uuendatakse.
Vahelehele Märkus tehtud muudatused asendavad varasemalt leidunud märkuste teksti kõigis
seadmekaartides.
Kui sisestad andmeväljale ühe tühiku, kustutab programm uuendamise käigus antud
andmevälja sisu kõigi seda välja omavate ja valitud objektide seadmekaartides.
Märkus – vabu atribuute andmeväljade tabelisse ei lisata, isegi kui neil on erinevates tabelites
sama nimetus. Ei ole soovitatav anda vabadele atribuutidele nimesid, mis on seadmekaardi
andmeväljade tähistamiseks juba kasutusel.
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Grupiuuenduse dialoogiaken, kui objektid kuuluvad samasse tabelisse
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Grupiuuenduse dialoogiaken, kui objektid kuuluvad erinevatesse tabelitesse
11.4 Objektiklasside muutmine
Valitud objekti(de) klassi muutmine.
Kuidas seda teha?
1. vali üks või mitu sama tüüpi ja samast tabelist klassi (näituseks MP mast).
Erandina sellest reeglist võib samaaegselt valida elemendid ja nende osa.
2. ava peaakna menüü Vorminda > Muuda klassi... või paremklikiga avaneva
rippmenüü käsk Muuda klassi...
3. avanenud klasside loetelust vali vajalik uus klass
4. kliki OK
Märkus – elemendiahela valimisel ja klassi muutmisel, muudab NIS automaatselt ära ka
vastava elemendiahela osa. Kui vahetad ära valitud osa klassi, muudab NIS automaatselt ka
sellega seotud elemendiahela klassi.
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11.5 Joonobjekti poolitamine
Tee joonobjektile katkestuspunkt. See võib põhjustada muutusi seotud osades.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta > Lõika või kasuta tööriistariba nuppu
Katkestuspunkt.
2. joonobjektil osuta hiirekursoriga soovitud punktile ja kliki
Tulemus – olenevalt olukorrast:
 kui klikid juba olemasoleval elemendiahela katkestuskohal (elemendi lõpp-punktil),
muudetakse fiidri osade jaotust s.o. selle ahelaga seotud osale luuakse katkestuspunkt
ja osa otsad kinnituvad klikitud elementide katkestuskohale.
 kui klikid mujale kui elemendi lõpp-punktidele, poolitatakse sellest kohast vaid element
kaheks.
 kui klikid osa suvalisele punktile, ei toimu midagi, välja arvatud juhul, kui samas kohas
ristuvad osa ja element.
11.6 Joonobjektide liitmine
Liida kaks kõrvuti asetsevat joonobjekti ja nende omadused üheks.
Enne kui alustad – Joonobjektid peavad kuuluma samasse klassi.
Kuidas seda teha?
1. vali kaks joonobjekti
2. ava peaakna menüü Vorminda > Ühenda ahelalõpud
Tulemus – millegipärast muundab NIS üheks mitte kaks valitud objekti, vaid ühe valitud objekti
ja sellega külgneva järgneva objekti (näib, et alati kaotatakse valitud objekti x2 y2 otsa ja
külgneva valimata objekti x1 y1 katkestuspunkt).
Märkus – analoogne menüükäsk on ka piirkonna piirijoonte omavahel ühendamiseks Redigeeri
> Kustuta piirkonna nurk. Selle kasutamiseks peab seadetes olema aktiveeritud Muuda
piirkondi. Vaata ka (puudub 17.3.2) Kustuta piirkonna nurki
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11.7 Ladustamine (EC-s pole kasutusel)
11.7.1 Objektide lattu viimine
Ladusta objektid virtuaalses laos. Objekt eemaldatakse kaardivaatest, kuid selle võib hilisemal
ajal laost taas tagasi tuua. Objektiga seotud andmed jäävad muutumatul kujul alles.
Kuidas seda teha?
1. vali objekt(id). Valik võib sisaldada erinevat tüüpi objekte. Samuti võib valikus olla
objekte, mida lõpuks lattu ei viida.
2. ava peaakna menüü Redigeeri > Liiguta lattu...
3. avanenud valikuaknas on vasakul valitud objektide nimekiri ja paremale, Lattu
saab nende hulgast moodustada lõpliku objektide loendi lattu viidavatest
objektidest, kasutades akna keskosas leiduvaid nuppe.
4. vajadusel saab kummastki loendist valitud objekti seadmekaardi avada nupuga
Kuva andmed...
5. peale lõpliku valiku sooritamist kliki lattu viimiseks nuppu OK

Märkus – lattu viidud objektid säilivad andmebaasis null-koordinaatidega objektidena. Seega on
need leitavad ka Objekti otsinguga (vaata ka 12.1 Objektide otsimine) ning sisalduvad ka
masterandmebaasi Finderi-päringutes.
11.7.2 Objektide laost võtmine
Too objekt laost ja aseta vajalikku asukohta kaardil.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Sisesta > Too laost...
2. leia objekt, valides vasakult paremale tabeli, klassi ja lõpuks objekti loenditest
soovitu. Objekti tunnust või klassi teades on võimalik objektide nimekirja oluliselt
vähendada.
3. vajadusel saab valitud objekti seadmekaardi avada nupuga Kuva andmed...
4. kliki nupul Vali uus asukoht
5. osuta asukohale kaardiaknas ja kliki, sinna objekt sisestamiseks
6. vajadusel vali laost järgmine objekt sisestamiseks
7. lõpetamiseks kliki nupul Sulge
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11.8 Objektide kustutamine
Kustuta valitud objekt(id) kaardiaknast. Peale salvestamist kustutatakse objekt(id) ka avatud
plaani andmebaasist. Kui plaani muutused salvestatakse ka masterandmebaasi, kustutakse
objekt(id) masterandmebaasist
master run’i käigus. Kustutatud objektidega seotud
seadmekaardiandmed ja hooldusandmed kaovad samuti.
Kuidas seda teha?
1. vali objekt või objektid
2. ava peaakna menüü Redigeeri > Kustuta või kasuta tööriistariba nuppu
Kustuta või klahvi Delete.
3. avaneb aken Kustutatavad objektid loeteluga kõigist kustutamiseks valitud
objektidest. Juhul kui kustutavate objektidega on ühendatud teisi objekte (näiteks
alajaamad) küsitakse enne akna avanemist hoiatusega eelkinnitust. Vajutades
nuppu Kustuta, avatakse objektiloendiga aken. Nupu Tühista kasutamine
katkestab kustutamisprotsessi.

