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Geodos - WorkaboutHandbok

FÖRORD

Välkommen till GEODOS Ver. 11.XX

GEODOS-11 är ett programsystem för geodetisk mätningsteknik anpassat till handdatorn PSION
Workabout.

Denna handbok beskriver hur Du installerar och arbetar med själva programmet GEODOS.

Det finns beskrivningar av de olika programdelarna med tillhörande exempel i handboken.
Introduktionskapitlet för GEODOS ger Dig en snabb inblick i hur Du steg för steg kör ett program
samt hur Du hanterar menyerna, som ju är själva nyckeln till systemet.
Därefter följer detaljerade beskrivningar med tillhörande övningsexempel för varje programdel.

De flesta programmen har gemensamma funktioner, felmeddelanden och rutiner. De upprepas inte i
varje programexempel. Läs därför igenom kapitlet Allmänna instruktioner innan Du börjar köra
programexemplen.

Datorns allmänna funktioner och program, beskrivs i  Introduktion Workabout.

Snart kommer Du att upptäcka att Du handskas med ett mycket avancerat system på en mycket kraft-
full dator.

GEODOS utvecklas kontinuerligt med hjälp av Dig som använder systemet. Det kan betyda
att små avvikelser mellan manual och program ibland kan uppstå.

Du är mycket välkommen med synpunkter och förslag, så fortsätter vi att utveckla GEODOS tillsam-
mans.

VIKER DATA AB
Box 181 Tel: 031-44 77 00
Besöksadress: G:A Kronvägen 54 Fax: 031-44 37 70
433 23  PARTILLE Epost: soa@viker.se
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INTRODUKTION WORKABOUT

Om Psion Workabout
Skiss över huvuddelar

Strömförsörjning
Batteribyte

Psion Workabouts komponenter
LCD-skärm
Tangentbord
SSD-diskar

Portar
Databashanteraren
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Introduktion

Du bör läsa detta kapitel först. Det innehåller grundläggande information som du bör kunna innan du
läser övriga kapitel i den här manualen. I detta kapitel  finns beskrivningar om:

• De olika komponenterna i Workabout

• Nätanslutning och montering av batterier i Workabout

Metod för beteckningar som används i denna manual är enligt följande:

• När det är fråga om saker som skall utföras, så visas instruktionerna som en numrerad lista.

• Extra noteringar som ni kan finna användbara markeras med ett

• Viktig information föregås av ordet Viktigt eller är tryckt i fetstil.

• Tekniska termer visas i kursiverad stil första gången de refereras i texten.

Använd index och ett passande uppslagsord för att snabbt finna information om ett specefikt område.
Uppslagsorden är grupperade i olika ämnesområden, t.ex. för att hitta information om batterier så letar
ni efter ett lämpligt uppslagsord under ämnesområdet ”Batterier”.
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Om Workabout

Workabout är en robust handdator som använder samma Solid State Disks (SSDs) som Psion HC och
Serie3. Dess avancerade mjukvara för universiellt bruk och visning av information är enkel att använda
och integrera med befintliga datorsystem.

Innehåll i förpackningen
I Workabouts förpackningen kommer du att finna följande:

• Workabout
• Den här användarhandboken
• Backup batterier av typen lithium
• Garantipapper

Hantering av Workabout
Workabout är säker mot damm och vattenstänk. Om du skulle behöva rengöra den, så slår du först av
den och rengör den sedan försiktigt med en mjuk, ren, torr trasa.

Skiss över Workabouts huvuddelar
Följande skiss visar var de huvudsakliga delarna på Workabout sitter

Knapp av (Off)
Knapp på (On)
Knapp för att frigöra.
SSD / Batterienhet
Skydd för Backup batterier
SSD / för enhet A
SSD / för enhet B
Fack för huvudbatteri
LCD skärm
LED-indikator för extern strömförsörj-
ning
Uttag för LIF-PFS
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Strömförsörjning av Workabout
Workabout kan försörjas med ström på fyra olika sätt:

• Genom två AA batterier (följer ej med). Du bör använda alkaline batterier för bästa resultat.
• Genom Psion uppladdningsbart Ni-Cd (Nikel_kadmium) batteri. Levereras separat från

Workabout (Detaljnummer 2802-0005). Du kan också använda 2 standard Ni-Cd laddnings-
bara batterier, men dessa kan dessvärre inte laddas monterade i Workabout och rekomenderas
därför inte.

• Genom nätförsörjning via dockningsenhet (Detaljnummer 1804-0003) och en
nätadapter(Detaljnummer 2502-0010 för UK och Detaljnummer 2502-0011 för resten av
europa). Dockningsenhet eller nätadapter följer inte med Workabout, utan måste beställas se-
parat. Kontakta din Psion-återförsäljare för mer information.

• Genom att placera den i Workabouts dockningsstation.

Ett litet lithium batteri levereras som backup batteri (Typ av batteri: 3V Lithium R16 batteri – CR1620).
Batteriet kommer att bevara informationen i Workabouts interna minne (RAM) i ungefär 5 dagar när
det inte finns någon annan strömförsörjning.

Viktigt! All information i det interna minnet (RAM) förloras om både huvudbatterierna och
backupbatteriet avlägsnas. Om båda batterierna behöver avlägsnas, så bör du spara all viktig informa-
tion i det interna minnet till en SSD eller annan dator (PC).

Om du inte tänker använda Workabout under en längre tidsperiod bör du också spara all viktig infor-
mation på den interna enheten (M:) till en SSD eller PC och därefter avlägsna både huvudbatterierna
och backup batteriet.
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Byte av backup batteri.

När backup batteriet som levereras med Workabout har laddats ur, så måste du ersätta det med
ett likadant eller likvärdigt batteri som rekomenderas av Psion. Du kan köpa dem från er Psion
levarantör (Detaljnummer: 4900-0018, beskrivning BAT LITH. 3V 60mAH 2x16D) eller från
någon annan leverantör av batterier (Typ av batteri: 3V Lithium R16 [CR2016].

Backup batteriet är placerat i ett uyrymme på SSD/batteri-enheten som kan dras ut från över
delen av Workabout. Gör enligt följande:

1. Slå av Workabout
2. Tryck ner knappen som frigör SSD/batter-enheten (på vänstra sidan av displayen) och

dra ut den till dess att skyddet för backup batteriet är synligt.
3. Skjut skyddet för backup batteriet åt det håll som pilen visar. Placera sedan backup bat-

teriet i dess utrymme enligt följande skiss.

Viktigt! Försäkra dig om att den plus-sidan
(markerad med en ”+” symbol och den fla-
tare av de två sidorna på batteriet) på
backup batteriet är riktat mot den närmast
yttre kanten av Workabout när du placerar
det i utrymmet. Det finns risk för en mindre
explosion om ni placerar batteriet på fel
sätt.
Varning! Du bör tejpa eller på annat sätt
skydda polerna på ett urladdat lithium batteri
före ni slänger dem. Försök inte ladda batterie-
rna. Försök inte heller förbränna eller krossa
batterierna.

4. Skjut tillbaka skyddet över backup batteriet till dess ursprungliga position och säkra
batteriets placering i utrymmet.

5. Skjut igen SSD/batteri-enheten.
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Byte av huvudbatterierna
Uppladdningsbara Ni-Cd batterier är normalt inte laddade när de är nya. När du placerar nya batterier i
Workabout, så kommer du förmodligen att behöva ladda upp dem först. Se vidare under rubriken
”Uppladdning av Ni-Cd batterier” för detaljer om hur du ska gå tillväga.

När huvudbatterierna laddats ur och behöver bytas, så bör du lämna dem kvar i Workabout
Till dess du är redo att byta till nya batterier. Denna åtgärd kommer att förlänga livslängden på backup
batteriet. Backup batteriet kommer att bevara innehållet i det interna minnet medan huvudbatterierna
byts ut. Du bör dock inte förlita dig på backup batteriet som en permanent strömkälla.

Huvudbatterierna (eller uppladdningsbara Ni-Cd batterier) är placerade i en fördjupning i SSD/batteri-
enheten som kan dras ut från övre delen av Workabout.

Gör enligt följande:

1. Slå av Workabout. Tryck sedan ner knappen som frigör SSD/batteri-enheten (på vänstra sidan
av displayen) och dra ut den till dess att facket för huvudbatterierna är synligt.

2. Avlägsna de urladdade batterierna.
3. Placera dit två nya AA batterier (alkaline rekommenderas) eller nyuppladdade Ni-Cd batterier

enligt skissen nedan.
4. Skjut igen SSD/batteri-enheten.
5. Du kan nu slå på Workabout igen.

Viktigt! Ni-Cd uppladdningsbara batterier
innehåller Kadmium, en giftig substans som
är skadlig för naturen. Du bör endast ladda
upp dem enligt rekommenderade metoder.
Kortslut dem inte. Försök inte heller att för-
bränna eller plocka isär dem. Gör dig av
med förbrukade eller skadade Ni-Cd batte-
rier på ett säkert sätt.
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Uppladdning av Ni-Cd batterier.

Ni-Cd batterier kan laddas upp på tre olika sätt:

• Genom att placera Ni-Cd batterierna direkt i Workabouts dockningsstation. Batterierna kom-
mer att snabbladdas. (Se under rubriken ”Om Workabouts dockningsstation” för fler detaljer).

• Genom att placera dem i Workabout som i sin tur placeras i Workabouts dockningsstation. Ni
kan placera en andra uppsättning laddningsbara batterier i dockningsstationen samtidigt.
Batterierna kommer att snabbladdas.

• Genom att placera dem i Workabout som i sin tur kopplas till elnätet via en dockningsenhet och
en nätadapter. Denna metod kommer att ladda Ni-Cd batterierna långsamt.

Viktigt! Om du laddar Ni-Cd batterierna placerade i Workabout enligt ovanstående instruktio-
ner, så  bör du avlägsna och återinsätta dem efter det att de är fulladdade.
Denna procedur kommer att uppdatera informationen om batteriernas kondition och åter göra det möj-
ligt att dra full nytta av Workabout. Denna procedur kan också genomföras från program. Kontakta
Psions tekniska support för fler detaljer.

Snabbladdning av ett urladdat batteri tar ca 1 timme. En fullständig, långsam, uppladdning av baterierna
genom dockningsenhet och nätadapter tar ca 14 timmar. En uppladdning till 90% enligt samma proce-
dur tar ca 12 timmar.

Detaljerade instruktioner om anslutning av Workabout och batterier till Workabouts dockningsstation är
givna i den, med dockningsstationen, medföljande manualen.

Inkoppling av Workabout till elnätet.
Du kan inte koppla in en nätadapter direkt till Workabout. Du måste ansluta Workabout till en
dockningsenhet och sedan koppla nätadaptern till denna. Se vidare under rubriken ”LIF-PFS uttag”
senare i detta kapitel för mer information.

När Workabout in inkopplad till nätspänning, så lyser LED-indikatorn för Extern strömförsörjning
grönt.

Om Workabouts dockningsstation.
Workabouts dockningsstation förser Workabout med ström och laddar Ni-Cd batterierna (om monte-
rade) samtidigt.

Detaljerade instruktioner om anslutning av Workabout ges i manualen som medföljer docknings-
stationen.

När Workabout är ansluten till dockningsstationen, så lyser LED-indikatorn för Extern strömförsörjning
grönt för att markera att den är försörjd av dockningstationen.
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Vad händer när strömförsörjningen är låg.
När  strömförsörjningen är låg visas meddelandet ”Main battery is low”. När strömförsörjningen är låg,
så har Workabout tillräckligt med kraft för att visa information på skärmen och acceptera data som du
knappar in på tangentbordet, men det är inte säkert att den klarar att spara informationen på en SSD
eller att överföra information till en annan enhet, t.ex en printer, via sin kommunikationsport.

Om du försöker att göra något som Workabout inte har kraft att utföra, så kommer den automatiskt att
slå av. Du bör placera nya AA batterier, nyladdade Ni-Cd batterier eller ansluta Workabout till nätet
(via LIF konverterare och Psion nätadapter) innan du försöker använda den igen.

När effekten i huvudbatterierna når väldigt låga nivåer, så kommer Workabout att
automatiskt slå av sig själv och du kommer inte att kunna använda den innan du har bytt
till nya batterier. Backup batteriet kommer emellertid säkerställa att ingen information
går förlorad i det interna minnet för flera dagar framåt.

Program som körs på Workabout kanske tillåter att du kontrollera effekten på batterie-
rna, kontakta din programutvecklare för detaljer.

Effektförbrukning
Workabouts effektförbrukning beror av vilka applikationer som körs och vilken extern utrustning som är
ansluten. Användare av t.ex bakrundsbelysning eller en printer via den interna expansionsporten kom-
mer att reducera huvudbatteriernas livslängd dramatiskt. Kontakta din programutvecklare för mer infor-
mation om batterilivslängd.

Workabout slår automatiskt av sig själv när den inte används för att spara batterier. Den förinställda
avstängningstiden är 5 minuter. Denna tid är emellertid möjlig att styra från programmen. Du bör kon-
takta din programutvecklare för mer detaljer om den automatiska avstängningen av din Workabout.

Ingen information förloras när Workabout slås av automatiskt. När du slår på den igen,
kan du fortsätta där du var.
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Workabouts komponenter
Följande av Workabouts komponenter beskrivs i denna del:

• LCD Skärmen
• Det numeriska tangentbordet
• Solid State Disk (SSD) enheterna
• Summer
• LIF-PFS anslutningen
• Interna expansionsportar

LCD Skärmen

Visad text
Dina program kanske tillåter dig att ändra storlek på visad text. Om de gör det, så kommer du genom
att trycka en viss kombination tangenter att kunna ”zooma in” eller ”zooma ut” och därigenom öka eller
minska storleken på bokstäverna.

För de inbyggda programmen trycker du [Psion-Z] för att zooma in och [Shift-Psion-Z] för att
zooma ut.
Zooma ut (gå från en stor till en mindre storlek) vill åter visa informationen som kommer att förflyttas
utanför displayen vid en större storlek.

Ljuskontrast
Displayens inställning av kontrast reglerar hur ljust eller mörkt informationen på Workabouts skärm vi-
sas. Det finns 16 olika inställningar på kontrasten. Du kan därmed finjustera skärmens visning av infor-
mation så att det passar dina önskemål.

För att justera kontrasten trycker du helt enkelt på knappen för reglering av kontrast till dess att
skärmen visar önskad nivå. Tryck ner [Shift] och knappen för reglering av kontrast samtidigt, för att
förändra kontrasten i omvänd riktning.

Bakgrundsbelysning
Workabout är försedd med bakgrundsbelysning för att underlätta avläsning av information för dig under
dåliga belysningsförhållanden.

För att slå på bakgrundsbelysningen trycker du in knappen för bakgrundsbelysning. Genom att
trycka in knappen ytterligare en gång slår du av bakgrundsbelysningen.

Bakgrundsbelysningen slås automatiskt av när Workabout slås av. Den slås emellertid inte automatiskt
på igen när Workabout slås på. Anledningen är att förhindra oavsiktlig användning av funktionen och
därmed slöseri med batteridrifttiden. Observera att det är möjligt att förändra detta genom utformningen
av programmen.

Viktigt! Bakgrundsbelysningen är inte avsedd för att användas kontinuerligt. Den slås automatiskt av
när Workabout har varit overksam under en viss tidsperiod för att spara batterierna. Tidsperioden styrs
av programmen. Kontakta din programutvecklare för mer information om kontroll av bakgrunds-
belysning.
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Tangentbordet

Tangentbordet har 57 tangenter vilket visas nedan.

De huvudsakliga manövereringstangenterna – On (på), Arrow (pil) och Enter (verkställ) – är gula. De är
placerade så att du kan nå dem med tummen när du håller Workabout i handen för att underlätta
enhands-manöverering. Om du vill använda de accentuerade tecknen ovanför tangenterna, så skall du
välja optionen ”Special keyboard” under menyn ”Control” i kommando enheten. De accentuerade
tecknen matas sedan in genom att du trycker ner [Psion] och den önskade tangenten samtidigt. Om du
önskar stort accentuerat tecken, så trycker du ner [Shift-Psion] och den önskade tangenten.

För information om kundanpassade tangentbord kontaktar du din Psion leverantör.
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Beskrivning av vad tangenterna för specialfunktioner är visas inte på maskinens hölje. Nedan be-
skrivs hur några av dessa tangenter används.

Funktion Användning
ON Slår på Workabout när den är avslagen.

OFF Slår av Workabout när den är påslagen.

CONTRAST Kontrollera kontrasten på LCD skärmen.

BACKLIGHT Slår på och av bakgrundsbelysningen på Workabouts
skärm

ESC Styrs av programmen. Kontakta din programutvecklare för
detaljer. En typisk funktion i texteditorm är att den tömmer
en rad på tecken när maskinen är påslagen.

ENTER Styrs av programmen. Kontakta din programutvecklare för
detaljer. I kommando-enheten är en typisk funktion att den
avslutar en rad av textinmatning och i en texteditor att den
påbörjar en ny rad med text.

DELETE Styrs av programmen. Kontakta din programutvecklare för
detaljer. En typisk funktion i kommando enheten och i en
texteditor är att den raderar det senast inmatade tecknet.

TAB Styrs av programmen. I en texteditor flyttar
den normalt sett markören till nästkommande tab-position.

MENU Styrs av programmen. Kontakta din programutvecklare för
detaljer.

SPACE Skapar ett mellanrum mellan två tecken i en inmatad text.

SHIFT Ger tillgång till stora bokstäver; tryck Shift
och en bokstavstangent för att få en stor bokstav.

CONTROL Styrs av programmen. Kontakta din programutvecklare för
detaljer.

PSION Agerar som en accelerator tangent i kombination
(Special funktioner) med andra tangenter.

ARROWS(pilar) Flyttar markören runt på skärmen. På kommandorader
återkallar piltangenterna föregående kommandon så att du
kan  utföra kommandot ytterligare en gång utan att behöva
skriva in det igen.

Tangent
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Funktion Användning

TASK Tryck [Psion] och [Tab] samtidigt för att löpa
i genom alla aktiverade program och pågå-
ende arbetsuppgifter i Workabout. Det hän-
der inget förrän åtminstone två arbetsupp-
gifter pågår samtidigt.

CAPS LOCK Tryck [Psion] och [Space] samtidigt för att
ställa om tangentbordet till stora bokstäver.

HELP Tryck [Shift] och [On/Esc] samtidigt för att
aktivera denna funktion. Funktionen styrs
av programmen och kan erbjuda hjälptext
för det aktiva programmet. Kontakt din
programutvecklare för mer information.

HELP INDEX Tryck [Shift], [On/Esc] och [Ctrl] samtidigt för
att aktivera denna funktion. Funktionen
styrs av programmen och visar index över vilka
hjälptexter som finns för det aktiva programmet.
Kontakta din programutvecklare för mer infor-
mation.

BATTERY INFO Visar information om gällande batteristatus
för Workabout.

Kombinations tangenttryckningar

Följande lista visar kombinations tangenttryckningar som ger tillgång till olika inbyggda special-
funktioner i Workabout. Dessa visas inte på Workabouts hölje.

Tangent
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Solid State Disk (SSD) enheterna

Workabout har två Solid State Disk (SSD) enheter, vilka tillåter utökad kapacitet för lagring av data på
Solid State Disks (SSDs). SSDs är en from av datalagring som är kompakt och har hör säkerhet. Has-
tigheten för dataöverföring är betydligt snabbare än med vanliga floppy disketter till PC och är jämför-
bar med dataöverföringen från många datorers hårddiskar.

Workabouts SSD enheter är placerade i SSD/batteri-enheten com kan dras ut från övre delen av
Workabout, vilket visas i skissen nedan:

Den övre SSD enheten går under beteckning A
och den undre B.

Stoppa in en SSD:

1. Tryck ner knappen för att frigöra SSD/
batteri-enheten och dra ut denna till dess
att SSD enheterna är synliga.

2. Skjut in SSDn  i spåret – pilen i fram
ändan ska peka i spårets riktning. Skjut
sedan igen SSD/batteri-enheten.

Ta ur en SSD görs i omvänd ordning: Tryck ner knappen för att frigöra SSD/batteri-enheten och dra ut
SSDn ur spåret och skjut sedan igen SSD/batteri-enheten.

Viktigt! Det är bäst att inte dra ut SSD/batteri-enheten medan Workabout arbetar mot SSD enheten.
De flesta programmen är dock utformade för att förhindra att du förlorar ej inskrivna data och kommer
att uppmana dig att sätta tillbaka den SSD som du har tagit ur Workabout medan denne skrev informa-
tion till eller läste information från SSDn.
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Summer

Workabout har en inbyggd summer för att avge ljud som styrs från programmen. Kontakta din
programutvecklare för mer detaljer.

LIF-PFS uttag

Workabout är försedd med ett LIF-PFS uttag i botten av enheten. Detta uttag kan användas för att
ansluta Workabout till:

• Nätadapter som via en LIF konverterare (levereras med dockningsenheten) förser Workabout
med nätström.

• Workabout dockningsstation, så att Ni-Cd batterier i Workabout kan laddas utan att ta ur dem
ur maskinen.

• Andra datorer och enheter, t.ex printer som kopplas in och kommunicera via en seriell port. För
att kunna utnyttja LIF-PFS uttaget för detta ändamål behöver du ansluta en Psion 3Link(kabel)
till en LIF konverterare och sedan koppla LIF konverterare till Workabouts LIF-PFS uttag.
3Linken kommer att fungera som Workabouts port C.

• Andra datorer och enheter, t.ex printer, kan anslutas och kommunicera via en parallell port. För
att använda LIF uttaget för en parallell kommunikation behöver ni en LIF konverterare och
Psion Parallell 3Link (parallell kabel), kontakta din Psion leverantör för mer information.

LIF konverterare
En LIF konverterare levereras som en del av dockningsenheten. Nätadaptern och 3Link (kabel) kan
beställas från din Psion leverantör.
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Interna expansionsportar
Workabout stödjer Interna expansionsportar, vilka tillåter anslutning till andra datorer och enheter via
expansionsenheter. Den kan förses med följande stadardiserade expansionsenheter:

• RS-232 AT & RS-232 TTL gränssnitt (användbara för anslutning till ett antal olika enheter, t.ex
standardiserade etikettavläsare).
Port A: RS232
Port D: True data (TTL)
Port G: Inverted data (TTL)

• Etikettavläsare & RS-232 AT gränssnitt
Port B: RS232
Port E: Etikettavläsare

Etikettavläsare & RS-2323 TTL gränssnitt är ej tillgängligt.

Etiketter på Workabout visar vilka (om några) expansionsenheter som är monterade.

Viktigt! Strömledningen som ligger i kabeln från den yttre enheten får ej överstiga 200mA.

Säkring
Workabout är skyddad mot skador orsakade av dess batteriernas strömförsörjning genom en huvud-
säkring. Denna är placerad i närheten av huvudbatterierna  i SSD/batteri-enheten. Under normala om-
ständigheter ska du aldrig behöva byta ut den, men någon av följande händelser kan fä säkringen att
lösa ut:

• Batterier som placeras felaktigt och där ett mekaniskt fel har uppstått på de delar som ska för-
hindra att batterierna ska kunna få kontakt om de är felaktigt monterade.

• En kortslutning tvärs över huvudbatterierna.

• Ett fel på Workabout som framkallar alltför högt strömflöde från huvudbatterierna.

Om säkringen går, så kommer Workabout att tappa strömförsörjningen och du kommer inte att kunna
använda den med strömförsörjning från batterier förrän säkringen har bytts ut.
Byt ut säkringen (Glassäkring  F 1.25A L250V).  Om säkringen går direkt igen kontakta din
Psion leverantör för kontroll/service.
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Data - databas

I Workabout databas är inmatningsfältet indelat i rader, där inledningen på raden beskriver vilken infor-
mation som ska matas in. Under menyn EDIT finns optionen ändra beskrivning (EDIT LABELS) vilket
gör det möjliggör en anpassning av den inledande texten till den typ av information som man önskar
mata in. Beskrivningen för inmatningsraderna kan aktiveras respektive gömmas genom optionen HIDE/
SHOW LABELS.

Lägga till, uppdatera och flytta inmatnningsfält.

Vid första tillfället som Workabout används, visas en meny i vilken namn och adress ska fyllas i.

När informationen är inskriven, så kan du trycka [Shift-
Psion-F] för att komma till meny ”Find” För att växla till ett
inmatningsfält behöver ni bara finna det (Find) och sedan
hoppa till menyn ”Update” genom att trycka [Shift-Psion-C].

