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Introduktion Generell Mätning
Introduktion
Välkommen till Generell Mätning version 2.60 Hjälp.
Detta hjälpsystem gör det lättare för dig att hitta den information som Du behöver för att effektivt använda
Generell Mätning fulla prestanda och möjligheter.
För information som förlänger eller uppdaterar denna hjälp se Release Notes för Trimble Access. Alternativt
kan man besöka Trimbles webbplats (www.trimble.com) eller kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
För att använda den här applikationen med andra applikationer se Interaktion med andra applikationer.
Innehåll
Från Trimble Access menyn tryck Generell Mätning för att:
• Hantera dina jobb
• Skriv in data
• Använda COGO- funktioner
• Inmätning punkter
• Utsättning punkter, linjer, bågar, väglinjer och DTM:er
• Hantera dina instrument
För hjälp med programvaran för Generell Mätning, välj ett av följande ämnen som består av länkar till mera
detaljerad hjälp:
Trimble-kontrollenheten
Generell Mätning-skärm
Felhantering
Hantera jobb
Använd denna meny för att granska och hantera jobb, samt för att överföra data mellan kontorsdatorn och
externa enheter.
För ytterligare information se:
Nytt jobb
Öppna jobb
Granska jobb
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Punkthanterare
QC-diagram
Karta
Jobbegenskaper
Kopiera mellan jobb
Importera/Exportera
Skriv in - Meny
Denna meny låter dig mata in data i Generell Mätning via tangentbordet.
Du kan skriva in punkter:
Punkter
Linjer
Bågar
Poly linjer
Anteckningar
Cogo-meny
Denna meny låter dig utföra koordinatgeometri (Cogo)-funktioner. Du kan använda menytillvalen för att
använda olika sätt att beräkna avstånd, azimut och punktpositioner.s
För vissa beräkningar måste Du definiera en projektion, eller välja ett Endast skalfaktor-koordinatsystem.
Du kan visa ellipsoid, plan, eller markavstånd genom att ändra på Avstånd- fältet i Cogoinställnings
-monitorn.
För att utföra Cogo-beräkningar i ett koordinatsystem med Ingen projektion / Inget datum ställ in fältet
Avstånd till Plan. Generell Mätning utför då standard Cartesian-beräkningar. Om avstånden du matade in för
planet är avstånd på marken kommer de nya beräknade plankoordinaterna att bli markkoordinater.
Notering - När fältet Avstånd är satt till Mark eller Ellipsoid, försöker Generell Mätning utföra beräkningar
för ellipsoiden. Systemet kan inte beräkna koordinaterna eftersom det ännu inte etablerats någon relation.
För ytterligare information, se:
Beräkna längd &vinkel
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Beräkna punkt
Beräkna volym
Beräkna azimut
Beräkna medeltal
Areaberäkningar
Lösningar Båge
Lösningar Triangel
Delning av linje
Delning av cirkelbåge
Transformationer
Polygontåg
Mätta avstånd
Kalkylator
Inmätning
Från Generell Mätning tryck på Mätning för att mäta:
• Punkter
• Koder
• Kontinuerliga detaljpunkter
• Inpassning
För ytterligare information om mätning med ett konventionellt instrument se Konventionella Mätningar:
Komma igång.
För ytterligare information om mätning med ett GNSS-instrument se GNSS-Mätningar: Komma igång.
Utsättning
Från Generell Mätning tryck på Utsättning för att sätta ut:
• Punkter
• Linjer
• Bågar
• Poly linjer
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• DTM:er
För ytterligare information se menyn Utsättning.
Instrumentmeny
Denna meny ger information om instrumentet som är ansluten till Trimble-Kontrollenhet, och den används
för at konfigurera inställningarna.
De optioner som är tillgängliga är beroende av det anslutna instrumentet.
För ytterligare information om konventionella instrumentreglage, se följande ämnen:
GNSS-funktioner
Position
Navigera till punkt
Stationsuppställningsdetaljer
Elektronisk libell
EDM-inställningar
Laserpekare
Vrid mot
Styrspak
Tracklight
Instrumentinställningar
Justera
Survey Basic
Instrumentfunktioner
Autolock, FineLock och Long Range FineLock-teknologi
GPS-sökning
Avbruten Mål-mätning
Video
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Data output
Radioinställningar
V10 Panorama
Kamera
För ytterligare information om GNSS-instrumentreglage, se följande ämnen:
GNSS-funktioner
Satelliter
Mottagarfiler
Position
Mottagarstatus
GSM-status
Mottagarinställningar
eBubbla Optioner
Kalibrering Magnetometer
Navigera till punkt
RTK-nätverkstatus
V10 Panorama
Kamera
Varumärken
© 2009 - 2014, Trimble Navigation Limited. Med ensam rätt. För fullständig information om varumärken
och övrig juridisk information se Trimble Access Hjälp.

Interaktion_Med_Andra_Applikationer
Man kan nu köra mer än en applikation åt gången och lätt växla mellan dem. Man kan till exempel växla
mellan funktioner i Vägar, Tunnlar, Gruvor och Generell Mätning.
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För att köra mer än en applikation åt gången öppnar man Trimble Access menu. genom att trycka på knappen
Trimble eller ikonen Trimble i det övre vänstra hörnet på skärmen. Därifrån kan man köra andra
applikationer.
För att växla mellan applikationer:
• Tryck på knappen Trimble i aktivitetsfältet för att komma till de applikationer och tjänster som körs
för tillfället, inklusive Trimble Access menyn. Markera den applikation eller tjänst som du vill växla
till.
• På en TSC2/TSC3 tryck snabbt på knappen Trimble för att komma till menyn över de applikationer
och tjänster som körs för tillfället, inklusive Trimble Access menyn. Markera den applikation eller
tjänst som du vill växla till.
• På en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på knappen Trimble för att komma till menyn för de
program och tjänster som körs, inklusive Trimble Access menyn och Windows Startmeny.
• Tryck på knappen Trimble på kontrollenheten Trimble Slate Kontrollenhet för att öppna menyn över
tillgängliga program och tjänster som körs, inklusive Trimble Access menyn.
• Tryck på Koppla till och välj sedan en funktion från listan. Om knappen Koppla till in finns på
skärmen kan man trycka CTRL W för att öppna popup-listan Koppla till.
• Tryck CTRL TAB. Detta är en snabbkommande för att bläddra igenom listan över Koppla
till-funktioner.
• Tryck Favoriter eller tryck CTRL A för att välja en förkonfigurerad favorit.
• På en kontrollenhet kan man konfigurera applikations- / funktionstangeter för valfria funktioner.
Metoden öppnar en applikation även om applikationen inte körs.
För ytterligare information se Trimble Access Buttons.
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Generell drift
Skärmen Generell Mätning
Se nedan för en beskrivning av knapparna och ikonerna på skärmen Generell Mätning:
Statusfält
Statusrad
Trimble Access-knappar

Genvägar
Genvägar för Generell mätning
Till...
Markera ett understruket
menyalternativ
Visa kartan
Visa menyn
Visa favoriter
Växla till
Bläddra i listan över
funktionerna Växla till
Skriva in noteringar
Mäta Kontrollmätning
Visa eller Dölja eBubblan
Växla mellan en GNSS- och en
konventionell mätning

Gör följande:
Tryck på tangenten som överensstämmer med det understrukna
menyalternativet
CTRL M när som helst
CTRL E när som helst
CTRL A när som helst
CTRL W när som helst
CTRL TAB
CTRL N
CTRL K
CTRL L
Tryck i området för statusraden längst ner på skärmen.

Tryck på kolumnrubriken. Tryck på kolumnrubriken igen för att omvända
Sortera kolumner
sorteringsordningen.
Notering - Detta fungerar inte på alla kolumnrubriker.
Skärmtangenter F1, F2, F3, F4 CTRL 1, 2, 3, respektive 4
SHIFT
Andra raden skärmtangenter
Notering - På TCU tryck CTRL + 5
Markera en kryssruta eller knapp Mellanslag
Flytta mellan fält
Uppåtpil, Nedåtpil, TAB, Bakåt TAB
Öppna en rullgardinslista
Högerpil
Välja från rullgardinslistan
Tryck på första bokstaven i alternativet i listan. Om flera alternativ börjar
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Widescreen på/av
Radera jobb
För att markera flera fält i
Punkthanteraren
Kopiera
Klistra in

med samma bokstav ska man tryck på bokstaven igen för att förflytta sig i
listan.
. (punkt)
På en TSC3 eller TSC2: FN + DEL
På en TCU / Tablet: CTRL + DEL
Tryck och håll ner CTRL och tryck därefter på fälten. Eller använd SHIFT
och tryck därefter på början och slut för din markering.
CTRL C
CTRL V

Genvägar specifika för kontrollenheten
Kontrollenhet

Till...
Öppna/Stäng Tangentbordets
TSC3/TSC2/TCU
panel
TCU/S3/M3
Öppna Kontrollpanel
TCU/S3/M3
Inaktivera/Aktivera pekskärm
Alla
Visa Startmeny
Mjuk återställning /varm
TSC2/TSC3
omstart
Mjuk återställning /varm
TCU 1 och 2
omstart
Mjuk återställning /varm
TCU 3
omstart
Mjuk återställning /varm
Slate/Geo7X/GeoXR
omstart

Gör något av följande
CTRL 7
CTRL, ESC [Inställningar / Kontrollpanel]
CTRL + Trimble-tangenten
CTRL + ESC
Tryck på strömknappen i ca 10 sekunder och släpp
sedan
Tryck på CTRL + 1 och därefter tryck snabbt 9
Tryck på strömknappen och därefter på Optioner /
Återställa
Tryck på strömknappen och därefter på Återställa

Jobbmeny
Använd denna meny för att granska och hantera jobb, samt för att överföra data mellan kontorsdatorn och
externa enheter.
För ytterligare information se:
Nytt jobb
Öppna jobb
Granska jobb
Punkthanterare
QC-diagram
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Karta
Jobbegenskaper
Kopiera mellan jobb
Importera/Exportera

Statusfält
Statusfältet finns överst på höger sidan av Generell Mätning-skärmen. Utrustningen som är ansluten till
kontrollenheten avgör de ikoner som visas.
Följande tabell beskriver statusfältets ikoner.
Notering - Även om de nya ikonerna kan se ut som specifika modeller av en radio eller ett prisma är dessa
generiska ikoner som inte ändras om radiomodellen eller prismatypen ändras.
Ikon

Vad den visar
Kontrollenheten är ansluten till och utnyttjar ström från en extern spänningskälla.
Kontrollenheten är ansluten till ett externt nätströmsaggregat och laddar internbatteriet.
Batterinivån ligger vid 100% eller 50%.Om ikonen finns högst upp hänvisar det till
kontrollenhetens batteri. Om ikonen är nedanför kontrollenhetens batteri hänvisar det till en
or
extern enhets batterinivå.
För en Trimble M3 total station hänvisar den övre ikonen till statusen för det vänstra batteriet
och den undre ikonen till statuses för det högra batteriet.
Ikonen visar när flera enheter eller en enhet med flera batterier är anslutna/ ansluten till
kontrollenheten. Procentnivån som visas och batteriet som ligger framför övriga batterier
indikerar effektnivån för det anslutna batteriet som har lägst effektnivå. Tryck på ikonen för att
öppna skärmen Batteristatus vilken visar effektnivån för batterier för samtliga anslutna enheter.
En Trimble R10-mottagare-mottagare används.
En Trimble V10 Fotograferingsrover används. När HDR-bildbehandling är aktiverat visas HDR
till höger om ikonen.
En GNSS 5800-mottagare används.
En Trimble R7-mottagare används.
En Trimble NetR9 Geospatial-mottagare används.
En Trimble R8-mottagare används.
En GPS 5700-mottagare används.
En extern antenn används. Antennhöjden visas till höger om ikonen.
Ett konventionellt instrument används. Om stationsuppställningen är färdig, visas
instrumenthöjden till höger om ikonen.
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Ett konventionellt instrument erhåller en EDM-signal tillbaka från prismat.
Ett konventionellt instrument är låst på prismat.
Ett konventionellt instrument är låst på och mäter mot prismat.
Ett konventionellt instrument i Snabbstandardläge (FSTD) beräknar vinkelmedelvärdet under en
snabb standard mätning.
Ett konventionellt instrument i standardläge (STD) beräknar vinkelmedelvärdet under en
standard avståndsmätning. .
Ett konventionellt instrument i Tracking-läge (TRK) mäter kontinuerligt avstånd och
uppdateringar i statuslänken. (TRK används normalt vid utstakning och kontinuerlig
detaljmätning.)
Laserpekaren är påslagen (endast DR-läge).
Den högeffektiva laserpekaren är aktiverad.
Radiosignalerna från Robotic-instrumentet tas ej längre emot.
Prismat har låsts av det fjärrstyrda instrumentet. Prismakonstanten ( i millimeter) och
prismahöjden visas till höger om ikonen. "1" indikerar att prisma 1 används.
Prismaikonen ändras till en DR-ikon för att visa att instrumentet finns i DR-läge.
Prismaikonen roterar för att visa att Autolock har aktiverats på det konventionella instrumentet
men att denna för tillfället inte är låst på ett prisma.
FineLock är aktiverat.
FineLock Långdistans är aktiverat
GPS-hjälp aktiverad.
Avbruten Mål-mätning är aktiverad
En statisk punkt mäts.
Radiosignaler tas emot.
Radiosignaler tas ej längre emot.
Signaler från cellulärt modem tas emot.
Det cellulära modemet här stängts av eller har slutat ta emot korrektioner.
Radiosignaler tas emot. Om det behövs är xFill är redo att tillhandahålla RTK.
Radiosignaler tas inte längre emot. xFill aktiverar RTK att fortsätta.
SBAS/OmniSTAR-signaler tas emot.
Kontinuerliga punkter mäts.
Om ingen mätning körs, visas antalet satelliter som följs till höger om ikonen. Om en mätning
körs, visas antalet satelliter i lösningen till höger om ikonen.
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En realtidsmätning körs och basdata från en nätverksanslutning strömmar till rovern.
Realtidsbasdataströmning från en nätverksanslutning har stannat upp. Basdataströmning startas
automatiskt om vid behov.
En mätning körs i real-tid och basdata från en nätverksanslutning tas emot men mottagarens
lösning använder inte denna basdata.
En realtidsmätning med basdata från en nätverksanslutning har stannat. Basstationens
nätverksanslutning bibehålls, men realtidsbasdata kommer inte att strömma till rovern.
En realtidsmätning körs men basdata från en nätverksanslutning kan inte tas emot.
I en konventionell mätning kan man trycka på ikonerna i statusfältet för att komma åt de skärmar som
beskrivs nedan:
Ikon

Relaterad skärm
Instrumentfunktioner
Tryck och håll för att komma till instrumentinställningar
Målinformation
Man kan byta ut mål och ändra målhöjd och prismakonstant.

I en GNSS-mätning kan man trycka på ikonerna i statusfältet för att komma åt skärmarna som beskrivs
nedan:
Ikon

Relaterad skärm
Mottagens status
Sky plot
GNSS-funktioner
Tryck och håll för att komma till inställningar för mottagaren
Antenninformation
Det går att ändra antennhöjd och metoden för antennmätning

Statusraden
Statusraden visas underst på skärmen. Den visar ett meddelande när en händelse eller handling sker, och när
Generell Mätning inte kan starta eller fortsätta med aktuell funktion.
När kontrollenheten är ansluten till en mottagare, visar statusraden det aktuella mätningsläget. Följande tabell
förklarar dessa lägen.
Mätnings-läge
Ingen mätning
RTX
RTK:Fix

Förklaring
Mottagaren är ansluten men en mätning har inte påbörjats.
Den nuvarande mätningen är av typen RTX.
Den aktuella RTK-mätningen har initierats, och lösningstypen är L1 fast
centimeternivå.
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RTK:Flytlösning
RTK:Kontroll
RTK:Auto
RTK:SBAS
OmniSTAR VBS
OmniSTAR HP
xFill
FastStatic
PPK: Initierad
PPK:Icke-initierad
Ifyllnad: Initierad
Ifyllnad:
Icke-initierad
Ifyllnad
SBAS

Den aktuella RTK-mätningen har inte initierats, och lösningstypen är L1 flytlösning.
Den aktuella RTK-mätningen verifierar initieringen.
Radiolänken är bruten i den aktuella RTK-mätningen, och lösningen är ett autonomt
läge.
Radiolänken ligger ner i den aktuella RKT-mätningen och lösningen är en
SBAS-position.
Den aktuella mätningstypen är OmniSTAR VBS (differentialkorrigerad)
Den aktuella mätningstypen är OmniSTAR HP (högprecision)
Radiosignaler tas inte längre emot. xFill aktiverar RTK att fortsätta.
Aktuell mätningstyp är FastStatic.
Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har initierats. När den
efterbehandlats bör den frambringa en lösning på centimeter nivå.
Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har inte initierats. När den
efterbehandlats bör den inte ge en lösning på centimeternivå.
Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har initierats. När den
efterbehandlats bör den frambringa en lösning på centimeter nivå.
Den aktuella efterbehandlade kinematiska mätningen har inte initierats. När den
efterbehandlats bör den inte ge en lösning på centimeternivå.
Den aktuella mätningstypen är differentiell, och Du utför en ifyllnadssession.
Den aktuella mätningstypen är differentierad och använder signaler från ett SBAS.

Följande tabell beskriver statusfältets ikoner för en GNSS-mätning när man använder en mottagare utrustad
med HD-GNSS.
Ikon

Vad den visar
Precisionstoleranserna har uppnåtts.
Precisionstoleranserna har inte uppnåtts.

Generell Mätning-knappar
Att trycka på Enter -knappen på skärmen är detsamma som att trycka på Enter på
kontrollenhetens knappsats. Enter- knappens funktioner beror på den aktuella skärmen. På vissa
skärmar ändras bildtexten på knappen för att beskriva händelsen på skärmen. Till exempel, ändras
Enter -knappen till Mät -knappen när Du finns i Mäta punkter -skärmen.
Tryck Karta för att visa en karta över aktuellt jobb.
Tryck Favoriter för att komma åt en lista med vanligt använda skärmar. Se Favoriter -menyn
nedan.
Tryck på denna knapp för att växla mellan aktiva fönster (skärmar).
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Notering - Skärmtangenten med uppilen visas om det finns fler än fyra skärmtangenter som associeras med
en skärm. Tryck på pilen, eller tryck på Skift -tangenten för att se de andra skärmtangenterna.
Tips - För att markera ett fält utan att välja det, tryck och håll det under en kort tid med pekstiftet.
Favorit-meny
Favoriter- menyn ger snabb åtkomst till de vanligt använda skärmarna och till olika kommandon när ansluten
till ett konventionellt instrument eller GNSS-mottagare. Kom åt en skärm eller ett kommando från
Favoriter- listan, eller använd Omkoppla till- knappen för att komma åt tidigare visade skärmar.
För att komma åt skärmen från Favoritlistan, Tryck på Favoriter -knappen och välj den skärm du vill ha.
För att lägga till en skärm till Favoritlistan, granska den och välj Favoriter / Lägg till favoriter.
För att lägga till ett kommando till Favoriter-listan:
1. Slå Favoriter / Anpass / Lägg till ett kommando till Favoriter-menyn.
2. Slå på det kommando som du vill lägga till.
För att ta bort ett kommando eller formulär:
1. Så Favoriter / anpassa / Ta bort kommando från Favoriter-menyn.
2. Slå på posten som du vill ta bort..
Att anpassa App-tangenter på en Slate/GeoXR/TSC2/TSC3-kontrollenhet
Vänster och Höger App-tangent ger snabb åtkomst till skärmar eller kommandon som används ofta. För att
anpassa [App]-tangenter:
1. Kör programvaran Generell Mätning.
2. Om du vill tilldela ett formulär till en App-tangent , bläddra till det formuläret.
♦ För en TSC2/TSC3-kontrollenhet - från huvudmenyn tryck på Favoriter / Anpassa / Tilldela
ett kommando till App-knappen 1 eller Tilldela ett kommando till App-knappen 2.
♦ For a Slate/GeoXR controller - från huvudmenyn tryck på Växla till / Anpassa / Tilldela ett
kommando till App-knappen 1 eller Tilldela ett kommando till App-knappen 2.
3. Gör något av följande:
♦ Om du har bläddrat till ett särskilt formulär markera formulärnamnet överst i listan.
♦ Markera Ingen för att återgå till standardinställningarna.
♦ Markera ett instrument- eller GNSS-kommando. Som standard finns flera kommandon
tillgängliga.
Tips - För att tilldela en App-tangent ett nytt kommando på en TSC2/TSC3-kontrollenhet tryck
CTRL + App-tangenten för att öppna menyn över tillgängliga alternativ.
Att anpassa App-tangenterna på en Geo7X-kontrollenhet
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Vänster och Höger App-tangent ger snabb åtkomst till skärmar eller kommandon som används ofta. För att
anpassa [App]-knappar:
1. Kör programvaran Generell Mätning.
2. Om du vill tilldela ett formulär till en App-tangent , bläddra till det formuläret.
3. Tryck p Start / Inställningar / Personliga / Knappar.
4. Gör något av följande för att:
♦ Öppna fliken Program Knappar.
♦ Markera en knapp i listan.
♦ Välj det kommando du vill ska utföras när du trycker på App-tangenten från rullgardinslistan
Tilldela ett program.
5. Tryck på OK.
Anpassa Funktionstangenterna på en Trimble Tablet
Funktionstangenterna [F1], [F2] och [F3] ger snabb åtkomst till de skärmar eller kommandon som används
mest. Så här anpassas funktionsknapparna:
1. Kör programvaran Generell Mätning.
2. Om du vill tilldela ett formulär till en tangent ska du bläddra till det formuläret från huvudmenyn och
trycka Favoriter / Anpassa / Tilldela ett kommando till F1 eller Tilldela ett kommando till F2 eller
Tilldela ett kommando till F3.
3. Gör något av följande:
♦ Om du har bläddrat till ett särskilt formulär markera formulärnamnet överst i listan.
♦ Markera Ingen för att återgå till standardinställningarna.
♦ Markera ett instrument- eller GNSS-kommando. Som standard finns flera kommandon
tillgängliga.
Skärmtangenter
Skärmtangenter visas på nedersta raden på Generell Mätning-skärmen som synliga knappar på skärmen.
Dessa relaterar till bestämda skärmar och ändras när skärmarna byts.
För att komma åt skärmtangenterna med tangentbordet:
• På en Trimble TSC2/TSC3 och Trimble Tablet, tryck Ctrl och sedan 1, 2, 3, eller 4 för
skärmtangenterna F1, F2, F3, respektive F4. För att visa andra raden med skärmtangenterna, tryck
Skift .
• På en Trimble CU, Trimble M3 total station, och Trimble S3 total station tryck Ctrl och sedan 1, 2, 3,
eller 4 för skärmtangenterna F1, F2, F3, respektive F4 . För att visa andra raden med skärmtangenter,
tryck Ctrl och sedan 5 .

Kontrollenheter
Nedan visas vilken funktionalitet som kontrollenheterna stöder:
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Kontrollenhet
Trimble CU
TSC2
TSC3
Trimble Tablet
Trimble Slate
Kontrollenhet
Trimble GeoXR
Trimble Geo7X

*
*
*
*

*
*
*

Internt
modem
*
-

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

-

BlueTooth Wi-Fi

Intern
GNSS
*
*

Intern
Kamera
*
*

Intern
Kompass
*
*

Notering - Vid hänvisning till en Trimble CU menas samtliga versioner av Trimble CU inklusive
kontrollenheten Trimble CU (Model 3). När det behövs nämns Trimble CU (Model 3) specifikt. En Trimble
CU (Model 3) kan identifieras på baksidans märkning.
Fillagring på Trimble-kontrollenheter
Trimble-kontrollenheterna har likartade RAM- och Flash-minnen.
I samtliga kontrollenheter, är RAM-lagringen flyktig och delas mellan lagringsminne och programminne.
• Lagringsminne krävs för sådana saker som operativsystemet och för att installera program.
• Programminne krävs fär att köra program. När programminnet är lågt, kan program går långsamt, inte
svara, eller till och med krascha.
Flashminne är permanent varför data inte förloras om kontrollenheten inte får ström eller efter en hård
omstart. Dock i likheten med en datorhårddisk, kan denna lagring också misslyckas ibland.
Batteriindikatorer
Kvarvarande batteriström visas som en batterisymbol till höger överst i statusfältet.
Symbolen längst upp representerar hur mycket ström som finns kvar i batteriet i Trimble-kontrollenheten,
eller ström som är kvar i Trimble Robotic eller GNSS-hållarens batteri när en Trimble CU används.
På en Trimble M3 total station representerar ikonen längst upp hur mycket ström som finns kvar i det vänstra
batteriet på instrumentet och den undre batteriikonen visar hur mycket ström det finns kvar i instrumentets
högra batteri.
Symbolen under den översta batterisymbolen representerar kvarvarande ström i ett externt
strömförsörjningsaggregat, t.ex. från en GNSS-mottagare eller konventionellt instrument. (Denna symbol
visas endast när ett externt strömförsörjningsaggregat är anslutet.)
Nivån på skuggningen i symbolen reduceras alltefter strömmen avtar.
Använd länkarna nedan för att få specifik information för din kontrollenhet:
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Trimble TSC3-kontrollenhet
Trimble TSC2-kontrollenhet
Trimble Tablet
Trimble CU-kontrollenhet
Trimble Geo7X-kontrollenhet
Trimble GeoXR-kontrollenhet
Trimble Slate-kontrollenhet
Trimble S3-kontrollenhet
Trimble M3-kontrollenhet

Trimble TSC3-kontrollenhet
TSC3-kontrollenheten stöder en ny större skärm med högre upplösning jämfört med TSC2-kontrollenheten.
Den har också ett nytt operativsystem.
TSC3-kontrollenheten stöder följande nya viktiga funktioner:
Intern GPS
Intern GPS kan användas för att navigera till en punkt, lagra en position och för GPS-sökning.
GPS-sökning aktiveras automatiskt, men i första hand används den anslutna GNSS-mottagaren i
stället för den interna GPS:en.
Intern kompass
Den inre kompassen gör det lättare att navigera.
Intern kamera
Den 5 megapixel-kameran kan användas för att ta och bifoga en bild till en punkt.
Internt cellulärt modem
Det integrerade inbyggda GSM/GPRS-modemet möjliggör trådlös Internet-anslutning
Tangenter
Följande tabell beskriver Generell Mätning-funktioner som associeras med kontrollenhetens tangenter.
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Tangent

Funktion
Starta Trimble Access menyn.
Snabb tryckning: Öppnar menyn över tillgängliga applikationer som förnärvarade körs inklusive
Trimble Access menyn.
Lång tryckning: Öppnar Trimble-funktioner.
Man kan skräddarsy knappen [Left App] och knappen [Right App] att utföra de mest använda
funktionerna in Generell Mätning.
För information om hur man ställa in detta se Att anpassa App-knapparna på en
Slate/GeoXR/TSC2/TSC3-kontrollenhet.
OK-knappen hänvisar till tillgänglig ikon längst upp till höger på skärmen.
Om ikonen visar [Ok], sparar OK-knappen och stänger formulären.
Om ikonen visar ett [X], slå på ikonen och tryck [Ok]-knappen för att dölja Generell Mätning.
Notering - Om du slår på [X] medan kontrollenheten är ansluten till ett instrument eller
GNSS-mottagare, bryts inte anslutningen när Generell Mätning döljs.