Tulemus – Objekt(id) kustutatakse. Osade objektide kustutamine mõjutab alljärgnevatel
juhtudel ka teisi objekte:
Jaotusalajaam
MP jaotla

kustutatakse ka kõik aj. skeemi kuuluvad objektid
kustutakse kõik jaotlas sisalduvad lülitid

Osa

osale
ühendatud
kustutatakse samuti
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kustutatava osa andmeväli
kasutaja peab kustutamise eraldi kinnitama
Mõõdetud
pikkus
on
määratud
üritad kustutada
kasutaja peab kustutamise eraldi kinnitama
jaotustrafot
12.
Otsingud ja päringud
12.1 Objektide otsimine
Otsi võrguobjekte. Kui soovid, saab kaardivaate nihutada ka valitud vastuse asukohta.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Laadi > Otsi objekti... või kasuta tööriistariba nuppu
Leia objekt andmebaasist või mälust.
2. Sisesta otsitav väljale Otsingukriteeriumid, näiteks alajaama nimetus, kas
tervelt või osaliselt (algusest)
3. tee valik, kas otsitakse mälust või masterandmebaasist.
4. vajuta nuppu Otsi
Märkus – Otsingukriteeriumiks võib olla ka vaid osa sõnast. Programm otsib kõiki seda osa
sisaldavaid vasteid. Kasutades protsendi-sümbolit % otsingusõna ees ja taga, võib leida vasteid
ka suvalistele tekstiosadele. Lisavõimalusi otsingukriteeriumi määramisel - märkide * ja ?
kasutamist vaata ka 4.2.5 Jokkerid ehk metamärgid (Wildcard characters)
Tulemus – programm otsib Üldiste objektide hulgast, mis sisaldab vaikimisi järgmisi tabeleid:
 Alajaam (102)
 KP lüliti (110)
 MP LP (141)
 MP jaotla (137)
 Toitetrafo (122)
 Trafo (127)
Tulemused kuvatakse tabelikujulise nimekirjana. Kui tulemused sisaldavad objekte, mis pole
kasutuses, kuvatakse nende tabeliread halli taustaga.
Vaate valitud vaste asukohta nihutamiseks ja leitud objekti nägemiseks tee linnuke
otsingudialoogi allservas nii Liiguta piirkonda kui ka Lae võrk ette.
Sama, lihtsustatud otsingu tööriista saab avada ka külgaknana. Vaata lisaks 4.5 Külgaknad
Täpsema otsingu kasutamine
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Laadi > Otsi objekti... või kasuta tööriistariba nuppu
Leia objekt andmebaasist või mälust.
2. Vajuta nuppu Täpsem otsing >> (asub otsinguakna paremas ülaservas)
3. Sisesta otsitav väljale Otsingukriteeriumid, näiteks alajaama nimetus, kas
tervelt või osaliselt
4. tee valik, kas otsitakse mälust või masterandmebaasist
5. kui on tehtud linnuke Liiguta piirkonda (ning vajadusel ka Lae võrk) ette, saab
valida Kuva tulemused asukohas alt, kas leitud tulemuste hulgast valitu
kuvatakse programmi kaardiaknas – valik Põhiaken – või avatakse Uus zoomaken.
6. kui on soovi, võib teha linnukese Eemalda eelmine valik ette – see eemaldab
enne järgmise otsinguga alustamist automaatselt viimati valitud vaste
esiletõstmise.
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12.2 Kliendipunktide otsimine
Otsi kliente või liitumispunkte. Kui soovid, saab kaardivaate nihutada ka valitud vastuse
asukohta.
Enne kui alustad – tee kindlaks, et laadimisgrupis on olemas MP võrgu objektid.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Laadi > Kliendipunkti otsing...
2. Sisesta otsitav kas, väljale Aadress või väljale Nimi või tee eelnev valik nende
all olevast menüüst ja sisesta otsitav menüü (sisaldab veel 6 lisavaliku võimalust)
kõrval asuvale väljale.
3. tee vajadusel valik, kas otsingusse kaastakse ainult Primaarsed kontaktisikud
või Kõik kontaktisikud.
4. samuti tee vajadusel valik, kas otsing hõlmab Kõik liitumispunktid või Ainult
valitud – eelnevalt mällu laetud ja seejärel väljavalitud piiratud hulk LP-sid.
5. vajuta nuppu Otsi
Märkus – Otsingukriteeriumiks võib olla ka vaid osa sõnast. Programm otsib kõiki seda osa
sisaldavaid vasteid. Kasutades protsendi-sümbolit % otsingusõna ees ja taga, võib leida vasteid
ka suvalistele tekstiosadele. Lisavõimalusi otsingukriteeriumi määramisel - märkide * ja ?
kasutamist vaata ka 4.2.5 Jokkerid ehk metamärgid (Wildcard characters)
Tulemus – Tulemused kuvatakse tabelikujulise nimekirjana.
Vaate valitud vaste asukohta nihutamiseks ja leitud objekti nägemiseks tee linnuke
otsingudialoogi allservas Liiguta piirkonda ja laadi objektid ette.
Otsingu tööriista saab avada ka külgaknana. Vaata lisaks 4.5 Külgaknad
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12.3 Finderiga otsimine
Kasuta otsimiseks ka Finderit. See on töövahend kõigile kasutajatele, otsimaks ja
visualiseerimaks objekte nende omaduste, vabade atribuutide või hooldusandmete alusel. See
võimaldab teha kiireid ja juhtumipõhiseid päringuid. Võib kasutada erinevat tüüpi päringute
tegemiseks, mis põhinevad objektides säilitataval infol (näiteks omadused, vabad atribuudid,
Märkuste väli). Kasuta kas eelnevalt olemasolevat päringut või loo ise uus. Tulemustes leitud
objekte saab graafiliselt eristada ning ka välja valida. Päringuid saab hilisemaks taaskasutuseks
andmebaasi salvestada.
Enne kui alustad – Sulle näha olevate päringute hulk sõltub antud kasutajaõigustest. Vaikimisi
saad käivitada omaloodud päringuid ning neid, mis on lisatud Sinu kasutajagrupi või kausta
Üldine alla. Süsteemiadministraator saab vajadusel õigusi juurde anda.
Kuidas seda teha?
1. ava peaakna menüü Vaatlemine > Päringud... või kasuta tööriistariba nuppu
Otsing.
2. Avanevas aknas on päringud Päringute haldamine kaustapuu vaates jagatud
laias laastus kolmeks – Sinu kasutaja omad, kasutajagrupid ning Üldine
3. vali eeltoodute hulgast + või – märgiga tähistatud kaustade/kasutajate alt
avanevatest päringulistidest
4. tee edasine valik kasutades olemasolevat, muutes olemasolevat või luues päris
uue päringu.
12.3.1 Olemasoleva päringu kasutamine
Käivita päring, mis on juba Finderis olemas.
Kuidas seda teha?
1. vali vajalik päring + või – märgiga tähistatud kaustade/kasutajate alt avanevatest
päringulistidest
2. Vajuta Käivita.
3. Kui päringus on kasutatud üht või mitut $Muutujat, sisesta neile kõigile avanenud
dialoogis väärtused. Päring kasutab väärtusi, mille sisestasid ja käivitub, kui
vajutad nupule OK
Märkused – Peale päringu tulemuste kuvamist on võimalik:
Kasutades nuppu Eemalda – kustutada päringu tulemused või mitme tulemuse hulgast
väljavalitud ühe päringu tulemused.
Kasutades nuppu Eemalda kõik – kustutada kõigi (kui päringuid on tehtud rohkem kui
üks) päringute tulemused korraga.

