
CHIMNEY INSPECTOR PRO 6.0
Voimalaitospiippujen videotarkastus- ja dokumentointiohjelmisto

pikaopas

8 kuvaa
näyttävät 360°
piipun seinä-
mästä

9. kuva ylös
paljastaa
kohoumia

Klikkaus
yhteen kuvista
avaa sen isona

TARKASTUSKUVAUKSEN CI-ROBOCAM  SUORITUS
Teemme tarkastuskuvauksen kehittämällämme CI-ROBOCAM  kuvausrobotilla,
joka kulkee piipun alapäästä yläpäähän noin kymmenessä minuutissa. Kauko-ohjattu
gyro-kuvausrobottimme siirtää langattomasti videokuvaa kannettavaan tietokoneeseen.
Erikoiskamerajärjestelmässä on vaakatasossa kahdeksan videokameraa, jotka taltioivat
aukottomasti 360° kuvan piipun seinämästä koko piipun korkeudelta. Yhdeksäs ylöspäin
kuvaava videokamera taltio kohoumat piipun rakenteissa ja myös aivan piipun yläpään.

Kehittämillämme jälkiprosessointiohjelmilla parannamme videoiden erotuskykyä ja
synkronoimme ne asiakkaan toimittamaan piipun mittapiirrokseen ja sen rinnalle
liittämäämme valokuvaan piipun sivusta mittapiirroksen skaalassa.

ASIAKKAAN CHIMNEY INSPECTOR PRO OHJELMA
Asiakas saa tarkastusprojektin videotiedostot ja Chimney Inspector Pro -ohjelman
muistitikulla. Käynnistettyään ohjelman, hän “kulkee piipun läpi” alhaalta ylös ja takaisin.
Hän näkee 360° piipun seinämästä yhdeksän kameran yhteensynkronoidusta video-
kuvasta. Tarkastuskuva liukuu alhaalta aukottomasti ylös noin 10 minuutissa.

OHJELMAN KÄYNNISTYS
Mene muistitikun hakemistoon ChimneyI ja kaksoisklikkaa tiedostoa ChimneyI.exe.
Voit myös kopioida hakemiston tikulta kiintolevyllesi (koko yhteensä noin 6 gigatavua).

JOS HALUAT PIKAKUVAKKEEN TYÖPÖYDÄLLE
Mene hakemistoon ChimneyI. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä tiedostoa
ChimneyI.exe. Ilmestyvästä valikosta valitse Send To / Lähetä ja sen perään
Desktop (create shortcut) / Työpöytä (luo kuvake). Kuvake ilmestyy Windowsin
työpöydälle.

Korkeus jossa piipussa
ollaan näkyy metreinä,
sekä piipun valokuvan ja
mittapiirroksen poikki
kulkevana viivana.

Kuva voidaan pysäyt-
tää. Sitä voidaan
peruuttaa. Korkeus
jota halutaan tarkastella
voidaan syöttää.

PIIPUN KUNNON ARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI
Anna CI-tarkastusprojektisi muistitikun kiertää kuntoarvioijilla tai kopioi se heidän

tietokoneisiinsa. He tutkivat piipun läpikotaisin CI -ohjelmalla ja kirjaavat havaintojensa
korkeudet ja lisäävät niihin kommenttinsa. Ohjelman muistilistaominaisuudella syötetyt
tiedot tallettuvat tikulle/levylle CImemo.txt tekstitiedostoon, joka on helppo jakaa muille.

Yhteenkoottu muistilista käydään kunnossapitopalaverissa yhdessä nopeasti läpi
CI-ohjelmalla Muistilistan riviä klikkaamalla hypätään kommenttirivin alkuun kirjoitettuun
korkeuteen ja nähdään kohde. Tarkka kohta piipun valokuvassa ja mittapiirroksessa
nähdään niiden läpi kulkevana vaakaviivana. Näin kaikki asianosaiset yksityiskohtaisesti
ja dokumentoidusti hahmottavat kohteet toimenpiteistä päätettäessä. Muistilistaan
voidaan kirjatata myös korjaussuunnitelma tai korjauksen tarjouspyyntö.
Teemme myös korjaustoimenpiteiden jälkeisiä tarkastuskuvauksia. Toistuvan kuvauksen
 (tai vuosittaisen kuvauksen) pakettihinta on suhteessa halpa, koska esityö on jo tehty.