Som du just sett, så finns det en meny för varje ändamål som du kan tänkas vilja utföra:
Lägga till, finna och uppdatera ett inmatningsfält. Olika valmöjligheter under menyn ”Entry” tillåter dig att
välja mellan olika menyer. Texter i nedre delen av displayen informerar om vilken meny du befinner dig i
och vad du kan göra.

För att flytta ett inmatningsfält måste du finna det och sedan trycka [Psion-D], (alternativt välja optionen
radera inmatningsfält ”Delete Entry” under meny ”Edit”) eller tryck knappen [Delete].

Sökning
Du kan bara söka efter ett inmatningsfält eller information i ett inmatningsfält från menyn ”Find”. Den
sökta texten som du matar in kan finnas oavsett vilken rad och inmatningsfält som den finns på, såvida
du inte har begränsat sökområdet till vissa specifika rader med optionen ”Find by label” under menyn
”Search”. I det senare fallet kommer informationstexten i nedre delen av displayen att visa vilka rader
du söker på, t.ex ”Name” i stället för ”Find”.

Om en text motsvarande den sökta hittas, så visas
inmatningsfältet. Om det finns mer än ett matchande
inmatningsfält, så kan du trycka på [Enter] för att se dem en
efter en. Om inget matchande fält hittas eller om det inte finns
fler matchande fält, så visas följande meddelande inget funnet
”Not found” eller inget mer funnet ”No more found”.
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Hoppa direkt till ett inmatnigsfält

Inmatningsfälten i databasen är numrerade. Det nuvarande fältets nummer, tillsammans med det totala
antalet fält, visas i nedre högra hörnet av displayen, t.ex 1/13 (inmatningsfält 1 av 13) som i den ovan
visade bilden. Om du vet numret på ett fält, så kan du hoppa direkt till det med optionen ”Jump to
entry” under menyn ”Search”.

När du uppdaterar och sparar ett inmatningsfält, så flyttas det till slutet av databasfilen,
vilket medför att fältets nummer ändras till det sista av alla nummer i filen.

Komprimering av en databasfil

Utrymmet som används av ett ändrat eller raderat databasfält kommer inte automatiskt att bli tillgängligt.
Det finns en option under menyn ”File”´, vilken tillåter er att komprimera databasfilen manuellt.

Viktigt”! Du kan inte komprimera databasfiler som är sparade på ”Flash SSDs”. Du måste kopiera
dessa till Workabouts interna disk och komprimera dem där, för att sedan formatera ”Flash SSD” innan
ni kopierar tillbaka filen igen. Alternativt kan du använda optionen ”Save as” för att skapa en ny kom-
primerad kopia av filen på ”Flash SSD”.

Andra användbara funktioner

• Optioner under menyn ”Display” tillåter dig att ändra det sätt på vilken information visas. Du
kan t.ex gömma all radinformation.

• Optionen ”Merge in” under menyn ”File” tillåter dig att slå samman inmatningsfält och/eller
visningsinställningar från en annan databasfil. Du kanske vill skapa en enstaka databasfil från två
separata eller kopiera inställningar från en annan databasfil in till den aktiva, så att båda filerna
visas likadant.

• Optionen ”Save” under menyn ”File” tillåter dig att spara en databasfil som vanlig text med rad-
brytningar istället för som separata fält. Detta kan vara användbart när du vill använda informa-
tionen från databasfilen i andra tillämpningar.

• Optionen ”Bring text” under menyn ”Edit” kan användas för att skjuta in text som är markerad i
andra tillämpningar eller som befinner sig vid markörens position andra databasfiler.
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ALLMÄNT OM FILHANTERING I WORKABOUT

Formatering av diskar
Radering av diskar

Kopiering och namnbyte av datafiler
Skapa bibliotek
Svenska tecken
Ställa klockan

Avsluta program
Nödstopp vid hängning
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Så här gör du för att formatera
1. Ställ dig i huvudmenyn. (Gå ur GEODOS ).
2. Tryck högererpil och markera den första

filen under ikonen med Hängmappar.
3. Tryck på [Tab]

4. Nu är du inne i Workaboutens filhanterare.
5. Tryck [högerpil] ett antal gånger tills det

står  ”Disk B”

6. Markera de filer du vill kopiera genom att
hålla ned [Shift] och och sedan trycka
[Nedåt pil]

7. De filer du har valt kommer att ha en bock
efter filnamnet 

8. Om du vill ta bort förbockningen ställ dig
på filnamnet, håll ned [Shift] tryck sedan på
[Upp eller Nedåt pil].

9. Tryck  [Meny]
10. Tryck [Enter]
11. Tryck [Nedåt pil] så att du står vid

”Name”.
12. Tryck [I] för att välja internminnet.
13. Tryck [Enter].

Formatera diskar

En flash disk blir så småningom full. Även om du har raderat ett antal Job, finns data kvar på
disken. När du raderar försvinner alltså filen från systemet men inte fysiskt på disken.
Det kan vara en god ide att kolla hur mycket  utrymme du har kvar vid dagens början så att du
inte får ett meddelande om ”Disk full” när du står i skarpt läge.
Ett bra sätt att jobba kan vara att ha 2 st flash diskar. Du har då möjlighet att hålla dig med
backup på dina data.  Är du ute på ett Job där det absolut inte får hända något med inmätta
data så kan du nå en mycket hög data säkerhet genom att kontinuerligt säkerhetskopiera dina
data och sedan förvara dina flash diskar på olika ställen. På detta sätt skyddar du dig även mot
brand och stöld.

Viktigt! När du formaterar en disk raderas all information på disken. Du
måste därför kopiera dina Job filer innan du  formaterar.
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Om det redan finns en fil med ett visst namn i
destinations biblioteket får du en fråga om du vill
skriva över filen eller inte. Om du väljer
”Overwrite all” kommer alla filer att skrivas
över. Använd detta alternativ med viss försiktig-
het.

Nu bör du stå i huvudfönstret igen.

1. Tryck [Tab] och kolla att dina filer
hamnat på rätt ställe i internminnet.
När du väl har startat formateringen
förlorar du all information.

2. Tryck [Esc]
3. Tryck [Meny]
4. Tryck [F]  (Disk_Format disk)
5 Tryck [Enter]
6. Tryck [B] för att formatera B disken.
7. Om du vill kan du ge din disk ett namn så

att du kan identifiera den.
8. Tryck [Enter]
9. Nu får du en säkerhets fråga: ”Delete all

files on ”[B]”?” Om du trycker [Y]
börjar formateringen. Är du osäker tryck
[Esc] och kolla att du har dina filer i
internminnet eller på en annan dator.

10. Nu tar det en liten stund och sedan är din
disk formaterad.

11. Nu kan du kopiera tillbaka dina filer.
12. Ställ dig vid ”Mapparna”
13. Tryck [Tab]

Nu kan du välja att kopiera tillbaka informatio-
nen filvis eller biblioteksvis. Se nästa sida.

Formatera diskar forts.
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Om du vill kopiera tillbaka enstaka filer
gör du så här:

1. Markera de filer du vill kopiera genom att
hålla ned [Shift] och sedan trycka [Nedåt
pil]

2. De filer du har valt kommer att ha en
bock efter fil namnet 

3. Vill du ta bort förbockningen ställ dig på
filnamnet håll ned [Shift] tryck sedan på
[Upp eller Nedåt pil].

4. Tryck  [Meny]
5. Tryck [Enter]
6. Tryck [Nedåt pil]
7. Tryck [B]
8. Tryck [Enter].
9. Nu kopieras all filer från Internal \DAT\

till B:\DAT\
10. Din disk är nu klar för användning igen.
 

Om du vill kopiera hela biblioteket gör du
så här:

Kopiera alla filer från Internminnet \DAT\
till B.\DAT\
 
1. Ställ dig vid ”Mapparna”
2. Tryck [Tab]
3. Tryck [Upp pil] så att \DAT\ är markerat

4. Tryck [Meny]
5. Tryck [Enter]
6. Tryck [Ned pil]
7. Välj Disk B
8. Tryck [Enter]
9. Nu kopieras alla filer över från

internal:\DAT\ till B:\DAT\
10. B-disken är nu  formaterad och klar för

använding.

Formatera diskar forts.
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Filhanteraren
Med hjälp av filhanteraren kan du:

• Radera filer
• Kopiera filer
• Byta namn på filer
• Skapa nya bibliotek/mappar
• Radera hela bibliotek/mappar.
Viktigt! Om du tar bort ett bibliotek raderar du även alla filer som finns i det biblioteket. Du får
en varning innan. Detta är ett kraftfullt kommando.

Det finns två sätt att arbeta med filer i Workabouten.
Direkt från systemfönstret eller via en Filhanterare
Filhanteraren använder du när du vill leta igenom dina diskar eller när du vill radera/kopiera flera
filer åt gången.
Om du vill radera/kopiera/byta namn på en fil markerar du filen under den ikon där filen finns.
T.ex en JOB fil som finns i dat.
1. Tryck [Menu]
2. Under menyfliken ”File” hittar du Copy file - Delete file - Rename file
3. Välj alternativ
4. Tryck [Enter]
5. Du får alltid en varning med en dialogbox innan du påverkar en fil

Genom att trycka på höger eller vänsterpil byter
du disk.

Om du vill vill gå upp en katalog nivå trycker du
på [Uppåt pil] tills  ” \” (En rad ovanför \DAT\)
är markerat. Tryck sedan på [Enter] för att
hoppa upp en nivå.

Om du t.ex står på disk internal och har flyttat
upp till grundnivån kan din interna disk ha detta
utseende. (Det kan även enbart finnas det
översta ” \ ” om du inte har har några bibliotek
eller filer)

Överst ser du vilken disk samt hur mycket minne
som är ledigt på din disk. När ” \ ” står ensamt i
mitten betyder det att du är på första nivån
”Under roten”.

Filhanteraren i Workabouten kommer du åt om du från huvud fönstret trycker på [Tab].
Du hamnar i den arbetskatalog som tillhör den markerade ikonen. Om du står vid ”Mapp” ikonen
hamnar du i ”Dat” katalogen.
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Ofta vill man radera eller kopiera flera filer på
en gång. För att göra det skall du sätta en bock
efter filnamnen på de filer du vill kopiera/radera.

1. Gå in i biblioteket med de filer du vill
arbeta med.

2. Svartmarkera filnamnet på första filen du
vill kopiera/radera osv.

3. Håll ner [Shift] tangenten.
4. Tryck på [Nedåtpil] eller [Uppåtpil].
5. Nu har du satt en bock efter filnamnet
6. Om du vill bocka av flera filer fortsätter

du att hålla [Shift] nere och trycker
upprepade gånger på [Nedpil]

7. Vill du hoppa över en eller flera filer:
Släpp  [Shift] och flytta markeringen till
nästa fil du vill bocka för

8. Håll ner [Shift] och tryck [Nedpil]
9. När du är klar kan det se ut så här

Vill du ta bort förbockningen.

1. Ställ dig på filnamnet håll ned [Shift]
2. Tryck sedan på [Upp] eller [Nedåt pil].
3. Nästa steg är att trycka på [Meny].
4. Du kan nu göra följande val:

• Copy file. (Kopiera en eller flera
filer)

• Delete file. (Radera en eller flera
filer)

• Rename file.(Byt namn på en fil)

De andra meny valen gäller för ett bibliotek
eller en fil i taget.

Filhanteraren forts.
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Detta är meny valet som datorn alltid väljer först.
Om du vill kopiera filer tryck [Enter].
Vill du radera tryck [Nedåt pil] eller [D] följt av
[Enter].
När du har tryckt [Enter] bör det se ut så här:

Nu skall du välja vart du vill kopiera dina filer.
 
1. Först väljer du disk. Om du vill kopiera till

samma disk hoppar du direkt till ”Name”
2. Om du vet sökvägen kan du skriva in den

under name: T.ex. \test\proj
3. Om du vill leta upp ett bibliotek.Flytta

markören till ”Name” och tryck sedan på
[Tab]

4. Nu öppnas ett nytt filhanterings fönster.
5. Använd piltangenterna och gå till det biblio-

tek och till den disk dit du vill kopiera dina
filer.

6. Markera katalog namnet i det biblioteket.
7. Tryck [Enter].
8. Det föregående fönstret dyker åter upp.

Om du nu trycker [Enter] kommer dina filer
att kopieras.

9. Om det redan finns en fil med ett visst namn
i destinations biblioteket får du en fråga om
du vill skriva över filen eller inte. Om du
väljer ”Overwrite all” kommer alla filer att
skrivas över som har samma namn. Använd
detta alternativ med viss försiktighet.

Kopiera filer



29

Geodos - WorkaboutHandbok

Radera filer
När du vill radera en eller flera filer väljer du filer på samma sätt som när du vill kopiera.

 
1. Du trycker på [Tab] från huvudfönstretför

att komma in i filhanteraren. Sedan letar
du upp den fil du vill radera eller bockar
för ett antal filer som skall raderas.

2. När du har valt fil/filer trycker du på
[Meny] och väljer ”Delete file”.

3. Nu kommer det upp en ruta där du kan
kolla att du har  valt rätt fil. Om du har
bockat för filer står det ”Tagged files” som
filnamn.

4. Tryck [Enter]

5. Du får en säkerhets fråga som du skall
kvittera med [Y] om du vill radera

6. Om du trycker [On/Esc] avbryter du
filhanteraren.
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1. Ställ dig i huvudmenyn.
2. Tryck på [Tab] för att komma in i fil

hanteraren
3. Leta upp filen som du vill byta namn på.
4. Tryck [Menu]
5. Tryck [R](File-Rename file)

6. Nu får du upp en dialogruta där du kan
skriva in det nya namnet.

7. Tryck [Enter]

Byta namn på filer
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1. Ställ dig vid databasikonen
2. Tryck på [Tab]

3. Tryck på [Meny]

4. Gå ned till ”Read only”
5. Växla med höger - vänster pil mellan 

Yes = Skrivskyddad 
No = Ej skrivskyddad

Skrivskydda en fil
Ibland vill man skydda en fil så att man inte av misstag kan skriva i den eller radera den. I Psion finns
en funktion för att skrivskydda en fil. Pbanken är kanske ett exempel på en fil som man ibland vill
skydda från överskrivning eller radering.
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För att lätt komma åt de Svenska tecknen:
 
1. Å = [Shift] + [Ctrl] + [+]
2. Ä = [Shift] + [Ctrl]+ [ / ]
3. Ö = [Shift] + [Ctrl] + [ * ]
4. å =  [Ctrl] + [+]
5. ä =  [Ctrl] + [ / ]
6. ö =  [Ctrl] + [ * ]

Svenska tecken

Det finns två sätt att skriva svenska tecken på din Workabout.

Metod 1:
Det finns två ”Modes” för tangent bordet. I ”standard mode” används PSION tangenten som snabbvals
tangent. T. ex PSION tangenten +  ”D” tar dig direkt till Delete File.
I ”special mode” ger PSION tangenten de gul färgade tecknen som står ovanför bokstavstangenterna.
PSION + A = ä eller Ä (Om du har shift nere eller ej)

Byta keyboard mode
1. Tryck [Menu]
2. Tryck [Shift-Q]

(Ctrl-System Configuration...)
3. Tryck [Enter]
4. Tryck [Shift-T]

(System operation-Special/Standard
keyboard)

5. Tryck [Enter]

Metod 2:
Det andra sättet att komma åt Å, Ä, Ö och även en del andra special tecken är att använda [Ctrl]
tangenten. Om du håller ned [Ctrl] och sedan knappar in ett tal mellan 001 och 255 så får du
tecknet för det talet. Men du måste ge 3 siffror.  På sid 272 i den engelska manualen för
Workabout finns det en lista över ASCII koden.
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Om datum och klock formatet inte stämmer.
Ställ in rätt format för tid och datum

1. Tryck [Meny]
2. Tryck [T](Ctrl-Set time and date)
3. Tryck [Enter]

4. Ställ in klockan och datum
5. Tryck [Enter]

Ställa in klockan

Om du vill stänga av Psions interna program.

1. Tryck [Meny]
2. Tryck [X](Spec-Exit)
3. Tryck [Enter]

Stänga av program
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Om GEODOS hänger sig

1. Håll ned [PSION tangenten] ( Längst ned till vänster )
2. Tryck [On/ Esc]

Om inte detta hjälper finns det en kraftfullare åtgärd, men du får starta om Systemet och installera
om Geodos Ikonen.

1. Håll ned [Psion tangenten] + [Ctrl] och tryck på [Del]
2. Skärmen blir tom
3. Vänta tills det står ”Insert startup (Autoexec) SSD ...... ”
4. Tryck [Meny]
5. Tryck [S](Special-System Screen)
6. Tryck [Enter]
7. Tryck [Meny]
8. Tryck [I](Apps-Install)
9. Tryck [Enter]
10. Välj disk A, B eller Internal beroende på var du har ditt program eller din uppgradering
11. Installations filen skall heta:
12. A disken = Geodos.opa
13. B disken = Geodosb.opa
14. Internal = Geodosi.opa
15. Tryck [Enter]

Om inte [Ctrl] + [Psion tangenten] + [Del] hjälper - ta ut batterierna (Både penncell och
backupbatteriet) Om du gör detta tappar du all information i internminnet.
Låt Workabouten ligga i ca: 5 min. Stoppa sedan i batterierna och tryck på [On/Esc]
och börja om med att installera programmet.
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INTRODUKTION TILL GEODOS
Här följer ett par övningsexempel exempel så du snabbt kan komma igång och använda ditt system.
Men vi vill dock betona att all mätning bygger på att du som användare har god kontroll över situatio-
nen. En mätning blir aldrig noggrannare än den svagaste länken i din mätning. Du kommer aldrig att
mäta 100 % rätt. Men du kan med hjälp av GEODOS få en mycket god kontroll över hur noggrant du
har mätt och därmed kan du mäta med så hög noggranhet som din utrustning tillåter.
När vi gjorde stommen till GEODOS fanns en grundtanke.
- Man skall bara behöva att trycka på EN knapp för att få fram önskad data om en punkt.
Med detta som mål har vi skapat VISA DATA. Funktionen består av ett antal fönster som visar utsnitt
av databasen. Vissa av dessa fönster startar ocskå en eller flera subrutiner och gör en beräkning med
den aktuella punkten som underlag.
Det kanske mest använda varianten av detta är fönster 2 som visar punktens A B C mått i förhållande
till ett valt refrensobjekt.
VISA DATA gör att GEODOS blir ett oerhört flexibelt system. Det finns många möjligheter och vägar
att ta sig fram till ett resultat. Genom att kombinera olika underprogam kan du som användare lösa de
problem som du ställs för ute i ditt dagliga arbete.

När du har gjort övningarna bör du kunna:

• Skapa ett lokalt koordinatsystem på en plats.
• Mäta in ett antal punkter i ditt lokala system.
• Göra fria stationer från dina inmätta punkter.
• Sätta ut punkter i det lokala systemet.

Några saker att komma ihåg:

• Tryck Enter när du har gjort ett val i en meny
• För att flytta dig mellan inmatningsfälten i dialogrutor använder du uppåt respektive nedåt pil.
• Om ett val i en Dialogruta är omgärdat av pilar betyder det att du kan använda Höger - Vänster

piltangent för att välja. Du kan också trycka på första bokstaven i önskat val.
• Tryck inte [Enter] i  en dialogruta innan du har fyllt i de uppgifter du vill ha med.

DEL 1
• Första start
• Starta GEODOS och skapa ett nytt job.
• Konfigurera.
• Registerera koordinater.
• Etablera ett lokalt koordinatsystem.
• Fri stationsuppställning - Generellt, Skärbindning, Helmert, Inskärning
• Inmätning av punkter
• Utsättning av punkter
• Mätning mot referensobjekt
• Funktioner i VISA DATA
• Grafikfunktioner
• Använda kodtabeller
• Filöverföring till/från PC



36

Geodos - WorkaboutHandbok

Första Start

Läs kapitel Introduktion Workabout, sid 3-32, för att lära dig datorns grundläggande funktioner.
Installation av program

Välj = Välj med hjälp av piltangenterna i menyn på bildskärmen.
Tryck = Tryck på tangent på tangentbordet.
Sätt in GEODOS programmodulen i port A, övre porten och DATA modulen i port B, undre porten.

1. Tryck [On/Esc]

2. Tryck  [Menu]

3. Välj ”System screen”

4. Tryck  [Menu]

5. Tryck [I] (Apps-Install)

6. Välj  ”Disk A”, så visas ”Geodos.opa”.

7. Tryck  [Enter]

8. Nu är GEODOS installerat.

9. Välj  ”Geodos”

10. Tryck  [Enter]

När Du ser ordet Geodos med små bokstäver betyder det att en konfigurationsfil är
installerad. Ibland efter programuppdatering är det nödvändigt att göra ny kon-
figurering i Geodos. Radera då först den gamla med hjälp av File och Delete från
huvudmenyn.
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1. Markera GEODOS
2. Tryck [Enter]

3. Skriv in ett namn vid "Job name:"
4. Tryck [Enter]

5. Om du får en fråga om "Skapa nytt jobb"
• tryck [Enter] för att skapa nytt job
• tryck [Esc] för att avbryta
Om du tryckt [Enter] skapas ett nytt job
på din B Pack

6. Nu är du inne i GEODOS huvudmeny

Starta GEODOS och skapa ett nytt job.

Med job menas en fil på din Workabout som innehåller mätdata och/eller koordinater mm.
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1. Ställ dig i GEODOS huvudfönster.
2. Tryck [F] (Spec-Version)

om du vill ändra språk
3. Tryck [Enter].
4. Växla språk med piltangenterna.
5. Tryck [Enter].

6. Tryck [C](Mätn-Konfig)
7. Tryck [Enter]
8. När du konfigurerat klart avslutar du med

att trycka [Enter]

Konfigurera
Välj vilken typ av datainsamalare du vill använda.
Beroende på vad du väljer kommer du att få upp
nya undermenyer med ytterligare val.
• Manuell - Inga undermeyer
• TotalStation - Undermenyer
• Level - Undermenyer
• GPS - Undermenyer
• Digitizer - Undermenyer
• Ekolod - Inga undermenyer
• DistM  - Undermenyer

Instrument
Här väljer du vilket märke och typ av ut
rustning  om du skall använda dig av. T.ex
Totalstation,  Digitizer, Level  eller GPS.
I detta exempel skall du konfigurera för
manuell inmatning.

Codfil
Om du vill använda en kodlista anger du
namnet på filen här.

HgtMeas
Ange om du vill använda höjd mätning.

Vinkelenhet
Ska visa samma vinkelenhet som är  inställt
på din totalstation.

I/O-Port
A - Porten upp till höger
C - Via LIF kontakten i botten på PSION

LenScale
Här kan du ange ett värde som korriegerar
för skalfel i längd mätningen. (Är i de flesta
fall - 1)

Konfigurera
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1. Gå in i GEODOS och aktuellt job.
2. Tryck [P] (Databas-Punktreg)
3. Tryck [Enter]

4. Ange punktnummer och kod
5. Tryck [Enter]

6. Ange koordinater
7. Tryck [Enter] för att lagra - [Esc] för att

göra om
8. När du är klar och har tryckt [Enter] för

att lagra sista punkten  trycker du [Esc]
två ggr. för att avsluta punktregistreringen.

Punkttnummret räknas upp med 1

• Vill du att punktnummret skall räknas upp/
ner med ett annat tal än 1 t.ex med 10
anger du punktnummret "100 > x ". Psion
tolkar detta som att punktnummret skall
räknas upp med x. Om du skriver
" 100 < x " kommer punktnummret att
räknas ner.

• Vill byta punktnummer tryck "Esc" för att
få fram dialogrutan med punktnummer och
kod.

Registrera koordinater

Existerar redan punktnummret får du upp en
undermeny
New Pno - Nytt punkt nummer
Erase Exist.Pnt - Radera existerande punkt
DisablePnoChk - Tillåter dubbla punktnummer
MeanVal - Medeltalsbildning
Intersect - 2 Punkters Avskärning
GPS-SingleAdjust- GPS inpassning mot känd
punkt. Efterföljande inmätningar(punkter) korrige-
ras  med aktuell inpassning.
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Registrera en punktbank

Du kan lagra dina gemensamma punkter i en speciell fil som kallas PBANK.
De punkter som lagras i PBANK kan sedan hämtas från valfritt JOB genom att ange ”+” före sökt
punktnumer.
Vill du söka en punkt i aktuellt JOB ange ”*” istället för punktnummer.

Registrera nya punkter i en PBANK.