Att konfigurera systemoptionerna
De nya Generell Mätning-systemen levereras okonfiguerade. De konfigureras automatiskt när du ansluter
kontrollenheten till instrumentet. Alternativt, välj Inställningar / Anslut / Mätprofiler / Optioner och välj den
option som passar dig:
• GNSS-användare - välj GNSS-mätning
• Konventionella totalstationanvändare - välj TS-mätning
För ytterligare information hänvisar vi till Hjälpen för Generell Mätning eller din lokala återförsäljare.
Dessa optioner styr de profiler som finns tillgängliga och de relevanta optioner som visas genomgående i
programvaran. Du kan när som helst omkonfigurera Generell Mätning-systemet..
Problem med Microsoft ActiveSync
Microsoft Explorer och programmet Trimble Data Transfer kan ibland misslyckas med att hitta mappar och
visa filer på kontrollenheten. Detta kan ske om ett annat fönster i Microsoft Explorer från en tidigare
anslutning har lämnats i bläddringsläge, eller om kontrollenheten har nollställts och en ny anslutning gjorts.
För att undvika detta problem, se till att du stänger alla fönster i Microsoft Explorer innan du kopplar ifrån
kontrollenheten.
Att kalibrera pekskärmen
1. Slå [Start / Settings / System / Screen].
2. Slå [Align Screen] och följ uppmaningarna. Om kalibreringen lyckas, visas [Settings]-skärmen vid
slutet av kalibreringsprocessen. Om kalibreringen inte lyckades, går prismat tillbaka till skärmens mitt
och peocessen upprepes.
Att deaktivera pekskärmen
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För att inaktivera pekskärmen på en Trimble TSC3 tryck på tangenten[Fn]+.
Detta inaktiverar skärmen men inte knappsatsen. Pekskärmen förblir inaktiverad tills man tryck på
tangenten [Fn]+. igen eller när kontrollenheten startas om.
Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
För att återställa TSC3-kontrollenheter, håll ner tangenten Ström. Efter ca fem sekunder visas en
nedräkningsklocka som anger tiden det tar för kontrollenheten att återställas. Fortsätt att hålla ner tangenten
Ström i ytterligare fem sekunder och släpp den sedan. Kontrollenheten visar snabbt omstartskärmen och
återställer den sedan till grundinställningen för Microsoft Windows skrivbordsvy.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en TSC-2-kontrollenhet
Du kan inte utföra en hård omstart på en Trimble TSC3-kontrollenhet. Utför en mjuk omstart och inte det
löser problemet, kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
Minnet hanteras automatiskt. Om minnet tar slut bör man stänga ner de program som inte längre behövs. För
att göra detta trycker man på [Start / Settings / System / Task manager], väljer det program som ska stängas
ner och trycker därefter Avsluta Aktivitet.
Att ändra högtalarvolymen
Tryck på Windows Start och tryck på ljudikonen högst upp på skärmen. Från panelen med optioner välj
ljudikonen och använd justeringsknappen för att öka eller minska volymen för kontrollenheten. Tryck på [Off]
för att stänga av ljudet.
Backlight
För att aktivera eller inaktivera bakgrundsbelysningen på en TSC3-kontrollenhet tryck (Fn + 9). För att
konfigurera inställningarna tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn och tryck därefter
[Setting / System / Backlight].
File Explorer
• För att starta File Explorer på en TSC3-kontrollenhet tryck på knappen Windows och tryck från
Startmenyn på File Explorer.
Man kan även starta File Explorer från Trimble Access menyn.
De mappar och filer som visas i File Explorer kommer från ett Flash-minne.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
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Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd File Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i File Explorer kan inte återhämtas.
Använd knappsatsen för att köra program
• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
TSC3 byta ut batteri
1. Håll ned powerknappen några sekunder men släpp den innan kontrollenheten återställs.
2. Välj Byta Batteri/SIM från menyn Power.
3. När du uppmanas att byta batteri / SIM trycker du på Ja.
Noteringar ♦ Kontrollenheten sätts i ett läge för låg strömförsörjning och skärmen blir svart.
♦ Tryck inte på powerknappen förrän det nya batteriet / SIM har bytts ut.
♦ Du har en minut att byta batteri / SIM och sätta på kontrollenheten.
4. Byt ut batteriet och sätt på kontrollenheten.

Trimble TSC2-kontrollenhet
Tangenter
Följande tabell beskriver Generell Mätning-funktioner som associeras med kontrollenhetens tangenter.
Tangent

Funktion
Starta Trimble Access menyn.
Snabb tryckning: Öppnar menyn över tillgängliga applikationer som förnärvarade körs inklusive
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Trimble Access menyn.
Lång tryckning: Öppnar Trimble-funktioner.
Man kan skräddarsy knappen [Left App] och knappen [Right App] att utföra de mest använda
funktionerna in Generell Mätning.
För information om hur man ställa in detta se Att anpassa App-knapparna på en
Slate/GeoXR/TSC2/TSC3-kontrollenhet.
OK-knappen hänvisar till tillgänglig ikon längst upp till höger på skärmen.
Om ikonen visar [Ok], sparar OK-knappen och stänger formulären.
Om ikonen visar ett [X], slå på ikonen och tryck [Ok]-knappen för att dölja Generell Mätning.
Notering - Om du slår på [X] medan kontrollenheten är ansluten till ett instrument eller
GNSS-mottagare, bryts inte anslutningen när Generell Mätning döljs.
Att konfigurera systemoptionerna
De nya Generell Mätning-systemen levereras okonfiguerade. De konfigureras automatiskt när du ansluter
kontrollenheten till instrumentet. Alternativt, välj Inställningar / Anslut / Mätprofiler / Optioner och välj den
option som passar dig:
• GNSS-användare - välj GNSS-mätning
• Konventionella totalstationanvändare - välj TS-mätning
För ytterligare information hänvisar vi till Hjälpen för Generell Mätning eller din lokala återförsäljare.
Dessa optioner styr de profiler som finns tillgängliga och de relevanta optioner som visas genomgående i
programvaran. Du kan när som helst omkonfigurera Generell Mätning-systemet..
Att ansluta en TSC2-kontrollenhet till trådlösa enheter
När du använder trådlös teknik för att ansluta kontrollenheten TSC2 till en enhet, ska ikonen i statusfältet
högst upp på skärmen röra sig vilket visar att en anslutning pågår. Så fort kontrollenheten är ansluten ska
ikonen visas som två stora pilar. Detta fungerar för operationssystem version 5.0.2 men inte för version 5.0.3.
Du kan däremot klicka på ikonen och dialogen Anslutning visar korrekt anslutningsstatus.
Problem med Microsoft ActiveSync
Microsoft Explorer och programmet Trimble Data Transfer kan ibland misslyckas med att hitta mappar och
visa filer på kontrollenheten. Detta kan ske om ett annat fönster i Microsoft Explorer från en tidigare
anslutning har lämnats i bläddringsläge, eller om kontrollenheten har nollställts och en ny anslutning gjorts.
För att undvika detta problem, se till att du stänger alla fönster i Microsoft Explorer innan du kopplar ifrån
kontrollenheten.
Att kalibrera pekskärmen
1. Slå [Start / Settings / System / Screen].
2. Slå [Align Screen] och följ uppmaningarna. Om kalibreringen lyckas, visas [Settings]-skärmen vid
slutet av kalibreringsprocessen. Om kalibreringen inte lyckades, går prismat tillbaka till skärmens mitt
och peocessen upprepes.
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Att deaktivera pekskärmen
För att avaktivera Trimble TSC2-pekskärmen, tryck på [Fn]+.
-tangenten
Detta avaktiverar skärmen men inte knappsatsen. Pekskärmen förblir avaktiverad tills [Fn]+
trycks igen eller kontrollenheten startas om.

-tangenten

Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
För att återställa TSC2-kontrollenheter, håll ner tangenten Ström. Efter ca fem sekunder visas en
nedräkningsklocka som anger tiden det tar för kontrollenheten att återställas. Fortsätt att hålla ner tangenten
Ström i ytterligare fem sekunder och släpp den sedan. Kontrollenheten visar snabbt omstartskärmen och
återställer den sedan till grundinställningen för Microsoft Windows skrivbordsvy.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en TSC-2-kontrollenhet
Du kan inte utföra en hård omstart på en TSC2-kontrollenhet. Utför en mjuk omstart och inte det löser
problemet, kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
Minnet hantereas automatiskt. Om minnet tar slut, välj [Start / Settings / System / Memory / running
Programs] och sluta köra program när det inte längre behövs.
Att ändra högtalarvolymen
På kontrollenheten finns det två platser för att kontrollera ljud.
Slå på högtalarikonen i startfältet och använd sedan skjutrglaget för att öka eller minska volymen. Slå [Off]
för att dämpa.
För att modifiera andra ljudhändelser såsom programmeddelanden och skärmtryckningar:
1. Slå [Start / Settings / Sounds &Notifications].
2. Konfigurera de olika ljudreglagen efter behov.
Backlight
På en TSC2-kontrollenhet tryck på knappen Windows och välj [Settings / System / Backlight] för att
konfigurera bakljusinställningar.
File Explorer
• För att starta File Explorer på en TSC2-kontrollenhet tryck på knappen Windows och därefter på
[Programs / File Explorer].
Man kan även starta File Explorer från Trimble Access menyn.
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De mappar och filer som visas i File Explorer kommer från ett Flash-minne.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd File Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i File Explorer kan inte återhämtas.
Använd knappsatsen för att köra program
• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.

Trimble Tablet
Trimble Tablet-kontrollenheten stöder en stor högupplöst skärm och följande nya viktiga funktioner:
Intern GPS
Intern GPS kan användas för att navigera till en punkt, lagra en position och för GPS-sökning.
GPS-sökning aktiveras automatiskt, men i första hand används den anslutna GNSS-mottagaren i
stället för den interna GPS:en.
Intern kamera
Använd den inbyggda, framåtriktade, 5 megapixel kameran för att ta och bifoga en bild till en punkt.
Extern radio
En 2,4 GHz USB-radio är tillgänglig för fjärrstyrda mätningar med Trimble Tablet. Radion är
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integrerad i det som fästs baktill på kontrollenheten. Det går även att ansluta en extern radia via en
USB-kabel.
För att ställa in radion ska man skapa en Internet-anslutning till Trimble Tablet och därefter ansluta
radion till Tablet med medföljande USB-kabel. Drivrutinerna installeras automatiskt. Alternativt kan
man trycka på knappen Trimble för att komma till Startmenyn och där välja [All programs / Trimble
Access Drivers] och köra USBRadioDriver.exe.
Trimble TabletSync
Med det nya programmet TabletSync som kan installeras på en Trimble Tablet tillsammans med
Trimble Access kan man enkelt överföra och synkronisera datafiler mellan Trimble Tablet och en
värddator med hjälp av ett lokalt nätverk (kabel eller trådlöst).
Tips Trimble Tablet
• Trimble rekommenderar att man installerar antivirusprogram på Trimble Tablet som man skulle för
gör alla andra datorer.
• Gör Windows-uppdateringar innan du använder Trimble Manager Access installationen för att
installera Trimble Access uppdateringar.
• Trimble rekommenderar att man inte schemalägger Windows- och antivirus-uppdateringar för
tillfällen då man arbetar ute i fält.
Notering - Trimble Tablet stöder inte applikationen Monitoring.
Anslutningar till Kontoret:
Trimble Tablet är en Windows-dator. Den kan inte använda Microsoft ® ActiveSync ®-teknik eller
Windows Mobile ® Device Center för att ansluta till kontorsdatorn. Alternativa optioner för filöverföring
inkluderar:
• Använda Trimble Connected Community direkt på Trimble Tablet på samma sätt som på en
kontorsdator.
• Använda det nya programmet Trimble Connected Community Explorer för att ladda upp/ner filer
mellan Trimble Tablet och Trimble Connected Community. Det skapar en mappstruktur i Trimble
Connected Community i [My Computer] och i på platser Windows Explorer i Trimble Tablet.
• Med hjälp av AccessSync kan man skicka data fram och tillbaka till din Trimble Connected
Community organisation. Du har rätt att installera och köra den här tjänsten om du har ett giltigt
programunderhållsavtal eller om du har köpt Advanced Trimble Access Services. För mer
information gå till http://my.trimbleaccess.com
• Med det nya programmet Trimble TabletSync som kan installeras på en Trimble Tablet tillsammans
med Trimble Access kan man enkelt överföra och synkronisera datafiler mellan tabletten och en
värddator med hjälp av ett lokalt nätverk (kabel eller trådlöst).
• Lägga till Trimble Tablet till ett nätverk
♦ Nätverks-/Internet-anslutningar:
◊ Wi-Fi
◊ Ethernet-kabel med en USB-adapter, eller en dockningsstation
◊ Cellular modem via Bluetooth, USB, eller Express-kort
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♦ Använda ett USB-minne
Notering - Vissa enheter från andra tillverkare kan kräva att du använder egna proprietära programvaror för
att upprätta en Internet-anslutning utanför Trimble Access. Trimble Access använder om tillgänglig en
befintlig Internet-anslutning.
Ansluta eller överföra data till andra enheter:
• Bluetooth
• USB-kabel
Notering - För att skapa en anslutning till en Trimble R10-mottagare ska man först installera en
drivrutin. Gör detta genom att trycka på Windows Start för att öppna Startmenyn, välj [All programs /
Trimble Access Drivers] och kör Win7_USB_Installer.exe.
• USB-minne
• Trådlöst ad-hoc (dator till dator)
Trimble-tangentbord
Trimble-tangentbordet installeras med Trimble Access på en Trimble Tablet. Tips för Trimble-tangentbord:
• Trimble-tangentbord visas automatiskt när man trycker i ett fält.
• När man trycker i ett alfanumeriskt fält visas de alfanumeriska tangenterna.
• För att växla mellan alfanumerisk och numeriska tangenter trycker man på ABC / Sym.
• Tryck på Enter för att bekräfta inmatningen och stänga ner tangentbordet.
• Tryck på Tab för att bekräfta inmatningen och flytta till nästa fält utan att tangentbordet stängs ner.
• Tryck på Esc för att rensa alla ändringar i fälten och gömma tangentbordet.
• För att använda Shift ska man tryck på tangenten Shift (pil).
• För att använda CAPS lock ska man trycka två gånger på tangenten Shift (pil).
• För att markera det man angivit i ett fält ska man tryck på tangenten Shift (pil) och därefter trycka i
fältet. Fältets innehållet blir markerat.
Att kalibrera pekskärmen
1. Tryck på knappen Trimble för att komma till Startmenyn och välj därefter [Control Panel / Tablet PC
Settings ].
2. Från fliken Display tryck på [Calibrate...] och följ uppmaningarna. Spara kalibreringen.
Att deaktivera pekskärmen
Det går inte att inaktivera pekskärmen på en Trimble Tablet.
Att ändra högtalarvolymen
Tryck på ikonen för ljud och använd justeringsknappen för att öka eller minska volymen. Tryck på ikonen för
ljud under justeringsknappen för att stänga av ljudet.
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Backlight
Bakgrundsbelysningen är alltid aktiverad på en Trimble Tablet. För att konfigurera skärmen tryck på knappen
Trimble för att komma till Startmenyn och tryck därefter [Control Panel - Display].
Windows Explorer
Använd Microsoft Windows Utforskare för att visa och hantera filer som lagrats in en Trimble
Tablet-kontollenhet.
För att starta Windows Explorer ska man trycka på knappen Trimble för att komma till Startmenyn
och tryck därefter på ikonen för Windows Explorer.
Man kan även starta Microsoft Windows Explorer från Trimble Access menyn.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd Windows Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i Windows Explorer kan inte återhämtas.

Trimble CU-kontrollenhet
Notering - Vid hänvisning till en Trimble CU menas samtliga versioner av Trimble CU inklusive
kontrollenheten Trimble CU (Model 3). När det behövs nämns Trimble CU (Model 3) specifikt. En Trimble
CU (Model 3) kan identifieras på baksidans märkning.
Att ansluta och koppla bort Trimble CU-kontrollenheter
Att ansluta Trimble CU Controller till Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total
station, kontrollenhetshållaren, eller dockningstationen.
♦ Placera Trimble CUs ovansida på snabbkontakten och skjut ned CUs undersida sakta ned tills
den snäpps stadigt på plats.
Att koppla bort Trimble CU Controller från Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series
total station, Trimble CU-hållaren ellerdockningsstationen.
1. Stäng av Trimble CU:n. Detta stänger av kontrollenheten tills vidare och hindrar den från att
bootas om nästa gång man såtta på strömmen.
2. Skjut in klämman längst ned på CU:n och dra sedan sakta CUs undersida utåt tills
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kontrollenheten är fri.
Trimble CU- och Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
Följande tabell beskriver de Generell Mätning-funktioner som associeras med Trimble CU-tangenterna..
På detta instrument eller denna mottagare...

slå...

Konventionell eller GNSS

för att...
byta mellan 123-, ABC-, och
abc-tangentbordsinmatningslägen
modifiera verkningen av den andra tangent
som du slår i samverkan med denna
tabulera mellan fält
aktivera Enter -knappen

Konventionelll
GNSS

Starta eller växla till Trimble Access menyn
Starta eller växla till Trimble Access menyn

Följande tabell beskriver de Generell Mätning-funktioner som associeras med tangenterna för Trimble VX
Spatial Station or Trimble S Series total station när kontrollenheten är kopplad till instrumentet och Generell
Mätning körs.
På Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total
station trycker du...
(kort tryckning)

för att...
aktivera Enter -knappen

(lång tryckning)

sätta på/stänga av instrumentet och
kontrollenheten

(kort tryckning)
(kort tryckning)

byta cirkelläge
skrolla mellan dataskärmarna i cirkelläge 1
sätta på/stänga av bakgrundsljuset i
cirkelläge 2f
aktivera Enter- knappen

(lång tryckning)
(kort tryckning)

Vid mätningar, visar skärmbilden i cirkelläge 2 samma mätinformation som vydisplayknappen på Mät detaljoch Stationsetablering- formulärerna i cirkelläge 1. Typiskt här det här HV, VV och, efter en mätning, LL.
För att scrolla genom de olika vyer, tryck
-knappen. Information såsom aktuell mätstatus visas i
cirkelläge 2:s statusrad längst ner på skärmen.
När en dubbletobservation påträffas, visar skärmbilden i cirkelläge 2 delta HV, delta HL och delta VL.
Notering - Innan du lagrar punkten, bekräfta Lagra som -funktionen på cirkelläge 1-displayen.
Använd cirkelläge 2-tangenterna för att styra instrumentets installerade applikationer när kontrollenheten inte
är ansluten till instrumentet. För ytterligare information, hänvisas du till instrumentdokumentationen.
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Att konfigurera systemoptionerna
De nya Generell Mätning-systemen levereras okonfiguerade. De konfigureras automatiskt när du ansluter
kontrollenheten till instrumentet. Alternativt, välj Inställningar / Anslut / Mätprofiler / Optioner och välj den
option som passar dig:
• GNSS-användare - välj GNSS-mätning
• Konventionella totalstationanvändare - välj TS-mätning
För ytterligare information hänvisar vi till Hjälpen för Generell Mätning eller din lokala återförsäljare.
Dessa optioner styr de profiler som finns tillgängliga och de relevanta optioner som visas genomgående i
programvaran. Du kan när som helst omkonfigurera Generell Mätning-systemet..
Att ansluta en Trimble CU-kontrollenhet till kontorsdatorn
Trimble CU-kontrollenheten kommunicerar via dockningsstationen med kontorsdatorn via USB.
Dockningsstationen måste vara ansluten till kontordsdatorn via USB-till-Hirosekabeln.
Du kan inte ansluta Hirose-till-7-stifts lemokabel till en 7-stifts lemo-till DB9-kabe (levereras med
GNSS-system) och använda denna att ansluta dockningsstationen till kontorsdatorns seriella port.
Problem med Microsoft ActiveSync
Microsoft Explorer och programmet Trimble Data Transfer kan ibland misslyckas med att hitta mappar och
visa filer på kontrollenheten. Detta kan ske om ett annat fönster i Microsoft Explorer från en tidigare
anslutning har lämnats i bläddringsläge, eller om kontrollenheten har nollställts och en ny anslutning gjorts.
För att undvika detta problem, se till att du stänger alla fönster i Microsoft Explorer innan du kopplar ifrån
kontrollenheten.
Att para ihop en Trimble Tablet med en Trimble CU-kontrollenhet
För att undvika problem med time-out när man parar ihop en Trimble Tablet med en Trimble CU
rekommenderar Trimble att man omgående anger en kort parningskod.
Att kalibrera pekskärmen
Öppna kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , Settings , Control panel ) och välj sedan [Stylus]-ikonen. I dialogrutan
[Stylus Properties] välj [Calibration]-fliken. Slå på [Recalibrate] och följ sedan uppmaningarna genom att
använda stiftnålen för att slå på prismat under det att det flyttas från mitten på skärmen till varje hörn. Om
kalibreringen lyckas, uppmanas Du att trycka på Enter för att acceptera de nya inställningarna. Om
kalibreringen misslyckas, återgår prismat till skärmens mitt och processen måste göras om. Misslyckas
kalibreringen, flyttas prismat till skärmens mitt och processen måste upprepas.
Att deaktivera pekskärmen
För att inaktivera pekskärmen för Trimble CU, trycker man på tangenten [Ctrl]+.
Detta inaktiverar skärmen men inte knappsatsen. Pekskärmen förblir inaktiverad tills man trycker på
tangenten [Ctrl]+
igen eller om man återställer kontrollenheten.
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Meddelandets som visas när pekskärmen inaktiveras kan stängas av. Tryck på [Start / Settings / Control
Panel] i fliken [Touch Pad Disable] på skärmen [Stylus Properties] och avmarkera kryssrutan [Show notice
each time touch is disabled].
Använd knappsatsen för att köra program
• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
• För att återställa Trimble CU:n, håll ned Ctrl -tangenten och 1 -tangenten, därefter tryck och släpp 9
-tangenten.
• För att återställa Trimble CU (Model 3) håll ner tangenten Ström och markera därefter Optioner /
Återställ.
Att utföra en hård omstart (Kall boot) på en Trimble CU-kontrollenhet
Utför en hård omstart endast om en mjuk omstart misslyckas med att lösa ett problem.
Efter en hård omstart laddas operativsystemet på nytt in i RAM från Flashminnet. Visa programvaror kan
eventuellt också lagra genvägar eller databasinformation i RAM. Denna information raderas under en hård
omstart.
För att utföra en hård omstart, håll ned Ström- knappen. Efter ca 5 sekunder visas ett nedräkningsur vilket
indikerar att kontrollenheten kommer att återställas. Fortsätt att hålla ned Strömförsörjnings- knappen i
ytterligare fem sekunder och släpp sedan upp den. Under en kort tid visar Kontrollenheten visar bootskärmen
för att sedan återgå till normalvisningen för Microsoft Windows skrivbord.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en Trimble CU (Model 3)
Trimble rekommenderar att man inte utför en hård omstart på en Trimble CU kontrollenhet (Model 3).
Kontakta din lokala Trimble-återförsäljare om inte en mjuk omstart löser problemet.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
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Trimble CU-kontrollenhet (Model 3):
Minnet hantereas automatiskt. Om minnet tar slut, välj [Start / Settings / System / Memory / running
Programs] och sluta köra program när det inte längre behövs.
Trimble CU-kontrollenhet:
Öppna kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , S , C )och välj sedan [System]-ikonen. I [System
Properties]-skärmen, välj [Memory]-fliken, flytta sedan skjutstaven till vänster för att öka mängden
på RAM-minnet som allokerats för att köra program.
Att ändra högtalarvolymen
Öppna Windows CE-kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , S , C ). Välj sedan volym- och ljudikonen. Använd
glidstaven på dialogens vänstra sida för att öka eller minska volymen. Du kan även använda denna dialog för
att sätta på eller stänga av enskilda ljud, via lätta slag på skärmen.
Backlight
På en Trimble CU-, slå [Start / Settings/ Kontrollpanel / Keyboard / Backlight] för att aktivera eller
avaktivera tangentbordet backlight:
Windows Explorer
Använd Microsoft Windows CE Utforskare för att visa och hantera filer som lagrats in en Trimble
CU-kontollenhet.
För att startat Windows Explorer, slå [Start / Programs / Windows Explorer].
Man kan även starta Microsoft Windows CE Explorer från Trimble Access menyn.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd Windows Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i Windows Explorer kan inte återhämtas.
Använd knappsatsen för att köra program
• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
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välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
Trimble CU Upphängningsläge
Notering - Vid hänvisning till en Trimble CU menas samtliga versioner av Trimble CU inklusive
kontrollenheten Trimble CU (Model 3). När det behövs nämns Trimble CU (Model 3) specifikt. En Trimble
CU (Model 3) kan identifieras på baksidans märkning.
Trimble CU drar dess energy från en extern kraftkälla. såsom ett instrument, Robotic-hållare, GNSS-hållare,
eller en dockningsstation.
Trimble CU-kontrollenheten har ett internt batteri som används medan instrumentet är i upphängt läge.
Upphängt läge låter dig ta bort kontrollenheten från en kraftkälla och koppla den till annan kraftkälla inom en
av dig definierad tidsperiod. Sedan kan du återuppta arbetet från samma plats i programvaran där du befann
dig innan du stängde av kontrollenheten.
Efter att upphängningstiden har utgått, stänger batteriet automatiskt ned och Trimble CU:n mäste ombootas
vid ny uppstart. Om det interna batteriet har ont om ström, stängs Trimble CU av tidigare. Fullt laddat och
under normala förhållanden, bör det interna batteriet har kapacitet för fem upphängningssekvenser.
Notering - Innan du tar bort Trimble CU från dess kraftkälla, tryck nätströmsknappen för att stänga av
kontrollenheten. Annars måste kontrollenhete ombootas vid uppstart.
För att konfigurera ströminställningar på Trimble CU (Model 3):
1. Slå [Start]-menyn och väld sedan [Settings / Control Panel / Power].
2. Använd fliken [PowerOff] för att konfigurera viloläget när man är anslutning med hjälp av extern
ström och batteri.
3. Använd fliken [Systems Power] för att visa strömstatus.
För att konfigurera effektinställningar på Trimble CU:
1. Slå [Start]-menyn och väld sedan [Settings / Control Panel / Power].
2. Använd [Schemes]-fliken för att konfigurera upphängningstillståndet när detta är anslutet med hjälp
av extern- och batterikraft.
3. Använd [Systems Power]-fliken för att visa strömeffektstatus.
4. Använd [Power Key]-fliken för att konfigurera hur systemet beter sig när nätströmsknappen trycks
ned.
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Trimble Geo7X Kontrollenhet
Trimble Geo7X stöder GNSS-mätningar (ingen konventionell support).
Trimble Geo7X stöder följande viktiga funktioner:
Intern GNSS
Den interna GPS:en kan användas för alla mätningsmoment inklusive mäting och utsättning.
Mottagaren startar automatiskt när programmet startar.
Intern kamera
Kameran med 5 megapixel kan användas för att ta och bifoga en bild till en punkt.
Internt cellulärt modem
Det integrerade GSM / GPRS-modemet ger möjlighet till en trådlös Internet-anslutning
Tips Trimble Geo7X
• Trimble Geo7X fungerar endast med den inbyggda GNSS-mottagaren. Det går inte att ansluta en
extern mottagare till Trimble Geo7X.
• Trimble Geo7X kan inte användas som bas.
• Om man ändrar antennen under en mätning kommer man uppmanas att avsluta mätningen.
• Man kan förlänga batteritiden genom att stänga ner program som inte används.
Trimble Geo7X-tangenter
Följande tabell beskriver Generell Mätning funktioner som associeras med Trimble Geo7X-kontrollenhetes
tangenter.