Dokumendi koostas

Urmo Rajang (tõlge eesti keelde ja täiendused)

Lk:

126 / 143

Enefit Connect OÜ

Kehtiv alates:
Kinnitas:

26.01.2021
K. Jürgens

Dokumendi tähis:
Ülemdokument:

J3148 / 1
P3163

Kasutades nuppu Aruanne – salvestada päringu tulemusena leitud objektid
ReportObject-nimelise andmebaasi tabelisse. Sama on võimalik teha ka menüü
Vaatlemine > Objektide aruanne andmebaasi abil.
Kasutades nuppu Vali – valida päringu tulemusena leitud objektid kaardiaknas välja.
(Peale seda on võimalik päringu tulemused saata exceli-tabelisse (vaikimisi pakutakse
xml 2003 andmebaasi failivormingusse salvestamist) kasutades nuppu
Objektide
aruanne tabelisse või menüüd Vaatlemine > Objektide aruanne tabelisse.
Kui soovid kaardiaknas näha vaid päringu tulemusena leitud objekte, puhasta vahemälu
ja siis kasuta nuppu Vali.
Tulemus
Dialoogi „Päringute haldamine“ alajaotises ’Tulemused’ veerus # kuvatakse leitud objektide arv.
Soovitud tulemustega rea valimine mitme tulemuse hulgast tee hiireklikiga.
Märkus
Kaardiaknas kuvatavate tulemuste tähistus(t)e graafilise välimuse jooksvaks muutmiseks kliki
vastaval Tulemuste tabeli veerul – kas Esitusviis, Suurus, Värv, Joone paksus (kui tulemused
kuuluvad Jooobjektide alla).
12.3.2 Uue kausta tegemine
Kaustade kasutamine aitab erinevaid päringuid organiseerida ja neid pärast kergemini leida.
Näiteks jagades nad kaustadesse klassitabelite järgi või võrgutüübi – KõP, KP või MP - alusel.
Kuidas seda teha?
1. kasuta dialoogi „Päringute haldamine“ üleaserva menüüd Fail > Uus kaust või
paremklikiga valitud kaustal rippmenüüd Uus kaust
2. Avanenud dialoogis “Kaust” lisa sellele soovitud nimi ja vajadusel ka kirjeldus.
Märkus - Kui eelnevalt on üks kaust välja valitud, luuakse uus kaust selle kausta sisse,
alamkaustana
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12.3.3 Uue päringu loomine
Tee Finderisse täiesti uus päring.
Kuidas seda teha?
1. Vali dialoogi „Päringute haldamine“ alajaotuses ‘Päringute haldamine’ sobiv
kaust
2. kasuta üleaserva menüüd Fail > Uus päring või paremklikiga valitud kaustal
rippmenüüd Uus päring
3. Avanenud dialoogis “Vali koht” määra ära, millist punkt- või joonobjektide tabelit
uus päring käsitleb. Tabelivalik avaneb klikkides + märgil või topeltklikiga
nimetusel
4. seejärel avanenud dialoogis „Päring, Uus päring“ sisesta esmalt päringule Nimi
ja soovi korral ka Kirjeldus (viimane pole kohustuslik, kuid võib hiljem kasulikuks
osutuda)
5. Uude päringusse on vaikimisi lisatud ja alajaotuses ’Päring’ ka näha, otsitavate
objektide allikas - Otsi mälust. Kui vaja, tee sel päringu osal paremklikk ning
määra rippmenüüst mõni muu valik.
Otsitavate objektide allikaks võivad olla:
 Otsi mälust – vasteid otsitakse mällu laetud objektide hulgast, k.a.
plaanist laetu seast.
 Otsi mälust ja peaakna vaatest – vasteid otsitakse vaid nende mällu
laetud objektide hulgast, mis on kaardiaknas nähtaval.
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Otsi valitud objektide hulgast – vasteid otsitakse ainult eelnevalt välja
valitud mällu laetud objektide hulgast.
Otsi masterandmebaasist – vasteid otsitakse vaid masterandmebaasis
leiduvate objektide hulgast (plaanis leiduva seast mitte).