1. Ange JOBnamn för din PBANK,
 tryck [Enter]

2. Välj PunktReg under fliken DataBas,
tryck [Enter].

3. Registrera önskade koordinater.
Ange X,Y och eventuellt Z,
bekräfta inmatning med [Enter].

Använda punkter ur en PBANK.

1. Ange JOBnamn för din PBANK,
tryck [Enter].

2. När du vill använda en punkt ur din
PBANK, sätter du ”+” framför önskat
punktnummer..

3. Koordinaterna för vald punkt visas,
i nedre vänstra hörnet visas texten
” From Pbank”.
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Punkterna 101-104 kommer senare att användas som polygonpunkter vid övningarna med fria stationer.

========================================= GEODOS = version 11.72.16 ==
Viker Data AB  Tel:031-447700
Box 181
S-433 23  PARTILLE
Job Name :XMP
============================================= 06 Mar 2003 16:02:50 ===

Koordinater
Pno         Kod/Anm             X           Y           Z         D

101         PP              1254.208    2012.292      48.342
102         PP              1474.381    2037.436      48.455
103         PP              1549.570    2422.217      58.369
104         PP              1198.366    2351.108      49.988
105         PP              1369.334    2226.645      50.560
201         GP              1205.225    1999.645       0.000
202         GP              1471.609    2137.629       0.000
205         GP              1383.892    2246.399       0.000
206         GC              1406.754    2451.076       0.000
207         GC              1526.037    2543.459       0.000
300         Skp             1415.006    2164.619       0.000
301         TP              1182.228    2044.042       0.000
302         TP              1367.551    2140.038       0.000
303         TP              1420.939    2217.732       0.000
304         TP              1434.489    2339.046       0.000
305         TP              1491.715    2440.986       0.000
306         TP              1601.615    2526.103       0.000
401         HH              1189.332    2134.935      40.000
402         HH              1300.101    2181.088      40.000
403         HH              1280.870    2227.242      40.000
404         HH              1243.948    2211.858      40.000
405         HH              1224.717    2258.011      40.000
406         HH              1178.563    2238.781      40.000
407         HH              1197.794    2192.627      40.000
408         HH              1170.101    2181.089      40.000
501         HH              1310.101    2351.088      37.000
502         HH              1370.101    2351.088      37.000
503         HH              1370.101    2431.088      37.000
504         HH              1310.101    2431.088      37.000

Exempel på en koordinatlista
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Arbeta med lokala koordinatsystem

Effektiv och säker mätning med GEODOS på PSION Workabout.

Eftersom vi i Workabouten alltid lagrar både koordinater och mätdata har du goda möjligheter att alltid
kontrollera och överbestämma din mätning. Om du är van att bara lagra mätdata för att sedan efter-
beräkna inne på ditt kontor så kanske det känns lite ovant med Workaboutens funktionssätt.
Om du tar för vana att antingen ta med dig koordinater ut eller att etablera ett lokalt koordinatsystem
så har du mycket större möjligheter att tidigt fånga upp eventuella felaktigheter.
Om du dessutom låter ditt koordinatsystem hänga ihop vid förflyttningar så kan du sedan transformera
hela din mätning inne på kontoret. Du har då ett antal möjligheter att efterbearbeta dina data. Skulle
det mot förmodan ha gått ”snett” någonstans så är det mycket lättare att leta upp felet och sedan
korrigera det.
 
 Stationsetablering

När du stationsetablerar talar du om för systemet vilka X - Y - Z koordinater som din totalstation
befinner sig på.
Viktigt! Om din stationsetablering blir felaktig kommer allt du mäter in eller sätter ut att
hamna fel.
Detta är alltså ett moment som förtjänar tid och omsorg. Tid som du sedan sparar in eftersom du
förlorar mycket tid om du måste göra om en hel mätning. Din inmätning eller utsättning kan aldrig få en
högre noggranhet än din stationsetablering. Hur mycket omsorg du skall lägga ned är givetvis beroende
på vilken noggrannhet som krävs vid respektive mätningstillfälle.

I stationsetableringens felkällor ingår t.ex:
• Mätfel
• Instrumentets onogrannhet
• Centreringsfel
• Prismat befinner sig inte exakt över mätpunkten
• Fel i dina utgångspunkter
• Avläsningsfel (Signalhöjd - Instrumenthöjd)

Det finns två huvudtyper av stationsetablering.
• Känd Punkt
• Fri Station, här finns 4 olika typer av mätmetoder.
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Känd Punkt
Du ställer upp och centrerar ditt instrument rakt ovanför en känd, markerad punkt.
Mät instrumentets höjd ovanför punkten. Detta värde matar du in under Ih = Instrumenthöjd.
Sedan mäter du mot ett bakobjekt för att bestämma riktningen mot norr och få en orientering som
GEODOS kan arbeta med.
Om du mäter mot ett bakobjekt där du kan mäta längden får du en kontroll av din station när pro-
grammet redovisar differansen mellan beräknad längd (Känd punkt - bakobjekt) samt den mätta
längden.
Ett specialfall av stationsetablering över känd punkt är när man använder sig av ett Kyrktorn eller
liknande som bakobjekt. Om du gör på detta sätt får du ingen kontroll av längderna. Har du valt fel
punkt ur punktbanken märks inte detta. En möjlighet att kontrollera att man är rimligen är på rätt punkt
är att ha en enkel gps med sig och kolla punkten med denna innan man etablerar. Det är inte ovanligt
att man använder sig av denna metod för stationsetabler - Känd punkt med vinkel mot bakobjektet -
men eftersom den inte innehåller någon form av kontroll skall den användas med förstånd.

Fri Station
Du mäter mot minst två objekt med kända koordinater. Programmet räknar sedan fram var instrumen-
tet befinner sig och redovisar de fel som har uppstått vid mätningen och koordinatberäkningen. Här får
du en fingervisning om storleksordningen på de fel som du kan förväntas få under din forsatta mätning.
Om du får för stora fel bör du göra om mätningen och undersöka var felet ligger.

Den fria stationsuppställningen har en mängd fördelar framför att ställa upp över känd punkt.

• Du kan ställa dig där det är bekvämt att mäta
• Du slipper alla centreringsfel som uppstår när du ställer upp över känd punkt.
• Du slipper felet i höjd som uppkommer när du mäter instrumenthöjden

Du måste dock vara nogrann med hur du centrerar ditt prisma över mätpunkterna samt mäta signal-
höjden noga. Glöm inte att ange signalhöjden i GEODOS.

I övningarna kommer vi att använda både känd punkt och fri station.

Som övningsexempel använder vi det fall när du kommer till ett område där det inte finns några kända
punkter att tillgå. Då väljer man att skapa ett lokalt koordinatsystem.

Det går till så här:

1. Välj en plats att börja mäta ifrån.
2. Registera 2 punkter att använda som stationspunkt samt bakobjekt. Ge stationspunkten lämpliga

värden på  X Y Z så du slipper negativa koordinater. Systemet hanterar negativa koordinater
utan problem men där är mera praktiskt att hantera ett system med positiva koordinater.

3. Gör stationsetablering över känd punkt med hjälp av dina två koordinater.
4. Mät in de punkter du kan nå från din första station.
5. Om du behöver flytta dig skall du mäta in och markera punkter som du kan använda vid nästa

stationsuppställning som blir en fri station.
6. Gör en ny stationsetablering
7. Mät vidare.
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1. Från GEODOS huvudfönster 
2. Tryck [S] (Mätn-Station)
3. Tryck [Enter]

4. Välj ”Känd Punkt”
5. Tryck [Enter] 

6. Ange den kända punktens punktnummer.
7. Mät intrumentets höjd över marken så

noggrant som möjligt.

8. Ange första bakobjektet i detta fall
punkt 102

9. Ange signalhöjden.
10. Tryck sedan [Enter].

11. Då vi har konfigurerat för manuell inmatning
av mätdata visas nu teoretiska data till
bakobjektet.

13. Mata nu in dina mätvärden i dialogrutan.
12. Tryck sedan [Enter].

13. Nu visas mätdata
14. Tryck [Enter ] för att godkänna mätdata

Om du har en totalstation får du de menyer som
hör till respektive instrument.. Mät sedan mot mot
ditt bakobjekt.

Stationsetablering över känd punkt
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dHL = Teoretiskt avstånd mellan kändpunkt och
bakobjekt minus det mätta avståndet.
dZ = Teoretiskhöjd på bakobjektet minus höjden
som har räknats fram vid mätningen
I detta exempel blir dHL litet eftersom
bakobjektet har koordinaterna 
X = 1474.381
Y = 2037.436
Punkten du mäter mot ligger i detta exempel
417.824 meter från instrumentet. 
Då du använder dig av polygonpunkter och mätt
avståndet till bakobjekten bör du få avikelser som
ligger inom mm - cm beroende på punkternas
inbördes kvalite.

1. Tryck [Enter] för att godkänna, [Esc] för att
backa.

 Om du trycker [Enter]  lagras de mätdata som
ligger till grund för din stationsetablering. Om du
skall använda dina mätdata för efterberäkning i ett
annat beräkningsprogram GEO - Kordab -
Topocad mfl. ska du trycka [Enter].
Ur dokumentationssynpunkt är det också bra att
lagra stationsmätdata så att du kan visa vad du har
gjort.
Nu är din stations etablering klar och programmet
återvänder till huvudmenyn.

Stationsetablering över känd punkt
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Fria stationsetableringar

När du gör en fri stationsuppställninger ställer du ditt instrument på en valfri plats. Du måste ha fri
sikt till minst två riktpunkter vid skärbindning och tre eller fler vid Helmert. (Läs mer om de olika
stationsetableringstyperna)

Prova gärna alla olika typer av stationsetablering så att du känner dig hemma med dem. Det är
viktigt att känna till vilka begränsingar respektive metod har för att undvika mätfel.

Viktigt! Om din stationsetablering blir felaktig kommer allt du mäter in eller
sätter ut att hamna fel.

Du har 4 olika alternativ för att beräkna din fria station. Samtliga metoder har sina för och nackdelar.
Det är därför viktigt att känna till när man bör använda respektive metod.

• SKÄRBINDNING med viktad längdutjämning.
• HELMERT-inpassning med koordinatutjämning enligt minsta kvadratmetoden
• ELEMENTUTJÄMNING enligt minsta kvadratmetoden
• INSKÄRNING med viktad koordinatutjämning

Du som alltid mäter exakt rätt kan välja vilken metod som helst. Då finns ju inga fel att ta hänsyn till
eller fördela. Men vi andra bör tänka på vilken typ av fel vi hanterar. Det finns ju i huvudsak tre
typer av fel : Grova, Systematiska och Tillfälliga fel. Innan vi utjämnar måste vi ha eliminerat de grova
felen. Det är de av typ avläsningsfel, centreringsfel, etc. De systematiska felen bör vi ha kännedom
om och i mesta möjliga mån eliminera innan utjämningen. T.ex. genom inställning av rätt ”ppm” och
prismakonstant, kalibrering av instrument etc. Det är de återstående tillfälliga felen som vi  ska
behandla så att vi kommer sanningen så nära som möjligt.
Vilken metod du bör välja beror bl.a. på hur dina utgångspunkter ligger. Men mest beror det på
vilken typ av fel Du vill utjämna. Skärbinding och Helmert inpassning ger enligt vår (SO:s)  erfaren-
het i de allra flesta fall mycket pålitliga resultat. Principen för  utjämningsberäkningarna är därvid
logiska och lätta att förstå. På följande sidor finns en sammanställning över de fyra olika metoderna:
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Fria stationsetableringar forts.

 Skärbinding

Helmert
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Fria stationsetableringar forts.

 Elementutjämning

 Inskärning
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1. Från GEODOS huvudfönster 
2. Tryck [S] (Mätn-Station)
3. Tryck [Enter] 

4. Välj ”FriStn”
5. Välj ”Skärbind”
6. Tryck [Enter]

7.  Ange Ih = Instrumenthöjd.
Om du inte vill återanvända stationen kan
du sätta Ih = 0. 
Tryck [Enter]

8. Ange punktnummer för ditt första bak
objekt i detta fall punkt 101. 
Om du vill bläddra i databasen sätter du en
*  vid punktnummer.
Vill du hämta en punkt från din punktbank
sätter du ett + tecken framför
punktnummret.

9. Ange signalhöjden.

10. I detta exempel använder vi manuell inmat-
ning av mätdata. Om du mäter med total-
station får du nu upp respektive instruments
menyer.

12. Tryck sedan [Enter].

13. Nu visas mätdata
Tryck [Enter] för att godkänna mätdata

 

Fri stationsetablering  med skärbindning
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14. Välj bakobjekt 2.
15. Tryck [Enter]

16. Ange mätdata för bakobjekt 2.

17. Kontrollera mätdata
18. Tryck [Enter]

19. När du har mätt och godkännt bakobjekt nr
2 räknar programmet ut koordinaterna för
din stations och redovisar avikelserna.
Kontrollen sker genom att den teoretiska
längden mellan bakobjekten jämförs med
den längd som beräknas ur vinklar och
längder. 
Mer information om mätningen finns
under menyerna Veiw och Edit.

20. Om din station är inom toleransen för
fortsatt mätning trycker du [Enter]
(Stn-OK)

Fri stationsetablering  med skärbindning forts.
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21. Ange ett punktnummer för stationen.
SCF anger skalfelet vid stationsetable-
ringen.

22. Tryck [Enter]

23. Nu visas koordinater för din stations-
punkt.
Kontrollera alltid rimligheten i värdena.

24. Tryck [Enter]
 

25. Svarar du Ja lagras alla mätdata som
tillhör stationen. 
När skall jag lagra ? När du behöver
kunna dokumentera din mätning
Om du skall kunna efterberäkna dina
mätdata Är du osäker svara hellre ja än
nej.

26. När du trycker [Enter] eller [Esc] är din
stationsetablering klar.

Stationen lagras i konfigurationsfilen och
används tills dess du skapar en ny eller
tar bort konfigurationsfilen.

Fri stationsetablering  med skärbindning forts.

Vilka fel kan man acceptera ?

Är du osäker gör om stationen. Om felet kvarstår försök att utreda var felet uppstår innan
du går vidare.

Grova fel dvs fel > 1 meter skall givetvis inte accepteras. Kontrollera att du har valt rätt punkter och
gör om mätningen.
Fel i storleksordningen 1 cm - 1 meter kan ha en mängd orsaker. Det väsentliga är att du har kontroll
över var felen uppstår och om du kan acceptera att mäta vidare eller ej. Är du osäker så gör hellre om
din etablering än att fortsätta med en stationsetablering som håller för låg kvalite.
Det är inte ovanligt att punkternas koordinater inte stämmer med punkternas fysiska läge. 
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1. Från GEODOS huvudfönster 
2. Tryck [S](Mätn-Station)
3. Tryck [Enter] 

4. Välj ”FriStn”
5. Välj ”Helm”
6. Tryck [Enter] 

7. Ange Ih = Instrumenthöjd.
Om du inte vill återanvända stationen kan
du sätta Ih = 0. 

8. Tryck [Enter]

9. Ange punktnummer för ditt första bak
objekt i detta fall punkt 101. 
Om du vill bläddra i databasen sätter du en
* vid punktnummer.
Vill du hämta en punkt från din punktbank
sätter du ett + tecken framför
punktnummret.

10. Ange signalhöjden.

11. I detta exempel använder vi manuell inmat-
ning av mätdata. Om du mäter med total-
station får du nu upp respektive instruments
menyer.

12. Tryck sedan [Enter]. Nu visas mätdata

13. Tryck ”Enter för att godkänna mätdata

 

Fri stationsetablering  med Helmerttransformering vid
koordinatberäkningen.
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14. Välj bakobjekt 2.
15. Tryck [Enter]

16. Ange mätdata för punkten.

17. Kontrollera mätdata
18. Tryck [Enter]

20. Välj bakobjekt 3.
21. Tryck [Enter]

22. Ange mätdata för punkten.

23. Kontrollera mätdata
24. Tryck [Enter]

Fri stationsetablering  med Helmerttransformering vid koordinatberäkningen forts.
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Fri stationsetablering  med Helmerttransformering vid koordinatberäkningen forts.

25. Välj bakobjekt 4.
26. Tryck [Enter]

27. Ange mätdata för punkten.

28. Kontrollera mätdata
29. Tryck [Enter]

30. När du har mätt och godkännt ditt sista
bakobjekt trycker du [Esc] för att beräkna
din stations punkt.

31. Punkten räknas fram och avikelserna
redovisas.

Kontrollen sker på följande sätt:
• Programmet räknar ut din stationspunkt i ett

lokalt system.
• Bakobjekten ges koordinater i detta system
• Sedan tranformeras stationspunkten till det

koordinatsystem som du skall arbeta i.
• Sedan redovisas avikelserna i X - Y - Z
• Om dina utgångspunkter (bakobjekten)

innehåller inbördes spänningar uppstår ett
skalfel. Detta redovisas vid SCF =

32. Om din station är inom toleransen för
fortsatt mätning trycker du [Enter]
(Stn-OK)
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Fri stationsetablering  med Helmerttransformering vid koordinatberäkningen forts.

33. Ange vilket punktnummer stationspunkten
skall ha.

34. Nu visas koordinater för din stationspunkt.
Kontrollera alltid rimligheten i värdena.

35. Tryck [Enter]

36. Svarar du Ja lagras alla mätdata som tillhör
stationen. 
När skall jag lagra ?
När du behöver kunna dokumentera din
mätning.
Om du skall kunna efterberäkna dina mät-
data.
Är du osäker svara heller ja än nej

37. När du trycker [Enter] eller [Esc] är din
stationsetablering klar.

Stationen lagras i konfigurationsfilen och
används tills dess du skapar en ny eller tar
bort konfigurationsfilen.

Vilka fel kan man acceptera ?

Är du osäker gör om stationen. Om felet kvarstår försök att utreda var felet uppstår innan
du går vidare.
Grova fel dvs fel > 1 meter skall givetvis inte accepteras. Kontrollera att du har valt rätt punkter och
gör om mätningen.
Fel i storleksordningen 1 cm - 1 meter kan ha en mängd orsaker. Det väsentliga är att du har kontroll
över var felen uppstår och om du kan acceptera att mäta vidare eller ej. Är du osäker så gör hellre om
din etablering än att fortsätta med en stationsetablering som håller för låg kvalite.
Det är inte ovanligt att punkternas koordinater inte stämmer med punkternas fysiska läge. 
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1. Från GEODOS huvudfönster 
2. Tryck [S] (Mätn-Station)
3. Tryck [Enter]

 
4. Välj ”FriStn”
5. Välj ”Inskarning”
6. Tryck [Enter] 

7. Ange Ih = Instrumenthöjd.
Om du inte vill återanvända stationen kan
du sätta Ih = 0. 

8. Tryck [Enter]

9. Ange punktnummer för ditt första bak-
objekt i detta fall punkt 101. 
Om du vill bläddra i databasen sätter du en
* vid punktnummer.
Vill du hämta en punkt från din punktbank
sätter du ett + tecken framför
punktnummret.

10. Ange signalhöjden.

11. I detta exempel använder vi manuell inmat-
ning av mätdata. Om du mäter med total-
station får du nu upp respektive instruments
menyer.
Sätt streck eller 0 vid LL för att markera
att det inte finns en längd.

12. Tryck sedan [Enter]. Nu visas mätdata

13. Tryck [Enter ] för att godkänna mätdata

 

Fri stationsetablering  - Inskärning.
Denna metod bygger på att man mäter vinklar (horisontalt och vertikalt) till minst 4 eller flera objekt .
Metoden är användbar när du inte kan mäta längder till något av dina bakobjekt. Du bör också se till
att du har en god geometri mellan dina bakobjekt. Dvs inte för spetsiga vinklar.
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14. Välj bakobjekt 2.
15. Tryck [Enter]

16. Ange mätdata för punkten.

17. Kontrollera mätdata
18. Tryck [Enter]

19. Välj bakobjekt 3.
20. Tryck [Enter]

21. Ange mätdata för punkten.

22. Kontrollera mätdata
23. Tryck [Enter]

Fri stationsetablering  - Inskärning forts.
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Fri stationsetablering  - Inskärning forts.

24. Välj bakobjekt 4.
25. Tryck [Enter]

26. Ange mätdata för punkten.

27. Kontrollera mätdata
28. Tryck [Enter]

29. När du har mätt dina bakobjekt (I detta fall
fyra) trycker du [Esc] för att beräkna din
station.

30. Programmet beräknar din station och redo
visar avikelserna. 
Kontrollen sker genom att den teoretiska
längden mellan bakobjekten jämförs med
den längd som beräknas ur vinklar och
längder. 

31. Om din station är inom toleransen för fort-
satt mätning trycker du [Enter] (Stn-OK)
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Fri stationsetablering  - Inskärning forts.

32. Ange vilket punktnummer för stationen.
SCF värdet indikerar skalfelet vid stations
etableringen.

33. Tryck [Enter]

34. Nu visas koordinater för din stationspunkt.
Kontrollera alltid rimligheten i värdena.

35. Tryck [Enter]

 

36. Svarar du Ja lagras alla mätdata som tillhör
stationen. 
När skall jag lagra ?
När du behöver kunna dokumentera din
mätning.
Om du skall kunna efterberäkna dina mät-
data.
Är du osäker svara hellre ja än nej.
När du trycker [Enter] eller [Esc] är din
stationsetablering klar.

Stationen lagras i konfigurationsfilen och används
tills dess du skapar en ny eller tar bort
konfigurationsfilen.

Vilka fel kan man acceptera ?

Är du osäker gör om stationen. Om felet kvarstår försök att utreda var felet uppstår innan
du går vidare.
Grova fel dvs fel  > 1 meter skall givetvis inte accepteras. Kontrollera att du har valt rätt punkter och
gör om mätningen.
Fel i storleksordningen 1 cm - 1 meter kan ha en mängd orsaker. Det väsentliga är att du har kontroll
över var felen uppstår och om du kan acceptera att mäta vidare eller ej. Är du osäker så gör hellre om
din etablering än att fortsätta med en stationsetablering som håller för låg kvalite.
Det är inte ovanligt att punkternas koordinater inte stämmer med punkternas fysiska läge. 
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Inmätning

1. Ställ dig i GEODOS huvudmeny.
2. Tryck [I] (Mätn-Inmätning)
3. Tryck [Enter]

4. Ange punktnummer och kod.
5. Vid anm kan du göra anmärkningar om

punkten.
6. Ange signalhöjd (Prismats höjd över

marken)

7. Mät in punkten. 
Mäter du manuellt anger du:
• Horisontalvinkel
• Vertikalvinkel
• Lutande längd

När du har mätt din punkt visas koordinater för
punkten. Du befinner dig nu i ”Visa Data” och har
därmed tillgång till ett antal fönster med mått och
data.

Viktigt! Knapparna 0 - 9 samt vissa andra
tangenter har specifika funktionerer. Visa
Data funktionerna kan du läsa mer om under
ansnittet Visa Data.

8. Tryck t.ex på [7] för att se mätdata
9. När du är klar och vill lagra din Punkt

trycker du på [Enter]. 
10. Vill du mäta om punkten trycker du på

[Esc]

Polär Inmätning

Nu kan du mäta in ett antal punkter i ditt lokala system.

Att tänka på:
• Korrekt signalhöjd.
• Centrera prismat över punkten.

(Använd stöd eller miniprisma om du har höga krav på noggranhet.)



61

Geodos - WorkaboutHandbok

Polär Inmätning forts.

 Nu följer inmätning  av  2 st manuellt
registrerade punkter .

Programmet räknar default upp ditt punktnummer
med 1. Avslutas ditt punknummer med en bokstav
kommer uppräkning ske till nästa bokstav.
Vill du räkna upp med annat intervall se i avsnittet
Registrera koordinater.
I nedre högra hörnet visas att punkten är lagrad.
Ange eventuell ny kod m.m .
Tryck sedan [Enter] för att mäta nästa punkt.

Punkt 501A

1. Ange punktnummer och kod.
2. Vid anm kan du göra anmärkningar om

punkten.
3. Ange signalhöjd (Prismats höjd över

marken)

4. Mät in punkten. 
Mäter du manuellt anger du:

• Horisontalvinkel
• Vertikalvinkel
• Lutande längd
• Signalhöjd

När du har mätt din punkt visas koordinater för
punkten. Nu befinner dig  igen i ”Visa Data” och
har därmed tillgång till ett antal fönster med mått
och data.

Viktigt! Knapparna 0 - 9 samt vissa andra
tangenter har specifika funktionerer. Visa
Data funktionerna kan du läsa mer om under
ansnittet Visa Data.