1

Hem/Strömbrytare Använd knappen för att sätta på Geo7X, sätta på aktiver vänteläget, avsluta
vänteläget, och återgå till Hemskärmen oavsett vilken skärm eller vilket program som var aktiv/t.
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Kameraknapp. I Trimble Access ska man trycka ner knappen ett par sekunder och sedan släppa knappen
för att aktivera kameran.
Knapparna [Left App] och [Right App] på Trimble Geo7X ger snabb åtkomst till knapparna Esc och
Enter.
Man kan anpassa knapparna [Left App] och [Right App] för att utföra de mest använda funktionerna i
3
Generell Mätning.
För mer information om hur man gör detta se Att anpassa App-knapparna på en Trimble
Geo7X-kontrollenhet.
2

Status LEDs
Batteristatus
När batterilampan/dioden är:
♦ Grön - batteriet är fulladdat
♦ Orange - batteriet laddas
♦ Röd och blinkar - batterinivån är mycket låg
♦ Röd - batterifel
Status för GNSS-mottagare
När statuslampan/dioden för mottagaren är:
♦ Grön och blinkar - mottagaren är påslagen och GNSS-positioner är tillgängliga
♦ Orange och blinkar - mottagaren är påslagen men inga GNSS-positioner finns tillgängliga
♦ Blå och blinkar - mottagaren startar eller uppdaterar
♦ Röd - GNSS-fel
Status för trådlös radio
När mottagarens statuslampa/diod är grön och blinkar är en av de trådlösa anslutningarna (Wi-Fi,
Bluetooth, eller Telefon) aktiverad.
Att kalibrera pekskärmen
1. Tryck på Strömbrytaren på Hemskärmen och därefter på
.
2. Följ skärmens instruktioner. Om kalibreringen inte lyckades går prismat tillbaka till skärmens mitt
och du måste upprepa processen.
Det går inte att inaktivera pekskärmen på en Trimble Geo7X.
Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
För att tvinga ett program att stänga ner ska man trycka Start / Inställningar / Aktivitetshanteraren. Markera
programmet du vill stänga ner och tryck Avsluta aktivitet.
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Om det inte går att tvinga programmet att stänga ner, eller om nerstängning och omstart av programmet inte
löser problemet kan du försöka starta om Trimble Geo7X-kontrollenheten. För att starta om den handhållna
enheten ska du trycka på knappen Hem/Strömbrytare för att öppna Hemskärmen, tryck därefter åter på
knappen Hem/Strömbrytare för att öppna menyn för energilägen. Tryck på Starta om.
Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en Trimble Geo7X-kontrollenhet
Du kan inte utföra en hård omstart på en Trimble Geo7X-kontrollenhet. Utför en mjuk omstart och inte det
löser problemet, kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
Minnet hanteras automatiskt. Om minnet tar slut bör man stänga ner de program som inte längre behövs. För
att göra detta trycker man på knappen Trimble, Startmenyn och [Settings / System / Task manager], väljer det
program som ska stängas ner och trycker därefter Avsluta Aktivitet.
Att ändra högtalarvolymen
Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och därefter på verktygsfältet högst upp på skärmen. Tryck på
volymikonen från listan och använd justeringsknappen för att öka eller minska volymen.
Backlight
Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och välj därefter [Inställningar / System / Backlight] för att
konfigurera inställningarna för bakgrundljus.
File Explorer
Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och välj därefter [File explorer] för att öppna File Explorer
(filutforskaren).
Man kan även starta File Explorer från Trimble Access menyn.
De mappar och filer som visas i File Explorer kommer från ett Flash-minne.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
I Trimble Access menyn från menyn för Generell Mätning ska du välja Jobb / Öppna jobb för att kopiera och
radera jobbfiler. Om du raderar jobbfiler, raderas associerade GNSS-filer automatiskt.
Använd File Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i File Explorer kan inte återhämtas.
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Sätt i och ta ut batteri
För att sätta in batteriet:
1. För in batteriet med etiketten utåt.
2. Det hörs ett klick när batteriet sitter på plats.
Ta ut batteriet:
1. Tryck ihop batterispärrarna tills batteriet matas ut.
2. Ta ut batteriet.

Trimble GeoXR Kontrollenhet
Trimble GeoXR stöder GNSS-mätningar (ingen konventionell support).
Trimble GeoXR stöder följande viktiga funktioner:
Intern GNSS
Den interna GPS:en kan användas för alla mätningsmoment inklusive mäting och utsättning.
Mottagaren startar automatiskt när programmet startar.
Mittendioden blinkar blått när mottagaren startar/initierar och orange när den körs.
Om mittendioden är röd saknas mottagarens inbyggda program (firmware) eller så uppstod ett fel vid
uppstart.
Intern kamera
Kameran med 5 megapixel kan användas för att ta och bifoga en bild till en punkt.
Internt cellulärt modem
Det integrerade GSM / GPRS-modemet ger möjlighet till en trådlös Internet-anslutning
Tips Trimble GeoXR
• Trimble GeoXR fungerar endast med den inbyggda GNSS-mottagaren. Det går inte att ansluta en
extern mottagare till Trimble GeoXR.
• Trimble GeoXR kan inte användas som bas.
• Om man ändrar antennen under en mätning kommer man uppmanas att avsluta mätningen.
• Man kan förlänga batteritiden genom att stänga ner program som inte används.
Trimble GeoXR-tangenter
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Följande tabell beskriver Generell Mätning funktioner som associeras med Trimble GeoXR-kontrollenhetes
tangenter.
Tangent

Funktion
Kameraknapp. I Trimble Access kan man trycka, hålla ner och sedan släppa
kameraknappen
för att markera knappen Trimble.
Knapparna [Left App] och [Right App] på Trimble GeoXR ger snabb åtkomst till
knapparna Esc och Enter.
Man kan anpassa knapparna [Left App] och [Right App] för att utföra de mest använda
funktionerna i Generell Mätning.
För mer information om hur man gör detta se Att anpassa App-knapparna på en
Trimble GeoXR-kontrollenhet.

Status LEDs
Batteristatus
När batterilampan/dioden är:
♦ Grön - batteriet är fulladdat
♦ Orange - batteriet laddas
♦ Röd och blinkar sakta - batterinivån är mycket låg
♦ Röd - batterifel
Status för GNSS-mottagare
När statuslampan/dioden för mottagaren är:
♦ Grön och blinkar långsamt - mottagaren är påslagen och det finns tillgängliga
GNSS-positioner
♦ Orange och blinkar snabbt - mottagaren är påslagen men det finns inga tillgängliga
GNSS-positioner
Status för trådlös radio
När mottagarens statuslampa/diod är grön och blinkar snabbt är en av de trådlösa anslutningarna
(Wi-Fi, Bluetooth, eller Telefon) påslagen.
Att kalibrera pekskärmen
1. Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och därefter [Settings / System / Screen].
2. Slå [Align Screen] och följ uppmaningarna. Om kalibreringen lyckas, visas [Settings]-skärmen vid
slutet av kalibreringsprocessen. Om kalibreringen inte lyckades, går prismat tillbaka till skärmens mitt
och peocessen upprepes.
Det går inte att inaktivera pekskärmen på en Trimble GeoXR.
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Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
• För att återställa Trimble GeoXR trycker man ner Strömbrytaren och väljer därefter Återställ.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en Trimble GeoXR-kontrollenhet
Du kan inte utföra en hård omstart på en Trimble GeoXR-kontrollenhet. Utför en mjuk omstart och inte det
löser problemet, kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
Minnet hanteras automatiskt. Om minnet tar slut bör man stänga ner de program som inte längre behövs. För
att göra detta trycker man på knappen Trimble, Startmenyn och [Settings / System / Task manager], väljer det
program som ska stängas ner och trycker därefter Avsluta Aktivitet.
Att ändra högtalarvolymen
Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och därefter på ljudikonen högst upp på skärmen. Från panelen med
optioner välj ljudikonen och använd justeringsknappen för att öka eller minska volymen för kontrollenheten.
Tryck på [Off] för att stänga av ljudet.
Backlight
Tryck på knappen Trimble, Startmenyn och välj därefter [Settings / System / Backlight] för att konfigurera
inställningarna för bakgrundljus.
File Explorer
För att starta File Explorer, tryck på knappen Trimble, Startmenyn och därefter på [File Explorer].
Man kan även starta File Explorer från Trimble Access menyn.
De mappar och filer som visas i File Explorer kommer från ett Flash-minne.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd File Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i File Explorer kan inte återhämtas.
Använd knappsatsen för att köra program
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• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
Trimble GeoXR byta ut batteri
1. Tryck ner strömbrytaren.
2. Från menyn Power välj Byta Batteri.
3. Vänta tills den röda batteridioden släcks.
4. Byt ut batteriet och tryck därefter på strömbrytaren för att sätta på kontrollenheten.

Trimble Slate Kontrollenhet
Trimble Slate Kontrollenhet stöder GNSS-mätningar (inget konventionellt stöd) och kan endast anslutas till
Trimble R4- och R5-mottagare.
Trimble Slate Kontrollenhet stöder följande viktiga funktioner:
Intern GPS
Intern GPS kan användas för att navigera till en punkt, lagra en position och för GPS-sökning.
GPS-sökning aktiveras automatiskt, men i första hand används den anslutna GNSS-mottagaren i
stället för den interna GPS:en.
Intern kompass
Den inre kompassen gör det lättare att navigera.
Intern kamera
Kameran med 8 megapixel kan användas för att ta och bifoga en bild till en punkt.
Internt cellulärt modem
Det integrerade GSM / GPRS-modemet ger möjlighet till en trådlös Internet-anslutning
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Inbyggd telefon
Trimble Slate Kontrollenhet inkluderar en telefon.
Tips Trimble Slate Kontrollenhet
• I standardinställningen är knapparna [Vänster skärmtangent] och [Höger skärmtangent] tilldelade
knapparna Vänster skärmtangent respektive Höger skärmtangent.
• Man kan förlänga batteritiden genom att stänga ner program som inte används.
Batteristatus
När batterilampan/dioden är:
• Grön - batteriet är fulladdat
• Orange - batteriet laddas
• Röd och blinkar sakta - batterinivån är mycket låg
• Röd - svagt batteri
Att kalibrera pekskärmen
1. Tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn och därefter [Settings / System / Screen].
2. Slå [Align Screen] och följ uppmaningarna. Om kalibreringen lyckas, visas [Settings]-skärmen vid
slutet av kalibreringsprocessen. Om kalibreringen inte lyckades, går prismat tillbaka till skärmens mitt
och peocessen upprepes.
Att deaktivera pekskärmen
Det går inte att inaktivera pekskärmen på en Trimble Slate Kontrollenhet.
Använd knappsatsen för att köra program
• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
Att utföra en mjuk omstart (varm boot)
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Du förlorar inga data när du utför en mjuk omstart.
• För att återställa Trimble Slate Kontrollenhet trycker man ner Strömbrytaren och väljer därefter
Återställ.
Att utföra en hård omstart (kallboot) på en Trimble GeoXR-kontrollenhet
Du kan inte utföra en hård omstart på en Trimble Slate Kontrollenhet-kontrollenhet. Utför en mjuk omstart
och inte det löser problemet ska du kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.
Bli av med felmeddelandet "Minnet Fullt"
Minnet hanteras automatiskt. Om minnet tar slut bör man stänga ner de program som inte längre behövs. För
att göra detta ska man trycka man på knappen Windows för att komma till Startmenyn och välja [Settings /
System / Task manager]. Välj det program som ska stängas ner och trycker därefter Avsluta Aktivitet.
Att ändra högtalarvolymen
Tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn och därefter på ljudikonen högst upp på skärmen.
Från panelen med optioner välj ljudikonen och använd justeringsknappen för att öka eller minska volymen för
kontrollenheten. Tryck på [Off] för att stänga av ljudet.
Backlight
På en Trimble Slate Kontrollenhet tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn och välj därefter
[Settings / System / Backlight] för att konfigurera inställningarna för bakgrundljus.
File Explorer
• För att starta File Explorer på en Trimble Slate Kontrollenhet-kontrollenhet tryck på knappen
Windows och tryck från Startmenyn på File Explorer.
Man kan även starta File Explorer från Trimble Access menyn.
De mappar och filer som visas i File Explorer kommer från ett Flash-minne.
För ytterligare information, hänvisas Windows-hjälp som finns på kontrollenheten.
Att radera filer
Använd Jobb / Öppna jobb för att kopiera och radera jobbfiler. Om Du raderar jobbfiler, raderas associerade
GNSS-filer automatiskt.
Använd File Explorer för att radera alla andra filtyper.
Varning - Filer som raderas i File Explorer kan inte återhämtas.
Använd knappsatsen för att köra program
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• Att köra ett program från [Start]-menyn:
Tryck på Ctrl sedan Esc för att visa [Start]-menyn. Använd sedan piltangenterna för att välja
[Programs]. Tryck på Enter för att visa en lista över program. Därefter använd piltangenterna för att
välja det program som Du vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
• Om det inte finns en ikon eller [Start]-menylistning:
Om det inte finns ikoner som är markerade på skrivbordet, tryck på Tab- tangenten tills Du har valt
en. Därefter använd piltangenterna för att välja [My Computer]. I [My Computer], använd
piltangenterna för att markera diskmappen, tryck sedan på Enter . Använd piltangenterna för att
lokalisera det program som Du vill köra (det kan finnas i en underkatalog), tryck sedan på Enter för
att köra programmet.
Trimble Slate Kontrollenhet-batteri
Det går inte att ta bort batteriet från Trimble Slate Kontrollenhet. Om batteriet inte fungerar ska man
återlämna enheten till Trimble eller ett auktoriserat serviceställe för att få batteriet utbytt.

Trimble S3-kontrollenhet
Att kalibrera pekskärmen
Öppna kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , Settings , Control panel ) och välj sedan [Stylus]-ikonen. I dialogrutan
[Stylus Properties] välj [Calibration]-fliken. Slå på [Recalibrate] och följ sedan uppmaningarna genom att
använda stiftnålen för att slå på prismat under det att det flyttas från mitten på skärmen till varje hörn. Om
kalibreringen lyckas, uppmanas Du att trycka på Enter för att acceptera de nya inställningarna. Om
kalibreringen misslyckas, återgår prismat till skärmens mitt och processen måste göras om. Misslyckas
kalibreringen, flyttas prismat till skärmens mitt och processen måste upprepas.
Att deaktivera pekskärmen
För att inaktivera pekskärmen för Trimble S3 total station, trycker man på tangenten [Ctrl]+.
Detta inaktiverar skärmen men inte knappsatsen. Pekskärmen förblir inaktiverad tills man trycker på
tangenten [Ctrl]+
igen eller om man återställer kontrollenheten.
Använd knappsatsen för att köra program
För Trimble S3 total station och Trimble M3 total station kan man använda piltangenterna för att navigera till
ikonen för det program som man vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
Att utföra en hård omstart (Kall boot) på en Trimble S3 total station
Efter en hård omstart laddas operativsystemet på nytt in i RAM från Flashminnet. Visa programvaror kan
eventuellt också lagra genvägar eller databasinformation i RAM. Denna information raderas under en hård
omstart.
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Tryck på strömbrytaren och tryck på knappen Optioner i dialogen Strömbrytare.
För att återställa instrumentet tryck på knappen Återställ i dialogen Strömalternativ och tryck sedan på Ja i
dialogen Starta om. Detta stänger ner och startar därefter om instrumentet automatiskt.
Man kan även trycka på knappen Stäng ner i dialogen Strömalternativ och sedan godkänna. Instrumentet
stänger ner de program som körs och återgår till operativsystemets skrivbord när strömbrytaren trycks.
Om batteriet tas bort resulterar det i att instrumentet stängs ner och startas om när batteriet byts ut och
instrumentet sätts på.
Fillagring på Trimble S3 total station
RAM-lagringen i instrumentet är flyktig och delas mellan lagringsminne och programminne.
• Lagringsminne krävs för sådana saker som operativsystemet och för att installera program.
• Programminne krävs fär att köra program. När programminnet är lågt, kan program går långsamt, inte
svara, eller till och med krascha.
Flashminne är permanent så att data inte förloras om instrumentet inte får ström eller efter en hård omstart.
Dock i likheten med en datorhårddisk, kan denna lagring också misslyckas ibland.
På instrumentet är mappar och filer som visas i Explorer de som kommer från Flash-minne.
Att ändra högtalarvolymen
Öppna Windows CE-kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , S , C ). Välj sedan volym- och ljudikonen. Använd
glidstaven på dialogens vänstra sida för att öka eller minska volymen. Du kan även använda denna dialog för
att sätta på eller stänga av enskilda ljud, via lätta slag på skärmen.
Backlight
Tryck [Start / Settings / Display / Backlight] på en Trimble S3 total station för att konfigurera inställningarna
för bakgrundljus.
Standby-Läge för Trimble S3 total station
När man trycker på instrumentets strömbrytare för att stänga av får man alternativet att sätta instrumentet i
stand-by-läge. Stand-by läget stänger ner instrumentet men tillhandahåller tillräckligt mycket ström för att
behålla alla inställningar och gör det möjligt att återuppta arbetet från samma ställe i programmet som innan
du angav stand-by-läget.
Om man tar bort instrumentets båda batterier, eller de blir helt tomma, och ersätter batterierna, sätter på
instrumentet kommer operativsystemet Microsoft Windows starta och programmet Generell Mätning startar
automatiskt.
Om man tar bort instrumentets batteri, eller det blir helt tomt, och därefter ersätter batteriet, sätter på
instrumentet kommer operativsystemet Microsoft Windows starta och programmet Generell Mätning startar
automatiskt.
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Trimble M3-kontrollenhet
Trimble M3 total station-tangenter
Följande tabell beskriver de Generell Mätning-funktioner som associeras med Trimble M3 total
station-tangenterna..
slå...

för att...
byta mellan 123-, ABC-, och abc-tangentbordsinmatningslägen
modifiera verkningen av den andra tangent som du slår i samverkan med denna
komma åt Trimblefunktoner- skärmen

Trimble M3 total station Cirkelläge 2-tangenter
Vid mätningar visar skärmbilden i cirkelläge 2 samma mätinformation som vydisplayknappen skärmarna Mät
detalj och Stationsetablering i cirkelläge 1. Detta är vanligtvis horisontell vinkel, vertikal vinkel och efter en
mätning Lutande längd.
För att rulla genom olika vyer tryck
på skärmen för cirkelläge 2.

. Information om t.ex. mätningens status visas i statusfältet längst ner

För att göra en mätning tryck
.
beter sig på samma sätt som Enter-tangenten på tangenbordet för
cirkelläge 1. Man kan använda denna för att starta en mätning.
När en dubbletobservation påträffas, visar skärmbilden i cirkelläge 2 delta HV, delta HL och delta VL.
Notering - Innan du lagrar punkten, bekräfta Lagra som -funktionen på cirkelläge 1-displayen.
Den första knappen
kontrast.

på skärmen för cirkelläge 2 kontrollerar inställningarna för bakgrundsbelysning och

För att ändra bakgrundsbelysningen:
1. Tryck
2. Tryck
3. Tryck

.
för att sätta på och stänga av bakgrundsbelysningen.
för att stänga ner bakgrundsbelysingskontrollen.

För att ändra kontrasten:
1. Tryck
2. Tryck
3. Tryck
4. Tryck

.
för att välja kontrastikonen.
för att visas kontrastkontrollen.
för att öka kontrasten och
för att minska kontrasten.
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5. Tryck

för att stänga ner kontrastkontrollen.

Att kalibrera pekskärmen
Öppna kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , Settings , Control panel ) och välj sedan [Stylus]-ikonen. I dialogrutan
[Stylus Properties] välj [Calibration]-fliken. Slå på [Recalibrate] och följ sedan uppmaningarna genom att
använda stiftnålen för att slå på prismat under det att det flyttas från mitten på skärmen till varje hörn. Om
kalibreringen lyckas, uppmanas Du att trycka på Enter för att acceptera de nya inställningarna. Om
kalibreringen misslyckas, återgår prismat till skärmens mitt och processen måste göras om. Misslyckas
kalibreringen, flyttas prismat till skärmens mitt och processen måste upprepas.
Att deaktivera pekskärmen
För att inaktivera pekskärmen för Trimble M3 total station trycker man på tangenten [Ctrl]+.
Detta inaktiverar skärmen men inte knappsatsen. Pekskärmen förblir inaktiverad tills man trycker på
tangenten [Ctrl]+
igen eller om man återställer kontrollenheten.
Använd knappsatsen för att köra program
För Trimble M3 total station kan man använd piltangenterna för att navigera till ikonen för det program som
man vill köra. Tryck på Enter för att köra programmet.
Att utföra en hård omstart (Kall boot) på en Trimble M3 total station
Efter en hård omstart laddas operativsystemet på nytt in i RAM från Flashminnet. Visa programvaror kan
eventuellt också lagra genvägar eller databasinformation i RAM. Denna information raderas under en hård
omstart.
Tryck på strömbrytaren och tryck på knappen Optioner på dialogen Strömbrytare! För att återställa
instrumentet tryck på knappen Återställ i dialogen Strömalternativ och tryck sedan på Ja i dialogen Starta om.
Detta stänger ner instrumentet och därefter startar det om automatiskt. Man kan även tryck på knappen Stäng
ner i dialogen Strömalternativ och sedan godkänna. Instrumentet startar om när strömbrytaren trycks. Om
båda batterierna tas bort resulterar det i att instrumentet stängs ner och det startas om när batterierna byts ut
och instrumentet sätts på.
Fillagring på Trimble M3 total station
RAM-lagringen i instrumentet är flyktig och delas mellan lagringsminne och programminne.
• Lagringsminne krävs för sådana saker som operativsystemet och för att installera program.
• Programminne krävs fär att köra program. När programminnet är lågt, kan program går långsamt, inte
svara, eller till och med krascha.
Flashminne är permanent så att data inte förloras om instrumentet inte får ström eller efter en hård omstart.
Dock i likheten med en datorhårddisk, kan denna lagring också misslyckas ibland.
På instrumentet är mappar och filer som visas i Explorer de som kommer från Flash-minne.

43

Att ändra högtalarvolymen
Öppna Windows CE-kontrollpanelen ( Ctrl , Esc , S , C ). Välj sedan volym- och ljudikonen. Använd
glidstaven på dialogens vänstra sida för att öka eller minska volymen. Du kan även använda denna dialog för
att sätta på eller stänga av enskilda ljud, via lätta slag på skärmen.
Backlight
På en Trimble M3 total station tryck [Start / Settings / Display / Backlight] för att konfigurera inställningarna
för bakgrundljus.

Kontrollenhetens tangentbordsfunktioner
Kontrollenheten har flera extra tangentbordsfunktioner som Du kan komma åt via operativsystemet.
• Numeriskt och alfanumeriskt läge (Trimble CU, Trimble S3 total station, och Trimble M3 total
station)
• Inmatningspanel
• Transkriberare
• Tangentbordsegenskaper (Upprepa, Trögtangenter, Tangentförhandsgranskning, Backlight)
För ytterligare information om dessa funktioner, hänvisas du till Hjälpen. Slå på Start / Hjälp .
Numeriskt och alfanumeriskt läge (Trimble CU, Trimble S3 total station, och Trimble M3 total station)
Tryck på alfa-tangenten (
hanteringsfält.

) för att växla mellan numeriskt och alfanumeriskt läge. Aktuellt läge visas i

När du trycker på alfatangenten bläddrar kontrollenheten igenom 123 - ABC - abc.
Generell Mätning ställer automatiskt in läget till numeriskt för numeriska fält. För fält som antingen kan vara
alfa eller numeriska, undersöker programvaran fältet och utför sedan en av följande åtgärder
If the fields contains följande teckentyp...
alfa
numerisk
alfa och numerisk

sätter programvaran fältet till...
alfa
numerisk
matcha sista tecken i fältet

Inmatningspanel
Inmatningspanelen liknar och fungerar som ett PC-tangentbord. Använd det som ett alternativ till
kontrollenhetens tangentbord för att mata in tecken.
Trimble Tablet:
Gör något av följande för att komma åt Input-panelen:
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♦ Tryck en gång i fältet som kräver text och tryck därefter på ikonen för input.
♦ Tryck på knappen (Fn + F1).
Tangentbordet som nås med dessa metoder är något annorlunda. Använd det tangentbord som passar
dig bäst.
TSC3:
För att öppna eller stänga Input-panelen ska man trycka och hålla Ctrl och därefter trycka på 7.
Tips - Om du inte tycker att den förvalda funktionen textinmatning är användbar går den att
inaktivera. För att göra detta trycker du på [Windows / Inställningar / Personligt / INPUT], välj
fliken[Ordkomplettering] (word completion) och avmarkera optionen Föreslå ord när man skriver
text.
TSC2:
För att komma till inmatningspaneln via aktivitetsfältsikonen (

):

♦ TSC2-kontrollenheten som kör Generell Mätning: Tryck och håll ned Ctrl , tryck 7 för att
visa inmatningspanelens ikon och slå sedan på ikonen.
Slå på ikonen igen för att stänga.
♦ TSC2-kontrollenheten som kör annat program änd programvaran Generell Mätning: Slå på
ikonen.
Slå på ikonen igen för att stänga.
Trimble CU:
För att komma till inmatningspaneln via aktivitetsfältsikonen (

):

♦ Trimble CU: Slå på ikonen och välj sedan vilket tangentbord som skall visas.
Slå på ikonen igen och välj [Hide Input Panel] för att stänga.
För att öppna eller stänga inmatningspanelen via en tangentbordsgenväg
♦ Trimble CU: Tryck och håll ned Ctrl och tryck sedan på 7.
Trimble S3 total station och Trimble M3 total station
För att komma till inmatningspaneln via aktivitetsfältsikonen (

):

Slå på ikonen och välj sedan vilket tangentbord som skall visas.
Slå på ikonen igen och välj [Hide Input Panel] för att stänga.
För att öppna eller stänga inmatningspanelen via en tangentbordsgenväg
Tryck och håll ned Ctrl och tryck sedan på 7.
Trimble GeoXR:
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Tangentbordsikonen
visas automatiskt i namnlisten i alla program som kräver text- eller
sifferinmatning. För att öppna tangentbordet ska du trycka på
eller på textrutan i programmet.
Tryck på ikonen
igen för att dölja tangentbordet.
Tips - Om du inte tycker att den förvalda funktionen textinmatning är användbar går den att
inaktivera. För att göra detta trycker man på knappen Trimble, Startmeny, väljer [Settings / Personal /
Input], välj fliken[Word Completion] (Ordkomplettering) och avmarkera optionen Föreslå ord när
man skriver text.
Trimble GeoXR:
Trimble GeoXR-kontrollenheten har inte en aktivitetsfältsikon för inmatningspanelen.
Tips - Om du inte tycker att den förvalda funktionen textinmatning är användbar går den att
inaktivera. För att göra detta trycker man på knappen Trimble, Startmeny, väljer [Settings / Personal /
Input], välj fliken[Word Completion] (Ordkomplettering) och avmarkera optionen Föreslå ord när
man skriver text.
Trimble Slate Kontrollenhet:
The Trimble Slate Kontrollenhet-kontrollenheten har inte en aktivitetsfältsikon för
inmatningspanelen.
Transkriberare
Transkriberaren känner igen tecken som Du skriver på kontrollenhetens skärm med hjälp av peknålen.
Trimble Tablet:
För att aktivera transkriberaren. Gå till input-panelen genom att trycka en gång i fältet för text och
därefter på ikon för inmatning. Markera därefter ikonen för transkriberaren
.
Gå till Input-panelen och tryck därefter [Tools / Options ] för att ytterligare konfigurera
transkriberarens olika alternativ. Alternativt kan man trycka på knappen Trimble för att komma till
startmenyn, tryck på [Control Panel / Tablet PC Settings - Other] och välj därefter Go to Pen and
Touch.
TSC3:
TSC3 kontrollenheten stöder inte transkriberaren.
TSC2:
För att aktivera transkriberaren på en TSC2-kontrollenhet som kör Generell Mätning, tryck och håll
Crtl och tryck därefter på 7. Tryck på ikonen som visas nederst i mitten på skärmen, tryck på pilen
som visas intill ikonen och markera [Transcriber] från menyn.

