
REAALIAIKAISTA JA HUIPPUTARKKAA
JÄÄN VAHVUUDEN MITTAUSTIETOA



IceMap mittaa jään vahvuuden
ajonopeuksilla ja tallentaa datan

samalla kun se tarjoaa reaaliaikaista
mittaustietoa reitin varrelta

Jäätiet ja jääsillat ovat yleisiä
liikennereittejä maapallon
pohjoisimpien alueiden asukkaille
Alaskassa, Euroopassa,
Kanadassa ja Venäjällä,

Turvallisuus on tärkein huolenaihe 
jääreittien käyttössä tavaroiden, 
laitteiden ja ihmisten kuljetukseen. 
Perinteinen tapa arvioida jään 
kantavuus on mitata jään vahvuus 
kairaamalla reikä jäähän. 
Jääolosuhteet voivat kuitenkin 
vaihdella lyhyin välimatkoin ja 
jääkairaukset pitkin välimatkoin 
antavat siksi puutteelista tietoa.

Sensors & Softwaren IceMap-
järjestelmä käyttää maatutka-
teknologiaa (= GPR = Ground Pene-
trating Radar) jää vahvuuden 
mittaamiseen kaikkien jäällä 
liikkujien turvallisuuden 
varmistamiseksi. GPR-laitteistoa 
vedetään jäällä ajoneuvon perässä 
jopa 80 km/h nopeudella. Jään 
mittausdata lähetetään langattomasti 
ajoneuvossa kuljetettavalle tieto-
koneelle, joka näyttää reaaliaikaista 
poikkileikkauskuvaa jäästä ja 
hälyttää mikäli minimiraja alitetaan.

Monitoroi ja tallentaa reitin minimi, maksimi ja
nykyisen sijaintikohdan vahvuuden

Tunnista nopeasti jään heikoimmat alueet
määriteltyä raja-arvoa hyödyntämällä

KESKEISET HYÖDYT

Rekisteröi jatkuvasti GPS-sijainnin. Heikot tai muuten
ongelmalliset jääalueet voidaan tarkasti paikantaa

Piirtää jään vahvuuskartan Google Earth™ kartalle

Yksinkertainen jään kalibrointi-prosessi varmistaa 
jään vahvuuden mittausten tarkkuuden

Tarkista ja analysoi aiemmin kerättyä mittausdataa.

Tarkastele kartoitettua reittiä, maamerkkejä ja jään
vahvuustietoja Google Earth™ -kartalla reaaliajassa



IceMap-kartoituksen jälkeen, siirry Editointi-
tilaan ja käytä IceMap -editointia datan 
muokkaamiseksi näytöllä, korjaamalla tai 
poistamalla virheellisiä mittaustietoja ja laadi 
Yhteenvetoraportti.

IceMap-ohjelmisto helpottaa kenttätyöskentelyä 
jään vahvuuden kartoituksessa. Käyttäjä 
yksinkertaisesti asettaa halutun ajonopeuden, 
mittaussyvyyden ja mittausaskeleen pituuden. 
Järjestelmä optimoi kaikki muut asetukset 
automaattisesti parhaimman datan laadun 
takaamiseksi.

1 DATAN KERÄÄMISEN OHJELMISTO:
IceMap

Jään vahvuus mitataan ja näytetään automaattisesti reaaliajassa.

Minimi,
maksimi ja

sijaintipaikan
jäänvahvuus

näytetään
lukuina

Jäänvahvuuden
indikaattori

Sijaintiskaala käyttää
kumulatiivista GPS-
etäisyyttä

Käyttäjän
määrittelemä raja-
arvo antaa hälytys-
äänen jos jään-
vahvuus alittaa sen

Jäänvahvuuden
skaala

Jäänkaliroinnin
indikaattori

Jään mittausdata
lähetään
langattomasti
IceMap-tietokoneelle

2 DATAN EDINTOINTI:
IceMap

Käytä työkalurivin
optiota helppoon
editointiin jo
kenttäolosuhteissa

Määrittele editoitava
alue vetämällä
vihertävän laatikon
reunanuolia
kosketusnäytöllä