5. När du är klar och vill lagra din Punkt
trycker du på [Enter]. 

6. Vill du mäta om punkten trycker du på
[Esc]
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Punkt 402A

1. Ange punktnummer och kod.
2. Vid anm kan du göra anmärkningar om

punkten.
3. Ange signalhöjd (Prismats höjd över

marken)

4. Mät in punkten. 
Mäter du manuellt anger du:

• Horisontalvinkel
• Vertikalvinkel
• Lutande längd
• Signalhöjd

När du har mätt din punkt visas koordinater för
punkten. Du befinner dig nu i ”Visa Data” och har
därmed tillgång till ett antal fönster med mått och
data.

Viktigt! Knapparna 0 - 9 samt vissa andra
tangenter har specifika funktionerer. Visa
Data funktionerna kan du läsa mer om under
ansnittet Visa Data.

5. Tryck nu på [+] för att förflytta den inmätta
punkten med excentriska mått.
• Lng(A) förflyttar punkten i längdled.
• Lng(B) förflyttar punkten i

sidled. (- = vänster)
6. Bekräfta excentriska mått med [Enter]

7. När du är klar och vill lagra din Punkt
trycker du på [Enter]. 

8. Vill du mäta om punkten trycker du på
[Esc]

Polär Inmätning forts.
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Polär Utsättning
Nu kan du sätta ut ett antal punkter i ditt lokala system. Utsättning kan nås på flera olika sätt.
  • Etablera din station via menyn Utsättning. (Mätn-Utsättning)
  • Etablera din station via Station(Mätn-Station) och därefter gå till Visa Data.(DataBas-VisaData).

Att tänka på:
  • Korrekt signalhöjd.
  • Centrera prismat över punkten.

(Använd stöd eller miniprisma om du har höga krav på noggranhet.)
Utsättning alternativ 1

1. Gör först en stationsetablering.
(Se kapitel Stationsetablering,sid. 39)
I det här exemplet används punkt 104
som station med Ih = 1.51 samt punkt
102 som bakobjekt.

2. Gå till GEODOS huvudmeny.
3. Tryck [U] (Mätn-Utsättning)

4. Välj utsättningsmetod.

5. Tryck [Enter] för att bekräfta stations
etableringen.
Tryck [L] för att lagra stations
etableringen.

6. Punkter att sätta ut kan väljas med t.ex
tangenterna [F], [L], [R] eller [X].
Nu visas utsättningsdata i plan.

7. Tryck [5] för att se höjdutsättningsdata.
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Polär Utsättning forts.

Utsättning alternativ 1 forts.

8. Mät in punkten.
Mäter du manuellt anger du:
  •   Horisontalvinkel
  •   Vertikalvinkel
  •   Lutande längd
  •   Signalhöjd

9. Nu visas differenser utmed siktlinje.

10. Tryck [S] för att söka en punkt för
utsättning.

Används t.ex. GPS visas en grafisk utsättnings-
display. Rikta den ”tunna” pilen mot norr och rör
dig i riktning mot den ”feta” pilen.

När felet till punkten understiger 1 meter byter
utsätningsdisplayen utseende. Rikta norrpilen mot
norr och sök dig in till centrumkorset.
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Polär Utsättning forts.
Nu kan du sätta ut ett antal punkter i ditt lokala system.

Att tänka på:
• Korrekt signalhöjd.
• Centrera prismat över punkten.

(Använd stöd eller miniprisma om du har höga krav på noggranhet.)
Utsättning alternativ 2

1. Gör först en stationsetablering.
(Se kapitel Stationsetablering,sid. 39)
I det här exemplet används punkt 104
som station med Ih = 1.51 samt punkt
102 som bakobjekt.

2. Gå till GEODOS huvudmeny.
3. Tryck [V] (DataBas-VisaData).

Punkter att sätta ut kan väljas med t.ex.
tangenterna [F], [L], [R] eller [X]

4. Tryck [S] för att söka en punkt.

5. Tryck meny [4] för planutsättning.

6. Tryck meny [5] för höjdutsättning.
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Mätning mot ReferensObjekt

När du skapar ett referensobjekt till GEODOS startar du referensobjektsprogrammet. Programmet
RefObj räknar fram ett A B C mått i förhållande till det valda referensobjektet och när du trycker på
[2] visas resultatet av beräkningen. Referensobjektet är aktivt tills det stängs av. I alla lägen  där
snabbtangenterna [2] eller [.] är aktiva kan erhålla referensmått mot referensobjektet. Du kan byta
referensobjekt genom att trycka på [A]. Sker mätning med GPS eller servostyrd totalstation med
prismalåsning får du rullande mått i displayen, och kan enkelt leta dig fram till vald punkt eller följa vald
linje.

1. Från GEODOS huvudmeny.
2. Tryck [A].

3. Välj ditt referensobjekt, i det här exemplet
väljs en raklinje som referensobjekt.

4. Ange linjens startpunkt  (BasP) samt linjens
slutpunkt (RefP).

När ett referensobjekt är definierat går det att
erhålla referensmått på alla punkter i databasen
via programmet VisaData (DataBas - Visa Data)
och genom att trycka på tangenten [2].
I följande exempel gör vi en polär inmätning av en
punkt vilken redovisas mot referensobjektet.
Först en stationsetablering över kändpunkt.
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1. Från GEODOS huvudfönster 
2. Tryck [S] (Mätn-Station)
3. Tryck [Enter]

4. Välj ”Känd Punkt”
5. Tryck [Enter] 

6. Ange den kända punktens punktnummer.
7. Mät intrumentets höjd över marken så

noggrant som möjligt.

8. Bekräfta stationspunkten.

9. Ange första bakobjektet i detta fall
punkt 101.

10. Ange signalhöjden.

11. Då vi har konfigurerat för manuell inmatning
av mätdata visas nu teoretiska data till
bakobjektet.

12. Mata nu in dina mätvärden i dialogrutan.
13. Tryck sedan [Enter].

13. Nu visas mätdata
14. Tryck [Enter ] för att godkänna mätdata

Om du har en totalstation får du de menyer som
hör till respektive instrument. Mät sedan mot mot
ditt bakobjekt.
dHL = Teoretiskt avstånd mellan kändpunkt och
bakobjekt minus det mätta avståndet.
dZ = Teoretiskhöjd på bakobjektet minus höjden
som har räknats fram vid mätningen
I detta exempel blir dHL stort eftersom ingen
längdmätning görs mot bakobjektet.

15. Tryck [Enter] för att lagra stationsmätdata,
tryck annars [Esc].

Mätning mot ReferensObjekt forts.
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Mätning mot ReferensObjekt forts.

1. Gå till GEODOS huvudmeny.
2. Tryck [I] (Mätn - Inmätning).

3. Välj punktnummer, kod och signalhöjd.

4. Ange mätdata för punkten.

5. Nu visas koordinaterna för den inmätta
punkten.

6. Tryck [2]

7. Nu visas referensmåtten för punkten mot
det definierade referensobjektet.

Vidare  inmätningar redovisas mot det definierade
referensobjektet. Byte av referensobjekt utförs
genom att trycka [A].
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Visa Data
När vi gjorde stommen till GEODOS fanns en grundtanke. - Man skall bara behöva att trycka på
EN knapp för att få fram önskad data om en punkt.
Med detta som mål har vi skapat VISA DATA. Funktionen består av ett antal fönster som visar utsnitt
av databasen. Vissa av dessa fönster startar ocskå en eller flera subrutiner och gör en beräkning med
den aktuella punkten som underlag.
Det kanske mest använda varianten av detta är fönster 2 som visar punktens A B C mått i förhållande
till valt refrensobjekt.
När du trycker på [2] startas ”refline” programmet och resultatet visas i fönster 2.
I rullgardinsmenyn till VISA DATA finner du även många hjälpfunktioner t.ex - Distans mellan två
punkter - Beräkna en båge ur 3 punkter m.m
VISA DATA gör att GEODOS blir ett oerhört flexibelt system. Det finns många möjligheter och vägar
att ta sig fram till ett resultat. Genom att kombinera olika underprogam kan du som användare lösa de
problem som du ställs för ute i ditt dagliga arbete.
VISA DATA används på två sätt i GEODOS.

1. Från huvudmenyn - VISA DATA arbetar med lagrade punkter. Du har tillgång till samtliga
underprogram i sin helhet.
 
• Alla fönster går att aktivera.
• Alla underprogram går att köra.
• Du kan bläddra fram och tillbaka i databasen.
• Du kan editera i databasen.
• Ta bort punkter
• Söka i databasen
• Grafik

 
2. Från ett program - t.ex Inmätning VISA DATA arbetar med informationen innan den är lagrad.
VISA DATA använder sig av de subrutiner som tillhör det program du kör.

 
• VISA DATA startar i det fönster som hör till valt program
• Du arbetar med de mätdata som kommer från instrument, GPS, mm  innan dessa lagras
• Du kan växla fönster
• Byta referensobjekt
• Grafik
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Funktionerna i VISA DATA

Nedan finner du en lista med alla snabbfunktioner i GEODOS. Vissa av funktionerna startar ett
fristående program.
Först kommer en lista med alla funktioner.Tangenten som är kopplad till respektive fönster står
under Tangent.

• Funktioner markerade med # är aktiva endast när du har gått in i VISA DATA via
huvudmenyn .

• Funktioner markerade med ¤ är aktiva endast när VISA DATA har startats från ett program.

 
Funktioner i bokstavsordning

 
Funktion .............................................................................Tangent

Administrativ information ........................................................ I #
Anmärkning - för punkt i databasen ........................................0
Areaberäkning ....................................................................... :
Attribut ..................................................................................9
Bakobjekt samt bakvinkel.Visa gällande. ................................ -
Beräkna Koordinater ur ortogonala referensmått ....................B #
Beräkna Radie och centrumpunkt ur 3 punkter .......................J #
Decimaler - sätt antal decimaler som visas ..............................O #
Distans och bäring mellan två punkter .....................................D #
Distans - 3D avstånd vid inmätning ........................................._
Editera data. Aktiv i de flesta fönster .....................................E
Excentriska mått/Signalhöjd - för punkt i databasen ................&
Excentrisk mätpunkt - Vid mätning .........................................+
Excentrisk mätning med ABC Stång ....................................... / ¤
Fixera Horisontell längd .........................................................Z ¤
Första punkten i databasen ....................................................F
GPS DATA - Long, Lat, MM. ............................................... 8
Grafisk visningsdisplay ...........................................................G
Intrumenthöjd /Signalhöjd - Ändra gällande ............................H
Kod - för punkt i databasen ................................................... 0
Koordinater - för punkt i databasen ....................................... 1
Koordinater för gällande stationsetablering ............................. !
Kopiera in punkter från andra Job ..........................................K #
Lagra en nyberäknad punkt ....................................................P
Låsa till EN yta i typsektionen ................................................Y
Medelvärdesbildning av en punktserie ....................................M #
Medelvärdesbildning av punkt mätt i båda cirkellägena ...........W
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Funktion ........................................................................... Tangent

Mätdata - för punkt i databasen ............................................. 7
Kontrollmätning av punkt i databasen .....................................C #
Korsflukter ...........................................................................Shift+2
Punktdifferans ........................................................................3
Punkt längs en väglinje ...........................................................V #
Punktnummer - för punkt i databasen .....................................0
Referensmått ABC ................................................................2
Referensmått ABC - Lutande .................................................Psion+2
Referensmått Väglinje ............................................................ .
Referensmått Tunnel ............................................................... ,
Stationsetablering, visa gällande .............................................. !
Signalhöjd - Ändra gällande ...................................................H
Signalhöjd - för punkt i databasen ..........................................&
Sista punkten i databasen .......................................................L
Stega framåt i databasen ........................................................X
Stega bakåt i databasen ......................................................... R
Sök punkt i databasen ........................................................... S
Tid - för punkt i databasen .....................................................&
Uppringning av GSM Modem ................................................*
Utsättningsdata plan ...............................................................4
Utsättningsdata höjd .............................................................5
Utsättning släntöverkant .........................................................T #
Utsättning sneda pålar ............................................................N
Utsättningskontroll .................................................................6
Val av Referensobjekt ............................................................A
Volymberäkning ..................................................................... )

 

Funktionerna i VISA DATA forts.
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Funktioner i VISA DATA listade efter menyer

A Definiera referensobjekt
G Grafisk visningsdisplay
M Medelvärdesbildning
S Sök punkt i databas

B Beräkna koordinater ur ortogonala mått
H Ändra Instrument/Signalhöjd
N Utsättning av sneda pålar
T Utsättning av släntöverkant

C Kontrollmätning av punkt i databasen
I Administrativa data
O Sätt antal decimaler som visas
U Genväg till utsättningsprogrammet
Y Låsa till EN yta i en typsektion

D Distans och bäring mellan två punkter
J Beräkna radie och centrumpunkt
P Lagra en ny punkt
V Beräkna punkt längs en väglinje
Z Fixera en horisontell längd

E Editera data
K Kopiera punkter från annat Job
Q Spec. för Leica
W Mätning av punkt i båda cirkellägena

F Första punkten i databasen
L Sista punkten i databasen
R Ett steg bakåt i databasen
X Ett steg framåt i databasen

* Uppringning av GSM modem
- Visa gällande referensobjekt
+ Excentrisk mätpunkt
. Referensmått Väglinje
0-9 Visa  punkt, kod, koordinater mm

: Areaberäkning
_ 3D-Distans/Bäring mellan två inmätningar
= Lutande signalhöjd
, Tunnel utsättning
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Knapp Funktion

F. Visa första post i databasen. 

L. Visa sista post i databasen

X. Visa nästa post i databasen

R. Visa föregående post i databasen

0. Visar PNO, Kod och Anmärkning
Tryck på [TAB] för att plotta databasen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk
display.
Tryck på  [E] för att editera data.

1. Visar X, Y och Z-koordinater
Tryck på [TAB] för att plotta databasen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk
display.
Tryck på  [E] för att editera data.

 

Funktioner listade efter snabbtangent

Display

Tangent Upp-pil har samma funktion som F.
I grafiskt läge har den panorerings funktion.

Tangent Ned-pil har samma funktion som L.
I grafiskt läge har den panorerings funktion.

Tangent Höger-pil har samma funktion som X.
I grafiskt läge har den panorerings funktion.

Tangent Vänster-pil har samma funktion som
R. I grafiskt läge har den panorerings funktion.
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

2. Visar referensmått i förhållande till valt
referensobjekt.
A = horisontellt längs linjen
B = ortogonalt mot linjen
C = höjden i förhållande till linjen.
Räknas från linjen till punkten men
ortogonalt mot det horisontella A måttet.

Se avsnittet Fönster 2 - ReferensObjekt för
mera information om de olika referensobjekten
och hur A B C definieras.

Tryck på [TAB] för att plotta databasen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk display.

Se avsnittet Grafikfunktioner för mera informa-
tion om olika grafiska funktioner.

Tryck på [G] för att starta guidningsdisplayen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk display.
Displayen visar hur du rör dig i planet. 
Tryck på * att ändra toleransområde (Utväxlingen
för lryssets rörelse).
Du kan ha olika utväxling i X - Y.
Pilarna talar om hur du skall röra dig för att
komma till mitten. 
Uppåt i displayen = Norr
Höger i displayen  = Öster
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

Shift  2 (Håll ned [Shift], tryck [2])
Visar mått för utsättning av korsflukter.
dhp = Höjddifferens till profilmitt
dh1 = Höjddifferens till den väghalva du

mäter på vid aktuellt sidmått..
dh2 = Höjddifferens till motsatt  väghalva

med aktuellt sidmått.
 

Psion  2 (Håll ned [Psion], tryck [2])

Visar Lutande referensmått i förhållande till
valt referensobjekt.

Tryck på [TAB] för att plotta databasen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk display.
 

Stationsetablering för meny 3-9:
Stn = punkt 104, Ih= 1.55
Bobj = punkt 102,  Hv = 345.9401

3 Visar dx, dy, dz, koordinatdifferenser vid
kontrollmätning. Kontrollmätning av punkt
startas genom att trycka på tangent [C].

 

4 Visar utsättningsdata från etablerad station
till aktuell punkt
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

5 Visar höjdutsättningsdata från etablerad
station till aktuell punkt

 

6 Visar differenser utmed siktlinje för
utsättningskontroll

 

7 Visar Polära mätdata (HV, VV, LL) vid
inmätning

 

8 Visar GPS-position (Lat, Lon)

9 Visar attribut för aktuell punkt
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

. Punkt Visar Höjddifferenser mot typsektion
dR = Radiellt mått mot den yta som refreras
till
dT = Ortogonalt mått till plan T
dG = Ortogonalt mått till plan G

 

! (Shift 1) Visar koordinater för gällande
 stationsetablering

*  Uppringning av GSM Modem för att
hämta GPS korrektioner.
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

- Visar gällande bakobjekt samt bakvinkel

+ Excentrisk mätpunkt, Längd, Sida, Höjd

/ Exc mätning med ”ABC”-stång

& (Shift 7) Visar SH, EXC-data, TID

A Val av referensobjekt.

B Beräkning av koordinater ur ortogonala
referensmått  från vald referenslinje.
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

C Kontrollmätning av befintlig punkt

D Beräkning av avstånd och bäring mellan två
punkter

E Editering av data på displayen
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G Startar guidningsdisplayen.
Tryck [Esc] för att komma till numerisk
display.
Displayen visar hur du rör dig i planet. 
Tryck på [*] att ändra toleransområde
(Utväxlingen för lryssets rörelse).
Du kan ha olika utväxling i X - Y.
Pilarna talar om hur du skall röra dig för att
komma till mitten. 
Uppåt i displayen = Norr
Höger i displayen  = Öster

H Editera Signal- och Instrumenthöjd

I Om du vill addera en post med administra-
tiva data

J Beräkna radie och centrumpunkt ur 3
punkter i databasen

 
 
 
 

Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion
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Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion

K Kopiera in en eller flera punkter från ett
annat Job. Det finns tre sätt att välj punkter.
1. Kopiera punktvis

Ange ett punktummer eller en punkt-
nummerserie.

2. Kopiera alla punkter med en viss kod
Sätt * vid punktnummer 
Ange Kod 

3. Kopiera alla punkter inom ett område
Välj CordWin =  Select
Ange område

M Medeltalsbildning av punkter.
Ange en serie av punkter   som ska ingå i
medeltalsbildningen.
Punktnummerföljden ska vara löpande. 
T.ex 100, 101, 102,.... o.s.v.

1A, 1B, 1C, .... o.s.v.
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N Utsättning av sneda pålar.

Lutn = Lutning av påle, anges på formen
10:1, höjd : avstånd.
Riktn = Riktning mot norr.
AvPlanZ = Avskärningsplan för pålen

Ange markhöjd manuellt eller genom att
mäta in marken.

O Sätt antal decimaler.

P Lagra nyberäknad punkt.

S Sök efter en punkt i databasen
Funktionen är aktiv i:

• Utsättningsprogrammet
• Visa Data

Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion
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T Utsättning av släntöverkant.
Funktionell då en väglinje är definierad som
väglinje.

U Genväg till utsättningsprogrammet.

V Beräknar koordinater från sektion- och
sidmått längs en vald väglinje.

W Aktiv vid inmätning. Vid inmätning bildas
medelvärde på en punkt då mätning skett i
båda cirkellägena.
Stn= 104, Ih=1.55
Bobj=102, Hv=345.9401
Mätdata Cv:
Hv=97.880, Vv=100.650, Ll=48.920
Mätdata Ch:
Hv=297.890, Vv=299.340, Ll=48.925

Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion
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Y Låser referensmåttet under punkt till en av
ytorna i typsektionen

Z Fixerar den horizontella längden vid inmät
ning. T.ex när du vill vrida in mot centrum
av en pelare mm. När du trycker på [Z]
efter att ha mätt fixeras längden och
programmet skapar ett plan som ligger
ortogonalt mot linjen Instrument - Mätt
punkt. När du sedan vrider instrument och
mäter utan längd, räknar programmet om
längden och ger dig koordinater. Du länge
du mäter utan längd ligger längden fixerad.

Funktioner listade efter snabbtangent

Display Knapp Funktion
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Visa Data Fönster 2 - Mått i förhållande till referensobjekt

När du kopplar ett refrensobjekt till GEODOS startar du reflineprogrammet. Programmet räknar fram
A B C mått i förhållande till det valda refrensobjektet och när du trycker på [2] visas resultatet av
beräkningen. Programmet är aktivt tills du stänger av det. I alla lägen där snabbtangenterna [2] eller [.]
är aktiva kan du få ett referensmått.
Du kan när som helst byta referensobjekt genom att trycka på [A].
Om du mäter med GPS eller servostyrd totalstaion med prismalåsning får du rullande mått i displayen.
Du kan då enkelt leta dig fram till en önskad punkt eller följa en linje.

Fönster 2  fungerar lite olika beroende på varifrån det aktiveras.
• VISA DATA - Mått för aktuell punkt i databasen
• Mätningsläge - Mått i förhållande till senast mätta punkt innan denna lagras.

A måttet Är  alltid det horisontella måttet mellan två punkter.
B måttet Är ortogonalt mot A måttet.
C måttet Är en ortogonal linje från punkten där A måttet tas till din kontrollpunkt. C är då måttet

längs denna linje mellan referenslinjen och din kontroll punkt.
Se ritningsexemplen för raklinje.

Vissa referensobjekt stöder även lutande mått. För att få det lutande måttet trycker du på [Psion+2]

När du har tryckt på [2] visas ett fönster med mått
i förhållande till valt referensobjekt. Om du inte har
valt något referensobjekt eller vill byta så trycker
du på [A] eller på [menu] och väljer ”Refobj”

Här ser du menyn som kommer fram när du har
tryckt på [A]. I detta fall har vi valt punkt med
bäring som referensobjekt. 

I dialogrutan anges vilken punkt du vill använda.
Angiven bäring ges till den tänkta linje som utgår
ifrån punkten du har valt. 

A B C måtten kommer sedan att referera till denna
linje.

Vill stänga av funktionen väljer du Off och trycker
[Enter]
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Olika referensobjekt och deras egenskaper
• Punkt med bäring
• Raklinje
• Båge
• Pelare
• Sfär
• Cirkel
• Yta
• Radie och bäring i förhållande till en punkt (Specialfall av refobj cirkel). Denna

använder du när du vill veta avstånd och bäring till en punkt.
• Väglinje

Visa Data Fönster 2 - Mått i förhållande till referensobjekt
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Definition:
Från den valda punkten dras en oändlig linje med
den bäring som du anger. Linjen dras horisontellt
ut från punkten.
 
A mått = Horisontellt utmed linjen.
+ Ligger framför utgångspunkten
- Ligger bakom utgångspunkten
B mått = Ortogonalt mot linjen
+ Ligger till höger om linjen
- Ligger till vänster om linjen
C mått =  Höjd i förhållande till linjen.
+ Ovanför linjen
- Under linjen

Defintion:
En refrenslinje skapas mellan två punkter i data-
basen.
A mått = Horisontellt utmed linjen.
+ Ligger framför utgångspunkten
- Ligger bakom utgångspunkten
B mått = Ortogonalt från linjen
+ Ligger till höger om linjen
- Ligger till vänster om linjen

C mått =  Höjd i förhållande till linjen.
+ Ovanför linjen
- Under linjen
Observera:
A måttet är det horisontella måttet.
C måttet räknas vinkelrätt från detta plan.
Om du vill ha lutande mått skall du välja Psion+2.

Visa Data Fönster 2 - Mått i förhållande till referensobjekt

Punkt med bäring

Raklinje mellan två punkter
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Definition:
Cirkelbåge mellan två punkter. Du anger bas-
punkt, referenspunkt och en radie
A mått = Längs bågen från baspunkten
B mått = Ortogonalt från bågen till punkten
C mått = Höjden från linjen räknat ortogonalt
från A måttets plan. (Se raklinje)
Observera:
A måttet är det horisontella måttet.
C måttet räknas vinkelrätt från detta plan.
Om du vill ha lutande mått skall du välja Psion+2.

Definition:
En cirkel skapas med en centrumpunkt och en
radie. 
Måtten som beräknas:
Bng = Bäring från norr till linjen 
           Centrum -  Punkt
dR = Se ritning. 
          +  = Punkten ligger utanför cirkeln.
          -   = Punkten ligger innanför cirkeln.
dH mått = Punktens höjd över cirkeln.