46

Transkiberarikonen i aktivitetsfältet

visas med ett grått bakgrund.

För att avsluta användningen av Transkriberaren, slå på ikonen på aktivitetsfältet. Ikonens bakgrund
ändrar färg. Slå på ikonen för att åter börja använda funktionen.
Notering - När Transkriberaren är aktiverad, måste Du slå på och kortvarigt hålla ned skärmknappar
eller ikoner för att aktivera dessa. Det finns en mindre fördröjning medan Transkriberaren fastställer
om Du skriver med peknålet.
Trimble CU:
För att aktivera transkriberaren, tryck på [Start / Programs / Accessories / Transcriber].
Transkiberarikonen i aktivitetsfältet

visas med ett grått bakgrund.

För att avsluta användningen av Transkriberaren, slå på ikonen på aktivitetsfältet. Ikonens bakgrund
ändrar färg. Slå på ikonen för att åter börja använda funktionen.
Notering - När Transkriberaren är aktiverad, måste Du slå på och kortvarigt hålla ned skärmknappar
eller ikoner för att aktivera dessa. Det finns en mindre fördröjning medan Transkriberaren fastställer
om Du skriver med peknålet.
Trimble S3 total station och Trimble M3 total station:
Slå [Start / Programs / Accessories / Transcriber].
Transkiberarikonen visas på skärmen och ikonen för aktivitetsfältet ändras till

.

För att avsluta användningen av Transkriberaren, slå på ikonen på aktivitetsfältet och välj [Hide Input
Panel].
Notering - När Transkriberaren är aktiverad, måste Du slå på och kortvarigt hålla ned skärmknappar
eller ikoner för att aktivera dessa. Det finns en mindre fördröjning medan Transkriberaren fastställer
om Du skriver med peknålet.
Kontrollenheter Trimble GeoXR och GeoX7:
Kontrollenheter Trimble GeoXR och GeoX7 stöder inte transkriberaren.
Trimble Slate Kontrollenhet:
Trimble Slate Kontrollenhet-kontrollenheten stöder inte transkriberaren.
Tangentbordsegenskaper
För att ställa in följande:
Upprepa
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Upprepa fördröjning ställer in tiden från när Du först trycker ned en tangent tills den tid då tecknet
börja upprepas.
Upprepningstakt ställer in hastigheten vid vilken upprepningen av tecknet sker.
För att komma till konfigurering av fördröjning och upprepning:
♦ På en Trimble Tablet, tryck på knappen Trimble för att komma till Startmenyn och tryck
därefter på [Control Panel / Keyboard].
♦ På en TSC3-kontrollenhet, tryck på knappen Trimble för att komma till Startmenyn och tryck
därefter på [Setting / System / Personal / Buttons - Up/Down control].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, tryck på knappen Windows och tryck på [Settings / Buttons /
Up/Down Control].
♦ På en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på knappen Trimble, Startmenyn och tryck därefter
på [Setting / Personal / Buttons / Up/Down Control].
♦ På en TSC3-kontrollenhet, tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn och
tryck därefter på [Setting / Personal / Buttons - Up/Down control].
Trögtangenter (Trimble CU, TSC2)
Du kan använda denna funktion för att komma åt snabbtangentssekvensen utan att behöva hålla ned
en modifieringstangent (Alt, Ctrl, elle Shift ) medan Du håller snabbtangenten nedtryckt.
För att komma till konfigurering av trögtangenter:
♦ På en Trimble CU, Trimble S3 total station, eller Trimble M3 total station tryck på [Start /
Settings / Control panel / Keyboard].
♦ På en TSC2-kontrollenhet ska man trycka på knappen Windows och välja [Settings / Buttons
- Keyboard Options].
Om trögtangents-optionen är aktiverad, blir den tangenten "fast" tills Du trycker den på nytt. Till
exempel, använd trögtangenter på Trimble CU:n för att kopiera text (Ctrl+C) och (Ctrl+V) för att
klistra in text.
♦ Trögtangentsfunktion aktiverad: Tryck på Ctrl , och tryck därefter tre gånger på 8 (C). Tryck
på Ctrl och sedan tre gånger på 2 (V).
♦ Trögtangentsfunktion deaktiverad: Tryck på och håll ned Ctrl medan Du trycker tre gånger
på 8 (C). Tryck på och håll ned Ctrl medan Du trycker tre gånger på 2 (V).
Trög Ctrl (Trimble S3 total station och Trimble M3 total station)
Du kan komma åt snabbtangentssekvensen utan att behöva hålla ned tangenten Ctrl medan Du håller
snabbtangenten nedtryckt.
Om optionen trög-ctrl är aktiverad blir ctrl-tangenten "fast" tills man trycker på den igen. Till
exempel, använd trög-ctrl för att kopiera text (Ctrl+C) och (Ctrl+V) för att klistra in text.
♦ Trög-ctrl aktiverad: Tryck på Ctrl , och tryck därefter tre gånger på 8 (C). Tryck på Ctrl och
sedan tre gånger på 2 (V).
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♦ Trög-ctrl inaktiverad: Tryck på och håll ned Ctrl medan Du trycker tre gånger på 8 (C).
Tryck på och håll ned Ctrl medan Du trycker tre gånger på 2 (V).
Tangentförhandsgranskning (Trimble CU, Trimble S3 total station, och Trimble M3 total station)
När kontrollenheten befinner sig i alfaläge, visar ett popupfönster det aktiva tecknet. Till exempel, om
Du trycker fyra gånger på 8 , visar tangentförhandsgranskningen a, b, c, 8 i följd.
Notering - Du behöver inte vänta på att det förhandsgranskade tecknet skall accepteras innan Du
trycker på en annan tangent, t.ex. Enter eller ett annat tecken. Kontrollenheten accepterar det tecken
som för nuvarande finns i förhandsgranskningsfönstret när Du trycket på annan tangent. Denna
funktion möjliggör en snabbare teckeninmatning.
Alternativt avkorta tangenförhandsgranskningen för att påskynda inmatning av alfatecken.
För ytterligare information om dessa funktioner, hänvisas du till Hjälpen. Slå på Start / Hjälp .

Användning av Bluetooth teknik för att skriva ut från en Trimble
kontrollenhet
Det går att använda Bluetooth teknik för att etablera en anslutning mellan följande kontrollenheter och en
Bluetooth-aktiverad skrivare och sedan skriva ut direkt från kontrollenheten.
• TSC2 kontrollenhet
• Trimble Tablet kontrollenhet
Observera - Trimlbe CU-kontrollenheter stöder inte utskrift vid användning av Bluetooth trådlösteknologi.
Trimble har utan problem gjort utskrifter med skrivare från Software Products och en Canon PIXMA iP90
BubbleJet skrivare, men även andra produkter kan användas.
Att skriva ut från en TSC2-kontrollenhet
För att göra detta måste man:
• Installera programvaran för din skrivare
• Konfigurera kontrollenheten för att ansluta till en Bluetooth-aktiverad trådlös skrivare
• Använd operativsystemet till TSC2-kontrollenheten för att skriva ut ett dokument
Att installera programvara för en skrivare
För att ladda ner och installera programvaran till Field Software Products:
1. Använd ActiveSync teknologi för att etablera en anslutning mellan TSC2-kontrollenheten och en
kontorsdator.
2. Kör Internet Explorer, och gå till www.fieldsoftware.com/PIEprint.htm.
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3. Klicka på länken [PIEprint Installer for Pocket PC], och välj sedan [Run].
Programvaran för utskrift installeras automatiskt på kontrollenheten.
Observera - För en lista över de skrivare som stöjds, se www.fieldsoftware.com/PrintersSupported.htm.
Att konfigurera kontrollenheten för att ansluta till en Bluetooth-aktiverad trådlös skrivare
1. Sätt på skrivaren.
2. Om nödvändigt, sätt skrivaren i sökbart läge. Beroende på skrivarens modellen, gör något av följande:
♦ Pentax PocketJet: när skrivaren är påslagen, tryck och håll på/av-knappen nedtryckt i 2
sekunder.
♦ Canon iP90: inte nödvändigt.
3. Klicka [Starta / Inställningar / Anslutningar] på kontrollenheten.
4. Välj Bluetooth ikonen och välj sedan [Starta Bluetooth].
5. Klicka på fliken [Enheter].
6. Om din skrivare redan finns listad, är du klar att skriva ut.
Om din skrivare inte finns listad:
1. Klicka [New Partnership] för att läsa av Bluetooth enheter.
2. När avläsningen är klar, välj din skrivare, och tryck sedan [Next].
3. Du behöver inte fylla in någon passkey. Klicka [Next] för att fortsätta.
4. Från fönstret [Partnership settings] , välj [Serial Port] som den tjänst som ska användas från
denna enhet och klicka sedan [Finish].
5. Klicka på [COM Ports] fliken.
6. Klicka på [New Outgoing Port], välj din skrivare, och klicka sedan [Next].
7. Välj en COM-port, rensa alternativet [Secure Connection], och klicka sedan [FinishSlutför].
Kontrollenheten är nu konfigurerad och redo att ansluta till din skrivare.
Att skriva ut en HTML-sida
1. Öppna Internet Explorer från TSC2-kontrollenheten.
2. Gå till den HTML-sida som du vill ha utskriven.
3. Tryck och håll på en del av HTML-sidan som inte är en bild eller en länk. Välj [Print] från
pop-upmenyn. Om [Print] inte finns i pop-upmenyn, försök att trycka och hålla på en annan del av
HTML-sidan.
4. Ställ in [Print Sizing], [Print Range] och [Number of Copies] som ska skrivas ut. Du kan även välja
att skriva ut huvud- och sidfot samt minska textstorleken.
5. Klicka [Fortsätt].
Tips - Om du redan valt din skrivare och andra alternativ, klicka [Quick Print] för att använda
existerande utskrifts- och pappersval.
6. Välj [Printer] och sätt [Port] till samma COM-port som du ovan konfigurerat. Du kan också välja
färginställningar, pappersstorlek (även eget pappersformat), och orientering.
Observera - Klicka på [More Settings] för att ändra andra utskriftsinställningar såsom marginaler
och pappersmatning.
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7. Klicka [Start Printing].
Tips - Om du har problem att etablera en anslutning till skrivaren kan du behöva avsluta Generell
Mätning.
Att skriva ut från en Trimble Tablet-kontrollenhet
För att göra detta måste man:
• Installera drivrutinen för skrivaren.
• Konfigurera kontrollenheten för att ansluta till en trådlös Bluetooth-aktiverad skrivare.
• Använd operativsystemet till Trimble Tablet-kontrollenheten för att skriva ut ett dokument.
Att installera drivrutinen för skrivaren
Att ladda ner och installera drivrutin:
1. Kör Internet Explorer och gå därefter till webbplatsen för din skrivare.
2. Installera drivrutinen för din skrivare för operativsystemet Windows 7.
Notering - För att kunna kommunicera med skrivare som Canon PIXMA iP90 Bubble Jet behöver
man eventuellt först installera drivrutinen för ett tidigare operativsystem (Microsoft Windows Vista)
och därefter drivrutinen för Microsoft Windows 7. Detta beror på att när detta skrevs uppgraderade
drivrutinen för Windows 7 endast den tidigare installerade drivrutinen.
Att konfigurera en Trimble Tablet för att ansluta till en trådlös Bluetooth-aktiverad skrivare
1. Sätt på skrivaren.
2. Om nödvändigt, sätt skrivaren i sökbart läge. Beroende på skrivarens modellen, gör något av följande:
♦ Pentax PocketJet: när skrivaren är påslagen, tryck och håll på/av-knappen nedtryckt i 2
sekunder.
♦ Canon iP90: inte nödvändigt.
3. Tryck på [Start / Devices and Printers] på kontrollenheten.
4. Om din skrivare redan finns listad, är du klar att skriva ut.
Om din skrivare inte finns listad:
a. Tryck på [New Partnership] för att söka efter Bluetooth-enheter.
b. När avläsningen är klar, välj din skrivare, och tryck sedan [Next].
c. Man behöver inte ange en parningskod. Tryck på [Pair without using a code] för att fortsätta.
d. När enheten är installerad trycker man [Close].
Kontrollenheten är nu konfigurerad och redo att ansluta till din skrivare.
Att skriva ut en HTML-sida
1. Öppna Internet Explorer från Trimble Tablet.
2. Gå till den HTML-sida som du vill ha utskriven.
3. Tryck på [File / Print] eller tryck på ikonen för att skriva ut.
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Inmatning av kvadrantbäringar
1. Se till att systemenheterna är kvadrantbäringar.
För ytterligare information, se Systemenheter
2. Mata in bäringen i ett Bärings- fält.
3. Välj NO, NV, SO, eller SV från "popup"-fönstret.
Kvadrantbäringen infogas i fältet.
Exempel
För att mata in kvadrantbäringen N25° 30' 30"O i ett bäringsfält:
• Knappa in 25,3030 .
• Välj NO från "popup"-listan.

Kalkylator
För att utföra en beräkning från inom ett dialogfält:
1. Välj räknaren från popup-menyn.
2. Mata in siffrorna och funktionerna.
3. Tryck = för att beräkna resultatet.
4. Tryck Acceptera för att återföra resultatet till fältet.
Går man till kalkylatorn från popup-menyn och om sifferfältet redan innehåller en siffra kommer den siffran
automatiskt kopieras till kalkylatorn. När man avslutat räkneoperationerna kommer den sista lösningen
kopieras till sifferfältet när man väljer Acceptera.
Tips - För att när som helst använda kalkylatorn, välj Cogo / Kalkylator från Generell Mätning huvudmeny.

Felhantering
Meddelandet "Anslutning misslyckades" visas när du försöka ansluta till ett Bluetooth cellulärt
modem.
Vissa cellulära modem har olika Bluetooth-lägen. Om läget är satt till [Off] eller[Automatic], kan ett
meddelande om "anslutning misslyckad" visas. För en lyckad Bluetooth anslutning, ställ in läget till [On].
Meddelandet "Hårdvarufel –1" visas när du slår [Scan] i [Bluetooth Device Properties]-applet.
Rensa och gör sedan ett nytt val i kryssrutan [Enable Bluetooth].
Bluetooth-kontrollenhet hittar inte alltid all Bluetooth-enheter inom det angivna räckvidden.
En Bluetooth-avsökning kan inte alltid hitta andra Bluetooth-enheter under avsökningen om det finns
ytterligare en Bluetooth-enhet som avsöker samma yta. Om enheten du söker efter inte hittas under en
avsökning, vänta en minut och påbörja sedan en ny avsökning.
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Bluetooth-enheten är inte registrerad
Om detta meddelande visas när du börjar en internet RTK-mätning, har du valt Internetanslutning som din
roverradio när du använder en inbyggd Trimble Internet-modul. Du måste välja Inbyggd Trimble-mottagare
som din roverradio och sätt metoden till Mobilt Internet.
Bluetooth-avsökningen hittar en [(noll)] enhet
Ibland under en Bluetooth-avsökning, hittas en Bluetooth-enhet som ligger inom räckvidden, men namnet på
enheten saknas. I sadant fall rapporteras ett [(noll)] namn. Gör en ny avsökning för enheten tills det rätta
namnet rapporteras.
Svårigheter med driftsräckvidden på Bluetooth
Bluetooth har en driftsräckvidd av 10 meters (~33 fot).
Bluetooth [Scan] kan inte hitta Trimble mottagaren
Om Bluetooth-anslutningen mellan mottagaren och en Trimble CU har störts, eller om mottagaren redan är
ansluten till annan Bluetooth-enhet, kan [Scan] eventuellt misslyckas att hitta mottagaren.
Stäng av mottagaren för att sedan åter sätter på den. Utför en ny avsökning. Om [Scan] fortfarande inte kan
hitta mottagaren, utför en mjuk omstart på mottagaren. Utför ytterligare in avsökning.
Återkommande kommunikationsfel vid användning av Bluetooth
Se till att din kropp inte blockera siktlinjen mellan de två enheter som kommunicera med Bluetooth.
Initiering förlorad på grund av hög RMS
Mottagaren har avslutat den aktuella initieringen därför att mätnings-RMS har legat för länge över ett internt
avstängningsvärde. Det kan orsakas av för stor stavrörelse vid stillastående, av en mycket dålig miljö, eller av
felaktig initiering med tidigare än version 4.00 av mottagarens firmware. Kontrollera två eller tre punkter
uppmätta med initieringen som förlorades. Gör detta genom att starta en ny initiera i en bra miljö och mät om
punkterna. Om mätningarna nu är inom RTK-toleranserna kan du vara säker på att initieringen var korrekt
och att en dålig miljö orsakade problemen med initieringen.
"Kan inte starta strömmade korrektioner"-meddelande i Internetmätning
Se till att Internetanslutningen du använder arbetar utanför Generell Mätning. Anslut till Internet, bläddra på
en eller två webbplatser och använd Google.com eller liknande. Låt den anslutningen står öppen och starta en
mätning med Generell Mätning. Om mätningen fortfarande misslyckas, kan det eventuellt vara ett problem
med IP-adresserna eller portnumren i profilen, eller bastationen som levererar datan inte är funktionsduglig.
Konventionellt instrument som uppträder onormalt
Ställ in HL VL-statusklass till Aldrig om instrumentets skärm blinkar ojämnt eller har problem att behålla
kommunikation med programvaran för Generell Mätning. Vissa instrument kan inte stödja en högstatus
uppdateringsklass.
Konventionellt instrument vill inte ansluta
Välj alltid den rätta mätprofilen i programvaran för Generell Mätning innan Du ansluter till ett konventionellt
instrument. I annat fall kan anslutningen misslyckas . Om så sker, återställ det konventionella instrumentet
genom att stänga av och sedan sätta på detta, för att sedan försöka ansluta på nytt.
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Modemet svarar inte
Detta meddelande kan visas efter en Ansluter till modem -dialog måste avslutas på grund av att den fortsätter
i det oändliga. Gå igenom modemet startcykel om detta sker.
Om meddelandet "Modemet svarar inte" dyker upp vid anslutning av Enfora GSM/inbyggt kort för mobilt
Internet behöver du eventuellt ställa in kontrollenhetens baud rate. För att göra detta:
1. På kontrollenheten, slå [Starta / Inställningar / Anslutningar].
2. Slå på [Anslutningar]-ikonen och välj sedan [Hantera befintliga anslutningar] under [My ISP].
3. Välj det anslutningsnamn som du tidigare skapade för Enfora-kortet, och klicka [Editera].
4. Klicka två gånger på [Nästa] och sedan [Avancerat].
5. Sätt Överföringshastighet] till 115200.
6. Klicka [Ok] och [Slutför] för att avluta konfigurationen av Enforakortet.
"Ingen basdata" vid Internetmätning
Om du påbörjar en Internet RTK-mätning och meddelandet Ingen basdata visas, kontrollera
sändningsformatet, initeringssträngen för ditt modem, IP-adressen, och basens portnummer.
"Ingen bärvåg" -meddelande vid uppringning av en RTK-bas
Detta meddelande betyder att basen svarar inte, eller att rover kan inte erhålla en uppringningston. Anropa
basen manuellt för att säkerställa att den svarar, och att det inte går till ett telesvarsystem. Kontrollera att
rovern har tillräckligt med pengar i dess konto.
Meddelandet "Varning: Differens Baskoordinater. Koordinaterna för baspunkten <Punktnam> i jobbet
skiljer sig från mottagna koordinater" när man tar emot RKT-korrektioner
Detta meddelande visas när punktnamnet för basen från basdatalänken är samma som punktnamnet i
job-filen, och punkterna har olika WGS84-koordinater. Om man är säker på att basen är inställd på samma
punkt som redan finns i jobbdatabasen ska man trycka på Jobb för att använda jobbdatabasens koordinater.
Om basens position skiljer sig från den punkt som redan finns i jobbdatabasen måste man ändra punktnamnet.
Tryck på Mottagen för att använda koordinater mottagna från datalänken och byt namn på den nya
baspunkten. Tryck på Avbryt för att avbryta mätningen.
Notering - Om du har ett RTX-RTK-offsetvärde i jobbet kommer du inte använda de mottagna
koordinaterna från basen. För att korrekta använda offset-värdet måste all RTK-data uttryckas på samma sätt
och om punkten med andra koordinater än de som redan finns i jobbet kommer från basen kan det innebära att
RTK har ett annat uttryck.
Ingen kommunikation mellan instrumentet och programvaran för Generell Mätning
Kontrollera kablarna, anslutningarna och omkopplarna. Kontrollera även strömförsörjningskällan till
mottagaren eller konventionellt instrument.
Notering - Se till att Du har valt en passande mätprofil.
Inga koordinater i granskningsläge
Kontrollera koordinatöversikt -inställning. Tryck Optioner för att ändra på koordinatöversikten.
För att se plankoordinater i visningsläge, måste denna inställning vara i planläge. Dessutom, för att visa
plankoordinater, måste en projektion och en datumtransformation definieras.
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I konventionella mätningar, kontrollera att instrumentet och/eller referensobjektet har koordinater.
I konventionella mätningar, visas en observation med nollkoordinater tills observationen till bakrikten har
lagrats.
Inga data registrerade i mottagaren
Kontrollera Bas och Rover-optioner i mätprofilen. Är Mottagaren vald för datalagring? Är antennen
ansluten? Är strömmen ansluten?
Inga plankoordinater
Kontrollera att en projektion och en datumtransformation har definierats. Vidare, kontrollera att inställningen
Koordinatöversikt är satt till Plan. För att göra detta från Trimble Access menyn välj Inställningar / Enheter
Cogo / Enheter.
Tar inte emot radio
Kontrollera att alla radiokablar är anslutna till de rätta portarna och att radion är påslagen.
Kontrollera att radion är rätt konfigurerad i mätprofilen.
Kontrollera att det inte finns några hinder (träd eller byggnader etc). Om sådana finns, flytta till en plats där
radiosignalerna inte kommer att blockeras.
Kontrollera att basradion är påslagen.
Mottagaren kan inte sättas på.
Kontrollera kablarna, anslutningarna, kontakter. Kontrollera även strömförsörjningskällan.
RTK-mätning fungerar inte
Kontrollera att Du har valt en RTK-mätprofil. Kontrollera att den är konfigurerad för RTK i Typfältet i både
Bas- och Rover-optionerna. Kontrollera att antennen är rätt konfigurerad i Antenntyp -fältet i Bas- och
Rover-optionerna. Kontrollera att radion fungerar och att den har konfigurerats rätt.
RTK-precisioner är för höga
Om RTK-mätningen är initierad ska man stå kvar på punkten ett tag och vänta på att precisionen minskar.
Om RTK-mätningen inte initierats bör man flytta till en bättre miljö och försöka med en känd punkt för
initiering.
Satellit/er spåras inte
Kontrollera att det inte finns några hinder - titta på azimuten och höjden på SV i GNSS-/Satellit -skärmen.
Kontrollera GNSS-antennanslutningarna. Kontrollera elevationsmaskens inställning. Kontrollera att satelliten
inte är deaktiverad - slå lätt mot Info-mjuktangenten i Satellit- skärmen. Finns det några antenner som
sänder i närheten? Om så är fallet, flytta GNSS-antennen.
OmniSTAR convergerar inte
Om lösningen OmniSTAR inte konvergerar som det är tänkt kan det vara så att man behöver vänta längre.
Om du mätt en OmniSTAR offset när precisionsuppskattningarna var höga, eller om man väljer att använda
en offset med höga precisionsuppskattningar kan det vara så att OmniSTAR inte konvergerar.
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Utanför nivilering
Justera så att stångens vinkel befinner sig inom tilttoleranserna. Alternativt kan man öka tilttoleranserna. Det
är endast tillämpbart om man använder ett instrument som har en tiltsensor.
Om du väljer att fortsätta och lagra en punkt utanför tilttoleransen kommer en varningsregistrering associeras
med punkten.

Guide för jobbreparation
Wizarden för jobbreparation körs när Generell Mätning upptäcker en skada i jobbfilen. Du kan när som helst
avbryta wizarden eller återgå till ett tidigare skede.
Wizarden hämtar jobbdata upp till skadetillfället, förkastar allt bortom detta ställe, samt ger information om
tid och datum för sista goda post i jobbet.
Som en säkerhetsåtgärd, kan wizarden göra en kopia av jobbet innan någonting förkastas. Innan man fortsätter
med kopian, kontrollera att filsystemet har tillräckligt med utrymme för en kopia av hela jobbet.
När reparationen avklarats använd Jobb / Granska jobb för att kontrollera det som tagits bort från slutet av
jobbet (om något). Eftersom jobb lagras i kronologisk ordning, rapporteras allt som tagits bort och daterat
senare än den sista godkända registreringen av wizarden.
Var medveten om att förkastad data kan innehålla ändringar som gjorts till jobbet såsom raderingar (posten är
ev. ej längre raderad), ändringar i antenn- eller prismarhöjder, koordinatsystem, samt nya poster såsom
punkter, observationer och linjer.
Skada till jobbfiler kan orsakas av problem med hårdvara, att Generell Mätning inte stängdes ned ordentligt,
eller ett oförväntat strömavbrott på grund av ett urladdat batteri. När Jobbwizarden rapporterar ett problem,
granska kontrollenhetens driftprocedur, och/eller kontrollera hårdvaran. Om du upplever återkommande
korruptionsproblem, kan det eventuellet vara ett fel i kontrollenhetens hårdvara. För ytterligare information,
kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.

Varumärken
© 2014, Trimble Navigation Limited. Med ensam rätt.
Trimble, Glob- och Triangelsymbolen, Autolock, Geodimeter, GPS Total Station, Tracklight, och TSC2 är
varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited, och är registrerade hos Förenta Staternas patent- och
varumärkeskontor och andra länder.
Access, FastStatic, FineLock, RoadLink, RTX, Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center, Trimble
Link, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION (TM) och Zephyr är varumärken som tillhör Trimble
Navigation Limited.
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Bluetooth-ordmärket och symboler tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Trimbles användning av sådana märken
sker under licens.
Microsoft, Windows, och ActiveSync är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Denna programvara är delvis baserad på arbeten av Independent JPEG Group och har sitt ursprung i RSA
Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.
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Jobboperationer
Jobb
Ett jobb kan innehålla flera olika mätningar. Välj ett jobb innan Du mäter några punkter eller utför några
beräkningar.
Jobb kan sparas i datamappen eller i en projektmapp under datamappen.
För att skapa ett nytt jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Nytt jobb.
2. Mata in ett namn för det nya jobbet.
3. Tryck på för att skapa en ny mapp eller välj en befintlig mapp.
4. Välj en Tvärsektion från rullgardinsmenyn.
5. Tryck på Koord. sys -knappen och välj ett koordinatsystem för jobbet. Tryck Nästa.
6. Konfigurera de koordinatsystems-inställningar som behövs för jobbet och tryck Lagra.
7. Tryck på Enheter- knappen för att ange enheterna och olika andra inställningar för jobbet. Tryck
Acceptera.
8. Tryck på Länkade filer- knappen för att välja (en) länkad(e) fil(er) för jobbet. Tryck Acceptera.
9. Tryck på Aktiv kartfiler- knappen för att välja (en) Aktiv kartfil(er) för jobbet. Tryck Acceptera.
10. Tryck på Kodbiblioteks- knappen för att associera ett objektsbibliotek med jobbet. Tryck Acceptera.
11. Tryck på Cogoinställnings- knappen för att sätta Cogoinställningarna för jobbet. Tryck Acceptera.
12. Tryck på knappen Ytterligare inställningar för att ange inställningarna för jobbet. Tryck på Godkänn.
13. Tryck på knappen Mediafil för att ange mediainställningarna för jobbet. Tryck Acceptera.
14. Valfritt, tryck på Sida ned -knappen för att kommer in i Referens, Beskrivning och Operatör
-detaljer, samt eventuella Noteringar.
15. Tryck Acceptera för att spara jobbet.
Ett nytt jobb får samma systeminställningar som det senast använda jobbet.
För att öppna ett jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Öppna jobb.
2. Tryck på
för att expandera en mapp och visa filerna inuti mappen.
3. Tryck på jobbnamnet, eller markera jobbnamnet och tryck OK.
Jobbnamnet visas i huvudmenyns titelfält.
Att radera ett jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Öppna jobb.
2. Tryck på
för att expandera en mapp och visa filerna inuti mappen.
Om det jobb som Du vill radera inte är markerat, använd piltangenterna för att markera det, eller tryck
mot det med pekstiftet och håll det kvar.
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Notering -Om Du slår lätt med pekstiftet utan att hålla kvar det, öppnas det markerade jobbet
automatiskt.
3. Tryck på
för att ta bort filen.
4. Tryck Ja för att bekräfta raderingen, eller Nej för att avbryta.
Notering - När du tar bort ett jobb, blir inte associerade filer (till exempel, *.t02, *.tsf *.jpg) automatiskt
raderade.
Tips - Du kan också använda [Fn+ Del] på kontrollenheten TSC2/TSC3 eller [Ctrl + Del] på Trimble
CU/Trimble Tablet för att radera jobb från dialogen Fil / Öppna.
För att kopiera ett jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Öppna jobb.
2. Markera namnet på jobbet som skall kopieras och tryck
.
3. Bläddra och markera den mapp i vilken filen ska klistras in och tryck på

.