Playback-palkki
osoittaa oranssilla
raja-arvon alittavat
jääalueet



3 DATAN EDINTOINTIOHJELMISTO:
IcePicker

Yksityiskohtaisempi datan editointi on mahdollista IcePicker-
ohjelmistolla, joka automaattisesti paikantaa jään alapinnan heijastuman 
ja laskee jään vahvuuden jokaiselle mittauskohdalle 

Data on vietävissä muihin ohjelmistoihin useissa eri tiedostomuodoissa:
CSV, GIS, Google Earth™ (kmz-tiedosto)

Luo jäsennetty yhteenvetoraportti 
esim. työturvallisuusvaatimusten 
täyttämiseksi

Määrittele kartoituksen nimi, aloitus-
ja lähtöpisteet ja tarvittaessa
lisäkommentit

Järjestelmä listaa tehtyjen
jääkalibrointien sijaintipaikat ja
manuaalisesti mitatun jäänvahvuuden

Järjestelmä listaa kartoitusreitin yhteen-
vetotiedot, 10 heikoimman jääalueen 
vahvuuden vaihteluvälin, sijainnit sekä 
pituuden

Järjestelmä listaa alueet, joiden
mittaustiedot, poistettu esimerkiksi
pohjaan ulottuvan jään johdosta

Järjestelmä antaa tallentaa ja tulostaa
raportin Pdf-tiedostona

IceMap kartoituksen 
mitta-asteikkokartta

Jään vahvuuskuva
koko reitin matkalta

4 RAPORTOINTI



Järjestelmään kuuluu Noggin GPS-sensori, akku,
GPS ja langaton viestintäkeskus, jotka sijaitsevat
iskun, pölyn ja kosteuden kestävässä kuljetus-
laatikossa, joka puolestaan sijaitsee kulutusta
kestävässä muovisessa ahkiossa. Panasonic
Toughbook-tietokone, joka voidaan halutaessa
asentaa ajoneuvon kuljetustelineeseen, vastaan-
ottaa langattomasti mittausdataa GPR-sensorilta.

IceMap-ohjelmisto tarjoaa käyttäjäystävälliseen
kommunikaation käyttäjän ja IceMap-järjestelmän
välillä. Ohjelmisto mahdollistaa jääkalibrointi-
tietojen syöttämisen järjestelmään, jotta järjestelmä
voi määritellä mittaussignaalien etenemis-
nopeuden jäässä ja siten varmistaa jään mittaus-
tietojen tarkkuuden. Lisäksi järjestelmä
mahdollistaa kartoitusreitin ja nykysijainnin
piirtämisen Google Earth™ -kartalle. Mittausdatan

jälkikäteistä yksityiskohtaista käsittelyä varten
järjestelmä sisältää IcePicker-ohjelmiston.

Tämä täydellinen ratkaisu jään mittaamisen haas-
teisiin on täysin valmiina käyttöön kun saavut
kartoituspaikalle. Kytke virta, tarkista yhteydet,
määrittele mittausnopeus, -syvyys ja -askel ja olet
valmiina lähtöön.



Käyttökohteet

Jään vahvuuden mittaaminen jääreiteillä, -silloilla ja vaikkapa
jäälentokentillä

Jään vahvuuden
mittaaminen jään sulamis-

vesiarvojen määrittämiseen

Jään vahvuuden mittaaminen
jään päältä tapahtuvaa
ruoppausta ym. ajatellen

Tuotetiedot

Elektroniikkalaatikko

Ahkio

Koko
Paino
Vetoaisan kanssa

Koko
Paino

Radiotaajuus

Maksimi mittaussyvyys

Maksimi mittaussopeus

Käyttötavat

Virta

Käyttövoimakkuus

Akku

Käyttölämpötila

Kosteussuojaus

Integroitu GPS

IceMap täyttää:
Industry Canadan (IC),
United States Federal

Communications Com-
mission (FCC)

sekä
European Technical
Standards Instituten

(ETSI)
tuotestandardien

asettamat vaatimukset
ultra-wide bandwith

(UWB) -laitteille.

MAAHANTUONTI:

Polartec Motor Oy
+358 40 660 5005

www.polartecmotor.com