6. Uude päringusse on vaikimisi lisatud ja alajaotuses ’Päring’ nähtaval ka üks
parameetriteta filter JA (loogikavärav ehk -element AND). Sedagi saab mitmeti
muuta:
a) vajadusel tee valitud filtril paremklikk ning määra rippmenüüst teine
võimalik valik – VÕI (loogikaelement OR). Samuti saab samast lisada
alamfiltreid rippmenüü valikuga Lisa filter või olles filtri välja valinud
kasuta allservas leiduvat nuppu Lisa filter. Muud peale JA ning VÕI pole
võimalik valida. Alamfiltrite struktuuri pole mõtet mitmeastmeliseks (> 3)
ajada – päring ei pruugi lihtsalt tööle hakata.
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b) seadista valitud JA/VÕI filtrile akna parempoolses jaotuses ‘Filter’, veeru
Omadus all loetletud andmeväljadele veerus Tingimused vajalikud
piirangud – rippmenüü olemasoleva valikuga avaneb iga atribuudi real
klikkides. Võimalik valik varieerub olenevalt andmeväljast. Vt lähemalt
12.3.10 Filtri piirangud
Sisesta veergu Väärtus parameeter, mis võetakse tulemuse leidmisel
aluseks:
Kui antud andmeväli on NIS-is valikmenüü kujul, on sama menüü
ka siinkohal kasutatav.
- kui päringu kasutaja soovib ise enne päringu käivitumist vajaliku
parameetri sisetada, vali $Muutuja. Vt ka 12.3.7 Muutuja
määramine
c) vajadusel saad nupu Lisa atribuut… kaudu objektiga seotud lisaatribuute filtrile juurde panna. Vt lähemalt 12.3.6 Päringusse uue atribuudi
lisamine
7. Kui tarvis, lisa ühendus – valides kas päringu tabelinime või juba olemasoleva
ühenduse ning tehes paremkliki või kasuta akna allservas aktiveerunud nuppu
Lisa ühendus…:
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a) vali avanenud dialoogis Lisa ühendus… soovitud tüüp (pakutav valik
sõltub päringu tabelist/eelnevast ühendusest):
- ühedustüüp Atribuut: 2 objekti on omavahel ühe oma atribuudi kaudu
seotud. Näiteks, elemendid on seotud osa külge andmevälja Vanem-ID
kaudu (iga elemendi Vanem-ID = temaga seotud osa ID); sama seos ka
lüliteil.
- ühendustüüp Topoloogia: topoloogia infot kasutatakse, leidmaks kust
päritavat objekti toidetakse. Näiteks kasuta seda tüüpi ühendust,
leidmaks kõik osi, mida toidab üks konkreetne fiidrialgpunkt.
- ühendustüüp Asukoht: 2 objekti on teineteisega seotud läbi samas
asukohas (samadel koordinaatidel) olevate kinnituspunktide. Näiteks
saab leida MP latte, mille üks ots on samas kohas MP lüliti
kinnituskohaga.
b) soovitu välja valinud, kliki OK. Ühendus lisatakse alajaotusse ‘Päring’
Märkus – olemasoleva ühenduse saab muuta rippmenüü käsu Muuda vastupidiseks (EI OLE)
abil välistavaks, st. leitakse need vasted, mis EI OLE (loogiline lüliti NOT) määratletud
ühendustüübiga.
8. Seadista tulemuste Esitusviis (valikud akna ülal paremas nurgas):
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a) Märgi tähendab, et leitud punktobjektid tähistatakse Finderi mummuga ja
joonobjektid joonega. Erista tähendab, et leitud objektid eristatakse
teistest valitud värviga [vaata b)].
b) tee valikmenüü Värv abil sobiv värvivalik. Eriti soovitatav tulemuste
eristamiseks juhul, kui korraga on kavas kasutada mitut päringut
(vaikimisi türkiissinine.)
c) Vali sobiv Suurus tähistamiseks kasutatavale tingmärgile (vaikimisi 8.0)
d) Vali sobiv Joone paksus eristavale joonele (vaikimisi 5)
Märkus –päringu tulemustel on võimalik esitusviisi muuta ka peale päringu äratoimumist.
9. Esitusviisi kõrval paremal on võimalik teha linnuke Vali ette, kui soovid, et peale
päringu toimumist tulemused automaatselt ühtlasi ka välja valitaks
10. Kliki OK lisamaks uut loodud päringut päringute nimekirja
11. Kliki Rakenda, lisamaks uut loodud päringut päringute nimekirja ning
võimaldamaks päringu jätkuvat muutmist (aken jääb avatuks)
12.3.4 Päringutulemuste legendi kaardile lisamine/eemaldamine
Lisa Finderi päringu tulemuste kohta kaardilegend aluskaardile.
Kuidas seda teha?
1. Vali dialoogi „Päringute haldamine“ üleaserva menüükäsk Vaade > Kopeeri
tulemused kaardile
2. Kliki kaardil soovitud ja sobivase kohta legendipiirkonna esimese nurga paika
panemiseks
3. Liiguta hiirekursorit vajalikus suunas, määramaks kaardilegendi ala. Paika
pandud nurga ja kursori vahel kuvatakse dünaamiliselt muutuv peenejooneline
ristkülik
4. Kliki teist korda, kui leiad, et kardilegendi ala on sobiva suurusega
Märkus – olemasolevat legendiala saab muuta, korrates ülaltoodud tegevusi.
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Tulemus
Kaardilegend näitab visuaalselt ära, kuidas ja mis värviga on päring(ud) kaardil tähistatud ning
mis on iga päringu nimi. Legend lisatakse ka väljatrükile.
Kaardilegendi eemaldamine
Vali dialoogi „Päringute haldamine“ ülaserva menüükäsk Vaade > Eemalda tulemused
kaardilt
12.3.5 Olemasolevate päringute haldamine
Halda olemasolevaid Finderi päringuid.
Enne kui alustad – hallatavate päringute maht sõltub Sulle antud kasutajaõigustest. Vaikimisi
saad hallata vaid omaloodud päringuid enda kasutajakaustas
Kuidas seda teha?
1. Vali dialoogist „Päringute haldamine“ lubatud kaustast vajalik päring
2. kasuta ülaserva menüüs Redigeeri võimaldatud käske
Käsk
Kirjeldus
Muuda avanenud dialoogis „Päring, <päringu nimi>“
valitud päringu nime, kirjeldust või tulemuste esitusviisi.
Redigeeri > Muuda
Muuda päringu filtreid, ühendusi või filtri atribuutide
otsingutingimusi ja/või nende väärtusi.
lõikab valitud päringu välja ja paigutab vahemällu
Redigeeri > Lõika
Redigeeri > Kopeeri kopeerib valitud päringu vahemällu
lisab lõigatud/kopeeritud päringu uude asukohta
Redigeeri > Lisa
Redigeeri > Kustuta kustutab valitud päringu
12.3.6 Päringusse uue atribuudi lisamine
Lisa päringus väljavalitud filtrile atribuute.
Kuidas seda teha?
1. Kasuta päringu loomise/muutmise dialoogis alajaotise ‘Filter’ allservas olevat
nuppu Lisa omadus…
2. vali lisa-omaduse allikas avanenud dialoogist “Vali omadus”
 Hooldus
 Seisukorraindeks
Märkus – nimestikus võimaldatav valik sõltub ostetud tarkvaralitsentsidest. DMS-is võib kuvatav
nimekiri mõnevõrra erinda Baas-mooduli omast.
3. Kliki OK
12.3.7 Muutuja määramine
Sisesta Finderi päringu atribuudi muutuja väärtus. Muutujat kasutatakse juhul, kui päringu
otsingukriteeriumit soovitakse sisestada vahetult enne päringu käivitumist. Muutujate
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kasutamine pakub ühe päringu kasutamiseks piiratud ulatuses paindlikkust, nii et igakord ei pea
olemasoleva päringu enda seadeid muutma.
Kuidas seda teha?
1. päringu loomise/muutmise dialoogis alajaotises ‘Filter’ sisesta veergu Väärtus
parameetriks menüüvalik $Muutuja.
2. kliki OK
3. kliki Käivita
4. avanevas dialoogis „Muutuja, <päringu nimi>“ sisesta tabeli veergu Väärtus
sobiv parameeter (tuleb silmas pidada, et erinevate andmeväljade formaat võib
olla erinev)
5. kui veerus Tingimus on vahemiku-tüüpi parameeter vajuta akna allservas nuppu
Muuda väärtusi… ja avanenud dialoogis „Määra intervall“ lisa:
 kuupäeva-tüüpi muutujate puhul: Vt. 12.3.8 Ajavahemiku määramine
 muud tüüpi vahemike puhul: Vt. 12.3.9 Vahemiku määramine
6. kliki OK, et määratud muutujad ühekordselt päringusse sisestada ning veelkord
OK, et päring käivituks.