Tips - Du kan också använda Windows/Filutforskare för att kopiera, byta namn på eller radera en fil.
Notering - När du kopierar ett jobb till en annan mapp, kopieras inte associerade filer (till exempel, *.t02,
*.tsf *.jpg) automatiskt.
För att skapa ett nytt jobb med alla grundinställningarna (omfattande Koordinatsysteminställningar) från ett
annat jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Öppna jobb.
2. Om det behövs, tryck på för att välja mappen.
3. Välj och öppna det jobb som innehåller inställningarna som skall användas som grundinställningar för
det nya jobbet.
Notering - För att använda inställningarna i det aktuella jobbet för ett nytt jobb, utelämna stegen 1
och 2. Nya jobb använder alltid inställningarna från det senaste jobbet som grundinställningar.
4. Från huvudmenyn, välj Jobb / Nytt jobb.
5. Mata in ett namn för det nya jobbet.
6. Tryck på den passande knappen för att ändra jobbinställningarna efter behov.
7. Tryck på Acceptera för att spara jobbet.

Filhantering
Olika typer av filer lagra på olika platser på kontrollenheten:
Mapp
[ \Trimble data\Systemfiler]

Filtyp
System

Exempel
Anpassade export stilmallar (.xsl),
Kodbibliotek (.fxl), Geoid- (.ggf), och
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[ \Trimble data\<användarnamn> ]

Projekt

[ \Trimble data\<användarnamn>\<projektnamn> ] Projekt
[ \Trimble data\<användarnamn>\Export ] eller
[ \Trimble
data\<användarnamn>\<projektnamn>\Export ]

Exporterad

Mätprofiler (.sty)
Jobb (.job), Kontrollfiler (.csv), Kartor
(.dxf), Väglinjer (.rxl), Bilder (.jpg),
Skannfiler (.tsf)
Jobb (.job), Kontrollfiler (.csv), Kartor
(.dxf), Väglinjer (.rxl), Bilder (.jpg),
Skannfiler (.tsf)
Htm-rapporter (.htm) och
kommaavgränsade filer (.csv)

Samtliga systemtypsfiler är lagrade i mappen [Systemfiler]. Det går inte att komma åt Systemfiler om de
ligger i en annan mapp.
För att använda Generell Mätning måste man logga in på programmet Trimble Access. Efter att ha anget
användarnamn skapar systemet den första datamappen genom att använda användarnamnet [\Trimble-data].
Man kan behålla alla projektfiler i denna datamapp eller för att lättare hantera jobb och associerade filer kan
man skapa individuella projektmappar under användarnamnets datamapp.
När man exporterar filer genom att använda Exportera filer med fast format eller Exportera anpassade
formatfiler går det att spara de nya formatfilerna till en existerande mapp på kontrollenheten eller till en ny
mapp som kan skapas. Standardmappen är mappen [Export] vilken ligger under den aktuella projektmappen.
Om man ändrar den aktuella projektmappen skapar systemet en exportmapp som läggs under den nya
projektmapppen och den får samma namn som den tidigare exportmappen.
Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
Tabellen nedan visar kontordatorns filtillägg, kontrollenhetens filtillägg (vilket ändras om filen konverteras
vid överföring), filbeskrivningen och den plats där filen är sparad:
Datorns
filtillägg

Kontrollenhetens
filtillägg

.dc
.csv
.txt

.job
.csv
.txt

.dtx

.dtm

.ttm

.ttm

.fcl

.fal

.sty
.fxl
.ddf
.ggf

.sty
.fxl
.fal
.ggf

Beskrivning
Generell Mätning-jobbfiler
Kommaseparerade (CSV) filer
Kommaseparerade (TXT) filer
Digitala (rutnäts)terrängmodellfiler (DTM)
Digitala (triangel)terrängmodellfiler
Biblioteksfiler för objekt och
attribut (TGO)
Mätprofilfiler
Kodbiblioteksfiler (TBC)
Databiblioteksfiler
Geoida planfiler

Ligger i
Ligger i
[System Mappen Användarnamn
files]
eller Projektmapp
*
*1
*1
-

*

-

*

*

-

*
*
*
*

-
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.cdg
.pjg
.sgf
.pgf

.cdg
.pjg
.sgf
.pgf

.rtd

.rtd

.dxf

.dxf

.shp

.shp

.ini
.lng
.wav
.dat
.t01 .t02
.dat
.crd .inp
.mos

.dat
.lng
.wav
.dat

Kombinerade datumplanfiler
Projektionsplanfiler
Förskjutningsnät
UK Nationella planfiler
Broadcast RTCM
transformationsfiler
Bakgrundskartfiler
Shapefiler för
ESRI-bakgrundskarta
Antennfiler
Språkfiler
Ljudfiler
GNSS-datafiler

*
*
*
*

-

*

-

-

*1

-

*

*
-2
-2
-

-2
-2
*

.t01 .t02

GNSS-datafiler

-

*

.crd .inp .mos

Genio-vägfiler

-

*

.xml

.xml

-

*

.xml

.xml

*

-

.jxl

.jxl

-

*1

.ixl

.ixl

*

-

.xsl

.xsl

*3

-

.sss

.sss

*3

-

.mcd
.dc
.rxl
.txl
.csd .csw
.jpg
.tsf
.scprf

.mcd
.rxl
.rxl
.txl
.csd
.jpg
.tsf
.scprf

*
*
*

*
*
*
Y
*
-

LandXML-vägfiler eller
XML-dokument
GNSS-kontaktfiler
[GNSSContacts.xml]
JobXML-filer
Anpassade ASCII Import
fildefinitioner
XSLT Anpassade ASCII Export
stilmallsfiler
XSLT Anpassade Utsättning
Stilmallsfiler
Databasfiler för Mät koder
Trimble Vägfiler
Poly linjefiler
Tunnelfiler
Koordinatsystemdatabasfiler
Bildfiler
Skannfiler
Trimble Access profilfil

Noteringar
1. .csv-, .txt- och JobXML-filer som överförts från kontrollenheten ska läggas i Projektmappen.
Filer som exporterats till kontrollenheten lagras i mappen Exportera som ligger under projektmappen.
För att länka en exporterad .csv-fil, kopiera filen ini projektmappen genom att använda Utforskaren.
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2. Språkfiler (.lng) och ljudfiler (.wav) lagras i lämplig språkmapp.
3. Utsättning Stillmallsfiler (.sss) och Anpassde Export Stilmallsfiler (.xsl) hittas i båda språkmapparna
eller i [System files]. Översatta Utsättning Stillmallsfiler och översatta Anpassde Export Stilmallsfiler
lagras normalt i lämplig språkmapp.
4. Om du vill skapa nya projektmappar eller flytta filer från en mapp till en annan, använd Generell
Mätning eller Utforskaren i Windows.

Jobbegenskaper
Använd denna meny för att konfigurera det aktuella jobbets inställningar.
För ytterligare information, se:
Koordinatsystem
Enheter
Länkade filer
Aktiva kartfiler
Kodbibliotek
Cogoinställnings
Ytterligare inställningar
Mediafil
Varje knapp visar de aktuella inställningarna. När Du skapar ett nytt jobb, används inställningarna från det
tidigare jobbet som standardinställningar. Slå lätt mot en knapp för att ändra inställningarna.
Tryck Acceptera för att spara eventuella ändringar.
Tips – För att ställa in grundinställningarna för fälten Referens, Beskrivning, Leverantör, eller Noteringar
eller för att sätta fälten som "nödvändiga" vilket innebär att ett värde måste anges, ska man kopiera filen
JobDetails.scprf från mappen Trimble Data \ [System] till en kontorsdator och man kan där ändra filen med ett
textredigeringsprogram. Kopiera därefter filen till kontrollenheten. Inställningarna i filen JobDetails.scprf
läses av varje gång Trimble Access körs. För mer information om hur man redigerar filen se informationen
högst upp i filen obDetails.scprf.

Granska jobb
För att visa registreringarna som lagrats i jobbdatabasen:
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1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Granska jobb.
2. Använd piltangenterna, pekstiftet, eller skärmtangenterna för att navigera i databasen.
Tips
♦ För att snabbt flytta fram till slutet av databasen, markera den första registreringen och tryck
på uppilstangenten.
♦ För att markera ett fält utan att välja detta, tryck mot det och håll pekstiftet kvar en kort stund.
3. För att se mer information om en post, tryck på den. Vissa fält, t.ex. Kod och Antennhöjd, kan
editeras.
Noteringar
♦ För punkter mätta med en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor finns följande register
tillgänliga:
◊ Varningar: Sektionen Varningar visar vilka varningar som gavs under den tid det tog
att mäta punkten.
◊ Förhållanden: Sektionen Förhållanden vid lagring visar de felaktiga förhållandena
som fanns vid tidpunkten då punkten lagrades.
♦ För punkter med panoramabilder tagna med V10 kan man trycka på fotostationsregistreringen
för att se skärmen Panorama.
◊ Raderade Panoramabilder går inte att återskapa.
♦ Offsetpunkter som lagrats som koordinater uppdateras inte när Du ändrar antenn- eller
prismahöjdsregistreringen i databasen. Dessutom, påverkar inte ändring av antennhöjden
eventuella efterbehandlade punkter som kommer att behandlas med hjälp av programmet
Trimble Business Center.
Verifiera antenn- eller prismahöjdsinformationen när Du överför datan till kontorsdatorn.
Gör samma sak om Du överför efterbehandlade punkter direkt från mottagaren till
kontorsprogrammet.
När Du ändrar på en antenn- eller prismahöjdsregistrering i databasen, uppdateras inte
Utsättningsdeltan, Cogo-punkter, punkternas beräknade medelvärde, inpassningar, fria
stationer, och polygontåg automatiskt. Utsatta punkter bör observeras på nytt, och
Cogo-punkter, punkternas beräknade medelvärde, inpassningar, fria stationer, och
polygontåg bör omberäknas.
♦ För att söka efter en bestämd post, tryck på Sök- skärmtangenten och välj en option.
Tips - För att granska funktioner från skärmen Karta välj de(t) önskade objekt(et/en), tryck och håll
på skärmen och välj Granska från genvägsmenyn.
För att ändra fönstret koordinatvy i Granska jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Granska jobb.
2. Använd piltangenterna, pekstiftet, eller skärmtangenterna för att navigera i databasen.
3. Gör något av följande:
♦ Slå på + för att expandera trädlistan för punkter.
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För att ändra koordinatfönstret tryck på en av koordinaterna och välj sedan lämplig
koordinatvy från listan;
Plan, Plan (lokalt), WGS84, HV VV LL (rådata), Som lagrad.
♦ Tryck på punktnamnet för att visa information om punkten.
För att ändra koordinatfönstret:
a. Tryck på Optioner och välj sedan lämplig Koordinatvy från listan;
Som lagrad, Lokal, Plan, Plan (lokalt), ECEF (WGS84), Sektion och offset, Az VV
LL, HV VV LL (rådata), Az HL VL, HV HL VL, delta Plan, USNG/MGRS.
Om du valde Sektion och offset, välj enhetstyp (Linje, Båge, Poly linje, Tunnel eller
Väg) och namnet på enheten som punkternas position kommer att refereras från.
Om du valde Plan (lokalt), välj namnet Transformation för vyplan (lokalt). Denna
transformation transformerar plankoordinaterna till plankoordinater (lokala) genom
att använda den valda transformationen.
Om inte den valda transformationen är samma som indata transformationen kommer
inte de plankoordinater (lokala) matcha de ursprungliga plankoordinaterna (lokala)..
För att granska de ursprungliga plankoordinaterna (lokala) sätt Koordinatvy till Som
lagrad.
Transformation (som lagrad) visas vid granskning av Plan (lokalt) och Koordinatvy
är satt till Som Lagrad.
Transformation (vy) visas vid granskning av Plan (lokalt) och Koordinatvy är satt till
Plan (lokal).
b. Tryck Acceptera .
Ockupationsvarningar
Varje punktmätning i Granska registrerar varningar om överskriden rörelse eller lutning och om dåliga
precisionstoleranser vid ockupationen av en punkt. Det registreras även om någon av dessa toleranser
överskreds vid den kritiska tidpunkt när punkten lagrades.
För att granska registreringen av ockupationsvarningar ska man gå till sidan 4 i punktregistret. Avsnittet
Varningar visar varningar som gavs under punktmätningen. Varningar om överskriden rörelse eller lutning
och dåliga precisionstoleranser som visades under den tid punkten mättes visar Ja , de som inte visades visar
Ne.j På sidan 5 under avsnittet Förhållanden vid lagring avsnittet visar varningar om överskriden rörelse eller
lutning och dåliga precisionstoleranser som fanns när punkten godkändes och lagrades. Förhållandena vid
lagring har stor påverkan på de uppmätta koordinaterna för punkten.
Granskning och Redigering av Mediafiler
För att granska en mediafil:
1. Markera en registrering av en mediafil.
Tips - För att markera ett fält utan a välja detta, slå lätt mot och håll pekstiftet kvar en kort stund.
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2. Tryck på Detaljer. En bild visas.
3. Tryck på skärmtangenten Länk för att ändra metoden Länka till och punktnamnet om bilden har
länkats med punktnamn.
Tips - Välj Ingen för att ta bort länken till ett jobb eller en punkt. Mediafilen tas inte bort från
mappen för användarnamn.
Att infoga noteringar
För att lagra en notering i databasen:
1. Markera en registrering.
2. Tryck Notering . Noteringsskärmen som visas visar datum och tid för skapandet av den aktuella
registreringen.
3. Skriv in noteringen och tryck Godkänn. Noteringen lagras tillsammans med den aktuella
registreringen. I Granska jobb , visas noteringen under registreringen med noteringsikonen.
Att redigera en prisma-/antennregistrering med Granska jobb
Välj Granska jobb för att redigera existerande antenn- eller prismahöjdsregistreringar. Dessa redigeringar
ändrar antenn- eller prismahöjden för samtliga observationer med den antenn- eller prismahöjden.
För att redigera en prisma-/antennregistrering:
1. Slå på prisma-/antennregistreringen. Aktuella prisma- (konventionell mätning) eller antenndetaljer
(GNSS-mätning) visas.
2. Mata in de nya detaljerna och slå sedan på Acceptera .
Den aktuella registreringen uppdateras med de nya detaljerna, vilket gäller för alla efterföljande
observationer som använder den registreringen.
En notering med tidsstämpel bifogas registreringen. Denna notering dokumenterar de gamla
detaljerna inkluderande när ändringarna gjordes.
Att redigera prisma-/antennregistreringar med Punkthanteraren
Använd Punkthanteraren för att lätt ändra prisma- eller antennhöjden för en ensam observation eller ett antal
observationer.
Att redigera koder med Granska jobb
Om du endast har en kod att redigera kan du använda Granska jobb.
För att redigera en kod:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Granska jobb.
2. Slå observationsregistret som innehåller koden som skall redigeras.
3. Ändra koden och slå sedan Acceptera för att lagra ändringarna.
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Anteckningen som lagras med observationen är ett register av den gamla koden samt daturm och tid för
modifieringen.
Att redigera koder med Punkthanteraren
Du kan använda Punkthanteraren för att redigera en enkel kod eller flera koder.
När du redigerar flera koder, är Punkthanteraren enklare att använda än Granska jobb.
För ytterligare information, se Punkthanteraren.
Att redigera punktnamn och punktkoordinater med Punkthanteraren
Du kan använda Punkthanteraren för att redigera punktnamn eller punktkoordinater.
Det går inte att redigera punktnamn och punktkoordinater med Granska jobb.
Raderade punkter, linjer, och bågar
En raderad punkt, linje eller båge används inte i beräkningar, men finns kvar i databasen. Raderingen av
punkter, linjer eller bågar reducerar inte storleken på jobbfilen.
Vid överföring av en fil som innehåller raderade punkter, överförs inte de raderade punkterna till
kontorsprogrammet. Om Du överför en fil med hjälp av Trimble Data Transfer, registreras dock de raderade
punkterna i Data Collector /.dc)-filen. De klassificeras som Raderade.
Vissa punkter, t.ex. kontinuerliga offsetpunkter och vissa skärnings- och offsetpunkter lagras som vektorer
från en källpunkt. Om du raderar en källpunkt, har alla punkter som lagras som en vektor noll(?)koordinater
när databasens punktregistrering granskas.
För att radera en punkt, linje, eller båge i Generell Mätning-databasen:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Granska jobb.
2. Markera punkten, linjen eller bågen som skall raderas och tryck på Detaljer.
3. Tryckt Radera. För punkter, ändras sökklassningen till Raderad (normal), Raderad (passpunkt),
Raderad (utsatt), Raderad (bakrikt), eller Raderad (kontroll), beroende på den ursprungliga
sökklassificeringen.
4. Tryck Acceptera. Generell Mätning registrerar en notering efter den ursprungliga punkt-, linje- eller
bågregistreringen, vilket visar tiden då den raderades.
När Du raderar en punkt, linje eller båge, ändras punktsymbolen. Till exempel, för en detaljpunkt, ersätter
symbolen
symbolen.
När Du raderar en observation som har registrerats under en Stationsetablering plus , en Fri station , eller Mät
satser -operation, uppdateras inte registreringen av satsmedeltalet och stations- eller satsförbättringar.
Raderingen av en observation som använts för att beräkna ett medelvärde uppdaterar inte automatiskt detta
medelvärde. Använd COGO / Beräkna medelvärde för att beräkna medelvärdet på nytt.
Tips
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Tips - För att radera funktioner från skärmen Karta:
1. Välj önskat(de) objekt med en av följande optioner:
♦ Tryck på objektet.
♦ Dra en ruta runt objektet.
♦ Tryck och håll på skärmen och välj därefter Välj från genvägsmenyn.
2. Tryck och håll på skärmen och välj därefter Radera från genvägsmenyn.
3. Markera det objekt som ska raderas och tryck därefter på Radera.
Det går inte att ta bort punkter från en länkad fil.
Använd Utforskaren för att radera poly linjefiler, vägfiler, kartfiler eller någon annan filtyp som lagras på
kontrollenheten.
Notering - Man kan inte radera punkter, linjer eller bågar från en länkad karta (t.ex. en DXF- eller SHP-fil)
För att återställa en punkt, linje eller båge i databasen i Generell Mätning:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Granska jobb.
2. Tryck den punkt, linje eller båge som skall återställas.
3. Tryck Ångra radera.
4. Tryck Acceptera .

Punkthantererare
Som ett alternativ till Granska jobb använd Punkthanteraren för att hantera dina data.
Du kan lätt visa:
• Punktkoordinator
• Observationer
• Bästa punkten och alla duplicerade punkter
• Prisma- och antennhöjder
• Koder och noteringar
• Beskrivningar
• Anteckningar
Du kan lätt redigera:
• Prisma- och antennhöjder (enkel eller flera )
• Punktnamn
• Punktkoordinater
• Koder (enkel eller flera )
• Beskrivningar (enkel eller flera)
• Anteckningar
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Att använda Punkthanteraren
För att öppna Punkthantereraren välj Jobb / Punkthanteraren från huvudmenyn. Skärmen som kommer fram
visar en tabulerad trädstruktur över alla punkter och observationer i jobbdatabasen och länkade filer.
Att visa datan
När det finns dubblettpunkter med samma namn, visas alltid bästa punkten först. Alla forekomster av punkter
med samma namn inklusive bästa punkten, visas i en listan under bästa punkten.
Dock visas alla observationer i databasen i den ordning de förekommer i databasen när datan finns i
Prismahöjdsvyn .
För att ändra datavyn, Välj Visa . Exempelvis, ställ in Visa till Plan för att visa koordinater; sätt Visa till
Prismahöjd för att visa eller redigera prismahöjder.
Notering - I Punkthanteraren , hänvisar Prismahöjd- inställningen till båda antenn- och prismahöjd.
Tryck på kolumnrubriken för att sortera data.
Tryck och dra avgränslinjen mellan två rubriker för att ändra kolumnbredden eller för att gömma kolumnen.
Dubbleklicka på skiljelinjen till höger om kolumnen för att krympa en tom kolumn.
Använd rullningslistor för att bläddra horisontellt eller vertikalt genom datan.
Tips - För att låsa kolumnen Punktnamn, tryck ner och håll på rubriken i kolumnen Punktnamn. För att låsa
upp kolumnen, tryck och håll på rubriken igen.
För att kontrollera om raderade punkter visas kan man trycka på Optioner och därefter markera eller rensa
kryssrutan Visa Raderade Punkter. Notera att en sökning med jokertecken (wildcard) i Punkthanteraren inte
visar raderade punkter om kryssrutan är rensad.
Använd wildcard-matcning för att filtrera bland den information som visas genom att slå på
.
Fönstret som öppnas visar Punktnamn, Kod och fält för Anteckn. och om aktiverade två fält för Beskrivning.
För att filtrera fälten använd * (vid flera tecken) och ? (vi enkla tecken). Filtren specifierade för enstaka fält
behandlas tillsammans och endast punkter som uppfyller kriteria för samtliga filter kommer att visas. Använd
* i det fält som inte ska filtreras. Filtrering är inte skiftlägeskänslig (dvs skiljer ej på stora och små bokstäver).
Filterexampel:
Punktnamn
*1*
1*
1?

Kod
*
*
*

Beskrivning 1
*
*
*

Beskrivning 2
*
*
*

*1*

Staket

*

*

*1*

*Staket*

*

*

Anteckn.
Exempel resultat
*
1, 10, 2001, 1a
*
1, 10, 1a
*
10, 1a
Samtliga punkter med
*
ett namn som innehåller en 1
och har koden = Staket
*
Samtliga punkter med
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1???

*

*

*

fel*

*

Träd

Asp

25

*

ett namn som innehåller en 1
och en kod som innehåller
Staket
Samtliga punkter med
ett namn som börjar med 1
och är 4 tecken långt
och en anteckning som börjar
med fel.
Samtliga punkter där
koden = träd
och Beskrivning 1 = Asp
och Beskrivning 2 = 25

För att avaktivera filtret tryck på Återställ eller sätt alla fälten till *.
Filterinställningarna sparas men används inte om Punkthanteraren stängts. För att återaktivera
filterinställningarna tryck på
och därefter Godkänn.
Notering - för att se en fullständig lista över ikoner och dera beskrivningar som används i programvaran
Generell Mätning, se filtertabell
Gör ett av följande för att visa ytterligare information on en viss punkt:
• För att visa alla associerade punkter och observationer, slå på + för att expandera punktträdlistan.
Expandera underträdet för att visa individuell punktinformation. Dessa registreringar kan omfatta
punktkoordinatorna, observationer, antenn- eller prismadetaljer, samt kvaliteteskontrollförteckningar.
• För att öppna samma punktformulären som ses i Granska jobb slå på en punkt och slå på Detaljer.
Detta gör att du kan redigera information som punktkod och attribut.
För att ändra formatet hos de indragna koordinatorna eller de observationer som visas när du expanderar
punktträdet, slå på koordinatorna eller observationerns som visas, eller markera dessa och tryck på
mellanslagstangenten. I listan som visas, välj Nya datavyn.
Detta gör att du kan granska de råa konventionella observationerna (eller WGS-84-observationer) och
Plankoordinatorna samtidigt.
Att använda Plan (lokalt) i Punkthanteraren
Man kan använda Punkthanteraren för att granska Plankoordinater (lokala) och då använda
indata-transformation eller vytransformation.
För att göra detta:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Punkthanteraren.
2. Tryck på Visa och välj sedan Plan (lokalt).
3. För att välja transformationen Plan (lokalt) för att visa koordinater eller för att skapa en
transformation välj Optioner.
4. Utför ett av följande:
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♦ För att visa de ursprungliga värdena för Plan (lokalt) välj Visa ursprungligt plan lokalt och
tryck sedan Godkänn.
♦ För att skapa en ny vytransformation välj Skapa ny transformation , tryck Nästa och avsluta
sedan de steg som behövs .
♦ För att markera en existerande vytransformation välj Välj transformation, markera
vytransformationen från listan och tryck Godkänn.
Noteringar
♦ Indata-transformationen transformerar en punkt från de ursprungligen angivna
plankoordinaterna (lokala) till plankoordinater i databasen.
"Vy"transformationen transformerar en punkt oavsett hur den lagrats, från databasens
plankoordinater till vyberäknade Plankoordinater (lokala).
♦ När man granskar ett ursprungligt Plan (lokalt) visas punkter som inte lagrats som Plan
(lokalt) som ingen Nord (lokal), Öst (lokal) och Höjd (lokal).
♦ När man väljer en vytransformation visas samtliga databasens planpunkter i den nuvarande
vytransformationen. Om vytransformationen är annorlunda från den ursprungliga
transformationen är de beräknade Plankoordinaterna (lokala) annorlunda från de
ursrpungligen angivna Plankoordinaterna (lokala).
♦ En punkt som skrivits in som en Planpunkt (lokal) lagras i dess originalformat i jobbet
Generell Mätning som en Planpunkt (lokal). Vanligen tilldelas indata-transformationen för
att transformera en punkt till en databas när punkten blir inskriven, men transformationen kan
skapas senare och tilldelas därefter till punkten(erna) genom att använda Punkthanteraren.
För att ändra indata-transformationen:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Punkthanteraren.
2. Tryck på Visa och välj därefter Plan (lokalt).
3. Markera den/de punkten(erna) lagrade som Plan (lokalt) för vilka du behöver ändra
indata-transformationen.
4. Tryck på Redigera och välj sedan Transformationer.
5. Välj den nya transformationen och tryck på OK.
Den nya transformationen används nu för att transformera Planet (lokalt) till databasens plan.
Om den aktuella vyn visade det ursprungliga Planet (lokalt) betyder det att ändring av
indata-transformationen inte ändrar Plankoordinaterna (lokala) som visas.
Om den aktuella vyn visar en annan vytransformation betyder det att ändring av
indata-transformationen även ändrar Plankoordinaterna (lokala) som visas.
Använda Station och offset i Punkthanteraren
Det går att använda Punkthanteraren för att visa punkter med Station och Offset relativt ett element, t.ex. en
Linje, Båge, Poly linje, Tunnel eller Väg.
För att göra detta:
1. Tryck på Jobb / Punkthanteraren från huvudmenyn.
2. Tryck på Visa och välj därefter Station och offset.
3. Välj Optioner.
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4. Välj elementtyp, elementnamn och tryck därefter på Godkänn.