Definition:
Om du väljer en cirkel med radie 0 så kommer
programmet att se denna som en punkt. Detta
specialfall är användbart när du vill veta avstånd
och bäring till en punkt. Om du ligger i rullande
läge kan du söka dig fram till punkten.
Måtten som beräknas:
Bng = Bäring från norr till inmätt punkt
dR = Avståndet från centrumpnkten till inmätt
punkt
dH mått = Anges ej sätts till 0

Visa Data Fönster 2 - Mått i förhållande till referensobjekt

 Båge

Cirkel

Cirkel med radie 0
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Visa Data Fönster 2 - Mått i förhållande till referensobjekt

Defintion:
En Väglinje skapas med programmet RegLinje.
Skt = Sektion längs väglinjen.
Sm = Ortogonalt från väglinjen 
          +  = Ligger till höger om linjen
          -   = Ligger till vänster om linjen
dH = Höjd i förhållande till väglinjen

+  = Ovanför väglinjen
- = Under väglinjen

dH baseras på det aktuella Skt/Sm värdet längs
väglinjens profil- samt sektionsdata.

Väglinje

Defintion:
En Sfär skapas med en centrumpunkt och en
radie.
Bng = Bäring från norr till linjen
           Centrum -  Punkt
dR = Mått från sfärens yta till mätpunkt 
          +  = Punkten ligger utanför sfären.
          -   = Punkten ligger innanför innanför
sfären.
dH mått = Punktens höjd över sfärens centrum-
punkt.

Sfär

Definition:
Skapar en yta mellan 4 punkter. Punkt 1 - 2 - 3 -
4.
Punkterna kan ha olika höjd.
A mått = Horsontellt mått längs linjen Punkt 1 -
Punkt 2
B mått = Ortogonalt från linjen Punkt 1 - punkt 2
C mått = Ortogonalt från den horisontella linjen
Punkt 1 - Punkt 2

Yta
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Starta grafiken.

1. Från GEODOS huvudmeny väljer du
”VisaData”

2. Tryck [Enter]
3. När du är inne i ”VisaData” kan du när som

helst trycka på [Tab] för att växla till
grafiken. 

Vill du komma tillbaka till numerisk visning trycker
du [Esc]
Programmet finner en lämplig skala och plottar
sedan ut punkterna på din skärm.
Krysset markerar den aktuella punkten i data-
basen.

Det finns ett antal snabbtangenter som är aktiva.
Till exempel:
Zooma in eller ut. Tryck på [+] och [-]
Panorera tryck på [Piltangter]

Om du vill se vilka funktioner som finns tryck
[Menu]

Grafikfunktioner.

Vi har valt att skapa en lätthanterlig och effektiv grafik i GEODOS. Den finns tillgänglig när du befinner
dig i ”VisaData”
Ett exempel på hur den kan användas är för att söka punkter när du skall sätta ut. Är du osäker på om
du har valt rätt punkt, tryck [Tab] och se grafiskt vilken som är aktuell punkt för utsätning.
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Funktioner:

Till höger om valet står Psiontecknet + en bok-
stav.
Dessa funktioner är aktiva hela tiden. Du kan
direkt trycka [+] t.ex. för att zooma in.
Vill du veta vilka funktioner som finns tillgängliga
trycker du [Menu].

All Ändrar skala så hela området i
databasen visas.

In2 Zoomar in 2 ggr.
Out2 Zoomar ut 2 ggr.
In10 Zoomar in 10 ggr.
Out10 Zoomar ut 10ggr.
Scale 1: Sätt valfri skala.
 
 
CentrP Centrerar krysset till mitten av

skärmen
Reflin Ritar referenslinjer
PolyLines Se nedan
ShowPno Visar alla punktnummer.
Save -  
Recall -
 
 

Polylines:
Om du har punkter som är inmätta med
decimalnummrering kommer du att få dessa
sammanbundna med linjer om du trycker på [M]

ShowPno:
När du väljer att visa alla punktnummer så kan
det bli lite grötigt om du ar för liten skala.
Zooma in så att du får en bättre översikt.
 
 
 
 

Grafikfunktioner forts.
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Search Om du vill söka upp en punkt i basen
och göra den till aktuell punkt.
Om denna ligger utanför skärmen
tryck på [C] för att centrera

Refobj Om du vill byta refrensobjekt.
Setout Startar utsättnings grafiken.
Delpnt Radera aktuell punkt.
 
 
 
First Flytta krysset till första posten i data-

basen.
Last Flytta krysset till sista posten i data-

basen.
Backw Flytta krysset till föregående post i

databasen.
Forw Flytta krysset till nästa post i data-

basen.
StnPnt Visar linjen mellan stationspunkten och

bakobjektet.

När du har flyttat krysset till en viss punkt så visas
denna som aktuell punkt om du går tillbaka till
numerisk visning.

RefSct -
FriStn Ritar linjer mellan bakobjekten och

stationspunkten.
Filt Om du bara vill se vissa punktnummer

eller en speciell kod.

Panorera i bilden.
Up [Uppåt pil]
Down [Nedåt pil]
Right [Höger pil]
Left [Vänster Pil]

Grafikfunktioner forts.
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Söka i kodtabellen
1. För att söka i din kodtabell skriver du en

stjärna ”*” i fältet för kod.
2. Om du vill söka en på en viss typ av kod

skriver du t.ex ”*h” för att söka alla koder
som innehåller ”h”.

3. Tryck [Enter]
4. Använd [X] för att gå till nästa post.
5. Använd [R] för att gå till föregående.
6. Tryck [Enter] för att välja.

Skapa en kodtabell
1. Ställ dig vid Databas ikonen.
2. Tryck [Menu]
3. Tryck [N] för new file
4. Tryck [Enter]
5. Ge kodtabellen ett namn t.ex.”kodfil”
6. Välj disk ”B”
7. Tryck [Enter]
8. Knappa in dina koder enligt följande:

Name: Här anger du koden t.ex ”PP”
eller ”12”

Home : Här anger du klartexten
t.ex ”Polygonpunkt”

Work: Extra fält för anmärkningar.
9. Tryck [TAB] för att spara.
10. Lägg in nästa kod. Osv
11. När du är klar trycker du [Menu]
12. Tryck [x]
13. Tryck [Enter]

Använda en kodtabell i GEODOS
1. Tryck [C](Mätn-Konfig)
2. Tryck [Enter]
3. Codfil= ”kodfil”
4. Tryck [Enter]

Använda kodtabeller

GEODOS har stöd för kodtabeller. I dessa lagrar du kod samt klartext.
Programmet söker efter kodtabellen i den katalog som är den aktuella för det job du är inne i.
Vilken kodfil som skall användas anger du i konfigurationsrutan [C] vid Mätn/konf.
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Så här gör du:
1. Koppla in din Workabout (WB) till datorn.
2. Kontrollera vilken av serieportarna du

använder. A sitter uppe till höger. C sitter i
botten till vänster.

3. Tryck [Meny] på WB
4. Tryck [L] (Spec-Remote link)
5. Sätt på Linken med hjälp av piltangenterna

[Höger eller Vänster pil]
Kontrollera att det står port A eller C
vid ”Port”.

6. Tryck [Enter]
OBS !!! Glöm inte att slå av
”remote link” när du är klar.

Nu går du över till din PC
1. Klicka på Start
2. Peka på Program
3. Peka på GEOLINK
4. Peka på GEODOS LINK
5. Vänsterklicka på musen.
6. Nu startar ett server program

Om du har kontakt kommer det att stå ”Ansluter”
och sedan ”Ansluten till PSION”

Filöverföring till/från PC

GEOLINK är ett hjälpprogram för din PC som hanterar kommunikationen med din Workabout.

Du behöver följande:
• Nollmodemkabel
• GEOLINK Serverprogram
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Starta GEODOS antingen i det Job du vill sända
från eller skapa ett nytt där du vill ta emot data.
1. Gå till ””In/ut”
2. Välj ”Send” eller ”Mottag”
3. Tryck [Enter]
Nu får du upp en konfigurations meny
Vid format har du ett antal olika val. Använd
piltangenterna för att bläddra.

I/O port - Port på WB vid dataöverföring
Baud - Kommunikationshastighet
Protocol - Överföringsprotokoll
Format - Dataformat
PC-catalog -  Ange sökvägen dit du vill lämna

eller hämta på PC´n. Katalogen ska
finnas på din dator. Om något inte
stämmer med katalognamnet får du
ett felmeddelande.

Sända
1. Kontrollera att konfigurationen stämmer,

att du valt rätt format mm.
2. Tryck sedan [Enter]

3. Ange filens namn på PC:n
4. Tryck [Enter]

5. Om du har valt ODB får du en fråga om du
vill sända Koordinater eller Mätdata

6. Tryck [Enter] för att skicka dina data.

Filöverföring till/från PC forts.
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Felmeddelanden
Några olika felmeddelanden från WB:
Kontrollera om du har  ”Ansluten till PSION” på GEODOS-LINK programmet.
Kontrollera att den PC Katalog du vill hämta filer ifrån finns.

Tänkbara orsaker
WB: Remotelinken är inte påslagen när du försöker sända eller ta emot. 
PC: Kontrollera att Geodoslinken anger att du är ansluten
PC: Kontrollera så att katalogen finns som du har  skrivit in i Workabouten.

Mottag

1. Kontrollera att konfigurationen stämmer,
att du valt rätt format mm.

2. Tryck sedan [Enter]

3. Nu söker Psion igenom katalogen efter filer
med det format du har valt.
Bläddra med piltangent [Höger/Vänster]

4. Vill du söka efter filen på din hårddisk
så tryck ”Tab” så får du upp ett filhanterar-
fönster där du kan söka upp filen. Ställ den
svarta rutan på finamnet och tryck sedan
”Enter”. Om du är osäker på var exakt du
har din fil så tryck 2 ggr. på ”Tab” så får du
upp en dialogruta där du kan ange sökväg
(Rem::C\geodos\ i detta exempel) och sök-
ord. Exempelvis  *.odb söker efter alla filer
med tillägget odb i katalogen du har angett
vid ”Full path”.

På bilden är vissa boksäver skymda. 
Sökvägen i detta fallet är ”Rem::c:\geodos\”

5. När du har hittat filen - Jobbet som du vill
tanka över så trycker du [Enter].

6. Tryck [Enter] igen för att bekräfta valet.

Nu ska punkterna räknas fram på WB´s skärm.

Filöverföring till/från PC forts.



97

Geodos - WorkaboutHandbok

GEODOS PROGRAMFUNKTIONER

GEODOS för Psion Workabout ger dig all den datakraft du behöver i fält för att direkt kunna lösa
dina arbetsuppgifter.

I  detta kapitlet kommer GEODOS programfunktioner beskrivas mer ingående.
GEODOS programmets struktur bygger på menyer samt snabbtangenter.
Först i kapitlet listas GEODOS programfunktioner i allmänhet. Sedan listas GEODOS program-
funktioner utgående från menyer, följt av en beskrivning på allmänna instruktioner som gäller generellt i
GEODOS olika program.
Därefter följer en mer detajerad beskrivning av GEODOS olika programfunktioner. Många program-
funktioner kan utföras på flera olika sätt.
Du kan köra upp till 8 program samtidigt.

Med hjälp av GEODOS kan du till exempel redovisa dina mätnings resultat direkt.

Utskrifter och Utplottning direkt från PSION. Du kan presentera ett färdigt resultat utan att behöva
tillgång till en PC.

Grafisk visning av din punktdatabas.
• Sätt ut från grafik
• Kontrollera om du har fått med alla objekt.
• Grafisk guidning vid utsättning.
• Maskinguidning.

Psion Workabout är mer än ett fältminne. Den är en fullfjädrad fältdator.
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• Fria Stationsetableringar

° Helmert
° Skärbinding
° Elementutjämning enligt minsta kvadratmetoden
° Z-Station
° Etablering för RMS Mätning

 
• Polär Inmätning
• Polär Utsättning
• Ortogonal Inmätning
• Ortogonal Utsättning
• Punktregistrering och editering
• Sökning i databas
• Inmätning och utsättning mot valfritt referensobjekt. Man kan byta objekt när som helst.
• Referensobjekt:

° Punkt med bäring
° Raklinje
° Båge
° Väglinje. Plan - Profil - Skevning - Typsektioner.
° Pelare (Ingår i programmet för inmätning och utsättning av sneda pålar)
° Sfär
° Cirkel
° Yta - Du anger 4 punkter.

• Tredimensionell väglinje med möjlighet att fritt skapa tvärsektioner t.ex tunnlar.

° Registrering och kontroll
° Redigering av inmatad väglinje
° Inmätning
° Utsättning
° Komplexa tvärsektioner kan skapas tunnlar med mera
° Skevningstabell för vägbanor
° Kilometertabeller för banverkets sektioner

• Statistisk acceptanskontroll
• Släntutsättning
• Utsättning och inmätningskontroll av sneda pålar
• Glidformsgjutning av lutande pelare
• ABC Mätning

Program funktioner i GEODOS
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Program funktioner i GEODOS

• Excentrisk inmätning
• Låsning av längd för att kunna sedan kunna vrida in instrumentet och mäta mot en punkt där

man inte kommer åt med prismat.
• Framtagande av radie ur 3 valfria punkter
• Autosektionering av tunnlar och plana ytor. Från mätning till färdig ritning utan att du behöver

tillgång till PC.

° Skrivaren skall ha stöd för PLC5 eller högre.
° Kräver servo instrument med laserlängdmätare.

• RMS mätning med tre totalstationer för högprecisionsmätning
• CO-GEO Hjälpprogram

° Volymberäkning av t.ex högar och liknande.
° Areal beräkning
° Distans beräkning
° Ritningstolkning
° Polär inOrtogonal tolkning med valfria A B intervall
° Bågutsättning
° Linjeskärning
° Inskärning
° Inbindning
° RMS Avskärning
° Helmertransformation
° Unitär transformation
° RT 90 – WGS 84
° WGS 84 – RT 90

• Systemet arbetar mot alla på marknaden förekommande totalstationer.
• GPS Funktioner

° DGPS
° RTK
° Omvandling till RT 90
° Medelvärdesbildning och redovisning av differensen mellan yttervärdena i mätserien.
° Realtids transformation till lokala koordinat system.

När du mäter med RTK kan du ställa din basstation i princip var som helst (Där
ingen kan rubba den)
Mät sedan in 3 (eller fler) kända punkter.
Programmet skapar sedan ett transformationssamband mellan dina lokala
koordinater och de koordinater som kommer från din GPS.
Om du har markerat var du ställde din basstation kan du spara transformations
sambandet och använda det nästa gång du kommer till samma plats.

° Programmet hjälper dig att på ett enkelt och smidigt sätt sätta upp din
Ashtech Z-Surveyor, G-24 som basstation.
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• Grafik funktioner

° Grafisk utsättning. Pilar och ett mål på skärmen guidar dig till punkten.
° Maskinguidning för Bandtraktorer - Hyvlar - Grävmaskiner.
° Databasens punkter plottas på skärmen
° Zooma in och ut eller ange valfri skala (Ned till 1:1 eller förstoring)
° Panorera
° Slå på och av punktnummer
° Visa stations punkt med bakrikt
° Bläddra i databasen för att få vald punkt i centrum av bilden.

• Utskrifter via printer, plotter eller direkt till fil på PC. Det går även att skriva ut till
Workaboutens interna texteditor för direkt kontroll i fält.

° Koordinater
° Väglinjedata
° Reflinjedata
° Väglinje
° Punktkontroll
° Vägyta
° Snedpåle kontroll
° Baxlista för spårläggning (Enligt banverkets spec)
° Area

• Överföring av data till och från Workabout.

° Via serverprogram på dator. GEOLINK
° Exelformat
° Leica GSI
° Geodat
° 3D-Win
° SDR Map
° Väglinjer. Topocad – SPG GEO – Kordab .263 format
° Kordab .242
° Geodos PSI
° Icetow (Isländskt kraftledningsprogram)
° ODB
° GEOSIS
° PXY
° HPGL

Vid överföring av mätdata finns möjlighet att få mätdata omräknade om punkterna är excentriskt
inmätta. Detta för att möjliggöra efterberäkning

Program funktioner i GEODOS
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PROGRAMFUNKTIONER ÖVERSIKT

 DATABAS Program för hantering av data-
basen, såsom att registrera punkter,
redigera data etc. Här  finns även
funktioner för beräkning, tolkning,
koordinattransformationer mm.

 MÄTN Program för mätning. Stations-
etablering, Utsättning, Inmätning,
Definition av referenslinje samt
Konfigurering av mätinstrument.

 VÄGLINJE Program för inknappning av väg-
linjer i plan och profil. Utsättning och
kontroll av vägar broar och tunnlar.
Automatsektionering i tunnlar samt
Konfigurering för vägprogrammen.

 SPEC Titta på versions nummer och serie-
nummer. Definiera namn och adress
på utskrifter etc. Definiera attribut.
Ingång till ”APROG”,
användarprogram.

 IN/UT Utskrift, Plottning, Överföring av
data till och från PSION, samt Kon-
figurering av datakommunikation

GEODOS programmet har en struktur uppbyggt på menyer. Menyerna nedan visar de fem huvud-
menyerna Databas, Mätn, Väglinje, In/Ut och Spec. samt en kort beskrivning av vilka funktionaliteter
du kan hitta under respektive rubrik. Många programfunktioner kan utföras på olika sätt.
 Först kommer du få lite allmänna instruktioner som gäller generellt i systemet och dessa kommer inte
att beskrivas närmare under varje funktion.
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Meny Översikt
Beskrivning av menyerna i GEODOS systemet. Du kan välja program antingen genom att använda
pilarna eller snabbvälja program genom att trycka på den bokstav som visas efter programmet. Ex.
Tryck [X]följt av [Enter] för att snabbvälja ”Avsluta”, d.v.s. hoppa tillbaka ut till systemmenyn.

DATA BAS
Visa Data Titta, Editera, Beräkna mm.

VIKTIG, Se lista för VISADATA
PunktReg Registrera punkter
KoGeo Koordinatgeometriska beräkningar

MÄTN
Station Stationsetablering
Utsättning PunktUtsättning
Inmätning PunktInmätning
AutoMätn Automatisk inmätning
RefObj Definition av referenslinje
Konfig Konfigurering för mätning

VÄGLINJE
Utsättning Utsättning av väglinje
RegLinje Registering av väglinje i

Plan, Profil, Sekt.
Chk/Edit Kontroll av väglinjedata
SAKntrl Statistisk acceptanskontroll enl.

”Väg94”
SectFil Skapar sektionsfil
Konfig Konfigurering av väglinje

IN/UT
Print Utskrift på printer
Plot Plottning med HPGL-format
Send Överföring av data från WB
Mottag Mottagning av data till WB
Konfig Konfigurera kommunikation
Attribut Ange attributdata

SPEC
Version Språkval, visar version/serienr.
NamnAdr Headerdata, Namn/Adress
Aprog Länka in dina egna program
GpsGsm Uppringning av GSM modem
Avvag Avägningsprogram
Avsluta Avsluta GEODOS programmet
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Funktioner i VISA DATA listade efter menyer

RefObj Definiera referensobjekt
Grafik Grafisk visningsdisplay
Medelv Medelvärdesbildning
Sökning Sök punkt i databas

Ortin Beräkna koordinater ur ortogonala mått
SignHjd Ändra Instrument/Signalhöjd
PålUts Utsättning av sneda pålar
SlntSet Utsättning av släntöverkant

ChkPkt Kontrollmätning av punkt i databasen
AdmInfo Administrativa data
SetDec Sätt antal decimaler som visas
SetOut Genväg till utsättningsprogrammet
TypYta Låsa till EN yta i en typsektion

Dist Distans och bäring mellan två punkter
Radie/Cp Beräkna radie och centrumpunkt
LagraPkt Lagra en ny punkt
RoadPkt Beräkna punkt längs en väglinje
FixHorLen Fixera en horisontell längd

Edit Editera data
Copy Kopiera punkter från annat Job
Snabb Spec. för Leica
Cv/Ch Mätning av punkt i båda cirkellägena

First Första punkten i databasen
Last Sista punkten i databasen
Back Ett steg bakåt i databasen
Next Ett steg framåt i databasen

Station Uppringning av GSM modem
RefChk Visa gällande referensobjekt
ExcPkt Excentrisk mätpunkt
ABC Referensmått Väglinje
0-9 Visa  punkt, kod, koordinater mm

Area Areaberäkning
3D-Distans/Bäring mellan två inmätn.

SlnTgt Lutande signalhöjd
Tunl Tunnel utsättning
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Funktioner i KOGEO listade efter menyer

KOGEO
MdBer Mätdataberäkning
VägLinje Väglinjeberäkning

TOLK
Polin Polär inmätning
Polut Polär utsättning
Ortin Ortogonal inmätning
Ortut Ortogonal utsättning
BågUts Båg utsättning längs kordan

SKÄRN
LinBer Skärning av 2 linjer
Cir/Lin Skärning mellan linje och cirkel
Inskärning Inskärning från 3 punkter
Inbindning Inbindning från 2 punkter
RMS(Avskärn) RMS mätning

TRANSF
Unitär Transformation
Helmert  Helmert transformation
Geod>LatLon Transformation till Lat/Lon
LatLon>Geod Transformation från Lat/Lon

YTA
Area Areaberäkning
Volym Volymberäkning
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Funktioner i STATION listade efter menyer

STATION
KändPunkt Stationsetablering över en

känd punkt

FRISTN
Auto Automatisk stationsetablering
Skärbin Skärbindning med viktad

längdutjämning.
Helm Helmertinpassning med

koordinat utjämning enligt minsta
kvadratmetoden.

Inskärning Inskärning med viktad
koordinatutjämning.

ElemUtj Elementutjämning enligt
minsta kvadratmetoden.

RelRef Etablering relativt en referenslinje

HÖJD
Z-Stn Stationsetablering i höjd

GPS
AutoBase Etablering av GPS basstation

autonomt.
KnownBase Etablering av GPS basstation

mot en känd punkt
SnglRovAdj Passa in koordinatsystemet

mot en punkt

RMS
StnA Etablering av station A
StnB Etablering av station B
StnC Etablering av station C
RMeas RMS Mätning
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Funktioner i REFOBJ listade efter menyer

PUNKT
Baring Punkt med Bäring
ToStn Referensmått Punkt - Station
LinPnt Parallellinje till en angiven linje

LINJE
RAK Mått längs en raklinje
Båge Mått längs en båge
Väglinje Mått längs en väglinje
3DPolyLin Mått längs flera raklinjer

OBJEKT
Pelare Mått till en pelare
Sfär Mått till en sfär
Circle Mått till en cirkel
Yta Mått till en yta definierad

av 4 punkter
File Mått till punkter i en fil,

används vid t.ex. pålkontroll

OFF
Off Avsluta ReferensObjekt

Beräkningen av referensdata kan ske antingen i mätningsläget eller i VISA DATA fönster 2.
Efter definiering av ett referensobjekt erhålls olika referensmått beroende på  val av ReferensObjekt.
 Definitioner för olika referensobjekt    finns i kapitlet Mått i förhållande till referensobjekt.
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Allmänna instruktioner om GEODOS
Följande instruktioner beskriver generella delar av programmet. Dessa kommer inte att upprepas vid
kommande program instruktioner.

Följande tangenter har generella funktioner i GEODOS programet:

••••• On/Esc Backa ett steg i menyer.
••••• Tab Lista filer och valmenyer / Visa grafik
••••• Menu Visa menyer
••••• Pilar Bläddra i data / menyer / valbara fält
••••• Del Ta bort markerade data / enstaka tecken
••••• Enter Bekräfta inmatning
••••• Shift För att nå tecknet ovanför tangentens tecken
••••• Psion För att nå funktioner via snabbtangent

(Vid menyerna markerade med Psions ”P” + snabbtangent)

Beskrivning av GEODOS JOB-Filer.
GEODOS programmets databas kallas JOB-Filer.
När du startar GEODOS anger du:

• JOB-Namn Max 8 tecken, tryck [Tab] för att välja från filhanteraren.
• Disk Default B, disk där data lagras.
• Catalog Mapp/Katalog  där data lagras på vald disk.
• Reflin Om väglinje är vald som referensobjekt visas väglinjens JOB-namn.
• Pbank Namn på en JOB-fil där dess punkter kan nås via andra JOB.

Beskrivning av valmenyer.

1. Visas val mellan två pilar  (<- val -> ) kan
du välja med hjälp av [höger/vänster pil],
alternativt tryck [Tab] för att se de olika
valmöjligheterna.

2. Bekräfta ditt val genom att trycka [Enter].
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Allmänna instruktioner om GEODOS forts.