12.3.8 Ajavahemiku määramine
Sisesta Finderi päringu atribuudi muutuja väärtus. Muutujat kasutatakse juhul, kui päringu
otsingukriteeriumit soovitakse sisestada vahetult enne päringu käivitumist. Muutujate
kasutamine pakub ühe päringu kasutamiseks piiratud ulatuses paindlikkust, nii et igakord ei pea
olemasoleva päringu enda seadeid muutma.
Kuidas seda teha?
1. päringu loomise/muutmise dialoogis alajaotises ‘Filter’ sisesta veergu Väärtus
parameetriks menüüvalik $Muutuja.
2. kliki OK
3. kliki Käivita
12.3.9 Vahemiku määramine
Sisesta Finderi päringu atribuudi muutuja väärtus. Muutujat kasutatakse juhul, kui päringu
otsingukriteeriumit soovitakse sisestada vahetult enne päringu käivitumist. Muutujate
kasutamine pakub ühe päringu kasutamiseks piiratud ulatuses paindlikkust, nii et igakord ei pea
olemasoleva päringu enda seadeid muutma.
Kuidas seda teha?
1. päringu loomise/muutmise dialoogis alajaotises ‘Filter’ sisesta veergu Väärtus
parameetriks menüüvalik $Muutuja.
2. kliki OK
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3. kliki Käivita
12.3.10 Filtri piirangud
Järgmised operaatorid ja tingimused on kasutatud objekti seadmekaardi andmeväljade
võrdluses:
 =
- võrdub väärtusega
 >
- suurem kui väärtus
 >=
- suurem või võrdne väärtusega
 <
- väiksem kui väärtus
 <=
- väiksem või võrdne väärtusega
 <>
- suurem või väiksem väärtusest
 vahemikus... - määratud väärtuste vahemikus
 hõlmab
- kasutatakse teksti otsinguks koodikirjelduse väljalt
 puudu
- kasutatav vabade atribuutide puhul
Konkreetsele omadusele võimalike võrdlus-operaatorite valik sõltub omaduse tüübist. Näiteks
võrdlus-operaator < (väiksem kui väärtus) pole saadaval tähemärkide võrdlemiseks.
Tähemärkidega tekstistringide puhul kasutatakse sarnasasuse tuvastust (eng. pattern
matching). tekstide filtreerimisel saab kasutada metamärke - * ja % tähistavad ükskõik millist
tähekogumit ning ? tähistab ükskõik millist üksikut tähemärki.
13.
Andmevahetus
13.1 Mis on andmevahetus (import ja eksport)?
Andmevahetus NIS-is tähendab kas programmi uute objektide importimist mõnest välisest
süsteemist failiformaadi kaudu või programmist andmete eksportimist teise süsteemi
failiformaadi kaudu. Näiteks, mõõdistusandmete programmi importimist saab nimetada
andmevahetuseks. Programm toetab nii võrguinfo importimist kui ka eksportimist erinevates
failiformaatides. Sõltuvalt valitud failiformaadist võib edastada objektikoordinaate ja atribuute.
Objektid, mis ei esinda võrguobjekte, saab importida kaardivaate punkt- või joonobjektidena.
Kaared (eng. arcs) imporditakse joonobjektidena. Blokid (eng. blocks), kujundid (eng. shapes)
ja ringid imporditakse punktobjektidena. Mõlemad, nii import kui ka eksport võivad toimimiseks
vajada vastavusfaili.
Impordi faile valides peaakna menüü Fail > Impordi...
Ekspordi faile valides peaakna menüü Fail > Ekspordi...
13.2 Mis on vastavusfail?
Imporditud failis leiduvate objektidest NIS-i klasside konverteerimisel on vajalik vastavusfail
(eng. correspondence file), et tarkvara ’teaks’ milline NIS-klass vastab välise failiformaadi
elemendile/objektile ja milline väljanägemine klassile anda. Kas vastavusfail on konkreetsel
juhul vajalik ja milline on selle ülesehitus, sõltub impordiks valitud failiformaadist.
Eksportimisel faili lisatavate objektide konverteerimiseks NIS-i klassidest võib vajadusel
kasutada vastavusfaili, kui on soov eksportida NIS-i klasse teisiti, kui süsteemi poolt määratud
vaikeseaded.
Vastavusfail võib sisaldada märkusi või kommentaare. Iga taoline rida failis peab algama ! tähemärgiga.
13.3 Impordi ja ekspordi failiformaadid
NB! Andmesisestusel saab kasutada EC-s hetkel .dwg formaadis teostusjooniste importimist.
Programm toetab järgnevaid failiformaate:
Failiformaat/
nimetus
Aadress
Dgn