TARKASTUSPROJEKTIN JA OHJELMAN JAKAMINEN
Chimney Inspector Pro  -ohjelmistolisenssi on tarkastusprojektikohtainen. Kopioi
vapaasti 8 gigatavun muistitikulla saamaasi tarkastusprojekti- ja ohjelmakansiota eri tietoko-
neiden kiintolevyille. Kopioi vapaasti myös muistitikkua ja jaa kopioita esim. kunnossapito-
alihankkijoille korjauskohteeseen tutustumista tai tarjouspyyntöä varten.

Koko projekti on yhdessä ainoassa kansiossa, jossa ChimneyI.exe on ainoa ohjel-
matiedosto. Ohjelma toimii itsenäisesti ilman asennusta muistitikultakin käynnis-
tettynä Windows XP, Vista, 7 ja 8 tietokoneissa. PC tukihenkilöä ei siis tarvita.

Ohjelma ei tee mitään asetuksia tai muutoksia tietokoneen tiedostoihin eikä
rekistereihin! Ohjelma häviää koneesta tikku irroittamalla tai kansio levyltä
poistamalla. Keveytensä, nopeutensa ja optimoidulla koodilla aikaansaadun
pienen kokonsa puolesta ohjelma edustaa tämän päivän huippuohjelmointia.

TIEDOSTOT MUISTITIKULLA
8 gigatavun muistitikulla on kansio ChimneyI-projektinimi, jossa  kaikki tiedostot ovat.
Yhteiskoko tiedostoilla on 4-7 gigatavua, tarkastetun piipun korkeudesta riippuen.

ChimneyI.exe Suoritettava ohjelmatiedosto, jota ei tarvitse asentaa
ChimneyI-pikaopas.pdf Tämä pikaopas pdf-tiedostona
ChimneyI-esite.pdf Laajempi esite pdf-tiedostona
CImemo.txt Muistilista huomioista tekstitiedostona (korkeus, kommentti)
CIproject.txt Projektin ja videoiden perustiedot (älä muuta tiedostoa!)
voimalaitosnimi.jpg Tarkastuskohdepiipun valokuva/mittapiirros
voimalaitosnimi1.wmv Kameroiden 1 - 9 videot useana videotiedostona

Lisätietoja:    www.databooks.com/ci    ci@databooks.com
Tiedustelut ja tukipuhelin:   Timo Jalkanen,  puh. 044 3450257

ULTIMATE HITEC SOLUTIONS



Pysäytä / jatka videoita PAUSE / PLAY
painikkeella. Nuolet siirtävät videokuvia
askeleen alas tai ylös.

Korkeus jossa ollaan kenttä (metriä).
Kirjoita siihen korkeus ja paina Enter  (tai klikkaa
Mene korkeuteen ) mennäksesi korkeuteen.

Kun hiirtä liikutetaan piipun kuvan päällä, kursorin
kohta metreinä näkyy korkeuskentän alla pienenä.
Klikkaamalla kuvaa mennään tähän korkeuteen.

Korkeus jossa piipussa ollaan, näkyy myös piipun
valokuvan ja mittapiirroksen läpi kulkevana viivana.

Kahdeksan peräkkäistä videokuvaa
näyttävät 360° alueen piipun
sisältä. Yhdeksäs ylöspäin kuvava video
paljastaa kohoumia ja piipun pään kunnon.
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Tarkastuskohteen perustiedot näkyvät ohjelmaikkunan yläreunassa:
kohteen nimi, kuvauspäivämäärä sekä kuvauksen alin ja ylin
korkeus. Alapuolella on piipun valokuva ja mittapiirros
yhteisessä skaalassa.

Klikkaamalla yksittäistä videokuvaa se suurenee
omaan ikkunaansa. Samalla muut videokuvat
pysähtyvät. Kun olet sulkenut suurennetun yksittäis-
videoikkunan, käynnistä monikuvat panamalla PLAY.

Lisätietoja:
www.databooks.com/ci
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Suurennetun ikkunan yläreunassa on korkeusnäyttö,
pysäytä/jatka- ja nuolipainikkeet sekä puolinopeusvalinta. Kaksois-
klikkaamalla suurta kuvaa se aukeaa edelleen koko ruudun kokoiseksi (ja palaa
pienemmäksi). Ikkuna suljetaan Palaa monikuviin  -painikkeella ylävasemmalta.

Tekstin muutokset tallennetaan painikkeella:
Tallenna muistilistalista

Näkyvä korkeus kopioituu listaan uuden rivin
alkuun panikkeella: Korkeus muistilistaan

Muistilistaan kirjoitetaan rivin alkuun korkeus ja perään kommentti huomiosta.
Listan riviä kaksoisklikkaamalla hypätään rivin alkuun kirjoitettuun korkeuteen.