GEODOS databas innehåller 15 stycken datafält:
1. Pno Punktnummer Max: 12 tecken
2. Kod Kod Max: 12 tecken
3. Nord Nord-koordinat Max: 7 heltal + 3 decimaler
4. Ost Ost-koordinat Max: 7 heltal + 3 decimaler
5. Höjd Höjd-koordinat
6. Diff Kvalitets värde
7. Anm Anmärkningsfält
8. HorV/Lat HorisontalVinkel / Latitud
9. VertV/Lon VertikalVinkel / Longditud
10. LutL/Hjd LutandeLängd / Ellipsoidhöjd
11. Sh Signalhöjd
12. Exc Excentriska mått
13. A1 Attribut 1
14. A2 Attribut 2
15. Datafält som används vid GPS mätning.

Tid Tid
Gmt Greenwich Mean Time
DGps Korrektions status (Fix, Float ,DGps, Autonomt)
#Sat Antal sateliter
Pdop Position Dilution of Precision, ju större värde

desto sämre noggrannhet.
#Sec Antal mätningar för beräkning av en punkt.
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VägLinje

Följande exempel visar hur man praktiskt kan registrera, sätta ut och kontrollmäta detaljer utmed en
vägsträcka:

Gör följande moment

1. Registrera polygonpunkter
2. Registrera väglinjens tangentpunkter
3. Registrera väglinjegeometri (Plan, Profil, Sektion)
4. Kör Linjekontroll och/eller skriv ut linjedata
5. Kör Linjeutsättning
6. Kör polär inmätning med väglinje som referenslinje

Du kan utföra dessa moment i vilken ordning som helst och hoppa mellan momenten hur som helst.
Men det är praktiskt att börja med punktregistrering, d.v.s. att registrera alla punkter koordinater.
Därefter lagras linjedata i ordningen Plan-Profil-Sektion

Registrering av polygonpunkter och
tangentpunkter

Du kan välja att registrera polygonpunkter an-
tingen tillsammans med väglinjens tangentpunkter
eller i separat jobb med namnet ”PBANK”.
Fördelen med punkter i ”PBANK” är att Du på
ett smidigt sätt kan kalla på dem från andra JOB

Du kan använda piltangenterna för att flytta runt i
dialogboxen vid inknappning av data. När Du fyllt
i alla uppgifter om en punkt, tryck [ENTER].
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VägLinje forts.

Registrering av väglinjegeometri
Väglinjeelementen lagras i separata filer. Det är praktiskt att ge filerna speciella namn så att Du lätt
känner igen dem.
Registrering av linjeelement bör av praktiska skäl ske från det JOB som innehåller tangentpunkternas
koordinater.
I ”Väglinjefilen” lagras plangeometri och höjdprofil. Vid registrering av höjdprofilen kan Du associera
till sektionsdata som då lagras i separata filer. Även här är det praktiskt att ge dessa filer namn som är
lätta att särskilja.
Typsektioner och Skevningsuppgifter kan användas var för sig eller i kombination.

En komplett filstruktur kan då se ut som följer:
------------------------------------------------
PBANK-----TANPKT-----VLINJE-----SKT
------------------------------------------------

Samtliga filer lagras som s.k. DBF-filer (DataBasFiler) och kan redigeras i databasredigeraren på
PSION.

Registrering i plan
1. Från GEODOS huvudmeny

Välj ”Väglinje - Regline” , tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn. Det får inte vara
detsamma som innehåller tangentpunkter.
Väglinjefilerna lagras som helt fristående
objekt i förhållande till punktfilerna. Ge
gärna speciella filnamn som associerar till att
det är linjedata.

3. Tryck [Enter] för att skapa ny linjefil, [Esc]
för att avbryta.

4. Välj plan, profil, skevning eller typsektion.
Tryck på [TAB] tangenten om Du vill se de
valmöjligheter som finns.
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VägLinje forts.

Registrering i plan forts.
5. Ange tangentpunktens nummer. Du kan

även se vilket elementnummer som Du
håller på med samt sektionen för närmast
föregående tangentpunkt.

6. Fyll i samtliga uppgifter om elementen. Sätt
streck i de kolumner som inte används vad
gäller bågradie och klotoidparameter. Vin-
keln är startriktningen på elementet i
tangentpunkten. Vid klotoid avser Radie
ingångsradien på elementet.
Avsluta linjeregistreringen med ett s.k.
blindelement, d.v.s. ett element med samma
start och slutpunkt.

7. Ange nästa tangentpunkt nummer.

8. Fyll i samtliga uppgifter om nästa element.

9. Ange följande planelement o.s.v.
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VägLinje forts.

Registrering i profil
1. Välj ”Väglinje-Regline”, tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn.

3. Välj profil, tryck [Enter].

4. Senast registrerad  sektion samt
tangentpunktshöjd visas.
Ange nästa sektion, tryck [Enter].

5. Ange följande data för angiven längdsektion
• Tangentpunktshöjd
• Ingångslutning:

Anges i %, [-]=fallande,[+]=stigande
”-0.75” = fallande profil med 0.75 m
kommande 100 m.

• Vertikalkurva:
[-]=konkav vertikalkurva
[+]=konvex vertikalkurva

6. Sektion samt tangentpunktshöjd visas.
Ange nästa sektion, tryck [Enter]

7. Fyll i samtliga uppgifter om nästa element.
Vid TpHjd och Lut% visas beräknade
data.

8. Ange nästa sektion o.s.v.
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VägLinje forts.
Registrering av typsektion: Skev

1. Välj ”Väglinje-Regline”, tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn.

3. Välj skev, tryck [Enter].

4. Ange följande data:
•  Skt = Väglinjens längdsektion
• %Vnst = Lutning vänster sida i %
• %Högr = Lutning höger sida i %
• ProfOfs = Offset från väglinjen
• Typ = Typsektionsnamn

bekräfta data med [Enter].

 5. Ange nästa skevning, tryck [Enter] o.s.v.
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VägLinje forts.
Registrering av typsektion: Sekt

1. Välj ”Väglinje-Regline”, tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn, tryck [Enter].

3. Välj sekt, tryck [Enter].

4. Ange typsektionens filnamn, välj ett lämpligt
filnamn, tryck [Enter].

5. Om inte filen finns får du frågan Skapa Fil:
Tryck [Enter]för att skapa fil, [Esc] för att
avbryta.

6. Typsektionen anges med punkter från
vänster till höger i två plan, T och G.
Pno = Anges löpande av programet.
Sm = Sidmått från huvudlinjen.
dH = Höjdskillnad från huvudlinjen.
Rad = Radie mellan två punkter, används
t.ex. vid tunnlar.
Plan = Två olika plan att relatera data till.
Plan T = Övre planet .
Plan G = Undre planet.



115

Geodos - WorkaboutHandbok

VägLinje forts.

Registrering av typsektion:Sekt forts.

7. Vill du definiera det undre planet, ange dina
data och bläddra sedan ner till Plan och byt
till  G med piltangenterna.
Bekräfta med [Enter].
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VägLinje forts.

1. Välj ”Väglinje-Chk/Edit”, tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn.

3. Redovisning i plan, profil och sektion.
Använd piltangenterna för att välja.
Tryck [Tab] för redovisning av samt för att
granska enskilda element.

4. Använd piltangenterna för att välja vilket
element du vill kontrollera.
Tryck [Enter].

5. Exempel på plandata.

6. Använd piltangenterna för att välja vilket
element du vill kontrollera.
Tryck [Enter].

7. Exempel på profildata.

Kontroll av Väglinjen
Du kan kontrollera linjen med ”Chk/Edit”. Resultatet bör bli nära ”0”.



117

Geodos - WorkaboutHandbok

VägLinje forts.

1. Välj ”Utsättn” under menyn  ”VägLinje”.
Tryck [Enter].

2. Välj utsättningsmetod, tryck [Enter].

3. Välj väglinjefil, tryck [Enter].

4. Mata in Sektion(Skt) och Sidmått (Sm).
 Du ser också gällande elementtyp samt
närmaste framförliggande tangentpunkt.

5. Resultatet visas i form av Bäring,
Horisontalvinkel samt Horisontell längd.
Om Du har instrument med servomotor
vrids instrumentet automatiskt mot objektet
när du trycker [ENTER].

6. Tryck [5] för höjdutsättning.

Väglinjeutsättning
Utsättning av en  väglinje kan utföras i plan, profil med eller utan typsektioner. Utsättning kan utföras
på olika sätt, till exempel som beskrivs här genom att ange ett sektions- och sidmått för sedan sätta
ut den punkten och eventuellt kontrollmäta mot utsättningspunkten. Ett annat alternativ kan vara att
välja väglinjen som referensobjekt och använda inmätningsprogrammet och baxa sig in till sökt
sektion- och sidmått.
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VägLinje forts.

7. I detta exempel använder vi manuell inmat-
ning av mätdata. Om du mäter med total-
station får du nu upp respektive instruments
menyer.

8. Nu visas differenser utmed väglinjen.
Tryck [Esc]en gång för ny inmätning.
Tryck [Esc]två ggr för att ange ny sektion
och sidmått.

9. Mata in nästa sektion och sidmått.
Tryck [Enter].

10. Mata in ny inmätning.
Tryck [Enter].

11. Differenser visas.
Tryck [Enter] för ny inmätning eller
tryck [Esc] för att byta sektion och sidmått
eller för att avsluta.
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VägLinje forts.

Konfigurera Väglinje
1. Välj ”Väglinje-Konfig”, tryck [Enter]

2. Välj referensobjekt att konfigurera, här
väljer du t.ex. väglinje.

3. Ange väglinjens filnamn.

4. Här kan du ställa in följande parametrar:
Amin Minsta längdmått
Amax Största längdmått
Bmax Största sidmått,korridorbredd
dRmax Korridorbredd för tunnel-

sektion
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Utsättning av släntöverkant

Släntsetprogrammet hjälper dig att finna den punkt där slänten möter terrängen.
Slänten definieras i förhållande till vald väglinje med en lutning och ett sidmått. Om du inte har en
höjdprofil till din väglinje frågar programmet efter höjden på slänfoten.
Har du en typsektion kommer slänten att utgå ifrån denna. Det angivna sidomåttet flyttar ett ”Gång-
järn” längs typsektionen.
Utifrån det givna sidomåttet viks sedan slänten med den lutning du har angivit.
Om du vill sätta slänten utifrån en dikesbotten som ligger på ett fast djup i förhållande till profilmitt kan
du skapa en typsektion som har ett raktplan med ett -Dh som motsvarar dikesbottens djup. Om du
har angett en skevning kommer ditt raka plan att bli en spegelbild av din skevning.
Exempel på normalsektion.

• Punkt 1
Ds -100m
Dh = Dikesbottens höjdskillnad i förhållande till profilmitt

• Punkt 2
Ds 0
Dh = 0

• Punkt 3
Ds 100
Dh = Dikesbottens höjdskillnad i förhållande till profilmitt

Exempel:
1. Vi börjar med att skapa ett nytt Job.

2. Konfigurera för manuell inmatning. (Gäller
detta exempel när du använder programmet
i verklighet använder du ditt instrument)

3. Registrera 2 st punkter.

• P=1, X=100, Y=100
• P=2, X=200, Y=100

 
4. Skapa en väglinje (Raksträcka) utan profil

mellan punkterna P=1 och P=2.
5. Koppla din väglinje som referensobjekt.

6. Gör en stations etablering på punkt P=1
med P=2 som bakåtrikt.
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1. Välj ”Mätn - Inmätning”

2. Välj ett punktnummer [Enter]

3. Mät in en punkt i terrängen [Enter]

Om du har en enmansstation så går du nu in i
tracking läge. 
Med en tvåmanssation gör du en inmätning som
vanligt.

4. När koordinaterna visas för din inmätning
trycker du på [T]
Knappa in data för din slänt
Lutn = Släntens lutning
Sm = Sidmått för släntfoten.
Sl.Fot Z = Höjden för din släntfot. Detta
fält visas bara i de fall när du inte har en
höjdprofil.

5. Tryck [Enter]

6. Tryck på [2] för att få mått i förhållande till
din släntöverkant.

Måttet som visas är ett sidomått. I detta fall skall
vi gå 3.669 meter till höger för att möta släntlinjen.
I detta exempel och med en tvåmanssation trycker
du nu på [Esc]. Flytta dig i terrängen och gör en
ny mätning. Upprepa detta tills du har ett Sm inom
den tolerans som krävs.
Med en enmanssation, gå med rullande mått tills
du har ett Sm inom rätt tolerans.

Utsättning av släntöverkant forts.
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7. När du har tryckt [Esc] knappar du in nya
mått.

8. Tryck [Enter]

9. Flytta dig i tills Sm är 0 eller inom tolerans.
Gör gärna egna exempel och testa med.

Utsättning av släntöverkant forts.

10. Flytta dig i terrängen och gör en ny mätning.
Upprepa detta tills du har ett Sm inom den
tolerans som krävs.
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Från GEODOS huvudmeny
1. Välj ”Väglinje - Regline” tryck [Enter]

2. Ge din linje ett namn, tryck [Enter]

3. Tryck [Enter]

Vår exempel väg kommer att bestå av en rak-
sträcka med enbart ett planelement mellan två
tangentpunkter.

4. Tryck [Enter]

5. Ange första tangentpunkt, tryck [Enter]

6. Nu visas elementdata, tryck [Enter]

7. Ange andra tangentpunkt, tryck [Enter]

Registering av linje till släntutsättning
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Registering av linje till släntutsättning forts.

8. Nu visas elementdata, tryck [Enter]

9. Sätt ett blindelement, tryck [Enter]

10. Nu visas elementdata, tryck [Enter]

11. Tryck [Esc] två ggr för att gå ur linjereg.



125

Geodos - WorkaboutHandbok

Stationsetablering till släntset exemplet

1. Välj Station från GEODOS huvudmeny ,
tryck [Enter]

2. Välj stationsetablering över känd punkt,
tryck [Enter]

3. Ange den kända punktens nummer
4. Ange Stationshöjd
5. Tryck [Enter]

6. Koordinaterna för stationen visas, tryck
[Enter]

7. Ange punktnummer för bakobjekt 1
8. Ange signalhöjd
9. Tryck [Enter]

10. När du har konfigurerat för manuell mätning
föreslår programmet de värden ger dig en korrekt
station.
11. Tryck [Enter]
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Stationsetablering till släntset exemplet forts.

12. Tryck [Enter]

13. Resultatet av stationsetableringen visas.
14. Tryck [Enter]

15. Lagra stations mätdata, tryck [Enter]



127

Geodos - WorkaboutHandbok

ABC mätnings programmet ger dig möjligheter att mäta på svåråtkomliga ställen. Ett bra exempel är
mätingar under vatten.
Tekniken bygger på att du har två prismor eller reflextejp på en stång, vajer eller liknande.
Du mäter till punkterna Prisma A och Prisma B och om du känner avståndet mellan prismat i punkten
B till stångens eller vajerns slut så räknar programmet ut koordinaterna för punkten C. Om du känner
till nivån där C träffar så behöver du inte känna till avståndet B - C.
Det har gjorts speciella prisma stänger för ändamålet. Men i princip är det bara din fantasi som sätter
gränsen för vad du kan mäta.

ABC Mätning
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Kontroll av sneda pålar.
Kontroll och redovisning av differanser i avskärningsplanet för sneda pålar.
Punkter inmätta i ett inmätningsJOB jämförs med teoretiska punkter lagrade i ett annat JOB.
Punktnumreringen vid inmätningen väljs enligt följande:
Nedre punkt på pålen. Pålens punktnummer i den teoretiska filen med tillägg ”.1”
Övre punkt på pålen, Pålens punktnummer med tillägg ”.2”
Mäter du inte i centrum av pålen, kan du beräkna pålens mitt.
Mät  då ytterligare en punkt tvärs de två tidigare, med tillägget”.3”
Tex. till påle nr 101 välj punktnummer 101.1, 101.2, 101.3. Inmätningsordningen saknar betydelse.
Redovisningen kan göras direkt vid inmätningen eller som  efterberäkning.
Vill du se resultatet direkt välj referensobjekt FILE och fönster ”_” i VISA DATA.
Efterberäkning av differenser gör du under fliken In/Ut och Print, med ListTyp PalCntrl.

Inmätning av sneda pålar

1. När stationsetableringen är klar, väljer du
Inmätning under fliken Mätn.

2. Ange det punktnummer på den påle du
avser att kotrollera med tillägg av:

•  ”.1”, för nedre punkt på pålen.
• ”.2”, för övre punkt på pålen
• ”.3”, om du inte mäter i centrum, och
vill beräkna centrum , mät då ytterligare
en punkt på motstående sidan av pålen.

T.ex. 101.1, 101.2, 101.3 för att
kontrollera påle med punktnummer 101.

3. När du är klar med din inmätning av en eller
flera pålar, tryck [Esc].
Välj VisaData under fliken DataBas,
tryck [Enter].

4. Sök upp den påle du vill beräkna.
När du vill se differanserna, tryck
[”_”],(Shift ”-”), har du inte angivit FILE
som referensobjekt innan gör du det nu.
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5. Under fliken Objekt välj File, tryck [Enter].

6. Ange JOB namn för de teoretiska
punkterna.
Tryck [Enter].

7. Nu redovisas differanserna för vald påle.
Tryck [Enter] för att se lutning och riktning.

8. Under Anm visas
Lutning/Riktning

Lutning = Lutning på formen höjd:avstånd.
Riktning  = Riktning mot norr.

Inmätning av sneda pålar forts.
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Redovisning av sneda pålar.

1. Vill du redovisa alla dina inmätta punkter,
väljer du under fliken In/Ut, Print och tryck
[Enter].

2. Header för utskriften,
tryck [Enter].

3. Välj:
•  Listtyp PalCntrl
• Printer Det redovisningssätt du

vill använda. Se nedan.

4. Välj Printer:
• OplFil  Utskrift på Psions display.
• PcFil  Sända utskrift till Pc
• Parallell skrivare
• Seriell  skrivare.

5. Ange JOBnamn där du lagrat dina
teoretiska punkter, tryck [Enter].

6. Beräkning pågår.

7. Har du valt OplFil som Printer kan du nu
välja om du vill öppna resultatfilen.
Tryck [Enter] för att öppna, [Esc] för att
avsluta.

8. Har du valt PcFil som Printer kan du nu
ange filnamn på redovisningsfilen.
Kom ihåg att starta Glink/PsiWin på din Pc.

Efterberäkning och redovisning av inmätta sneda pålar.
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Redovisning av sneda pålar.
Exempel på en utskrift av  en redovisning av sneda pålar.

============================================ GEODOS = version 11.74.07 ==
Viker Data AB  Tel:031-447700
Box 181
S-433 23  PARTILLE
Job Name :PA
============================================= 24 Feb 2004 08:48:11 ===

PalKontroll
PaleNr Lutng/Riktn  X Y Z dx dy

1 1:0.02/152.68 99.934 199.997 10.000 -0.066 -0.003
2 1:0.02/148.33 99.935 199.997 10.000 -0.565 -0.003
3 1:0.04/153.45 99.956 199.978 10.000 0.456 -0.022
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Utsättning av sneda pålar.

Utsättning av sneda pålar

1. Gör först en stationsetablering.
(Se kapitel Stationsetablering sid.39)

2. När stationsetableringen är klar, välj
Utsättning under fliken Mätn, tryck [Enter].

3. Välj utsättningsmetod,
tryck [Enter].

4. Tryck [ Enter] för att bekräfta stations-
etableringen.
Tryck [L] för att lagra stationsetableringen.

5. Välj den punkt(påle) du  avser att sätta ut,
tryck [N].
Punkter att sätta ut kan väljas med t.ex.
tangenterna [F],[L],[R]eller [X].

6. Ange:
Lutn = Lutning av påle, anges på formen
10:1, höjd : avstånd.
Riktn = Riktning mot norr.
AvPlanZ = Avskärningsplan för pålen

7. Ange markhöjd manuellt eller genom att
mäta in marken.

Utsättning av punkter(pålar) i ditt lokala system. Utsättning kan nås på flera olika sätt.
Menyn utsättning (Mätn-Utsättning) eller via Station(Mätn-Station) och därefter gå till Visa
Data.(DataBas-VisaData). Pålens lutning och riktning kan du ange som attribut A1 resp. A2 eller
ange lutning och riktning  vid varje utsättning. Se nedan vid instruktion 6.
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In/Ut - Filöverföring
Du kan överföra data på olika sätt. Det mest effektiva är att använda PsiWin som körs under MicroSoft
Windows . Hur det går till beskrivs i separat manual som medföljer program PsiWin. Du kan också
använda program GeodosLink.

Nedan beskrivs hur man kan överföra GEODOS filer enligt s.k. ODB-format samt överföra och skriva
ut olika dataformat till textfil eller printer/plotter

In/Ut  - Konfigurering
1. Välj ”In/Ut - Konfig” tryck [Enter].

Här konfigurerar Du för dataöverföring.
Detta behöver Du göra bara första gången
eller efter att Du har rensat internmimmet i
PSION.

2. Ställ in följande parametrar.
Tryck [Tab] för att se respektive val.

• I/O-port, du kan välja mellan:
A = Övre högra
B = Övre vänstra
C = Nedre högra (LIF-kontakten)

• Baud  Överföringshastighet.
Den måste vara samma som i din
dators kommunikations program.

Övriga parametrar är fasta nämligen:
Paritet Ingen
Antal databitar 8
Stopbit 1
Handskakning XON/XOFF.
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In/Ut - Filöverföring forts.

• Protocol
Xon/Xoff fungerar utan något mottagnings
program. Data skrivs således direkt ut på
serieporten utan någon kontroll av
mottagningsprogrammet. Detta sätt är van-
ligt mot t.ex. “gamla” Geodesi program.
GEODOSLINK fungerar mot Windows
programmet GEODOSLINK som ger en
säker dataöverföring med hastigheten
19200 baud i båda riktningar.
PsiOrg används för att överföra ODB-filer
mellan PSION Workabout och gamla
PSION Organiser.
HP-plot används mot HPGL-kompatibla
pen-plotters.

• Format:
ODB, GEOSIS, DXF, HPGL, EXCEL,
Leica, GSI, GEODAT, 3D-WIN m.fl.
Emulering av olika dataformat för överfö-
ring av mätdata, koordinater etc. ODB-
formatet emulerar det gamla PSION
Organiser ODB formatet för att vara
kompatibel med gamla Geodesi program.

• PC-catalog:
Används endast i samband med protocol
GEODOSLINK . Alla data som överförs
hämtas/lämnas i denna katalog.
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In/Ut - Filöverföring forts.

In/Ut - Print - Utskrifter
1. Välj ”In/Ut - Print”, tryck [Enter].

2. Headerdata visas, kan kompleteras med två
extra fält. Bekräfta med [Enter].

3. Välj vilken typ av fil du vill skriva ut, till
vilken typ av enhet, sorterad lista, urval av
punktnummer och/eller koder.

4. Tryck [Tab] för att visa valbara ListTyper.
Till exempel:

• Koordinatlista
• MätData
• RefObjData
• VägLinje
• PntContr  (Punktkontroll)
• m.fl.

5. Välj typ av Printer, tryck [Tab] för att lista
val.

• Parallell Utskrift till parallell-
skrivare via LIF kontakt.

• Serial Utskrift på en serieport
• PcFil Överföring till PC
• OplFil Skapar en Oplfil internt.

6. Ange om du önskar sortera utskriften.
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In/Ut - Filöverföring forts.

1. Välj ”In/Ut - Print”, tryck [Enter].

2. Headerdata visas, kan kompleteras med två
extra fält. Bekräfta med [Enter].

3. Välj PntContr som ListTyp samt vilken
printer du önskar använda.
Du kan också välja sortering och/eller vissa
punktnummer och koder.

4. Ange filnamn på den fil du önskar jämföra
mot.

5. Jämförelse pågår.

6. Om du valt OplFil får du frågan om du vill
öppna filen.
Bekräfta med [Enter], avsluta med [Esc].

7. Använd piltangenterna för att titta i filen.
Stäng filen med snabbvalet [Psion]+[X].

In/Ut - Print - Utskrifter - Punktkontroll
Punktkontroll används för att jämföra två olika koordinatfiler och få en differensutskrift.
Koordinaterna skrivs ut tillsammans med differensen mellan punkterna.
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In/Ut - Filöverföring forts.

In/Ut - Plot - Plottning
1. Välj ”In/Ut - Plot”, tryck [Enter].