Kirjeldus
aadresse sisaldav tekstifail
Intergraph’i (IGDS) ja Bentley Systems’i
(Microstation) failiformaat.
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Intergraph’i (IGDS) ja Bentley Systems’i
(Microstation) dgn’ist uuem ja struktuurilt
erinev failiformaat.
AutoCad’i jms. CAD-tarkvara ASCII
(teksti) failiformaat
AutoCad’i jms. CAD-tarkvara binaarne
failiformaat 2D ja 3D disaini andmete ja
metaandmete salvestamiseks
xml-baasil olev formaat, mis võimaldab
näiteks GPS-andmeid otse
andmekogumis-seadmest importida.
Uuematest Trimble Survey Controlleritest
või trimble Access seadmeist on võimalik
.jxl faili importida.
XML märked geograafilise tähistuse ja
visualisatsiooni jaoks. Lühend nimetusest
Keyhole Markup Language (KML).
CAD-süsteemides kaardistamises ja GIS-s
kasutatud failiformaat
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Ei

Mõlemad

Ei

Mõlemad

Ei

Mõlemad

Jah

Import

Ei

Eksport

Ei

Mõlemad

Georuumiline vektorandmete formaat
Jah
Mõlemad
geoinfo süsteemi tarkvarale (Esri, ArcView
ja muu GIS). Faililaiendid .shp, .shx ja .dbf
Georuumiline vektorfaili formaat
Ei
Eksport
Tab
13.4 Importimine
Impordi muude rakendustega loodud faile programmi.
Enne kui alustad - kasutamisvalmis peab olema spetsiaalselt formateeritud vastavusfail
(olemuselt tavaline tekstifail), mis on koostatud imporditava failiformaadi eripärasid silmas
pidades. Vaata ka 13.2 Mis on vastavusfail?
Kuidas seda teha
1. Vali peaakna menüüst Fail > Impordi...
2. Määra imporditava faili üksikasjad:
a. vali loetelust Faili formaat vajalik faililaiend.
b. ava andmeväljast Impordi fail paremal asuvast nupust kaustadialoog ning vali
soovitud fail välja. Või sisesta õige failiaadress käsitsi andmeväljale.
c. ava andmeväljast Vastavusfail paremal asuvast nupust kaustadialoog ning
vali vajaminev fail, mis määrab kuidas imporditavas failis sisalduvad klassid
vastavad NIS-i klassidega, välja. Või sisesta õige failiaadress käsitsi
andmeväljale.
d. ava andmeväljast Logifail paremal asuvast nupust kaustadialoog ning lase
NIS-il nimetada logifail [imporditava faili nimi].log sinu valitud kausta. Fail
sisaldab kausta-aadressi, kuhu võimalikud andmevahetusega seotud veateated
logitakse. Alternatiivina sisesta õige failiaadress käsitsi andmeväljale.
3. Vali alajaotuses Seaded vajadusel järgnev:
Kirjuta logifail üle – olemasoleva logi sisu kirjutatakse üle.
4. Kui vaja, määra teised seadistused:
a. Vali Luba kattuvad objektid, kui soovid et kõik vastavusfailis sätestatud
objektid failist NIS-i imporditaks. Kui seda seadet ei valita, imporditakse ainult
esimene objekt samasse klassi kuuluvaist, mis samas punktis asuvad.
b. Vali Piirkond ning kliki nuppu selle kõrval, importimaks objekte ainult valitud
piirkonnast. Kui piirkonda ei valita, imporditakse objektid kogu faili ulatusest
Shape
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5. Kui on vaja, vali sobiv koordinaatide teisendus või kõrguste teisendus, mille
süsteemiadminn on eelnevalt valikusse lisanud.
7. Impordi fail, klikkides nupul OK.
Tulemus - NIS impordib objektid ja kuvab imporditu kaardil. Avatakse ka kokkuvõttega dialoog,
milles loetletakse imporditud failis sisalduvad objektid.