Att granska och redigera antenn- och pismahöjder
Notering - I Punkthanteraren , hänvisar Prismahöjd- inställningen till konventionella prismahöjder och
GNSS-antennhöjder.
För att ändra en prismahöjdsregistrering och uppdatera alla observationer med hjälp av den
prismahöjdregistreringen, redigera prismahöjden i Granska jobb.
För att ändra en individuell prismahöjd, eller grupp prismahöjder i Punkthantereraren .
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Punkthanteraren.
2. Slå på Visa och välj sedan Prismahöjd . I skärmen som visas, listas punktnamnet, frånpunkten,
prismahöjd, kod och notering i den ordning de förekommer i databasen.
• För att ändra registreringsordern, slå på passande kolumnrubrik.
• För att filtrera listan, slå på Filter , välj passande kolumn och mata sedan in filterdetaljer.
Tips - Om du matar in ett filtervärde av 2 för ett punktnman, visar systemet all punkter med 2 i
namnet, inkluderande 2, 1002, 2099, eller 2dag. För att filtrera för ett punktnamn "2", välj kryssrutan
för Matcha hela ord.
3. För att välja ett prisma eller flera prismor för redigering, göt ett av följande:
• Slå på Prisma- fältet.
• Använd piltangenterna för att markera registreringen som skall redigeras och tryck på Redigera .
• För att välja flera fält, tryck och håll ned Ctrl och slå sedan på de önskade fälten. Slå sedan på
Redigera .
• För att välja ett fältintervall, slå först på det önskade fältet, tryck och håll ned Skift och slå sedan på
det sista önskade fältet. Slå sedan på Redigera .
4. I Prismadetaljer- formulären, mata in den nya Prismahöjden och/eller Prismakonstant . Slå på OK
för att lagra ändringarna.
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Punkthantereraren visar nu de rätta prismadetaljerna. I Granska jobb , granska de införda
prismaregistreringarna med noteringar som registrerar de gamla prismadetaljerna.
Gruppredigering of prismahöjder (konventionell) och antennhöjder (GNSS)
Du kan använda Punkthanteraren för att redigera detaljer om antennhöjder eller prismahöjder för flervalda
punkter. Denna funktion finns tillgänglig när Display- skärmtangentinställningen in Punkthanteraren är satt
till Prismahöjd. Använd standard Windows urvalsmetoder av Ctrl-klicka och Skift-klicka för att välja de
punkter till vilka prisma- eller antennhöjder skall appliceras.
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• När du redigerar antennhöjder, kan du redigera de uppmätta höjderna och mätmetoden.
• När du redigerar prismahöjder, kan du redigera den uppmätta prismahöjden, mätmetoden (vid behov),
samt prismakonstanten.
• När du väljer punter att redigera, kan inkludera punkter med prismhöjder och punkter med
antennhöjder. När du trycker Redigera , visas två dialogfönster - ett för att redigera antennhöjder och
ett för att redigera prismahöjder.
• Du behöver inte välja intilliggande prisma- och/eller antennhöjder för redigering.
• Du kan inte redigera ett urval antennhöjder som inkluderar fler än en antenntyp. I detta fall, välj och
redigera punkterna i en separat grupp alltefter typen av antenn som används.
• Du kan redigera ett urval olika prismor. I sådant fall, appliceras de nya prismahöjder till va och ett av
de olika prismorna men prismanumren förblir oförändrade.
• Vissa konventionella mätningar använd beräknade (system) prismor som har ingen höjd och inga
prismakonstanter. t.ex. dubbelprismaoffset. Du kan inte redigera prismahöjder for systemprismor.
• Du kan sortera kolumner i Punkthanteraren för at hjälpa dig hitta och välja grupper med prisma- eller
antennhöjder för redigering. Slå på kolumnrubriken för att sortera kolumnent.
• Punkthanteraren sätter automatiskt in passande prisma- och antennutrustningsregistreringar i
jobbdatabasen för att garantera att rätta prismahöjder och mätmetoder tilldelas varje punkt.
• När du redigerar punkter, lägger Punkthanteraren automatiskt in anteckningaar i jobbdatabasen för att
registrera det som redigerades, ursprungsmätdatan, och tiden då redigeringen gjordes.
Redigera Punktkoordinater med Punkthanteraren
Man kan använda Punkthanteraren för att redigera koordinater för importerade eller angivna punkter.
För att redigera en punkts koordinater:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Punkthanteraren.
2. För att välja en registrering som ska redigeras, tryck och håll pennan på registreringen.
3. Tryck på Redigera och välj sedan Koordinater.
4. Redigera koordinaterna och tryck sedan OK för att spara ändringarna.
Det går inte att redigera koordinaterna för:
• råa observationer
• punkter i länkade filer
• en mängd registreringar samtidigt
En registrering över de ändringar som gjorts sparas i registreringen Notering .
Byta punktnamn med Punkthanteraren
Du kan använda Punkthanteraren för att redigera namnen på punkter och observationer.
För att byta namn på en punkt eller observation:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Punkthanteraren.
2. För att välj den registrering som ska redigeras, tryck och håll pennan på registreringen.
3. Tryck på Redigera och välj sedan Punktnamn.
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4. Ändra namnet och tryck sedan på OK för att spara ändringarna.
Det går inte att ändra namnen för
• punkter i länkade filer
• en observation som tillhör den aktuella stationen om en mätning körs
• en observation mot referensobjekt
En registrering över ändringarna som gjorts sparas till registreringen Notering .
Redigera punktnamn och punktkoordinater i en dynamisk databas
Generell Mätning använder en dynamisk databas. Om du ändrar namnet på eller koordinaterna för en
registrering, kan positionerna för andra registreringar som baseras på den registreringen ändras eller försvinna.
Resterande del av detta avsnitt beskriver hur ändringar på en basstationsposition, stationsetablering, eller
referensobjektsposition kan påverka andra positioner. Utöver dessa registeringstyper kan ändringar på fria
stationer, linjer, bågar, beräknade inverterade registreringar, och andra typer också påverka positioner. För
mer information om specifika registrering som kan påverkas, se tabellen nedan.
Om Du byter namn på en punkt som används som bas i en GNSS-mätning, eller som en
stationsetableringspunkt i en konventionell mätning, ändras inte punktnamnet som är refererat till i
Basregistreringen eller i registreringen för Stationsetableringen. Det går inte att ändra punktnamnet i
Basregistreringen eller i registreringen för Stationsetableringen på något sätt.
Om du byter namn på baspostitionen eller positionen för stationsetaberingen och det inte finns andra
registreringar med samma namn kan inte positionen för någon registrering som är beräknad från den
baspositionen eller stationsetableringens position beräknas. Dessa registreringar kommer inte längre att visas
på kartan.
Om du byter namn på baspositionen eller på stationsetableringens position, och det finns andra registreringar
med samman namn, då kan positionerna från samtliga registreringar som är beräknade från den basposition
eller stationsetableringens position komma att ändras, eftersom de nu beräknas från den näst bästa punkten
med samma namn.
Om du ändrar baspositionen eller stationsetableringens position kommer positionerna från samtliga
registreringar som är beräknade från den basposition eller stationsetableringens position att ändras.
Om du ändrar azimuten i en stationsetablering med en angiven azimut för referensobjektet kommer
positionerna från samtliga registreringar som är beräknade från den stationsetableringen att ändras.
Om du ändrar eller byter namn på punktregistreringen som används som referensobjekt i en stationsetablering
med en beräknad azimut till referensobjektet, då kan positionerna från samtliga registreringar som är
beräknade från den stationsetableringen ändras.
Om Du väljer en mängd registreringar och byter deras namn, kommer samtliga valda registreringar byta namn
till det Du angav.
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Om du byter namn på eller redigerar koordinater för punkter kommer inte alla registreringar som innehåller
beräknade delta till andra punkter uppdateras. Till exempel Utsättningskontrollpunkter, Kontrollpunkter och
observationer mot referensobjekt.
I följande tabell visar *-symbolen bredvid en registreringstyp de dynamiska databasregistreringar som
eventuellt ändras om namnet på eller koordinaterna för en registrering som användes för att beräkna deras
position ändras.
Registrering
Namn Koordinater
Detaljpunkters (GNSS)
*
*
Snabbpunkter
*
*
FastStatic-punkter
*
*
Observerade passpunkter
*
*
C1 Detaljpnkter (Konv.)
*
*
C2 Detaljpunkters (Konv.)
*
*
Medelvridningsvinkel
*
*
Utsättningskontrollpunkter
*
*
Kontrollpunkter
*
*
Kontinuerliga punkter
*
*
Konstruktionspunkter
*
*
Laserpunkter
*
*
Linjer
*
*
Bågar
*
*
Beräkna omvända värdet
*
*
Fristationspunkter
Justerade punkter
Genomsnittspunkter
Cogopunkter (beräknade)
*1
*1
(Se noteringen nedan)
Skärningspunkter
Offsetpunkter
Vägar
poly linjer
Tunnlar
Kalibreringspunkter
Beräkna area
1 - Cogo-punkter kan ändras om punkten som de är beräknade från ändras men det är beroende av hur
Cogo-punkterna sparades. Om dom sparades som en vektor, till exempel Az HL VL och om baspunkten
flyttas, kommer även Cogo-punkten att flyttas.
Att lägga till eller redigera koder med hjälp av Punkthantereraren.
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För att skriva in en kod eller ändra en befintlig kod, slå på Kod- fältet. Mata in koddetaljerna och attributen
om så behövs. Slå på Acceptera för att lagra ändringarna.
För att läsa mer om hur man tilldelar attribut till en punkt se Att använda Objektkoder med Fördefinierade
Attribut.
Gruppredigering av koder med Punkthanteraren
Man kan använda Punkthanteraren för att redigera koddetaljer för mer än en punkt åt gången.
1. Använd standard Windowsurvalsmetoder, tryck Ctrl eller Skift och slå de register för vilka koden
skall ändras.
2. Slå Redigera och välj sedan Koder.
3. Mata in den nya koden och slå Enter .
Om koden har attribut, uppmanas du att mata in dessa,
De nya koderna uppdateras och visas i Punkthanteraren . En anteckning med den gamla kodens värde lagras
för varje modifierad registrering.
Tips - Du kan redigera Beskrivningar på samma sätt.
Att lägga till eller redigera med hjälp av Punkthantereraren.
För att skriva in en notering eller för att ändra en befintlig notering, slå på Notering- fältet. Skriv in
noteringsdetaljerna och slå sedan på Acceptera för att lagra ändringarna.

Koordinatvisning
Följande tabell beskriver optionerna för koordinatvisning.
Option
WGS-84
Lokal
Plan
Plan (lokalt)
Station och offset
Az VV LL
HV VV LL (råa)
Az HL VL
HV HL VL
” Rutnät
USNG/MGRS

Beskrivning
Visa som WGS-84 Latitud, Longitud, och Höjd
Visa som lokal ellipsoidal Latitud, Longitud, och Höjd
Visa som X-, Y- och Z-värde
Visas som Nord, Öst och Höjd relativt till en transformation
Visa som station, offset, eller vertikal längd i relation till en linje, båge, poly
linje, väg eller tunnel.
Visa som azimut, vertikalvinkel, samt lutande längd
Visa som horisontalvinkel, vertikalvinkel, samt lutande längd
Visa som azimut(bäring), horisontallängd, samt vertikallängd
Visa som horisontalvinkel, horisontallängd, samt vertikallängd
Visa som skillnader i X-, Y- och Z-värden från instrumentpunkten
Visa som USNG/MGRS-väglinjer (baserade på lokal ellipsoid) och Höjd.
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QC-diagram
QC-diagram- skärmen visar ett diagram av de kvalitetsindikatorer som finns tillgängliga från ett jobbs data.
För att ändra datatypen till displayen, slå Display . Använd pilknapparna för att scrolla längs diagrammet. För
att granska en punkts basdetaljer, slå på diagrammet. För ytterligare information, dubbelslå på diagrammet för
att komma till Granska .
Du kan titta på ett diagram av:
• Horisontell precision
• Vertikal precision
• Tiltavstånd
• Satelliter
• PDOP
• GDOP
• RMS (kvadratiskt medelfel)
• HL-standardfel
• VL-standardfel
• SL-standardfel
• Höjd
• Prismahöjd
• Attribut
Notering - Attribut kan filtreras efter Objektkod och Attribut men endast de objektkoder som
innehåller numeriska attribut eller heltalsattribut visas.
Tips
• Tryck på en punkt för att se dess information. Tryck igen för att granska punkten.
• För att underlätta val av punkter kan man markera en punkt och därefter trycka på andra radens
skärmtangenter Föreg eller Nästa.
• För att lägga till en notering till en punkt ska man trycka i fältet i grafen för att markera punkten och
därefter trycka på skärmtangenten Lägg till notering.
• För att navigera till en punkt ska man trycka på punkten och därefter välja Navigera från
skärmtangenternas andra rad.
• För att definiera Y-axeln ska man trycka nära Y-axeln och definiera värdena för Minimum och
Maximum från popup-menyn.
Att infoga noteringar
För att lagra en notering i databasen:
1. Markera en registrering.
2. Tryck Notering . Noteringsskärmen som visas visar datum och tid för skapandet av den aktuella
registreringen.
3. Skriv in noteringen och tryck Godkänn. Noteringen lagras tillsammans med den aktuella
registreringen. I Granska jobb , visas noteringen under registreringen med noteringsikonen.
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Att lagra punkter
Sättet på vilket en punkt registreras, bestämmer hur den lagras i Generell Mätning. Punkter lagras antingen
som vektorer eller positioner. T.ex. lagras RTK-punkter och konventionellt observerade punkter som
vektorer, medan inmatade punkter, differentiella punkter i realtid, och efterbehandlade punkter lagras som
positioner.
För att granska detaljer om en lagrad punkt, välj Jobb /Granska Jobb från huvudmenyn. En punktregistrering
innehåller information om punkten, såsom punktnamnet, koden, koordinaterna, samt GNSS-datafilnamnet.
Fältet Metod beskriver hur punkten skapades.
Koordinaterna uttrycks som WGS-84-, lokala, eller plankoordinater, beroende på inställningen i
Koordinatvisnings- fältet. För att ändra en Koordinatvisnings- inställning, gör ett av följande:
• Välj Jobb / Granska jobb. Hämta punktregistreringen och tryck Optioner.
• Tryck på Skriv in / Punkter och tryck därefter på Optioner.
Notering - Definiera en datumtransformation och/eller en projektion om Du vill visa lokala eller
plankoordinater för en GNSS-punkt. Alternativt, passa in jobbet.
Varje punktregistrering använder den antennhöjd som anges i föregående antennhöjdsregistrering. Från denna
genererar Generell Mätning en markhöjd för punkten.
Följande tabell visar hus punkten lagras i Lagrad som- fältet.
Värde
Plan
Lokal
WGS-84
ECEF
ECEF-deltan
Polär
HV VV LL
HV VV LL (råa)
Magn.az VV LL
MHV MVV MLL
USNG/MGRS

Vad punkten lagras som
Plankoordinater
Lokala geodetiska koordinater
WGS-84 geodetiska koordinater
WGS-84 jordcentrerad-jordfixerad X- , Y- , Z- koordinater
WGS-84 jordcentrerad-jordfixerad X- , Y- , Z- vektor
Azimut, horisontell längd, och vertikal längd. Detta är en vektor.
En horisontell cirkelavläsning, vertikal cirkelavläsning (en zenitvinkel), samt
lutande längd. Detta är en vektor.
En horisontell cirkelavläsning, vertikal cirkelavläsning (zenitvinkel), samt
lutande längd utan tillämpade korrektioner. Detta är en vektor.
En magnetisk azimut-, vertikal (zenit-) vinkel-, samt lutande längd-vektor.
Medelv. av horisontalvinkel från bakrikt, medelv. av vertikalvinkel
(zenitvinkel), samt medelv. av lutande längd. Detta är en vektor.
USNG/MGRS väglinje och Höjd

Avläs Lagrad som- fältet i anslutning till Metod- fältet.
För punkter som beräknats med hjälp av Cogo/Beräkna punkt , kan Du välja hur Du vill lagra den punkten.
Tillgängliga optioner är beroende på det valda koordinatsystemet och den typ av observation som användes
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för att beräkna punkten.
Notering - Punkter som lagrats som vektorer uppdateras om inpassningen eller koordinatsystemet för jobbet
ändras, eller om antennhöjden för en av källpunkterna ändras. Punkter som lagras som WGS-84.koordinater
(t.ex. en offsetpunkt som beräknas med hjälp av Från en baslinje- metoden) uppdateras inte.
För GNSS-punkter, lagras Kvalitetskontroll (QC)-registreringar vid slutet av punktregistreringen.
Punktklassificering
När punkter lagaras har de antingen en eller två klassificeringar:
• Punkter som har mäts med hjälp av GNSS har en observationsklassning och en sökklassning.
• Punkter som har matats in, beräknats, eller mäts med ett konventionellt instrument eller
laseravståndsmätare har endast en sökklassning.
Observationsklassning
Följande tabell listar observationsklassningar och resulterande lösningar.
Observations- klassning
RTK
L1 Fast
L1 Flytlösning
L1 Kod
Autonom
RTKxFill
SBAS
Nätverk RTK
RTX
WA Fast
WA Flytlösning
OmniSTAR HP
OmniSTAR VBS

Resultat
En kinematisk lösning i realtid.
En L1 fast kinematisk lösning i realtid.
En L1 flytande kinematisk lösning i realtid.
En L1 kod differentiell läsning i realtid.
En efterbehandlingslösning.
En kinematisk lösning i realtid med xFill.
En position som har korrigerats differentiellt med hjälp av SBAS-signaler.
En kinematisk lösning i realtid med Nätverk RTK.
En position har skapats med tjänsten Trimble RTX.
En fast lösning med Wide Area-behandling.
En flytlösning med Wide Area-behandling.
En högprecision OmniSTAR korrektionslösning (HP/XP/G2)
En OmniSTAR VBS differentiellt korrigerad position

Notering - För efterbehandlade mätningar är observationsklassningen autonom och inga precisioner
registreras.
Sökklassning
En sökklassning appliceras till en punkt när den mäts, matas in eller beräknas. Sökklassningen används av
Generell Mätning när detaljer för en punkt behövs för utsättning eller beräkningar (t.ex. för
Cogo-beräkningar).
För ytterligare information, se Databasens sökregler.
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Karta
Skärmen för Karta är en grafisk representation av objekt från flera källor.
• punkter, linjer, och bågar från det aktuella jobbdatabasen
• punkter från länkade jobb och länkade CSV-filer
• punkter, linjer, bågar, polylinjer och andra kartenheter från kartfiler (t.ex. DXF- och SHP-filer)
• poly linjer definierade som .rxl-filer
• Trimble-vägar definierade som .rxl-filer
• ytor (TTM och LandXML-filer)
• bilder från georefererade bakgrundsbildsfiler. Följande typer av bildfiler och associerade worldfiler
stöds:
Bildfil
Bitmap (.bmp)
JPEG (.jpg)
JPEG (.jpeg)
PNG (.png)

Worldfil
.wld .bpw .bmpw
.wld .jgw .jpgw
.wld .jpegw
.wld .pgw .pngw

Notering - Det går endast att välja JPEG- ,BMP- och PNG-filer med tillhörande World-fil.
Tips
♦ Om du har en licens för Mätning - Avancerad kan man exportera JPEG georefererade
bildfiler från Trimble Business Center med hjälp av [Image / Capture image]. Trimble
Business Center minskar stora filer i storlek för att få bättre prestanda på kontrollenheten.
♦ Det krävs mer minne för att ladda en BMP-fil än en DXF-fil. En JPEG-/PNG-fil, som är ett
komprimerat format-fil, kräver ännu mer minne när den är okomprimerad och laddas till
minnet.
För att beräkna det minne som krävs för att ladda en BMP-fil till en DXF-fil muliplicerar
man BMP-filstorleken med fyra. D.v.s. en 850KB BMP använder 3.4MB minne.
För att beräkna det minne som krävs för att ladda en JPEG-/PNG-fil till en DXF-fil
multiplicerar man JPEG-/PNG-bildens höjd med bredd och multiplicerar med fyra. D.v.s för
att ladda en 130KB bild som är 1024 pixlar bred och 768 pixlar hög (1024x768x4 = 3.14MB)
skulle kräva 3.14MB minne.
Notering - Roterade bilder stöds inte.
Noteringar
• Som standard visas alla .rxl-filer och yt-filer i den aktuella projektmappen som kan öppnas från
skärmtangenten Lager. Man kan även lägga till filer från vilken plats som helst i mappen Trimble
Data.
• Lager med filnamn som består av ogiltiga tecken (t.ex. en dollarsymbol eller parenteser) visas inte på
kartan.
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Använd följande länkar för mer information om hur man använder kartan:
• Att komma till kartan
• Använda kartans skärmtangenter och optioner
♦ Zooma föregående och Zoomningsgrundvärde
♦ Widescreen-läge
♦ Punktfiltrering
♦ CAD verktygsfält
• Välja ett objekt på kartan
• Avmarkera ett objekt på kartan
• Tryck och håll genvägsmenyn
♦ Aktuellt jobb
♦ Länkad fil eller Aktiv karta
• Autopanorering
• Länkade filer (.csv .txt .job)
♦ Att överför länkade filer
♦ Utsättning av punkter från en länkad fil
• Skapa yta
• Beräkna volym
• Aktiv karta
♦ Skikt och valbarhet
♦ Färger på kartan
♦ Att överföra och välja kartor
♦ Noteringar för aktiva kartor, inklusive typer av kartenheter som stöds
För att komma till skärmen för Karta :
1. Tryck Karta. GNSS-antennens aktuella position visas som ett vertikalt/horisontellt kryss. Den
aktuella orienteringen för ett konventionellt instrument visas med en streckad linje som sträcker sig
från instrumentet till skärmens yttre kant. Prismas läge visas som ett kryss när ett avstånd mäts.
2. Använd kartans skärmtangenter för att navigera i kartan.
Om det finns en punkt med samma namn som en annan punkt i databasen, visas den punkt som har den högra
sökklassningen. För ytterligare information om hur programvaran för Generell Mätning använder
sökklassningar, se Databasens sökregler.
Noteringar
• Endast plankoordinator visas. Om Du inte har definierat en projektion, visas endast punkter lagrade
som plankoordinator.
• Plankoordinater (lokala) kan inte visas om inte indata-transformationen angivits.
• Om fältet för Plankoordinater i skärmen Cogo-inställningar är inställt till Öka Sydväst eller Öka
Sydost, roteras denna skärm 180° så att ökande sydkoordinater visas uppåt på skärmen.
Skärmtangenter för kartan
Använd kartans Skärmtangenter för att: :

80

• navigera dig runt kartan
• ändra optionerna för kartvisningen
Vissa mjuktangenter kan opereras i "aktivt" läge. Hur tryckningar på kartan påverkar displayen beror på
vilken aktiv mjuktangent som väljs.
Funktionerna beskrivs i följande tabell:
Mjuktangent

Funktion
Tryck på denna skärmtangent för att zooma in.
Tryck och håll kvar fingret på skärmtangenten för att aktivera den. När den aktiverats, tryck på
det områdes som ska zoomas eller dra för att skapa en ram runt det intressanta området.
Tryck på denna skärmtangent för att zooma ut.
Tryck och håll ned skärmtangenten för att aktivera den. När det är aktiverad, tryck mot området
på kartan för att zooma ut.
Tryck på denna skärmtangent för att flytta mitten på kartan till annan del av skärmen.
Tryck på skärmtangenten för att aktivera den. När den är aktiverad, tryck på ett område i kartan
för att centrera eller tryck och dra kartområdet till det läge som ska panoreras.
Tryck på denna skärmtangent för att visa alla objekt på skärmen.
Notering - Den aktuella positionen för GNSS-antennen kommer inte inkluderas såvida den
inte används i GPS-sök.