2. Välj format, typ av plottning, skalfaktorer,
utenhet samt rotation.
Ange plotterns skalfaktor i X och Y-led.

Size Välj format på pappret.
• A0, A1, A2, A3, A4

Type Typ av plottning:
• Plan
• Profil
• Sect
• Spread

Device Val av utenhet:
• PAR:C
• TTY:A
• PCL.OPL
• SPLOT

Rotation Val av pappersrotation.
• Landshape
• Portrait

3. Välj skala samt ange om du vill plotta:
• Pno = Punktnummer
• Cod = Koder
• Heights = Höjder
• Lines = Linjer

4. Ange följande inställningar:
• X = Plottningsorigo
• Y = Plottningsorigo
• Hmm = Höjd på plottning i mm.
• Bmm = Bredd på plottning i mm.
• Grid = Val av rutnät
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In/Ut - Filöverföring forts.
In/Ut - Send / Mottag - Dataöverföring

Starta GEODOS antingen i det Job du vill sända
från eller skapa ett nytt där du vill ta emot data.
1. Gå till ””In/ut”
2. Välj ”Send” eller ”Mottag”
3. Tryck [Enter]
Nu får du upp en konfigurations meny
Vid format har du ett antal olika val. Använd
piltangenterna för att bläddra.

I/O port - Port på WB vid dataöverföring
Baud - Kommunikationshastighet
Protocol - Överföringsprotokoll
Format - Dataformat
PC-catalog -  Ange sökvägen dit du vill lämna

eller hämta på PC´n. Katalogen ska
finnas på din dator. Om något inte
stämmer med katalognamnet får du
ett felmeddelande.

Sända

1. Ange filens namn på PC:n, tryck [Enter]

2. Om följande fönster visar sig, kontrollera att
kablar och/eller mottagningsprogram är
korrekt ansluten/inställt. Tryck [Enter].

3.  Kontrollera inställningarna, tryck [Enter].

4. Ett nytt kopplingsförsök.
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In/Ut - Filöverföring forts.

7. Om du valt ODB får du ett val av data att
överföra:
Tryck [K] för koodinater, [M] för mätdata.

8. Överföring sker.

Mottag

1. Psion söker igenom katalogen efter filer
med det format du har valt.
Bläddra med piltangent [Höger/Vänster.]

2. Vill du söka efter filen på din hårddisk
så tryck ”Tab” så får du upp ett filhanterar-
fönster där du kan söka upp filen. Ställ den
svarta rutan på finamnet och tryck sedan
”Enter”. Om du är osäker på var exakt du
har din fil så tryck 2 ggr. på ”Tab” så får du
upp en dialogruta där du kan ange sökväg
(Rem::C\geodos\ i detta exempel) och sök-
ord. Exempelvis  *.odb söker efter alla filer
med tillägget odb i katalogen du har angett
vid ”Full path”.

På bilden är vissa boksäver skymda. 
Sökvägen i detta fallet är ”Rem::c:\geodos\”

5. När du har hittat filen - Jobbet som du vill
tanka över så trycker du [Enter].

6. Tryck [Enter] igen för att bekräfta valet.

Nu ska punkterna räknas fram på WB´s skärm.
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In/Ut - Filöverföring forts.
In/Ut - Attribut

1. Välj ”In/Ut - Attribut”, tryck [Enter].

2. Ange dina attributdata.

3. Anger du A1 respektive A2 som attribut
kommer inte dessa fält att vara aktiva.
Detta är default.
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SPEC Programmen

Version
Innehåller information om programmet GEODOS
som Versionsnr:,Serienummer, Hemsideadress
samt möjlighet att välja Språk med
[hö/vä-piltangent] eller tryck [Tab].

NamnAdr
Ange  namn, adress samt telefon som du vill skall
skrivas ut vid t.ex. redovisningar.

Aprog
Under aprog kan du hitta användardefinierade och
andra specialprogram. Bland annat finns:
SIKOB Skeppsmätning
PVals Parallellställning av valsar

(T.ex. pappersmaskiner)
Avvag Vanlig avvagning
Rorvink Rorvinklar
GrKast Inmätning/Redov. av granatkastare
Disto Inmätning med Leicas DISTO
CirC
MultiLin Överföring av flera linjefiler från

 SBG m.fl.
User
Zprog

GpsGsm
Uppringning för hämtande av GPS korrektions-
data.
1. Tryck [+] för att ringa upp och [-] för att

lägga på.
För att välja scriptfil, tryck [V].

2. Du kan välja scriptfil med [hö/vä-piltangent]
eller tryck [Tab].

Avvag Avvägning, se kapitlet Avvägningspr.

Under SPEC menyn kan du hitta följande
funktionaliteter:
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Spec - Avvägningsprogrammet

1. I GEODOS Huvudmeny väljer du ”Avvag”.
Tryck [Enter]

2. Ange punktnummer och höjd för din första
Bak Punkt. 
Knappa in din avläsning under BAK AVL:
Tryck [Enter]

3. Programmet räknar ut en instrumenthöjd
som anges under IH uppe till vänster i
dialogrutan.  Punktnummret räknas upp
med 1 och programmet är klart för första
avläsningen av en Fram punkt
När du har skrivit in det avlästa värdet
trycker du [Enter] för att lagra.

4. Punkten två är nu lagrad och den uträknade
höjden anges i nederkant på fönstret. 
Flytta stången och gör nästa avläsning.
Tryck [Enter]
Upprepa detta moment tills det är dags att
flytta instrumentet.
Den sista punkten du tar blir då din nästa
bakpunkt.

5. Du har tryckt [Enter] och lagrat punkten 3.
För att använda denna punkt som en
bakpunkt trycker du [Esc].

 
 

Avvägning med GEODOS
Avvägningsprogrammet i GEODOS skapar ett avvägninsprotokoll.
Resultatet kan skrivas ut via ”In/Ut - Print”. Välj ”avvag”som utskriftsformat.
Så här använder du programmet:
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Avvägningsprogrammet forts.

6. Flytta instrumentet och gör en avläsning mot
punkt 3.
Tryck [Enter] för att räkna ut en ny
instrumenthöjd.

7. Den nya instrumenthöjden visas under IH
och den senast lagrade punkten nr 3 visas i
nederkant.
Nu börjar du mäta frampunkter igen.
När du har lagrat din sista punkt med
[Enter] trycker du [Esc] två ggr för att
avsluta programmet.

Utskrift.
För att få en utskrift av din mätning väljer du
In/Ut – Print.
Använd piltangenterna för att välja ”Listtyp:
Avvag”
Vid ”Printer” anger du var du vill att din utskrift
skall gå.
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Spec - Ytavägningsprogrammet

1. Tryck [C] från huvudmenyn.[Enter]

2. Välj ”Levelling” med piltangenterna. [Enter]

3. Vi börjar med att registrera en stations
punkt. Om du inte har en känd punkt att
ställa upp över så kan du skapa ett lokalt
koordinatsystem.
Välj punktreg och tryck [Enter]

4. Ge ett punktnummer till din stationspunkt.
Tryck [Enter]

5. Ge punkten koordinater. Välj gärna dina
utgångskoordinater  så att du slipper att få
negativa värden.
Z kan du lämna blankt.
Tryck [Enter]

6. Nu räknas punktnummret upp med ett och
du kan registrera nästa punkt om du vill.
I vårt fall trycker vi [Esc] två ggr. för att
komma ur punktreg.

 

Ytavvägning med GEODOS
Ytavvägningsprogrammet i GEODOS ger dig möjligheten att få koordinater på de punkter som du
avväger. Längden bestäms via 3 trådsavläsningen och horsontalvinkeln läser du av på horisontalskivan
på ditt avvägningsinstrument. Noggrannheten i plan begränsas av  precisionen i avståndsbestämningen 
samt hur noggrant du kan läsa av horisontalvinkeln..
Här kommer ett enkelt exempel att följa. Först skall du konfigurera GEODOS för avvägare.
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Ytavägningsprogrammet forts.

Stationsetablering:
7. För att systemet skall veta vilkakoordinater

instrumentet har måste du göra en stations-
etablering.
Välj station i huvudmenyn, tryck [Enter]

8. När du ytavväger använder du uppställning
över känd punkt.

9. Tryck [Enter]

10. Ange punktnummer för din kända punkt.

11. Om du inte vill hämta din höjd från en redan
inknappad punkt i din databas sätter du ett
streck i fältet för punktnummer.
Tryck [Enter]

12. Nu skall du bestämma instrument höjd samt
rikting på ditt koordinatsystem
I denna dialogruta ser du vilka koordinater
din kända punkt har.
I fältet ”HvNorr:” skall du ange den riktining
som du avläser mot din bakåt punkt. Denna
kan vara samma som den fix du tar höjden
ifrån men du kan även använda dig av ett
kyrktorn eller liknande.
I fältet ”FixH:” anger du höjden på din
fixpunkt.
I fältet ”Avl:”  anger du vad du har läst av
mot din fixpunkt.
Tryck  [Enter]

13. Tryck [Enter] för att lagra dina stationsmät-
data. Om du trycker [Esc] kommer pro-
grammet att använda stationsdata men det
kan bli svårt att rekonstruera vad som har
hänt om man behöver gå baklänges i sin
mätfil vid ett senare fillfälle.
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Ytavägningsprogrammet forts.

14. Nu är  allt klart för att börja själva avväg-
ningen. Välj inmätning från GEODOS
huvudmeny. Tryck [ Enter]

15. Ange punktnummer, kod samt eventuell
anmärkning  för din första punkt.

 

16. Avläs mittråd samt och/eller övre - nedre
tråd och knappa in värdena i respektive
fält.Om du anger både övre och nedre tråd
sker en medelvärdesbildning och du ökar
noggrannheten i din mätning.
Avläs horisontalvinkeln.
Tryck [Enter]

17. Om du har läst av både övre och nedre tråd
visas detta fönster. Som redovisar längd-
differensen.
Tryck [Enter].

 

18. Koordinaterna samt höjden för din punkt
visas.
Tryck [Enter] för att lagra punkten.
Vill du mäta om punkten utan att lagra den
trycker du på [ESC].

19. När du har lagrat din punkt visas dialog-
rutan för punktnummer och kod igen.
Punktnummret räknas automatiskt upp med
ett och om du vill använda detta nummer
trycker du på [Enter].

Flytta instrumentet.
Om du vill flytta ditt instrument till ny plats gör du
en ny stationsetablering. Du kan använda en av
dina inmätta punkter som ny stationspunkt. Felet i
dina plan koordinater ökar dock något eftersom
du får med dig den onogrannhet som finns i din
inmättta punkt
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KOGEO Programmen

Beräkning
MdBer Mätdataberäkning
VägLinje Beräkna punkter längs en  väglinje
GpsBer Beräkna WGS84 positioner till ett

valt koordinatsystem.

Ritningstolkning
Polin Manuell Polär inmätning
Polut Manuell Polär utsättning
Ortin Ortogonal inmätning
Ortut Ortogonal utsättning
BågUts Utsättning längs en båge

m.h.a pilmått

Skärningar
LinBer Beräkning av skärningspunkt mellan

två olika linjer
Cir/Lin Beräkning av skärnningspunkt mellan

en cirkel och en linje
Inskärning Vinkelmätning mot tre kända punkter
Inbindning Längdmätning mot två kända punkter
RMS(Avskärn) Vinkelmätning från två eller tre

stationer i 3 dimensioner.

Transformationer
Unitär Unitär transformation (Helmert utan

skalförändring)
Helmert Helmert transformation
Geod>LatLon
 LatLon>Geod Transformation mellan,

RT 90 <-> WGS 84,
Geografiska (Lat, Long, Elh) och
Geodetiska (X,Y, Z) koordinater.

Yta
Areaberäkning Arealberäkning av inmätta

punkter
Volymberäkning Volymberäkning av inmätta

terrängpunkter

De koordinatgeometriska (KoGeo) programmen innehåller funktioner för:
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KoGeo - programmen forts.

Mätdataberäkning av en inmätt fil. Stationens kod skall vara Stn och bakobjektets kod Bobj i mät-
datafilen.  Stationen och bakobjektets punktnummer ska sammanfalla i de två filerna.

KoGeo - Mätdataberäkning
Gå in i den fil där du vill att dina koordinater ska
lagras.

1. Ange namnet på den fil där du vill att
koordinaterna ska lagras .Tryck [Enter].

2. Om filen inte finns får du frågan ”Skapa nytt
JOB”  Tryck [Enter] för att skapa, [Esc] för
att avbryta.

3. Välj ”Databas - KoGeo”, tryck [Enter].

4. Välj ”KoGeo - MdBer”, tryck [Enter].

5. Ange filnamn för dina mätdata, tryck[Enter]

6. När beräkningen är klar avslutar du KoGeo
programmen genom att trycka [Esc].
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KoGeo - programmen forts.

KoGeo - Väglinjeberäkning

1. Välj ”KoGeo - VägLinje”, tryck [Enter]

2. Ange väglinjens filnamn, tryck [Enter].

3. Ange:
StartSekt Startsektion för beräkningen
EndSekt Slutsektion för beräkningen
Min=Sm Minsta sidmått
Max=Sm Största sidmått
GridSiz Avstånd mellan beräknade

punkter
StartPno Startpunktnummer för de

beräknade punkterna

4. Vill du beräkna det antal punkter med
tillhörande punktnummer tryck [Enter],
vill du avbryta tryck [Esc].

5. Beräkning sker.

6. När beräkning är avslutad kan du grafiskt
titta på dina beräknade punkter. Gå till
”DataBas -Visa Data” och tryck [Tab.]

Med hälp av KoGeo:s väglinjeberäkning kan du beräkna fram punkter längs en definierad väglinje. Du
har möjlighet att beräkna fram en enkel ”terrängmodell ” av väglinjen.
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KoGeo - programmen forts.

Gpsdataberäkning av en GPSinmätt fil . Beräknar WGS84 positioner till koordinater i ett valt koordi-
natsystem.

KoGeo - Gpsdataberäkning
Gå in i den fil där du vill att dina koordinater ska
lagras.
1. Ange namnet på den fil där du vill att

koordinaterna ska lagras .Tryck [Enter].

2. Om filen inte finns får du frågan ”Skapa nytt
JOB”  Tryck [Enter] för att skapa, [Esc] för
att avbryta.

3. Välj ”Databas - KoGeo”, tryck [Enter].

4. Välj ”KoGeo - GpsBer”, tryck [Enter].

5. Ange filnamn för dina Gpsdata, tryck[Enter]

6. Välj det koordinatsystem du vill att dina
WGS84 positioner ska beräknas till, tryck
[Enter].

7. När beräkningen är klar avslutar du KoGeo
programmen genom att trycka [Esc].
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KoGeo - programmen forts.

KoGeo - Tolk - Polin

1. Välj ”KoGeo - Tolk - Polin”,
tryck [Enter].

2. Ange:
Stn Punktnummer för station
Bobj Punktnummer för bakobjekt
Bvi Bakriktvinkel
Ih Instrumenthöjd
och tryck [Enter].

3. Ange punktens:
Pno punktnummer
Kod kod
Anm anmärkning
Sh Signalhöjd

4. Mata in mätdata:
Hv Horisontalvinkel
Vv Vertikalvinkel
LL Lutande längd
Sh Signalhöjd
bekräfta med [Enter].

5. Koordinaterna för inmätt punkt visas,
bekräfta med [Enter].

6. Ange nästa punkt o.s.v.

Polin under ”KoGeo - Tolk” är en manuell polär inmätning.
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KoGeo - programmen forts.

Polut under ”KoGeo - Tolk” är en manuell polär utsättning.

KoGeo - Tolk - Polut

1. Välj ”KoGeo - Tolk - Polut”,
tryck [Enter].

2. Ange:
Stn Punktnummer för station
Bobj Punktnummer för bakobjekt
Bvi Bakriktvinkel
Ih Instrumenthöjd
och tryck [Enter].

3. Ange:
Pno Punktnummer på utsättningspunkt.
Sh Signalhöjd
bekräfta med [Enter].

4. Planutsättningsdata visas (fönster 4).
För nästa punkt tryck [Enter].

5. Tryck [5], för att
t.ex. se höjdutsättningsdata samt signalhöjd.
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KoGeo - programmen forts.

Ortin under ”KoGeo - Tolk” är en ortogonalinmätning.

KoGeo - Tolk - Ortin

1. Välj ”KoGeo - Tolk - Ortin”,
tryck [Enter].

2. Definiera typ av referensobjekt du vill mäta
in från, tryck [Enter].

3. Om raklinje är valt som referensobjekt,
ange:
BasP Punktnummer på baspunkt.
RefP Punktnummer på riktpunkt.
bekräfta med [Enter].

4. Ange punktnummer, kod, ev. anmärkning
samt signalhöjd.
Bekräfta inmatning med [Enter].

5. Ange:
A Horisontellt utmed linjen.
B Ortogonalt från linjen.
C Höjd i förhållande till linjen.
A-ivl Uppräkningsintervall för A-mått
B-ivl Uppräkningsintervall för B-mått

6. Koordinater för inmätt punkt visas.
Bekräfta mefd [Enter].

7. Ange data för nästa punkt o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Ortut under ”KoGeo - Tolk” är en manuell ortogonal utsättning.

KoGeo - Tolk - Ortut

1. Välj ”KoGeo - Tolk - Ortut”,
tryck [Enter].

2. Definiera referensobjekt, här RAK Linje,
bekräfta med [Enter].

3. Ange referensobjektets punkter:
BasP Punktnummer på baspunkt.
RefP Punktnummer på riktpunkt,
bekräfta med [Enter].

4. Välj punkt att sätta ut ortogonalt.

5. Ortogonala utsättningsmått visas.
Tryck [Enter] för nästa punkt,
[Esc] för att byta referensobjekt.

6. Välj nästa punkt för utsättning o.s.v.
Tryck [Esc] för att avsluta.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet BågUts, bågutsättning beräknar pilmått givet radie, längd på kordan samt mått längs
kordan.

KoGeo - Tolk - BågUts

1. Välj ”KoGeo - Tolk - BågUts”,
tryck [Enter].

2. Ange:
Radie Bågens radie
Korda Kordans längd
Längd Mått längs kordan
bekräfta med [Enter] för beräkning av
önskat pilmått.

3. Ange värden för nästa beräkning o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet LinBer, LinSkarn beräknar skärningspunkter mellan två olika linjer.

KoGeo - Skärn - LinBer

1. Välj ”KoGeo - Skärn - LinBer”,
tryck [Enter].

2. Ange start och slutpunkt för linje 1.
Pno1 Startpunkt för linje 1
Pno2 Slutpunkt för linje1
Sm Parallellförflyttning av linje 1
Bekräfta med [Enter]

3. Ange start och slutpunkt för linje2.
Pno1 Startpunkt för linje 2
Pno2 Slutpunkt för linje2
Sm Parallellförflyttning av linje 2
Rad Radie för linje 2
Bekräfta med [Enter]

4. Koordinater för beräknad punkt visas,
tryck [Enter] för att lagra punkt, [Esc] för
att beräkna en ny punkt eller att avsluta.

5. Ange punktnummer, kod m.m. för
beräknad punkt, bekräfta med [Enter].

6. Ange en ny linje 2 för att beräkna en ny
skärningspunkt o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet Cir/Lin beräknar skärningspunkter mellan en linje och en cirkelbåge.

KoGeo - Skärn - Cir/Lin

1. Välj ”KoGeo - Skärn - Cir/Lin”,
tryck [Enter].

2. Definiera cirkel:
Tp1 Tangenpunkt 1
(alt.Mp) alternativt Mittpunkt
Tp2 Tangentpunkt 2
Rad Radie för cirkeln
Bekräfta med [Enter]

3. Ange start och slutpunkt för linjen.
Pno1 Startpunkt för linjen
Pno2 Slutpunkt för linjn
Offs Parallellförflyttning av linjen
Bekräfta med [Enter]

4. Koordinater för beräknad punkt visas,
tryck [Enter] för att lagra punkt, [Esc] för
att beräkna en ny punkt eller att avsluta.

5. Ange punktnummer, kod m.m. för
beräknad punkt, bekräfta med [Enter].

6. Ange en ny linje  för att beräkna en ny
skärningspunkt o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet Inskärning beräknar punkter genom vinkelmätning mot kända punkter.

KoGeo - Skärn - Inskärning

1. Välj ”KoGeo - Skärn - Inskärning”,
tryck [Enter].

2. Välj kända punkter:
Pkt-1 Känd punkt 1
Pkt-2 Känd punkt 2
Pkt-3 Känd punkt 3
Bekräfta med [Enter]

3. Ange dina vinklar:
Hv-1 Vinkel mot punkt 1
Hv-2 Vinkel mot punkt 2
Hv-3 Vinkel mot punkt 3
Bekräfta med [Enter]

4. Beräknade koordinater visas.
Tryck [Enter] för att lagra, [Esc] för att
ange nya vinklar eller för att avsluta.

5. Ange punktnummer, kod, anmärkning och
signalhöjd för den punkt du vill lagra.

6. Ange vinklar för nästa punkt o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet Inbindning beräknar punkter genom längdmätning mot kända punkter.

KoGeo - Skärn - Inbindning

1. Välj ”KoGeo - Skärn - Inbindning”,
tryck [Enter].

2. Välj kända punkter:
Pnt-1 Känd punkt 1
Pnt-2 Känd punkt 2
Bekräfta med [Enter]

3. Ange dina längder:
HL-1 Horisontell längd mot punkt 1
HL-2 Horisontell längd mot punkt 2
Bekräfta med [Enter]

4. Beräknade koordinater visas.
Tryck [Enter] för att lagra, [Esc] för att
ange nya längder eller för att avsluta.

5. Ange punktnummer, kod, anmärkning och
signalhöjd för den punkt du vill lagra.

6. Ange längder för nästa punkt o.s.v.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet Unitär transformerar punkter mellan två olika koordinatsystem utan skalförändring .

KoGeo - Transf - Unitär

1. Välj ”KoGeo - Transf - Unitär”,
tryck [Enter].

2. Ange filnamn för dina inmätta puknter,
tryck [Enter].

3. Saknas punkter med gemensamma
punkt nummer  avbryts transformeringen.

4. Redovisning av medelfel.

5. Bekräfta transformationen med [Enter],
avbryt med [Esc].

6. Vid transformationen visas beräknade
koordinater.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet Helmert transformerar punkter mellan två olika koordinatsystem.

KoGeo - Transf - Helmert

1. Välj ”KoGeo - Transf - Helmert”,
tryck [Enter].

2. Ange filnamn för dina inmätta puknter,
tryck [Enter].

3. Redovisning av medelfel av punkter med
gemensamma punktnummer.

4. Bekräfta transformationen med [Enter],
avbryt med [Esc].

5. Vid transformationen visas beräknade
koordinater.
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KoGeo - programmen forts.

Programmet transformerar punkter mellan Geodetiska koordinater och (WGS84)Latitud/Longditud.

KoGeo - Transf - Geod>LatLon

1. Välj ”KoGeo - Transf - Geod>LatLon”,
tryck [Enter].

2. Välj transformationsparametrar, bekräfta
med [Enter].

3. Välj punkt att transformera.
Använd Visa Datas
bläddringsknappar[F,L,R,X] eller
sök punkt genom att trycka [S].
Bekräfta med [Enter].

4. Här kan du se och eller ändra koordinater,
bekräfta med [Enter].

5. Transformerade koordinater skall visas,
välj fönster 8 i Visa Data.

6. Välj nästa punkt att transformera, tryck
[Enter]. Avsluta med [Esc].
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KoGeo - programmen forts.

Programmet transformerar punkter mellan (WGS84)Latitud/Longditud och Geodetiska koordinater.

KoGeo - Transf - LatLon>Geod

1. Välj ”KoGeo - Transf - LatLon>Geod”,
tryck [Enter].

2. Välj transformationsparametrar,
till exempel RT90-2.5gW, bekräfta med
[Enter].

3. Ange Latitud, Longditud samt Elipsoidhöjd,
tryck [Enter].

4. Resultatet visas i fönster 1, för nästa punkt
tryck [Enter].
För att spara tryck [P].
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KoGeo - Yta - Arealberäkning

Arealberänknings programmet kan du köra från två olika ställen i GEODOS.
1. Från VisaData. Tryck på [M] för att köra en arealberäkning.
2. Från CoGeo. Gå till fliken ”Yta” och välj ”Area”

Starta areaberäkningsprogrammet. Du får då fram en dialogruta där du kan ange vilka punkter du vill
beräkna.