Imporditud andmete kontroll ja parandus peale importimist
Kontrolli üle ja vajadusel paranda imporditud andmed koheselt peale importimist, enne
salvestamist. Näited võimalikest vigadest ja sellest, kuidas neid parandada:
 muuda vale klassi number õigeks vastavusfailis,
 lisa puudu olnud klass andmebaasi,
 lisa puudunud omaduste informatsioon objekti omadustesse või asenda ebaõige
omaduste informatsioon andmevahetusfailis.
Eesmärk on teha vaid niipalju parandusi, kui on vajalik andmete terviklikkuse ja õigsuse
tagamiseks.
Kuidas seda teha
1. Kontrolli logifaili (või peale importimist avanenud logi teadete akent) ning paranda seal
loetletud vead.
2. Peale vigadeparandust, impordi andmed uuesti:
a. Eemalda kõik laetud objektid vahemälust, valides peaakna menüü Fail >
Puhasta vahemälu või kasuta nuppu
Tühjenda mälu.
b. impordi andmed uuesti. Vaata veelkord algusest 13.4 Importimine
NB! Tee eelnevalt linnuke seade Kirjuta logifail üle ette! See väldib vanade vigade logisse
jäämist.
3. Kontrolli uuesti logifaili ja paranda taas seal leiduvad vead.
4. Jätka seni kuni logifail enam vigu ei sisalda.
5. Salvesta imporditud andmed plaani.
Näited: Dgn, dxf ja Shape-failide import
(Teksti tõlge praegu puudub)
Näide: Dwg import
NIS toetab DWG-failide importi, mis on AutoCAD-i R2000 – R2014 versiooniga.
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Vastavusfail
Dwg-impordil on vastavusfailil järgnev süntaks:
Joonobjektid:
<Trimble NIS klass> LINE <Kiht> <Värvus> <Joone tüüp> <Joone laius> *
Punktobjektid:
<Trimble NIS klass> SYMBOL <Kiht> <Värvus> <Joone tüüp> <Joone laius> <Sümboli nimi>
Tekstiobjektid:
<Trimble NIS klass> TEXT <Kiht> <Värvus> <Joone tüüp> <Joone laius> <Fondi nimi>
NIS-i jaoks peab igal vastavusfailil real olema vähemalt klass(i number) ja objekti tüüp (LINE,
SYMBOL või TEXT). Teiste väärtuste asemele võib sisestada ka tärni - * , mis tähendab, et
imporditavale objektile määratakse rea alguses määratud NIS-i klass, hoolimata selle atribuudi
võibolla erinevatest väärtusest.
Näiteks:
Kui vastavusfailis on rida joonobjekti kohta, millel on veerus Kiht väärtus 5 ja teistes veergudes
on tärnid *, siis kõik joonobjektid kihilt 5 imporditakse ühe sama klassi objektidena NIS-i –
hoolimata nende värvusest, tüübist või joonelaiusest dwg-failis.
Reegleid vastavusfailis kasutatakse samas järjekorras nagu nad on sinna kirjutatud. See
tähendab, kui joonobjekti klasside kohta on mitu rida, siis teist rida joonobjektide kohta
kasutatakse ainult juhul, kui esimene antud objekti puhul ei kehti ja nii edasi. Seega
spetsiifilisemad reeglid (vähemate tärnidega atribuutide asemel) tuleks kirjutada failis ettepoole,
üldisemad tahapoole.
AutoCAD-i elemendi Tunnuse-atribuut kantakse üle imporditava NIS-i klassi andmeväljale
Tunnus. Kõiki teisi vastavusfailis sätestamata CAD-i atribuute ignoreeritakse.
Vastavusfailis kasuta veergude vahel kas tabulaatorit (Tab-klahv) või koma.
Näidis
! Line objects
1001 LINE MV_LINES
*
*
*
*
! Point objects
602
SYMBOL
2
30
*
*
MV_POLE
! Text objects
9201 TEXT *
*
*
*
Courier
9202 TEXT *
*
*
*
Times New Roman
9205 TEXT *
*
*
*
*
Näites imporditakse kõik joonelemendid kihil MV_LINES imporditavas failis NIS-i
joonobjektidena klassiga 1001 AS-10.
Sümbolid, mis on imporditavas failis kihil 2, värvusega 30 ning nimetusega MV_POLE,
imporditakse NIS-i punktobjekti klassideks 602 KP puitmast.
Kõik tekstobjektid fondiga Courier imporditakse NIS-i klassidena 9201 TEXT 10 MM, tekstid
fondiga Times New Roman NIS-i klassidena 9202 TEXT 15 MM ja kõik ülejäänud tekstid
imporditakse NIS-i klassiga 9205 TEXT 5 MM
Lisaks näidises kasutatud tabulaatorile võib vastavusfailis selle asemel kasutada koma (või ka
mõlemat üheaegselt):
1001,LINE MV_LINES,*,*,*,*
! Point objects
602,SYMBOL,2,30,*,*,OCT177
! Text objects
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*

13.5 Eksportimine
Ekspordi NIS-i objekte failiformaati, mida saab järgnevalt töödelda mõne teise tarkvara abil.
Kuidas seda teha
1. Vali peaakna menüüst Fail > Ekspordi...
2. Määra eksporditava faili üksikasjad:
a. vali loetelust Faili formaat vajalik faililaiend.
b. ava andmeväljast Ekspordi fail paremal asuvast nupust kaustadialoog ning
vali soovitud (ülekirjutatav) fail välja. Või sisesta õige failiaadress käsitsi
andmeväljale.
Märkus – Et Shape’i formaat kasutab korraga mitmeid faile, on andmevälja nimi selle valiku
puhul Ekspordi kaust
c. vajadusel ava andmeväljast Vastavusfail paremal asuvast nupust
kaustadialoog ning vali välja vajaminev fail, mis määrab ära, kuidas NIS-is
sisalduvad klassid konverteeruvad objektideks eksporditavas failiformaadis. Või
sisesta õige failiaadress käsitsi andmeväljale.
d. ava andmeväljast Logifail paremal asuvast nupust kaustadialoog ning lase
NIS-il nimetada logifail [eksporditava faili nimi].log sinu valitud kausta. Fail
sisaldab kausta-aadressi, kuhu võimalikud andmevahetusega seotud veateated
logitakse. Alternatiivina sisesta õige failiaadress käsitsi andmeväljale.
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3. Tee alajaotuses Vali ala rippmenüüst valik määramaks eksporditavate objektide
ulatus:
 Kõik laaditud objektid
 Valitud objektid
 Piirkond – selle valiku puhul lisandub piirkonna nime aken ja plaanivaliku nupp