Klicka på uppåtilen för att komma till flera skärmtangentsfunktioner. De extra funktionerna beskrivs i
följande tabell.
Visar en teckenförklaring för funktionssymbolerna, trådmodeller, och låter dig välja vilka
funktioner skall visas.
Panorera Visar skärmen Panorera till punkt. Mata in ett punktnamn och skalvärde.
till
Tryck på skärmtangenten Här för att panorera till din befintliga position.
Styr hur namn eller kodetiketterna intill punkter i kartan, inklusive etikettfärg.
Kontrollerar optionerna för att visa värdena för väg- och poly linjesektioner.
Styr optionen för visning av höjder i kartan.
Styr optionerna för att visa punktsymboler för varje punkt.
Styr optionen för att visa punkter från utsättningslistan på kartan. För att utföra detta, sätt fältet
Optioner för Visa utsättningslistans -punktfält till Ja.
Styr optionen Autopanera till ditt nuvarande läge .
Styr optionen att automatiskt starta en mätning när man trycker på tangenten Mät.
Styr optionen att skugga polygoner i bakgrundsfilen.
Styr optionen för kaartvisning i Widescreen-läge.
Styr optionen att visa ytor med färggradient
Styr optionen att visa yttrianglar.
Aktiverar en vertikal offset som anger om ytan ska höjas eller sänkas när man granskar kartan.
Styr visningen av en eller flera aktiva kartfiler eller -skikt.
Filter

Skikt
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Styr valbarheten av en eller flera aktiva kartfiler eller -skikt.
Kontrollerar skärmen och valbarheten av poly linjefiler.
Kontrollerar skärmen och valbarheten av Trimble-vägfiler.
Kontrollerar skärmen och möjligheten att sätta ut digitala terrängmodeller.
Notering - Vissa optioner är jobbspecifika. Dessa inställningar är: färg, toning, yt-triangel och vertikal
offset.
För att explodera polylinjer till separata linje- och bågsegment aktivera kryssrutan Explodera polylinjer i
Karta / Skikt / Optioner.
Zooma föregående och Zoomningsgrundvärde
I kartvyn, tryck och håll ner tangenten Karta i statusraden (i läget widescreen, tryck och håll pilen längst till
höger i kartan) för att visa fler navigeringsalternativ.
• Zooma till föregpende vyn
• Zooma till en förvald skala och förvalt läge
• Ställ in en förvald skala och förvalt läge
Widescreen-läge
Kartan visas i widescreen-läge över hela skärmens bredd.
För att komma till statusfältet medan kartan finns i widescreen-läge tryck på pilen längst upp till höger i
kartan. Statusfältet visas i ca tre sekunder och därefter återgår kartan till widescreen.
Utför en av följande åtgärder för att byta widescreen-läge.
• Slå och håll i kartfönstret och välj sedan Widescreen
• Slå på Optioner innanför kartskärmen och välj sedan Widescreen -inställningen.
• Tryck '.' -tangenten på kontrollenheten

Karta
På andra generationens Trimble Tablet finns en 3D-karta för att visualisera data i tre dimensioner.
3D-kartan kan växlas mellan lägena 3D och 2D. I läget 3D är det möjligt att visualisera data i 3D. Det går att
rotera datauppgifterna för att granska informationen från olika håll. 3D-visualisering av data är användbar när
man vill granska höjdförändringar och upptäcka antennhöjdsfel. Det är väldigt användbart för att visualisera
skanningsinformation och ytor vare sig det är än äkta 3D-skanning eller en mätning av en byggnadsfasad.
Läget 2D gör det möjligt att granska information i planvyn. Funktionen 3D-karta kan inaktiveras på Trimble
Tablet om man vill återgå till den klassiska kartvyn. Den vyn är den enda som är tillgänglig på övriga
kontrollenhetsplattformar.
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Notering - Verktygsfältet för CAD är inte tillgängligt när man använder 3D-kartan i lägena 3D eller 2D. För
att använda CAD-verktygsfältet måste man stänga av 3D-kartan. För att göra detta ska man i 3D-kartan
trycka på skärmtangenten Optioner och därefter rensa kryssrutan 3D-karta. Tryck på Godkänn. Kartan visas
nu i det klassiska 2D-läget och CAD-verktygsfältet är tillgängligt. För mer information hur man använder
2D-kartan, se Karta.
Det här avsnittet förklarar hur man använder 3D-kartan i lägena 3D och 2D.
Skärmen för Karta är en grafisk representation av objekt från flera källor.
• punkter, linjer, och bågar från det aktuella jobbdatabasen
• punkter från länkade jobb och länkade CSV-filer
• punkter, linjer, bågar, polylinjer och andra kartenheter från kartfiler (t.ex. DXF- och SHP-filer)
• poly linjer definierade som .rxl-filer
• Trimble-vägar definierade som .rxl-filer
• ytor (DTM-, TTM- och LandXML-filer)
• bilder från georefererade bakgrundsbildsfiler. Följande typer av bildfiler och associerade worldfiler
stöds:
Bildfil
Bitmap (.bmp)
JPEG (.jpg)
JPEG (.jpeg)
PNG (.png)

Worldfil
.wld .bpw .bmpw
.wld .jgw .jpgw
.wld .jpegw
.wld .pgw .pngw

Noteringar
• Det går endast att välja JPEG- ,BMP- och PNG-filer med tillhörande World-fil.
• Roterade bilder stöds inte.
• Som standard visas alla .rxl-filer och yt-filer i den aktuella projektmappen som kan öppnas från
skärmtangenten Lager. Man kan även lägga till filer från vilken plats som helst i mappen Trimble
Data.
• Lager med filnamn som består av ogiltiga tecken (t.ex. en dollarsymbol eller parenteser) visas inte på
kartan.
• Om du använder en Trimble Tablet kan man granska en Trimble- eller LandXML-väg i 3D där
vägytan visas antingen som skuggad modell, färgtonad, eller färgtonad med trianglmönster, eller
endast trianglar. När man använder 3D-vyn kan man rotera vägen och granska den från olika vinklar.
Man kan visa vägen relativt andra vägar, bild- eller yt-filer, vilket gör att du kan sätta in vägen i en
omgivning. För ytterligare information se Granska väg i 3D. Förutsatt att du har en licens för Road,
finns vägens 3D-vy även tillgänglig från kartan i Generell Mätning.
Använd följande länkar för mer information om hur man använder kartan:
• Att komma till kartan
• Använda kartans skärmtangenter och optioner
♦ Zooma föregående och Zoomningsgrundvärde
♦ Widescreen-läge
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♦ Punktfiltrering
• Välja ett objekt på kartan
• Avmarkera ett objekt på kartan
• Tryck och håll genvägsmenyn
♦ Aktuellt jobb
♦ Länkad fil eller Aktiv karta
• Autopanorering
• Länkade filer (.csv .txt .job)
♦ Att överför länkade filer
♦ Utsättning av punkter från en länkad fil
• Skapa yta
• Beräkna volym
• Aktiv karta
♦ Skikt och valbarhet
♦ Färger på kartan
♦ Att överföra och välja kartor
♦ Noteringar för aktiva kartor, inklusive typer av kartenheter som stöds
För att komma till skärmen för Karta :
1. Tryck på Karta. GNSS-antennens aktuella position visas som ett vertikalt/horisontellt grönt kryss.
Den aktuella orienteringen för ett konventionellt instrument visas med en linje om från instrumentet
till skärmens ytterkant. Linjen visas endast om kartan är i 2D-läget. Prismats läge visas som ett rött
kryss när ett avstånd mäts.
2. Använd kartans skärmtangenter för att navigera i kartan.
Om det finns en punkt med samma namn som en annan punkt i databasen, visas den punkt som har den högra
sökklassningen. För ytterligare information om hur programvaran för Generell Mätning använder
sökklassningar, se Databasens sökregler.
Noteringar
• Endast plankoordinator visas. Om Du inte har definierat en projektion, visas endast punkter lagrade
som plankoordinator.
• Plankoordinater (lokala) kan inte visas om inte indata-transformationen angivits.
• Om fältet för Plankoordinater i skärmen Cogo-inställningar är inställt till Öka Sydväst eller Öka
Sydost, roteras denna skärm 180° så att ökande sydkoordinater visas uppåt på skärmen.
• Markplanet visas endast om kartan är i 3D-läget och om kryssrutan för markplan i Optioner är
markerad. Markplanets höjd används som en visuell referens när amn granskar kartan i 3D.
2D-punkter visas i markplanets höjd och används inte i beräkningar.
För att växla mellan 3D och 2D:
Tryck på knapparna 2D-läge/ 3D-läge i verktygsfältet i Karta.
Verktygsfält i kartan
Använd kartans verktygsfält för att navigera i kartan och för att växla mellan vyerna:
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Funktionerna beskrivs i följande tabell:
Knapp
Välj

Funktion
Tryck på Välj för att markera ett element.
Tryck på elementet på kartan eller dra för att skapa en ram runt elementen du vill markera.
För ytterligare information se Markera ett element från kartan.
Dubbelklicka på ett tomt område för att rensa nuvarande markering.

zooma in

Tryck på denna skärmtangent för att zooma in.
Tryck och håll skärmtangenten för att göra den aktiv. När den aktiverats, tryck på det
område som ska zoomas in, eller dra för att skapa en ram runt det intressanta området.

zooma ut

Tryck på denna skärmtangent för att zooma ut.
Tryck och håll ned skärmtangenten för att aktivera den. När den aktiverats, tryck på det
område som ska zoomas ut från, eller dra för att skapa en ram vars innehåll passar skärmen.

Panorera

zoom hela

2D-läge eller
3D-läge

Orbit

Förinställd vy

Tryck på Panorera för att aktivera Panoreringsläget. Tryck mot ett område i kartan för att
centrera den, eller tryck och dra kartområdet till det område som ska panoreras.
Om kontrollenheten har piltangenter kan man använda dem för att panorera även om kartan
inte är i Panoreringsläge.
Tryck på denna skärmtangent för att visa hela kartan på skärmen. I 3D behålls den aktuella
riktningen.
Notering - Den nuvarande positionen för GNSS-antennen anses inte vara en del av kartan
såvida den förnärvarande inte används för GPS-sök.
Tryck på lämplig knapp för att växla mellan 2D- och 3D-läge.
Tryck på Orbit för att krets runt en axel. Tryck på kartan och dra därefter för att rotera vyn.
Denna knapp är endast tillgänglig i läget 3D. Även ikonen för Nord-öst axeln roterar så att
riktningen för Nord- och östhöjderna visas.
Tryck på Förinställd vy för att välja en fördefinierad vy av kartan.
Tryck på knappen och välj därefter Iso, Ovan, Fram, Bak, Vänster, eller Höger. Vyn Iso
visar en isometrisk vy av information där varje vinkel är 60 grader. Välj Iso igen för att
rotera 90 grader.

Vissa tangenter fungerar i "aktivt" läge. Hur tryckningar på kartan påverkar displayen beror på vilken aktiv
tangent som valts.
Skärmtangenter för kartan
Funktionerna beskrivs i följande tabell:
Visar en teckenförklaring för funktionssymbolerna och trådmodeller, och låter dig välja vilka
funktioner skall visas.
Panorera Visar skärmen Panorera till punkt. Mata in ett punktnamn och skalvärde.
till
Tryck på skärmtangenten Här för att panorera till positionen du befinner dig.
Filter
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Skikt

Styr hur namn- eller kodnoteringar intill punkter i kartan visas, inklusive noteringens färg.
Noteringar visas inte för punkter i DXF-, Shape- eller LandXML-filer.
Kontrollerar optionerna för att visa värdena för väg- och poly linjesektioner.
Styr optionen för visning av höjder i kartan.
Höjderna visas inte för punkter i DXF-, Shape- eller LandXML-filer.
Styr optionerna för att visa punktsymboler för varje punkt.
Styr optionen för att visa punkter från utsättningslistan på kartan. För att utföra detta, sätt fältet
för Visa utsättningslistans -punktfält till Ja.
Styr optionen Autopanera till ditt nuvarande läge .
Styr optionen att automatiskt starta en mätning när man trycker på tangenten Mät.
Styr optionen att skugga polygoner i bakgrundsfilen.
Styr optionen för kaartvisning i Widescreen-läge.
Kontrollerar optionen att använda 3D-kartan. Stäng av den här optionen för att gå tillbaka till
2D-kartan. För ytterligare information se Karta.
Styr optionen som gör det möjligt att ställa in den vertikala förstoringsskalan.
Standardinställningen 1 betyder att de horisontella och vertikala skalorna är identiska vilket ger
en sann bild av informationen. Om man vill framhäva vertikala objekt som är för små för att
kunna identifieras i förhållande till den horisontella skalan ska man ange ett större värde i fältet
Vertikal förstoring.
Kontrollerar optionen att visa markplan. Det visas endast om kartan är i 3D-läge.
Markplanets höjd används som en visuell referens när man ser kartan i 3D. Det används inte i
beräkningar.
Styr optionen att visa ytor med färggradient
Styr optionen att visa yttrianglar.
Kontrollerar optionen att visa en ytas sidor. Ytsidor visas endast när kartan är i 3D-läge.
Aktiverar en vertikal offset som anger om ytan ska höjas eller sänkas när man granskar kartan.
Styr visningen av en eller flera aktiva kartfiler eller -skikt.
Styr valbarheten av en eller flera aktiva kartfiler eller -skikt.
Kontrollerar skärmen och valbarheten av poly linjefiler.
Kontrollerar skärmen och valbarheten av Trimble-vägfiler.
Kontrollerar skärmen och möjligheten att sätta ut digitala terrängmodeller.

Notering - Vissa optioner är jobbspecifika. Dessa inställningar är: vertikal förstärkningsskala, markplan,
färgtoning, triangelmönster, ytsida och vertikal offset.
För att explodera polylinjer till separata linje- och bågsegment aktivera kryssrutan Explodera polylinjer i
Karta / Skikt / Optioner.
Zooma föregående och Zoomningsgrundvärde
I kartvyn, slå och håll ned kartskärmtangenten för att visa flera navigationsoptioner.
• Zooma till föregpende vyn
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• Zooma till en förvald skala och förvalt läge
• Ställ in en förvald skala och förvalt läge
Widescreen-läge
Kartan visas i widescreen-läge över hela skärmens bredd.
För att komma till statusfältet medan kartan finns i widescreen-läge tryck på pilen längst upp till höger i
kartan. Statusfältet visas i ca tre sekunder och därefter återgår kartan till widescreen.
Utför en av följande åtgärder för att byta widescreen-läge.
• Slå och håll i kartfönstret och välj sedan Widescreen
• Slå på Optioner innanför kartskärmen och välj sedan Widescreen -inställningen.

Filter
Använd Filter -skärmtangenten för att styra:
• objekt som skall visas. Exempelvis, tryck Karta / Filter.
• punkter som skall väljas. Exempelvis, tryck på Utsättning / Punkter / Lägga till / Välj från listan /
Filter.
Tryck mot en post för att välja denna. Tryck igen för att avmarkera den. En bock bredvid en post visar att
denna valts.
Använd Alla- och Ingen-skärmtangenterna för att underlätta valet.
Ikonerna som visas i maånga delar av programvaran Generell Mätning visas nedan. Exempelvis punktlistor,
kartgrafik, punkthanterare, samt jobbgranskning
Ikon

Beskrivning

Ikon

Beskrivning

Detaljpunkters (GNSS)

Snabbpunkter

C1 Detaljpnkter (Konv.)

Laserpunkter

C2 Detaljpunkters (Konv.)

Fristationspunkter

Satsmedeltal

Kontinuerliga punkter

Utsättningskontrollpunkter

Kopierade passpunkter

Inmatade punkter (normala)

Kopierade konstruktionspunkter

Inmatade punkter (passpunkter)

Kopierade normalpunkter

Kalibreringspunkter

Kopierade utsättningskontrollpunkter

Cogopunkter (beräknade)

Justerade punkter

Konstruktionspunkter

Kopierade justerade punkter

Observerade passpunkter

Linjer
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FastStatic-punkter

Bågar

Baspunkter

Kontrollpunkter

Länkade filpunkter

Offsetpunkter

Skärningspunkter

Raderade punkter

Transformationer

-

Sök av filpunkter

CAD linework

-

-

Notering - C1- och C2-detaljpunkter kan förses med suffixet 1 till 5, t.ex.
prismanumret som används med den observationen.

. Siffran representerar

Tip - Presentationen av kartor (.dxf och.shp), poly linjer (.rxl) och Trimble vägar (.rxl) kan hanteras med:
♦ Välj Jobb / Jobbegenskaper / Aktiv karta.
♦ Slå på Karta -knappen, slå på Upp-skärmtangenten för att komma åt extra
skärmtangentfunktioner och slå sedan på Skikt.

Att använda kartan för vanliga arbetsuppgifter
För att välja ett objekt från kartan, gör ett av följande:
• Tryck på de(t) önskade objekt(et/en) i kartområdet. Om det finns mer än ett objekt inom det
markerade området, visas en lista av objekt inom detta område. Välj objekt efter behov. Tryck OK för
att återgå till kartan.
Tips - När du väljer att sätta ut en linje, båge eller polylinje, klicka intill änden av linjen, bågen eller
polylinjen som du till startpunkt. Pilar ritas sedan ut på linjen, bågen eller polylinjer för att indikera
riktningen.
Om riktningen är felaktig, klicka på linjen, bågen eller polylinjen och avmarkera den och klicka sedan
på den korrekta änden och välj åter önskvärd riktning.
Riktningen för poly linjer och Trimble-vägar definieras när de skapas och kan inte ändras.
Notering - Offset-riktningarna vänds inte när linjeriktningen blir omvänd.
• Dra en ram runt de objekt som Du vill välja.
När flera objekt väljs på detta sätt sorteras de vanligtvis i den ordning som de lagrats i databasen. Om
ordningen av de markerade objekten är betydande ska de väljas en i taget.
För att välja ett objekt från en kartfil, måste kartfilen eller skikten göras valbara.
• Tryck och håll på kartan och välj därefter Välj från menyn med genvägar.
Denna option är användbar när man tar bort punkter.
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För att avmarkera ett objekt från kartan, gör ett av följande:
• Tryck mot det valda objektet för att avmarkera det. Om det finns mer än ett objekt inom det
markerade området, visas en lista av objekt inom detta område. Avmarkera objekt efter behov. Tryck
OK för att återgå till kartan.
• Tryck och håll ned fingret på kartan och välj Lista valda objekt från genvägsmenyn. En lista över de
valda objekten visas. Avmarkera objekten efter behov.
• För att rensa bort hela urvalet, dubbeltryck på de valda objekten. Alternativt, tryck och håll fingret
kvar på kartan och välj Rensa urvalet från genvägsmenyn.
For att utföra en arbetsuppgift med hjälp av den/de valda funktionen/funktionerna, gör ett av följande:
• Mätning
♦ Om det inte finns några objekt valda, slå Mät för att mäta aktuella läget.
Tips - För att ändra koden och/eller beskrivningarna vid användning av Mät från kartan, välj en
punkt i kartan vars inställningar du vill ska bli förinställda. Tryck och håll sedan på kartan och välj
Ställ in punktinformation.
Om man vill ändra de förinställda värdena men inte använda värdena från en existerande punkt måste
man säkerställa att innan man ställer in punktinformationen att inga enheter är markerade.
• Utsättning
♦ Om ett eller flera objekt är valda, slå Utsättning för att sätta ut de(t) valda objektet/en.
Om fler än en punkt väljs, läggs punterna till Utsättningspunkter- listan varifrån du kan välja
de som skall utsättas.
♦ Om mer än en line eller båge väljs, är första posten som väljs den som används för utsättning.
♦ Dubbelslå ett objekt för att sätta ut.
Om det finns fler än ett objekt inom det markerade området, visas in lista av objekt inom detta
område. Välj det objekt som skall utsättas.
Tips - Om två punkter väljs, slå och håll ned på kartan och välj sedan Sätta ut linje för att sätta ut en
dinje definierad av de två valda punkterna.
Om urvalet innehåller olika objekttyper (punkter, linjer, bågar), kan endast objekt av den först valda
typen sättas ut från kartan. För att sätta ut andra objekttyper, rensa urvalet och välj om de andra
objekten.
Att ställa in förvald punktinformation
Tryck och håll på kartan och välj sedan Ställ in punktinformation från menyn.
Använd Ställ in punktinformation för att ange Nästa punktnamn, Kod, och Beskrivning 1 och Beskrivning 2
(om aktiverade) som kommer att användas som förvald information nästa gång en punkt mäts.
Om man vid Ställ in punktinformation väljer en enstaka punkt i kartan kommer nästa tillgängliga punktnamn,
koden och beskrivningarna av den valda punkten bli förinställt.
Tryck och håll genvägsmenyn på kartan
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Slå lätt mot och håll ned fingret på kartområdet för att komma till en genvägsmeny. Genvägsmenyn ger snabb
åtkomst till gemensamma arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna beror på hur många och vilken sorts objekt är
valda.
I följande tabell, visar *-symbolen bredvid en arbetsuppgift att Du kan få tillgång till den via genvägsmenyn
för objektet överst på den kolumnen.
Tryck och håll menyoptionerna som finns tillgängliga för objekt i det aktuella jobbet:

Arb.uppgift
Granska
Välj
Lagra en punkt
Lista sektion
Rensa urvalet
Widescreen
CAD verktygsfält
Radera
Sätt ut punkter
Sätt ut linje
Sätt ut Båge
Skapa/Sätt ut poly linje
Sätt ut poly linje
Mät kalibreringspunkten
Navigera mot punkt
Vrid mot
Beräkna omvända värdet
Areaberäkningar
Beräkna skärning
Underindela en linje
Underindela en båge
Offset linje
Mata in en punkt
Mata in en linje
Mata in båge: 3 punkter
Mata in båge: 2 punkter + mittpunkt
Skriv in poly linje
Skapa yta

Funktion
Inga
En
Två
Tre eller
Linje Eller båge
objekt punkt punkter flera punkter
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
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Beräkna volym
Ställ in punktinformation
Kontrollera Ref.obj.
Kontrollmätning

*
*
-

*
*

*
-

-

-

-

Tryck och håll menyoptionerna som finns tillgängliga för objekt i en länkad fil eller aktiv kartfil:

Funktion

Arb.uppgift
Granska
Välj
Lista sektion
Rensa urvalet
Widescreen
CAD verktygsfält
Radera
Sätt ut punkter
Sätt ut linje
Sätt ut Båge
Skapa/Sätt ut poly
linje
Sätt ut poly linje
Mät
kalibreringspunkten
Navigera mot punkt
Vrid mot
Beräkna omvända
värdet
Areaberäkningar
Beräkna skärning
Underindela en linje
Offset linje
Underindela en båge
Mata in en punkt
Mata in en linje

Tre eller
flera
Tre eller
En aktiv
Tva aktiva
aktiva flera aktiva Linje i Båge i
kartkart- eller
kartkart- eller aktiv aktiv
eller
länkade
eller
länkade karta karta
länkad
filpunkter
länkade filpunkter
filpunkt
kartfiler
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Poly
linje i
Trimble-väg
aktiv
karta
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
-

-

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

*
*

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

-

*

*
-

*
*
*
-

*
*
*
-

*
-

-

-
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Mata in båge: 3
punkter
Mata in båge: 2
punkter + mittpunkt
Skapa yta
Beräkna volym
Lagra tunnel
Ställ in
punktinformation
Kontrollera Ref.obj.
Kontrollmätning

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*
*
*

*

*

*

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*
-

-

-

-

-

-

-

-

Noteringar
• Om Du väljer en punkt med samma namn som en annan punkt i databasen, och sedan väljer
Granska- eller Radera- optionen från genvägsmenyn, visas en lista med dubblettpunkterna. Välj den
punkt som Du vill granska eller radera.
• Fält ifyllning. Mata in objektnamn i fälten genom att välja från kartan. Välj funktion/funktioner från
kartan och välj sedan en mätningsfunktion, såsom Cogo eller Utsättning. Den/de valda
funktionen/funktionerna matas automatiskt in i de passande fälten.
• Kartvalslista. Kartvalsoptionen finns till höger om objektnamnfältet när Du har valt objekt från
kartan. Tryck på den för att komma åt listan över de valda objekten. Endast objekt som är specifika
för fältet visas.
• Du kan inte använda Generell Mätning för att radera punkter från länkade filer. Punkter från länkade
filer visas inte i Granska -skärmlistan över raderbara punkter.
• Ställ in punktinformation är inte tillgänglig på Trimble Tablet när CAD verktygsfält visas.
• Vrid mot är tillgänglig i en konventionell mätning när ett stationsetablering har slutförts och inga
punkter är markerade. När vald vrider den mot postionen där pennan tryckte på skärmen.
• Optionerna Kontrollera Ref.obj. och Kontrollmätning från kartan är endast tillgängliga i
konventionella mätningar.
• Optionen Skriv in punkt finns inte tillgänglig i 3D-läget. Optionen Vrid mot är tillgänglig för punkter
i kartan men inte tillgänglig i 3D-läget för ett "tryck och håll område" utan punkt. 3D-kartan stöds
endast på Trimble Tablet.
• Menyoptionerna Tryck och håll blir färre när man är lägena rita linje eller rita båge i
CAD-verktygsfältet.

Markera punkter
Markera punkter från kartan
Från menyn tryck-och-håll i kartan välj optionen Välj för att markera punkter från det aktuella jobbet samt
punkter i filer länkade till det aktuella jobbet.
Välj från
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Använd menyn Välj från för att specificera varifrån punkter ska väljas. Följande alternativ finns: Aktuellt job,
Aktuellt job och länkade filer, eller Skannade filer.
Skannade filer listar alla skannade filer (*.tsf) som skapats i det aktuella jobbet med optionen Skanning och
Trimble VX spatial station. Det går att markera flera skannade filer.
Noteringar
• Det går endast att markera skannade filer när det aktuella jobbet har associerad skann-data.
• Använd skärmtangenten Välj för att redigera listan över de valda skannfilerna. Använd
skärmtangenten Återställ för att avmarkera alla skannfilerna.
För att välja punkter från det aktuella jobbet eller det aktuella jobbet och länkade filer kan man förfina urvalet
genom att använda en kombination av följande fält: Punktnamn eller Punktområde, Punktkod, Beskrivning 1,
Beskrivning 2, Min höjd och Max höjd.
Noteringar
• Använd den avancerade popup-pilen (
) för att växla mellan fälten Punktnamn och Punktområde
(Från punkt, Till Punkt).
• Använd jokertecken i dessa fält för att göra flera markeringar. Använd * för flera tecken och ? för en
enskilt tecken.
• Om punkterna redan är markerade visas kryssrutan Lägg till aktuellt val på skärmen. Om man vill
skriva över det aktuella valet avmarkerar man denna option.
• Använd skärmtangent Återställ för att rensa alla fälten.
• Alla punktval som gjordes på skrärmen Välj kan redigeras i kartvyn.
Att lägga till punkter till listan:
Programmet Trimble Access gör det möjligt att utföra visas funktioner som till exempel sätta ut punkter,
definiera ett plan och exportera från en punktlista. För att skapa punktlistan ska man trycka på Lägga till och
därefter använda en av följande metoder för att addera punkter till listan:
Metod
Ange namn enstaka
punkt
Välj från lista
Välj med
Wildcard-sökning
Välj från fil
Alla planpunkter
Alla inskrivna punkter
Punkter inom radie
Alla punkter

Beskrivning
Ange namnet för en enstaka punkt i det aktuella jobber eller i länkade filer.
Välj från en lista över alla punkter i det aktuella jobbet eller i länkade filer.
Välj från en filtrerad lista över alla punkter i det aktuella jobbet eller i länkade filer.
Lägg till alla punkter från en definierad CSV- eller TXT-fil.
Lägg till alla planpunkter från det aktuella jobbet.
Lägg till alla inskrivna punkter från det aktuella jobbet.
Lägg till alla punkter med en definierad radie från det aktuella jobbet och länkade
filer.
Lägg till alla punkter från det aktuella jobbet, länkade filer och skannade filer
refererade till i jobbet.
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Punkter med samma kod

Lägg till alla punkter med en definierad kod från det aktuella jobbet och länkade
filer.

Punkter genom
namnordning

Lägg till alla punkter med namnordning från det aktuella jobbet och länkade filer.

Sektion av jobb

Lägg till punkter i kronologisk ordning från den första förekomsten av "Från punkt"
fram till och med den första förekomsten av "Till punkt".

Nuvarande
kartmarkering

Lägger till alla punkter som är markerade i kartan.

Skannad fil punkter

Lägger till alla punkter från skannade filer refererade i jobbet. Välj från en lista av
refererade skanningsfiler.

Notering
• Du måste skapa en ny lista med punkter för varje programfunktion som tillåter en punktlista. Listan
återanvänds inte, till exempel, när du först sätter ut punkter och därefter exporterar dem.
• När du lägger till punkter till utsättningslistan genom att använda optionen Välj från fil kan du lägga
till punkterna från den länkade filen även fast den länkade filen redan finns i det aktuella jobbet.
Optionen Välj från fil är det enda sättet som det går att sätta ut en punkt från en länkad fil när det
redan finns en punkt med samma namn i det akutella jobbet.
• Om ett länkat jobb innehåller två punkter med samma namn, visas punkten som har den högre
klassificeringen.
För ytterligare information se:
Utsättning - Punkter
Mät punkter på Plan
Import och Export Fasta Formatfiler

Ytor och Volymer
Från menyn tryck-och-håll i kartan finns optionerna Skapa yta och Beräkna volym.
Skapa yta
Skapa yta blir tillgängligt när tre eller flera 3D-punkter är markerade i kartan. En yta skapas från det aktuella
punktvalet och lagras som en Triangulerad terrängmodellsfil (ytans namn.ttm) i den aktuella mappen. Man
uppmanas ange ett namn för ytan. Den nyskapade ytan länkas till det aktuella jobbet som en Aktiv kartfil.
För mer information om visning av färgövergångar, visning av trianglar, och tillämpning av en vertikal
förskjutning (offset) för en yta, se Använda kartans skärmtangenter och optioner
Beräkna volym
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Precis som Skapa yta blir Beräkna volym tillgängligt när tre eller flera 3D-punkter är markerade i kartan.
Även nu skapas en yta utifrån det aktuella punktvalet. När ytan skapats kommer man däremot till optionen
Beräkna volym i Cogo-menyn.

Autopanering
Autopaneringsfunktionen centrerar automatiskt kartan med hjälp av den aktuella positionen. Autopanering
fungerar endast när den aktuella positionen visas inom den valda kartvisningen.
För att automatiskt granska din aktuella position:
1. Tryck på Uppilen i skärmen Karta.
2. Tryck Optioner .
3. Välj kryssrutan för Automatisk panering till den aktuella positionen .
4. Tryck Acceptera .