Du kan välja mellan tre olika metoder för punkturval.
1. Punktnummerserie t.ex. 100-110. Programmet letar upp punkterna, sorterar dom och beräknar

sedan arealen.
2. Urval av enskilda punkter. Ange punkterna med mellan slag. 101 106 110 215 osv.
3. Arealberäkna en decimalnummerad yta.

Du kan på ett enkelt sätt mäta in ett antal olika ytor om  du decimalnummrerar dina punkter. 101.xx -
101.99 (max 99 punkter per linje). När du vill arealberaäkna en viss yta startar du area programmet
och anger 101.* för att beräkna area 101.xx -101.99. Om du vill göra en grafisk kontroll av din yta
innan du beräknar den går du in i ”VisaData” och trycker på [TAB] för att aktivera grafiken. Tryck
sedan på [M] så ritas det linjer mellan alla decimalnummrerade punkter.

1. Välj ”KoGeo - Yta - Area”, tryck [Enter].

2. Ange de punktnummer vilka ingår i beräk
ningen med någon av de tre ovan angivna
metoderna. Här visas metod 1.

3. Resultatet av beräkningen visas.
Tryck [Enter] för att göra en ny beräkning
eller [Esc] för att avsluta.

4. Välj hur du vill redovisa beräkningen.
No = Resultatet visas i displayen
Parallell = Utskrift via LIF till parallellprinter
Serial = Utskrift på serieport
PcFil = Skapar en textfil
OplFil = Skapar en Oplfil på internminnet.
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KoGeo - Yta - Volymberäkning

1. Gå till VisaData

2. Vill du granska dina punkter grafiskt innan
beräkningen startar trycker du på [Tab].
Kontrollera att dina linjer är korrekta.
Tryck [Esc] för att komma tillbaka till det
grafiska fönstret.

3. Tryck [Menu] och välj volym.

 

Programmet beräknar Volymer utmed en valfri referenslinje till en fast eller variabel referensnivå.
Lämpliga objekt är t.ex upplag, grushögar mm.
På vår hemsida (http://www.viker.se) finns filen  ”volym.odb”  för att ladda hem  som du kan kopiera
in i PSION. Lägg filen under B:\DAT\.
Volymberäkningen delas upp i två steg.

1. Inmätning av punkter i linjer längs objektet som skall volymberäknas.

Linjerna separeras när man hoppar över ett heltal i nummer serien. Det kan vara lämpligt att numrera
linjerna 101 - 199, 201 - 299 osv. Observera att nummerordingen skall gå åt samma håll på alla linjer.
Om du inte vill gå tillbaka och börja om i samma ända av högen kan du göra så här:
Börja i den ände av högen där du har baspunkten för din referenslinje (denna punkt kan vara en av
punkterna du mäter) ange punktnummer 101 > 1. Störreän tecknet talar om för progammet att
punktnummret skall ökas med det tal som står efter > tecknet.
När du det är dags att vända och gå tillbaka längs högen skriver du i punktnummer rutan 299 < 1.
Mindre än tecknet gör att punktnummret minskas med talet som står efter < tecknet.

2. Andra delen består av själva volymberäkningen.
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Volymberäkning forts.

4. Först skall du definera den referenslinje
utmed vilken tvärsektionerna skall skapas.
I exemplet väljer vi Punkterna 302 - 305.
Punkterna som bildar referenslinjen skall
ligga innanför området som är mätt.

5. I denna ruta anger du:
Intervall = 
Avståndet mellan de interpolerade tvärsektione-
rna. Ju tätare dom ligger desto noggrannare blir
beräkningen med den tar längre tid.
RefplanZ =
Om du vill lägga in en fast höjd kan du ange den
här. Om du inte anger en höjd här tas höjden från
höger och vänster ytterlinje
Store Profile data
Om du väljer Yes = Ja kommer en fil att skapas
som innehåller plottningsinformation till
tvärsektionerna.
Sort Lines
Om linjerna inte är mätta i ordning från vänster till
höger kan du sortera.

6. När du har fyllt i dialogrutan trycker du på
[Enter].
Time = Hur lång tid beräknigen bör ta.

 
Under tiden beräkninger pågår visas information
om varje sektion.

7. Resulatet är klart och du kan avläsa voly-
men.
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GPS - Funktioner

Du kan ansluta GPS mottagare till GEODOS-systemet för lägesbestämning. Nedanstående beskriv-
ning visar de speciella funktioner som avser anslutning av GPS-mottagare.

GPS - Konfigurering
1. Välj ”Mätn - Konfig”, tryck [Enter].

2. Välj GPS som instrument, tryck [Enter].

3. Välj vilken GPS mottagare du vill ansluta, i
GEODOS ver 11.73.13 finns följande val.

• Trimble
NavGuide+
GeoTracer

• Ashtech
GG24
G12
G8
ZSurveyor
ZXtreme
Z12

• Leica
Leica-RTK

• Topcon
GPS/GNSS

• Sokkisha
Radian

• Garmin
GPS35LP
eTrex
GPSMapS

• File
Name - Filnamn med GPSdata i
WGS84,Geografiska koordinater.
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GPS - funktioner  forts.

Vid första etablering i ett nytt område, kan du
göra olika inställningar:

#Sec Antal mätningar innan lagring.

CoSysFil Fil innehållande transformationsdata.

CoSys Transformationsparametrar från
WGS 84 till valt koordinatsystem
med tillhörade medelmeridian. Vill du
arbeta i ett lokalt system se
kapitletDefiniera ett lokalt system.

DmsFrmt Format av grader,minuter samt
sekunder.

Warning Varning vid punktlagring för fel
redovisade enligt Min-Max.

GPS-Init Ange om du vill initiera din GPS
mottagare.
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GPS - funktioner  forts.

Du kan definiera ett lokalt system vid inmätning och utsättning med hjälp av GPS.
Börja med att skapa ett nytt JOB och mät in 3 eller flera punkter med samma punktnummer som dom
kända punkterna i det lokala systemet. Du kan t.ex. mäta in i RT90 7.5 gW. Gå sedan till det JOB där
du har lagrat dina lokala koordinater. Om du vid konfigureringen väljer Local  som CoSys-fil får du
frågan om i vilket JOB du har dina inmätta punkter, och ditt transformationssamband beräknas. Kom
ihåg att kontrollera att du har rätt centralmeridian i Local. Nu kan du mäta in nya punkter i ditt lokala
system. Transformation från WGS84 Geografiska koordinater med elipsoidhöjd i form av Latitud och
Longditud beräknas med en 7-parameters transformation. GPS-Positionen lagras då i valt koordinat-
system X,Y och Z samt i de geografiska koordinaterna.

GPS - Definiera ett Lokalt system
1. Välj ”Mätn - Inmätning”, tryck [Enter].

2. Konfigurera GPS mätningen, välj t.ex.
RT90 7.5gW som CoSysfil.

3. Ange punktnummer, kod, anmärkning och
signalhöjd för din första gemensamma
punkt.

4. Har kommunikationen etablerats visas nu
positionen i displayen. Samtidigt visas antal
satelliter och PDOP-värdet högst upp.  På
den undre raden visas information, vilken
varierar beroende av GPS mottagare:
Typ av korrektioner:
Aut,Dgps,Float,Fix Antal satelliter
/PDOP-värde
/ GPS-mottagarens avikelser i plan,  höjd
/ålder på korrektionsdata
/korrektionskälla

5. Tryck [Enter] för att starta mätning.
Punktdifferens visas på de antal mätningar
som mätningen konfigurerats för.
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GPS - funktioner  forts.

GPS - Definiera ett Lokalt system
7. Tryck [Enter] för att lagra punkt, [Esc] för

att avbryta eller göra en  ny mätning.

8. Mät in nästa gemensamma punkt med
samma mätförfarande som föregående
mätning

9. Fortsätt att mäta in gemensamma punkter.
När inmätningen är klar, tryck [Esc].

10. Tryck [Esc] för att avsluta.

11. Bekräfta med [Enter].
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GPS - funktioner  forts.
GPS - Definiera ett Lokalt system

7. Ange ditt JOBnamn där dina lokala
koordinater är lagrade.

8. Välj Inmätning under Mätn. Tryck [Enter].

9. Ange Local som CoSysfil.
Du kan även ange ett eget namn på dina
transformationsparametrar i filen Swe.dbf.
Vill du ändra/skapa nya transformations-
parametrar se kapitlet GPS - Ändra/
Skapa transformationsparametrar.

10. Ange JOBnamn på den fil där dom inmätta
punkterna i t.ex. RT90 7.5 gW gjordes.
Viktigt! Kontrollera att du har rätt
centralmeridian lagrad i Local.
Vill du ändra centralmeridianen se kapitlet
GPS - Ändra/Skapa transformationspara-
metrar.

11. Nu redovisas differanserna samt
skalfaktorn. Tryck [Enter] om du
accepterar.

12. Nu är det klart för att mäta nya punkter i
det lokala koordinatsystemet.
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GPS - funktioner  forts.

GPS - Ändra transformationsparametrar.
1. Markera filen Swe under DAT-katalogen,

tryck [Enter].

2. Swe filen öppnas.

3. Du kan söka Local genom att ange några
bokstäver i namnet eller att stega dig fram
genom att trycka [Enter].

4. När du hittat Local trycker du på
[Meny]och väljer Update entry under
menyun Entry.

5. Ändra nu CMer till önskade värde.
Ange CMer på formatet:  dd.mm.ss.s
Tryck [Tab] när du vill spara.
Avsluta med [Psion]+[X].

Ändra/skapa egna transformationsparametrar för din GPS-inmätning.
I projektionsfilerna UTM,SWE .m.fl. finns dina transformationsparametrar. Projektionsfilerna kan
lagras på följande platser:  M:\DAT\, B:\DAT\  eller A:\GDS\.(default). Har du olika projektions
filer gäller också dessa kataloger som sökordning. Har du uppdaterat GEODOS programmet på
M(Internal) finns default projektionsfilerna under M:\SCRPT\.  för att kopieras till önskad plats.
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GPS - funktioner  forts.

Ändra/skapa egna transformationsparametrar för din GPS-inmätning.

GPS - Skapa transformationsparametrar.
1. Markera filen Swe under DAT-katalogen,

tryck [Enter].

2. Swe filen öppnas.

3. Vill du skapa en ny post trycker du på
[Meny] och väljer Add entry under
menyn Entry.

4. Ange nu önskade parametrar.
Tryck [Tab] när du vill spara.
Avsluta med [Psion]+[X].

Namn: Parameter namn
CMer: Centralmeridian
AddY: Y-tillägg/avdrag (km)
HlmXt: X-led konstant (m)
HlmYt: Y-led konstant (m)
HlmA: Skalfaktor/Vridningskoeff.
HlmB: Skalfaktor/Vridningskoeff.
Zt: Konstant i Z-led (m)
ElpsA: Halva storaxeln
1/f: Inverterade avplattningen
7p-dX: Translation i X-led (m)
7p-dY: Translation i Y-led (m)
7p-dZ: Translation i Z-led (m)
7p-wX: Rotation i X-led (bågsek.)
7p-wY: Rotation i Y-led (bågsek.)
7p-wZ Rotation i Z-led  (bågsek.)
7p-Ppm: Skalfaktor  (ppm)
FalsX: Origo tillägg i X-led (m)
FalsY: Origo tillägg i Y-led (m)
MerScl: Skalreduktionsfaktor
Gmodl: Geoidmodell
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GPS - funktioner  forts.

Vid inmätning och utsättning med hjälp av GPS kan du välja i vilket koordinatsystem du önskar arbeta.
Transformation från WGS84 Geografiska koordinater med elipsoidhöjd i form av Latitud och
Longditud beräknas med en 7-parameters transformation. GPS-Positionen lagras då i valt koordinat-
system X,Y och Z samt i de geografiska koordinaterna.

GPS - Inmätning
1. Välj ”Mätn - Inmätning”, tryck [Enter].

2. Konfigurera GPS mätningen, se kapitlet
KONFIGURERA.

3. Ange punktnummer, kod, anmärkning och
signalhöjd.

4. Får systemet ingen kontakt med GPS -
mottagaren dyker denna meny upp.
Init Initiera GPS mottagaren
Check Försöker igen
Exit Avsluta

5. Har kommunikationen etablerats visas nu
positionen i displayen. Samtidigt visas antal
satelliter och PDOP-värdet högst upp.  På
den undre raden visas information, vilken
varierar beroende av GPS mottagare:
Typ av korrektioner:
Aut,Dgps,Float,Fix Antal satelliter
/PDOP-värde
/ GPS-mottagarens avikelser i plan,  höjd
/ålder på korrektionsdata
/korrektionskälla

6. Tryck [Enter] för att starta mätning.
Punktdifferens visas på de antal mätningar
som mätningen konfigurerats för.

7. Tryck [Enter] för att lagra punkt, [Esc] för
att avbryta/göra ny mätning.
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GPS - funktioner  forts.

GPS - Utsättning
1. Välj ”Mätn - Utsättning”, tryck [Enter].

2. Välj GPS, tryck [Enter].

3. Välj referensobjekt. Differenserna redovisas
mot valt referensobjekt.

4. Har du valt ”Punkt-Bäring” som referens-
objekt och får du ett kombinerat grafiskt/
numeriskt fönster för att baxa dig in till
vald punkt.
Rikta den ”tunna” pilen mot norr och rör dig
i riktning mot den ”feta pilen”.

5. När felet till punkten understiger 1 meter
byter utsättningsdisplayen utseende. Rikta
norrpilen mot norr och sök dig in till
centrumkorset.

6. När du nått punkten är differenserna noll.
Tryck [A] för ny punkt, [Esc] för att avsluta.
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GPS - funktioner  forts.

GPS - Menyer
1. För visning av  vilka satelliter som används,

tryck [Tab] vid mätningen.
Överst: Satellit nummer.
Mitten: Bäring mot satelliten
Underst: Elevationsvinkel till satelliten

Trycker du [Tab] två gånger visas en grafisk
redovisning av satelliternas positioner.
Mittkorset är Zenit
Uppåt på displayen pekar mot Norr.

2. Följande funktioner är aktiva vid GPS
mätning:
• RefLin Val av referensobjekt
• Utsgraf Utsättningsgrafik
• MeanVal Medeltalsbildning
• OrtIn Ortogonal inmätning mot

definierat referensobjekt.
• Ih/Sh Ändra Instrument/

Signalhöjd
• CheckPnt Kontrollmätning mot

aktuell punkt.
• Flying Lagra punkt automatiskt

efter ett angivet avstånd,
en angiven tid eller
genom att trycka [Enter].

• BasCoord Visar koordinaterna för
basstationen.

• Pno Ändra punktnummer
• WatSrf Definiera vattenytans

nivå vid t.ex. ekolodning.
• GpsCmd Skicka kommandon till

GPS mottagaren i realtid.
Kommandon läggs i textfiler i
katalogen GPSCMD på intern-
minnet. 24 st filer får plats.

• GpsRaw/Glonass/Reset/ElMask
TOPCON specifika funktioner

• First/Last/Back/Next
Bläddra i databasen.
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Ekolodning

Ekolodning m.h.a GPS
1. Konfigurera först vilken GPS/Totalstation

du vill använda. Anslut denna till port A.
(Övre högra)

2. Konfigurera nu för ditt ekolod genom att
välja Ekolod. Övriga parametrar ska
inte sättas.Ekolodet ska vara anslutet i
port C (Undre högra).

3. Ange Nivå och Sh, bekräfta med [Enter].
Nivå: Höjd på vattenytan. Vill du använda

höjden från GPS mottagaren, sätt ”-”
Sh: Höjdskillnad mellan GPS-mottagaren

och ekolodsgivaren.

4. Välj nu ”Inmätning”, tyrck [Enter].

5. Har du valt GPS får du välja dina
parametrar, bekräfta med [Enter].

6. Ange ett punktnummer.

Du kan ansluta ett ekolod för att dokumentera en bottenprofil. Du ansluter först din GPS eller total-
station till A-porten på din Workabout. Sedan kopplar du ekolodet till C-porten. Positionen i plan och
höjd registeras av GPS/Totalstationen och vattendjupet från ekolodet. Har du en GPS med en sämre
höjdpositionering kan du definiera en egen
höjd på vattenytan . Djupet från ekolodet dras ifrån höjden på vattenytan och du lagrar  bottenhöjden.
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Ekolodning

Ekolodning m.h.a GPS
7. Nu visas positionen i Lat, Lon och Elh.

Vänster nedre hörnet visar GPS info.
Högre nedre hörnet visar ekolodsdjupet.

8. Tryck [1] för att se koordinater
transformerade till valt system.

9. Tryck [2] för att se dina data relaterade till
ett valt referensobjekt.
För att byta referensobjekt, tryck [A].

10. Tryck [D] för att använda automatisk
punktregistrering.
Trigg:Nej vid automatisk registrering.
Dist: Avstånd mellan registrering
Sec: Antal sekunder mellan registrering.
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Leica TPS1000
Du kan använda GEODOS och PSION Workabout som ”REMOTE CONTROL UNIT” till Leica
TPS1000.

Tänk på följande som annars kan orsaka störningar eller stopp.
1. Se till att samtliga batterier är laddade  (Psion, Modem och Totalstation).
2. Se till att instrumentet står stabilt och skyddat och inte riskerar att rubbas eller ”sjunka”.
3. Ev. Mobiltelefoner eller kommunikationsradio bör vara placerade minst 20 cm från radiomodemet.
Helst helt avstängda.
4. Välj en så störningsfri frekvens som möjligt

Konfigurering av instrumentet

• Kontrollera autostartläge samt kommunikationsparametrar.
• Huvudmeny/ F3 KONF / 6 Autostartapplikation / F6 LISTA ; MÄT & REG <GSI>.
• Huvudmeny/ F3 KONF / 3 GSI Kommunikationsparam. / F6 LISTA ;

Baude Rate - 19200/9600
Protokoll - GSI
Paritet - NEJ
Sluttecken - CR LF
Data bits - 8
Stop bits - 1

• Kontrollera att rätt registreringsmedia är angivet: RS232
• Huvudmeny / F5 ETABL / Reg.media: RS232 / F2 växla mellan KORT/RS232.

Stationsetablera på vanligt sätt och välj ”Polär
Inm”

MEAS

• POINT betyder punktvis inmätning. Resul
tat visas efter varje mätning (VisaData).
Före mätning av nästa punkt anger du
Pno,Cod etc. för varje punkt.

• NXTPNO betyder att Pno ökar automa
tiskt för nästa punkt. Kod, Signalhöjd etc.
bibehålls. Ett snabbt sätt att samla data av
punkter av samma slag. Inga resultat visas
vid mätningen.
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Leica TPS1000 forts.

MEAS

• TRACK betyder att data visas kontinuer-
ligt i display. Du kan välja typ av data med
knapparna 0-9. Vid tryck på ENTER
lagras punkten med automatisk punkt
nummerökning  och Du är direkt klar för
mätning mot nästa punkt. Se exemplet
ovan.
Med [On/Esc] avbryts trackingmätningen.
Detta sätt att mäta drar mycket ström och
är mer känsligt för störningar.

• ANGLE använder Du då Du bara vill mäta
vinkel, t.ex. mot bakobjekt.

• PNO resp SH kan Du använda om Du vill
ange nytt punktnummer eller ny signalhöjd.

SEARCH

• MOVE innebär att Du kan manuellt ma-
növrera instrumentet med Piltangenterna.
Du STARTAR med Right, Left, Up eller
Down. Ytterligare ett tryck på någon tang-
ent ger STOPP. I övre högra hörnet på
displayen kan Du se om instrumentet rör sig
eller står still.
Du kan välja olika hastighet med knapparna
[0-9]. [0] är mycket långsamt. [9] är
mycket snabbt. Utgångsläget är [5]. Led
ljuset TÄNDS automatiskt

• FIND använder Du för att automatiskt hitta
prismat och samtidigt låsa på prismat.
Ledljuset SLÄCKS automatiskt

• LIGHTON/LIGHTOFF tänder resp
släcker ledljuset.

• LASER ON/OFF tänder resp släcker
PEKLASERN vid mätning med laserlängd-
mätare.
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Leica TPS1000 forts.

HOME

• HOME är mycket användbara funktioner
för att snabbt återfå kontakt med prismat.

• SETHOM betyder att man kan mäta in en
punkt dit man kan återvända för att hämta
hem instrumentet med GETHOM.

• GETPNT kan få instrumentet att
ställa sig mot valfri punkt i databasen.

• GETLIN kan få instrumentet att ställa in sig
mot valfritt A/B-mått eller
sekt-/sidmått utmed referenslinje.

• GETLAST får instrumenet att återvända till
senaste inmätta punkten.

EDMMOD

• EDMMOD ger möjlighet att ställa in olika
längdmätningsfunktioner.

PRISM

• PRISM , Lock / Unlock låser resp släpper
låsningen på prismat. Denna funktion
behöver normalt inte användas då ”Find”
resp ”Move” sköter detta automatiskt.
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Geodimeter 600 robotic
När du använder dig av GDM 600 och Georadion så behöver du logga på dig innan du kan börja
kommunicera med ditt instrument.
En rekomendation är att du loggar på som första moment innan du börjar mäta eller stationsetablera.

Gör Geodimetern färdig för Robotic läge

• Starta och kallibrera som vanligt.
• Välj vilken radio kanal du vill använda. Om du skulle få mycket radiostörningar en dag, prova

med en annan kanal.
[Mnu] 1
[5]
”Kanal=1” Tryck på [No] för att bläddra mellan kanaler
När du har valt tryck [Ent]
”Stations adress = 1” Välj Stations adress.
[Ent]
”RPU adress = 1” Välj RPU adress.[Ent]

• Kom ihåg vilka val du har gjort. Du måste ange samma i Psion för att Georadion skall kunna
logga in.

• Tryck [RPU]
• ”Fjärrstyrd” Tryck [3]
• ”OK” Tryck  [1]
• ”Definera fönster” [No]
• ”Mät Ref Obj?” [No]
• ”Avvakta !”
• ”Tryck Ent. Ta bort tangentbord”
• [Ent]
• Nu stänger Geodimetern av sig och är klar för påloggning
• Ta av tangentbordet
• Om du skall logga in direkt i foten med sladd utan modem måste du ta bort tangentbordet.
• Om du skall använda Georadion kan du i princip låta tangentbordet vara kvar men tänk på

risken för stöld.

Konfigurera Psion för Geodimeter
1. Välj Konfig under mätningsfliken

Tryck [Enter]

2. Välj Totalstation
Tryck [Enter]

3. Välj Gdm[Robot]
Tryck [Enter]
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Geodimeter 600 robotic forts.
Inloggning med Georadion

Börja alltid med att logga på innan du gör något
annat.
 
1. Välj inmätning, tryck [Enter].
 

2. Tryck [Enter].
 
 

3. Ange ett tillfälligt punktnummer.
Tryck [Enter].

4. Denna ruta visas när du kommer till mätläget
första gången i ett job. 

• Not Logged on = Tryck [R] om du
inte är påloggad 

• Radio OK = Tryck [Enter] om du
redan är påloggad men har bytt Job.

• Direct OK = Tryck [D] om du har
loggat in med kabeln direkt i instru-
mentet och har bytt Job.

5. Tryck [R] eller gå med piltangenterna.

6. Tryck [Enter] för att starta 
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Geodimeter 600 robotic forts.

7. I denna dialogruta skall du ange samma
radioparametrar som du ställde in i din
Geodimeter.
• Rtm on/off: Läge on ger ström i

radions övre kontakten till ditt rund-
prisma.

• Prg version. Old gäller tidiga
programversion i geodimeter.

8. Tryck [Enter]
Nu kommer det att visas ett antal status
meddelanden i nedre vänstra hörnet.

 
 
 
9. När påloggningssekvensen är färdig får du

en fråga om du vill kallibrera din pendel.
Svara ALLTID Yes på denna fråga om det är
första gången du loggar på dig efter att du har
ställt Geodimetern i RPU läge.
Orsaken till att du skall svara Yes är att
Geodimetern stänger av pendeln när du går över i
RPU läge. Du måste därför låta instrumentet göra
en kallibrering.
Om du loggar på dig efter ett radiobortfall eller
om du har stängt av instrument från Psion är
pendeln fortfarande aktiv men det är nog en god
ide att kolla sin pendelstatus ändå.
Om du får dialogrutan med Kallibration error kan
inte instrumentet kallibrera. Kontrollera att du har
fått instrumentet i lod.

10. Om kallibreringen går bra återvänder
programmet till den meny du ser till höger.
Du är du påloggad mot din Geodimeter.

11. Tryck [Esc] två ggr för att komma ut till
Geodos huvudmeny
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