, mille abil saab määrata soovitud piirkonna.
Nähtav ala– ekspordib peaakna piires näha olevad objektid
Manuaalselt lokaliseeritud ala– selle valiku puhul lisandub printimisala
määramisele sarnane tööriist lehe horisontaalse/vertikaalse asetuse,
formaadisuuruse ning mõõtkava valikuks. Valikuala saab hiirega lohistades paika
liigutada.
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4. Alajaotuses Eksporditavad objektid saab valida eksporditavad objektitüübid:
 Võrgu objektid
 Joonised (eksporditavad DXF, DWG, DGN ja DGN V8 formaatide puhul)
 Viitekaardi objektid (eksporditavad DXF, DWG, DGN ja DGN V8 formaatide
puhul) – Viitekaardi objektid eksporditakse vastavalt peaakna menüükäsu Vaade
> Taustakaardid vahelehel Viitekaardid tehtud seadistustele (Vaata ka 6.13
Viitekaardi valimine ja 6.14 Viitekaardi kuvamine ja peitmine). Viitekaardi objektid
eksporditakse tavaliselt mitmele kihile, sõltuvalt algmaterjalist. Kui viitekaardi
objekte eksporditakse andmebaasist, eksporditakse need kihtidele, mille
nimetuseks on viitekaardi nimi ja andmebaasi tabeli nimi. Kui viitekaardi objektid
eksporditakse vektorfailist, eksporditakse need kihtidele, mille nimed koosnevad
kas failinimetusest või viitefaili (eng. reference file) nimetusest ja algfaili kihi
nimetusest. Kui on valitud mõlemad - nii Võrgu objektid kui ka Viitekaardi
objektid - eksporditakse viitekaardi objektid ainult võrguobjektide poolt
määratletud alast.
5. Alajaotuses Ekspordi seaded tee vajadusel seadistused:
 Kui teed linnukese Ekspordi murdjooned ette, kontrollib NIS, kas element on
osa elemendiahelast või mitte. Kui pole, eksporditakse see nii nagu ta on.
 Kui soovid eksportida DWG või DXF formaati – tee valikmenüü Versioon kaudu
soovitud failiformaadi versiooni valik. Seejärel määratle valikmenüü Stiil abil
täpsemalt, kuidas nimelt objektid eksporditakse. Valikud on järgnevad:
a. Objekt - eksporditakse AutoCAD’i objektidena
b. Pilt – eksporditakse punktide ja joontena
c. Objekt, jooned pildina – eksporditakse AutoCAD’i objektidena, kuid
jooned lõhutakse eraldi punktideks või joonteks.
Märkus – Objektid kantakse AutoCAD’i kihtidele vastavusfailis tehtud määratluste põhjal.
 Kui soovid eksportida DGN või DGN V8 formaati – määratle valikmenüü Stiil abil
täpsemalt, kuidas nimelt objektid eksporditakse. Valikud on järgnevad:
a. Objekt - eksporditakse DGN’i objektidena
b. Pilt – eksporditakse punktide ja joontena
c. Objekt, jooned pildina – eksporditakse DGN’i objektidena, kuid jooned
lõhutakse eraldi punktideks või joonteks.
Märkus – Objektid kantakse kihtidele vastavusfailis tehtud määratluste põhjal.
 Andmeväljast Lähtefail paremal asuvast nupust ava kaustadialoog ning vali
soovitud DGN’i graafikaseadete fail (eng. Seed file) välja. Või sisesta õige
failiaadress käsitsi andmeväljale.
6. Alajaotuses Koordinaatide teisendamine määra vajadusel koordinaatide (andmeväli
XY teisendamine, hetkel võimalik Tartu lokaalne > L-Est konversioon) või kõrguste (andmeväli
Kõrguste teisendamine, hetkel valikud puuduvad) teisendamise parameetrid.
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7. Ekspordi fail, klikkides nupul OK.
Tulemus - NIS ekspordib objektid ja kuvab eksporditu väljavalituna kaardil. Avatakse ka
kokkuvõttega teade, milles loetletakse lühidalt eksporditud failis sisalduvad objektid.

Näited: Dgn, dxf, KML, Shape-failide ja Tab eksport
(Teksti tõlge hetkel puudub)
Näide: Dwg eksport
NIS toetab DWG-failide eksporti pildina või AutoCAD’i objektidena. Toetatud on AutoCAD-i
R2000 – R2014 versiooniga failiformaadid. Samuti on võimalik Dwg-faili eksportida vektorviiteandmeid ja jooniseid.
Vastavusfail
Vastavusfaili formaat on sama, mis Dwg-impordil, kuid alljärgnevate piirangutega:
 kui objektid eksporditakse pildina (valikuks Stiil on pandud Pilt), arvestatakse
ainult veergu Värv ja LINE-tüüpi objekte. Vastavusfailis leiduda võivaid teisi
määratlusi ignoreeritakse. Värvi väärtus peab olema kehtiv värvinumber, mida
programm kasutab. Konvertimismoodul leiab AutoCad’i või Microstation’i
värvitabelist lähima vaste.
 Kui objektid eksporditakse AutoCad’i objektidena (valikuks Stiil on pandud
Objekt), arvestatakse ainult veergu Kiht.
 Tunnused eksporditakse samale kihile, kuhu objektid, millega nad on NIS-is
seotud, juhul kui antud klassi tekstidele pole eelnevalt määratletud eraldi kihti.
Näidis
! Line objects
1001 LINE 1
2
*
*
*
! Text objects
1001 TEXT 3
2
*
*
*
Näidises eksporditakse kõik klassi 1001 elemendid kihile 1 ning nende võimalikud välja toodud
tunnused kihile 3. Tunnused eksporditaks samuti kihile 1, juhul kui TEXT-rida poleks olemas
või oleks see rida alguses hüüumärgiga (!) kommentaariks muudetud.
Ekspordikäsku saab kasutada ka ilma igasuguse vastavusfailita. Sel juhul eksporditakse kõik
objektid kihile 0. AutoCAD ei toeta rööpliini tüüpe ning katkendjooni, mille otspunktid asuvad
erinevatel kõrgustel. Sellised jooned eksporditakse AutoCAD’i pidevjoontena.
On võimalik defineerida värvi, joone tüüpi ja joone paksust ka BYLAYER määratluse abil. See
tähendab, et kui objektidel dwg-failis on näiteks värv määratud BYLAYER, siis AutoCAD’is
kihile määratud värvust muutes, muutub ka kõigi sellel kihil asuvate objektide värvus. Seda
saab seadistada vastavusfailis asendades värvi, joone tüübi või joone paksuse konkreetse
värvuse tekstiga BYLAYER.
Näidis
! Line objects
104400
LINE 1
BYLAYER
BYLAYER
*
*
Näidises eksporditakse kõik klassi 104400 elemendid kihile 1 ning nende värvi ja joone tüübi
dwg-failis määrab edaspidi ära kihile määratud üldine värv ning joone tüüp.
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