Enheter
För att konfigurera Enheter välj Jobb / Jobbegenskaper / Enheter och ändra fälten efter behov.
Tips - I vissa fält (t.ex. azimut), kan Du mata in ett enhetsvärde annat än systemenheterna. Skärmtangenten
Enheter visas i dessa fält. När Du trycker på Enter för att godkänna fältet konverteras värdet till
systemenheter.
Använd Enheter för att konfigurera hur följande inställningar visas:
Denna inställning
Längd-/plankoord.
Höjd
Avståndsdisplay
Koordinatdisplay
Areadisplay
Volumdisplay
Vinklar
Bäringformat
Temperatur
Tryck
Koordinaters ordning

specificerar hur följande värde visas
Avstånd- och Nord/Öst-koordinater
Höjder
Antal decimaler i alla avståndsfält
Antalet decimaler i alla Nord/Öst-koordinatfält
Antal decimaler för den beräknade arean.
Antal decimaler för den beräknade volymen.
Vinklar
Azimuter
Temperatur
Tryck
Koordinater
Ordningen för de rutnätkoordinater som visas kan sättas till:
- Nord-Öst-Höjd
- Öst-Nord-Höjd
-Y-X-Z (motsvarande Öst-Nord-Höjd - fälten har ändrats)
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- X-Y-Z (motsvarande Nord-Öst-Höjd - fälten har ändrats)
För alternativen Y-X-Z och X-Y-Z säger konventionen att Y-axeln är Öst-axeln
och X-axeln är Nord-axeln.
Sektion
Sektionsvärdet kan antingen skrivas som:
- 1000.0 där värden visas som de skrivits in
Sektionsdisplay
- 10+00.0 där + skiljer hundradelar från återstående värden
(kallas även Chainage) - 1+000.0 där + skiljer tusendelar från återstående värden
Detta definierar
- Stationsindex
avståndet längs med en Skärmen för Stationsindex använder ett extra fältvärde Stationsindex stegring som
linje, båge, poly linje, en del av dess definiering. Stationen värde visas enligt optionen 10 +00.0 men
väg eller tunnel.
värdet innan + är stationsvärdet dividerat med Stationsindex stegring. Resten visas
efter +. Till exempel om Stationenindex stegringen är satt till 20 visas ett
stationsvärde på 42,0 m som 2 + 02.0 meter. Denna visningsalternativ används i
Brasilien men kan ha tillämpning på andra marknader.
Om Stationskärmen är satt till Stationsindex visas fältet stationsindex stegring. Nu
Stationindex stegring
kan ett lämpligt värde för stationindex stegring anges. Se ovan.
Lutning
Lutningens lutning kan visas som vinkel, procent eller kvot.
Kvoten kan visas som Höjd : Längd eller Längd : Höjd.

Grad

Area

Volum

Laser VA display

Areaenheter som stöds är:
Kvadratmeter
Kvadratmil
Internationell kvadratfot
US survey kvadratfot
Tunnland
Hektar
Volymenheter som stöds:
- kubikmeter
- Internationell Kubikfot
- US Survey kubikfot
- Internationell kubikyard
- Tunnlandsfot
- US Acre feet
- US Survey kubikfot
Laser Vertikala vinklar
Är antingen vertikala vinklar uppmätta från zenit eller Lutning (inklination) mätta
från horisontalen.
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Tidsformat

Tid

Tid/Datum
För att ställa in tid och datum på en Trimble-kontrollenhet:
1. Gör ett av följande:
På en Trimble Tablet:
♦ Från skrivbordet, tryck på tid och datum som visas till vänster nederst på skärmen och tryck
[Ändra datum och tid inställningar...]
På en Trimble Slate Kontrollenhet- och TSC3-kontrollenhet:
♦ Tryck på knappen Windows för att öppna Startmenyn och tryck [Settings / Clock and Alarms]
På en TSC2-kontrollenhet:
♦ Tryck på knappen Windows och tryck [Settings / System / Clock and Alarms]
På en Trimble CU-kontrollenhet:
♦ Dubbeltryck på klockan till höger om aktivitetsfältet.
På en XGeo7X/GeoXR-kontrollenhet:
♦ Från menyn Trimble Access menyn, tryck på knappen Trimble, välj Startmenyn och tryck
därefter på [Settings / Clock and Alarms].
2. För att ändra datum och tid efter behov. Tryck på Enter för att acceptera de nya inställningarna eller
Esc för att avbryta.
För att konfigurera GPS-tidsdisplayinställningen:
1. Välj från huvudmenyn Jobb / Jobbegenskaper / Enheter.
2. I Tidformat- fältet, välj det önskade tidsdisplayformatet.
En tidsstämpel lagras med varje registrering i jobbet och utdata till DC-filen var 30:e minut.

Cogo-inställningar
För att konfigurera Cogo-inställningarna när man skapar ett nytt jobb välj Jobb / Nytt jobb /
Cogo-inställningar. För ett befintligt jobb väljer man Jobb / Jobbegenskaper / Cogo-inställningar.
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Använd Cogo-inställningar för att konfigurera:
• Avståndsdisplay (plan, mark, eller ellipsoid)
• Havsnivåkorrektion (ellipsoid)
• Ökande plankoordinatriktning
• Sydlig bäring (plan)
• Grannskapsanpassning och Viktexponent
• Magnetisk missvisning
• Avancerad Geodetik
• Genomsnittsberäkning
Avståndsdisplay
Avstånds- fältet definierar hur avstånd visas och vilka avstånd som används för beräkningar i programvaran
för Generell Mätning. Välj en av följande optioner:
• Mark (normalinställningen)
• Ellipsoid
• Plan
Följande diagram visar optionerna mellan punkter A och B.

Markavstånd
Ett markavstånd är det horisontella avståndet beräknat mellan de två punkterna vid medelhöjden
parallellt med den valda ellipsoiden.
Om en ellipsoid har definierats i jobbet och Avstånds- fältet är inställt på Mark, beräknas avståndet
parallellt med den. Om ingen ellipsoid har definierats, används WGS84-ellipsoiden.
Ellipsoidavstånd
Om Avstånds- fältet är inställt till Ellipsoid appliceras en korrektion och alla avstånden beräknas som
för den lokala ellipsoiden, vilket normalt approximerar havsnivån. Om ingen ellipsoid har angivits,
används WGS84- ellipsoiden.
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Notering - Om koordinatsystemet för ett jobb definieras som Endast skalfaktor , kan ellipsoida
avstånd ej visas.
Planavstånd
Om Avstånds- fältet ställs in till Plan, visas planavstånd mellan två punkter. Detta är det enkla
trigonometriska avståndet mellan de två uppsättningarna av tvådimensionella koordinater. Om
koordinatsystemet för jobbet definierats som Endast skalfaktor, och Avstånds- fältet är inställt till
Plan, visar programvaran för Generell Mätning markavstånden multiplicerade med skalfaktorn.
Notering - Ett planavstånd mellan två uppmätta GNSS-punkter kan inte visas om inte Du har angett
en datumtransformation och en projektion, eller utfört en lokal inpassning.
När Du väljer Endast skalfaktor i ett konventionellt instrument visas endast mätnings., plan- och
markavstånden.
Korrigering av böjning
I Generell Mätning-systemet, är alla ellipsoida och markavstånd parallella med ellipsoiden.
Havsnivå (ellipsoid) korrektion
Kryssrutan Havsnivå (ellipsoid) korrektion gör det möjligt att välja om de horisontella kompenterna för
uppmätta avstånd med en konventionell totalstation ska korrigeras eller inte till deras motsvarande längd på
ellipsoiden.
Välj i de flesta fall Havsnivå (ellipsoid) korrektion för att beräkna de korrekta geodetiska plankoordinaterna
från observationerna från totalstationen.
Om den lokala ellipsoiden är förstorad för att få fram beräknade markkoordinater, men punkternas höjd
ändrades inte vad gäller den förstorade ellipsoiden, välj inte havsnivåkorrektion. Till exempel vid jobb med
koordinatsystem för Minnesota, USA.
Havsnivåkorrektionen genomförs genom att använda den genomsnittliga höjden för linjen ovanför den lokala
ellipsoiden. Om båda ändar av linjen har nullhöjd används standardhöjden specificerad för jobbet för att
beräkna korrektionen.
Nedan är formeln som används för denna beräkning:
Ellipsoid horisontell längd = HzDist x Radie / (Radie + AvHt)
HzDist
Radie
AvHt

Horisontell komponent för uppmätt längd
Ellipsoidens halva storaxel
Genomsnittlig höjd över lokal ellipsiod för den uppmätta
linjen

Noteringar
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• I jobb där koordinatsystemet är konfigurerat för att få fram markkoordinater är optionen Havsnivå
(ellipsoid) korrektion alltid aktiverat och kan inte ändras. Detta beror på att havsnivåkorrektionen är
redan applicerad i beräkningen av markkoordinater.
• I ett jobb med endast Skala finns det ingen lokal ellipsoid tillgänglig eftersom detta inte är en
geodetisk projektion. I dessa fall används i korrektionsberäkningen WGS84-ellipsoidens halva
storaxel (6378137.0 m) som värdet på radien. Havsnivåkorrektionen för jobb med endast Skala
avnänder även punkthöjder eftersom det inte finns några ellipsoidhöjder.
• Det går inte att ange en standardhöjd för jobb med endast Skala. Detta innebär att om Havsnivå
(ellipsoid) korrektion är aktiverat måste man använda 3D-punkter, eller null-koordinater kommer att
beräknas eftersom det inte går att beräkna havsnivåkorrektionen.
Plankoordinater
Använd Plankoordinater- fältet för att ställa in plankoordinater för att öka i en av följande uppsättningar med
riktningar:
• nord och öst
• syd och väst
• nord och väst
• syd och öst
Följande diagram visar påverkan av varje inställning.
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Azimutdisplay
Den azimut som visas och används av programvaran för Generell Mätning beror på det koordinatsystem som
Du definierade för det aktuella jobbet:
• Om Du definierade både en datumtransformation och en projektion, eller om Du valde Endast
skalfaktor, visas planazimut.
• Om Du inte definierade en datumtransformation och/eller ingen projektion, visas den azimut som är
mest tillgänglig. En planazimut är första valet, näst en lokal ellipsoidal azimut, och sist den
WGS84-ellipsoida azimuten.
• Om Du använder en laseravståndsmätare, visas den magnetiska azimuten.
Om en sydlig azimutdisplay erfordras, ställ in Sydlig azimut- fältet till Ja . Alla azimuter ökar
fortfarande i medsolsriktning. Följande diagram visar påverkan av att ställa in Sydliga azimut- fälten
till Nej eller Ja.
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Granskapskalibrering
Du kan applicera en Granskapskalibrering till alla konventionella referensobjektsobservationer framåt som
görs från en Stationsetablering plus eller Fri station, och till alla GPS-observationer som görs i ett jobb som
har en giltig GPS-byggplatskalibrering. För att applicera en granskapskalibrering, välj kryssrutan i
Jobbegenskaper / Cogo-inställningar.
Granskapskalibrering använder förbättringar från Stationsetablering plus, Fri station eller
GNSS-byggplatskalibrering för att beräkna planvärden som skall appliceras till efterföljande observationer
som görs under mätningen. Varje observation kalibreras i enlighet med dess avstånd från var och en av
referensobjektpunterna (för en konventionell mätning) eller kalibreringspunkter (för en GNSS-mätning).
Följande formel anvädns för att beräkna vikten som skall ges till förbättringarna till varje referensobjekt eller
kalibreringspunkt:
p = 1/D

n

där:

p är vikten av referensobjektet eller kalibreringspunkt
D är avståndet till referensobjektet eller kalibreringspunkt
n är viktexponenten
Ett viktat medelvärde beräknas då och de resulterande deltavärdena appliceras till varje ny observation för att
erhålla en kalibrerad planposition.
Notering Ett högt värde för viktexponenten medför låg inverkan (vikt) av avlägsna referensobjekt eller
kalibreringspunkter.
För att kunna applicera Grannskapskalibrering , måste Stationsetablering ha minst 3 kända punkter med
tvådiemsionella planförbättringar, dvs om Du utför en:
• Stationsetablering plus, måste Du ha HV-, VV-, LL-observationer till minst två referensobjekt, var
och ett med kända tvådimensionella koordinater.
• Fri station, måste Du ha HV-, VV-, LL-observationer till minst två referensobjekt, var och ett med
kända tvådimensionella koordinater.
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• Kalibrering, måste du ha GNSS-observationer till minst 3 passpunkter, var och en med kända
2-dimensionella koordinater.
Notering
• Granskapskalibrering använder endast en GNSS-byggplatskalibrering om den observerats i det
aktuella Generell Mätning-jobbet. Detta är på grund av att en GNSS-kalibrering som är en del av
koordinatsystement är ett överfört jobb och inte består av GNSS-kalibreringsförbättringarna.
• Notering - För stationsetablering plus inkluderas den kända stationskoordinatan i
grannskapskalibreringsberäkningen. I beräkningen, ges stationskoordinatan planförbättringar som är
noll.
• Granskapskalibrering är en 2-dimensionell kalibrering. Vertikala förbättringar från stationsetablering
eller kalibrering används inte i grannskapskalibreringsberäkningar.
• Grannskapsjustering som använder GNSS-byggplatskalibreringsförbättringar appliceras till samtlia
WGS84-punkter i jobbet, och inte enbart till GNSS-observationer.
Varning - Se till att referensobjekten eller kalibreringspunkterna finns runt byggplatsens omkrets. Mät inte
utanför området som är omslutet av referensobjekten (och för Stationsetablering plus, startpunkten).
Grannskapskalibreringen gäller inte bortom denna omkrets.
Magnetisk deklination
Ställ in den lokala områdets magnetiska deklination om magnetiska azimutar används i Generell Mätning. Du
kan använda magnetiska azimutar om Du väljer Cogo / Beräkna punkt med hjälp av Brng-dist från en
punkt-metoden.
Den magnetiska deklinationen definierar för jobbet relationen mellan magnetisk norr och rättvisande norr.
Mata in ett negativt värde om magnetisk norr ligger väster om rättvisande norr. Mata in ett positivt värde om
magnetisk norr ligger öster om rättvisande norr. Till exempel, pekar kompassnålen 7° öster om rättvisande
norr, är deklinationen +7° eller 7°E.
Notering - Använd publicerade deklinationsvärden om de finns tillgängliga.
Notering - Om plannorr i jobbet roterats bort från fättvisande norr på grund av koordinatsystemsdefinition
(möjligtvis via en GNSS-kalibrering). måste denna tillätas då i den specificerade magnetisk definitionen.
Avancerad Geodetik
Välj Avancerad Geodetik för att aktivera följande optioner:
• Stationsetableringens skalfaktor
• Helmert-transformation för fri station
• Lokala transformationer
• SnakeGrid
Medelvärdesberäkning
Fältet Genomsnittsberäkning definierar hur dubbletpunkter genomsnittsberäknas. Välj en av följande optioner:
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• Viktad
• Oviktad
Se Beräkna medelvärde för ytterligare information om viktad genomsnittsberäkning.

Länkade filer
Du kan länka filer (.csv, eller .txt) till det aktuella jobbet för att tillhandahålla enkel åtkomst till ytterligare
data.
Använd en länkad fil för att komma åt punkter som inte existerar i det aktuella jobbet, eller som Du inte vill
importera in i det aktuella jobbet. Länkade CSV-punkter visas som ett komma ( , ). Länkade filer från ett
annat jobb visas med sin ursprungliga punktsymbol. Alla länkade punkter är blåa. Du kan använda punkter
från en länkad fil för:
• utsättning utan att man har givna punkter i jobbet
• inmatning av värden i Punktnamn- fält, såsom för Cogo-funktioner.
• navigering till passpunkter eller punkter från tidigare mätningar
Noteringar
• Du kan länka en fil från valfri mapp.
• I ett länkat jobb, har du inte åtgång till tillfartslinjer, eller bågar.
• Du kan endast granska punkter i en länkad fil från kartan. När Du väl har valt en länkad punkt och
kopierat den in i det aktuella jobbet, visas det som ett "c".
• Du kan länka flera filer (t.ex. *csv, *txt, *.job.) När punkten saknas i det aktuella jobbet, men
existerar i flera länkade filer, används punkten i den första länkade filen. Om flera punkter med
samma namn existerar i ett länkat jobb, arbetar sökreglerna inom det jobbet för att hitta bästa punkt.
Att överföra länkade filer
Du kan överföra länkade CSV-filer från kontorsdatorn, överföra filer mellan kontrollenheter, eller exportera
punkter till en CSV-fil från ett tidigare jobb.
Innan Du överför en CSV-fil, se till att datan i filen finns i formatet: Punktnamn, Första koordinat (X- eller
Y-koordinat), Andra koordinat (Y- eller X-koordinat), Z-koordinat, Punktkod.
Notering - Koordinatordningen (X-, Y-koordinater) i den kommaseparerade filen måste vara lika med
inställningen i Koordinatordnings- fältet i Enheter- skärmen.
Använd Data Transfer eller Microsoft ActiveSync-teknologi för att överföra filen från kontorsdatorn till
Trimble-kontrollenheten. För ytterligare information, se Att överföra filer mellan kontrollenheten och
kontorsdatorn.
För att välja länkade filer:
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1. Från huvudmenyn Generell Mätning välj Jobb / Jobbegenskaper och tryck på knappen Länkade filer.
Skärmen för Länkade filer visas och listar filerna för den aktuella mappen.
2. tryck på de(n) fil(er) som Du vill använda för det aktuella jobbet eller tryck på Alla- skärmtangenten
för att välja alla filer.
Tips - För att lägga till filer från en annan mapp till listan tryck på Lägg till, navigera till rätt mapp,
och välj därefter filen/filerna som ska läggas till.
3. Om Avancerad geodetik är aktiverat och Du har valt en CSV- eller TXT-fil måste man specifiera om
punkterna i den länkade filen är Planpunkter eller Planpunkter (lokala).
♦ Välj Planpunkter om punkterna i CSV- eller TXT-filen är planpunkter.
♦ Välj Planpunkter (lokala) om punkterna i CSV- eller TXT-filen är planpunkter (lokala) och
välj därefter indata-transformation för att transformera dem till planpunkter.
◊ För att göra transformationen senare välj Inte angiven, definieras senare och tryck
sedan Godkänn.
◊ För att skapa en ny vytransformation välj Skapa ny transformation , tryck Nästa och
avsluta sedan de steg som behövs .
◊ För att markera en existerande vytransformation välj Välj transformation, markera
vytransformationen från listan och tryck Godkänn.
4. Tryck Acceptera för att spara eventuella ändringar.
Tips - Om man har valt Inte applicerad, detta definieras senare när man länkar en fil som innehåller
Plankoordinater (lokala) och man senare vill tilldela denna fil en indata-transformation måste man
först ta bort länken för att därefter länka om filen.
För ytterligare information om Plankoordinater (lokala) se Lokala transformationer.
För att importera punkter från en länkad fil till det aktuella jobbet välj Jobb / Importera / Exportera / Ta emot
data.
När Du använder punkter från länkade filer, se till att de använder samma koordinatsystem som för det jobb
som de förs in i.
Lägga till punkter från en länkad fil
Programmet Trimble Access gör det möjligt att utföra visas funktioner, som till exempel sätta ut punkter ,
definiera ett plan och exportera från en punktlista. För att skapa punktlistan ska man trycka på Lägga till och
därefter trycka på Välj från fil för att addera punkter till listan.
Tipa - När du lägger till punkter till utsättningslistan genom att använda optionen Välj från fil kan du lägga
till punkterna från den länkade filen även fast den länkade filen redan finns i det aktuella jobbet. Optionen
Välj från fil är det enda sättet som det går att sätta ut en punkt från en länkad fil när det redan finns en punkt
med samma namn i det akutella jobbet.
Gör ett av följande för att sätta ut en punkt från en länkad fil:
• Från kartan , välj en punkt för utsättning.
• Lägg till en punkt till listan Utsättningspunkt med hjälp av optionen Välj från fil.
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• Från Sätt ut punkter tryck > Punkter och skriv sedan in punktnamnet som ska sättas ut. Man kan
använda denna metod för att sätta ut en punkt i en länkad fil om inte punkten med samma namn finns
i det aktuella jobbet.
Notering - När Du lägger till punkter till Utsättningslistan med hjälp av optionen Välj från fil, kan du nu även
lägga till punkter till Utsättningslistan från den länkade filen även om punkten i den länkade filen redan finns i
det aktuellt jobbet. Optionen Välj från fil är det enda sättet som man kan sätta ut en punkt från en länkad fil
när punkten med samma namn redan existerar i det aktuella jobbet.
Att mata in punktnamnsfält
För att mata in en punkt från en länkad fil i ett Punktnamn fält, gå in i fältet och skriv in punktnamnet. En
länkad punkt som skrivs in i ett punktnamnsfält kopieras över till det aktuella jobbets databas.

Aktiv karta
Kartan är en kraftfull funktion som kan användas för att utföra många uppgifter som även finns tillgängliga i
menysystemet. Man kan länka andra jobb och csv- och txt-filer under inställningarna Länkade filer i
Jobbegenskaper och du kan även bifoga externa filer till Aktiv Karta, antingen från Jobbegenskaper eller från
Kartan genom att använda skärmtangenten Skikt.
Generell Mätning stöder granskningen av följande filer för aktiv karta:
• AutoCAD (ASCII) filer (.dxf)
• ESRI Shapefiler (.shp)
• LandXML-filers (.xml)
• poly linjefiler (.rxl)
• Trimble-vägar (.rxl)
• Digitala terrängmodeller (.dtm .ttm .xml)
Skikt och valbarhet
Filer som stödjer skikt gör det möjligt för dig att styra synlighet och valbarhet i varje skikt. Om det inte finns
några skikt, kan du styra synligheten och valbarheten av hela filen.
Följande filtyper stöder skikt:
• Autocad (ASCII) filer (.dxf)
• LandXML-filer (.xml)
Följande filtyper stöder inte skikt:
• ESRI Shapefiler (.shp)
• poly linjefiler (.rxl)
• Trimble-vägar (.rxl)
• Digitala terrängmodeller (.dtm .ttm)
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Valbara objekt i kartfiler kan användas i följande operationer:
• Navigera till en punkt
• Utsättning - punkter
• Utsättning - linjer
• Utsättning - bågar
• Utsättning - poly linjer
♦ Linjer, bågar och polylinjer i en aktiv karta kan endast väljas för utsättning från kartan.
• Utsättning - offset poly linjer
• Utsättning - Digitala terrängmodeller
♦ För att granska skär- och fyllvärden relativt en DTM måste du aktivera eller göra DTM-filen
valbar.
• Cogo-beräkningar
♦ Tips - Linjer och bågar i en aktiv karta markerade i Kartan kan inte användas i
Cogo-beräkningar.
• Skapa yta och Volymberäkningar
• Granska från kartan
• Skriv in - poly linjer (endast tillgängliga från Generell Mätning).
• Definiera - vägar (endast tillgängliga från Roads).
• Definiera - tunnlar (endast tillgängliga från Tunnels).
Notering - Det går nu att sätta ut polylinjer som finns i DXF- och SHP-filer. De exploderas inte längre till
separata linje- och bågsegment. Om du däremot vill explodera polylinjer ska du aktivera kryssrutan
Explodera polylinjer i Karta / Skikt / Optioner.
Färger på Kartan
Punkter, linjer och bågar i det aktuella jobbet visas i svart.
Aktiva punkter i kartfilerna visas i blått.
Linjer och bågar visas i färger definerade i kartfilen.
Bearbetande objektkodsfärger visas i färgen definierad i Objektkodfilen (endast .fxl-filer från Trimble
Business Center).
Notering - Alla linework-objekt som är kodade vita kommer ritas i svart.
Att överföra och välja kartor
1. Använd hjälpporgrammet Data Transfer eller Microsoft ActiveSync-teknologi för att överföra filer
till kontrollenheten .
2. För att välja en karta att visa på skärmen för Karta gör något av följande:
♦ Välj Jobb / Jobbegenskaper / Aktiv karta.
♦ Slå på Karta -knappen, slå på Upp-skärmtangenten för att komma åt extra
skärmtangentfunktioner och slå sedan på Skikt.
Alla kartfiler visas i en trädlistavy.
Tips - För att lägga till filer från en annan mapp till listan tryck på Lägg till, navigera till rätt mapp,
och välj därefter filen/filerna som ska läggas till.
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3. Föjande tabell visar hur man visar upp, gör valbar, samt deaktiverar aktiva kartfiler och -skikt.
Slå...
+
-

filnamnet

skiktnament

för att utöka filen för att visa alla skikt
för att minimera filen och gömma alla skikt
en gång för att visa alla skikt inom kartfilen
igen för att göra alla skikt inom kartfilen
valbara
igen för att deaktivera alla skikt inom
kartfilen
en gång för att visa alla skikt inom kartfilen
igen för att göra alla skikt inom kartfilen
valbara
igen föra tt deaktivera alla skikt inom
kartfilen
igen för att visa alla skikt inom kartfilen

Alla
igen för att göra alla skikt inom kartfilen valbara
Inga
avvälja alla filer och skikt
När filen laddats, kan du koppla mellan kartvyn och vlj karta-skärmen och sedan välja eller avvälja de skikt
du vill visa.
Föjande tabellen förklarar ikonerna som visas bredvid filnamnen.
Filikon Skiktikon
Ingen ikon
filen är inte vald

-

anger...

-

filen har laddats men det finns inga stödda enheter att visa

-

vissa skikt i kartan är synliga men det går inte att markera något

-

alla skikt med stödda enheter är synliga i kartan men det går inte att markera något

-

vissa skikt är inte synliga i kartan men somliga är både synliga och kan markeras

-

samtliga skikt med stödda enheter är synliga i kartan och några av dem kan även
markeras

-

samtliga skikt med stödda enheter är synliga i kartan och kan markeras

Ingen ikon aktuellt skikt är inte synligt i kartan

-

det finna inga stödda enheter i skiktet att visa

-

aktuella läget är synligt på kartan

-

det akuella skiktet är synligt och valbart i kartan

Noteringar om aktiva kartor
• Endast plankoordinator visas. Om Du inte har definierat en projektion, visas endast punkter lagrade
som plankoordinator.
• Plankoordinater (lokala) kan inte visas om inte indata-transformationen angivits.
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• Om den valda ikonen inte visas intill skiktnamnet, innehåller inte skiktet några objekt som kan väljas
• Ett namn genereras för varje valbart objekt inom kartfilen. De fem första tecknen härstammar från
kartfilens namn, följt av ett mellanslag och ett autogenererat nummer. För DXT- och Shapefiler är
det autogenererade numret linjenumret i originalfilen där objektet är definierat.
• En kod kan genereras för varje valbart objekt inom en kartfil. Detta härstammar från de attribut som
lagras i DXF-filen; ofta är det namn, kod och attribut från objekt i originalfilen.
• Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.
• Kartfiler laddas in i jobbet när kartan öppnas eller när skärmen för kartval öppnas.
• Vissa applikationer använder värden som -9999.999 för att representera null. För att Generell
Mätning ska behandla detta som ett null-värde måste man definiera fältet DXF null elevation korrekt.
Fältet hittar man under Optioner i skärmen för kartval.
Värden anses vara null och de är mindre eller lika med nullhöjdsvärdet. Om till exempel nullhöjden är
-9999 då anses även -9999.999 vara null.
• Man kan visa mer än en karta i taget.
• Kartfunktioner kan göras synliga och valbara, men de kan inte redigeras eller raderas.
• DXF-enheter som kan visas och markeras:
♦ ARC, CIRCLE, INSERT, LINE, POINT, POLYLINE, LWPOLYLINE.
• DXF-enheter som bara kan visas:
♦ 3D FACE, SPLINE, SOLID, ATTRIB, TEXT, MTEXT.
♦ Kontrolltecken: C - diametersymbol, D - gradsymbol, P - plus-/minussymbol, % procentsymbol.
• DXF-filer som inehåller extruderade bågar visas korrekt i kartan man kan inte göras aktiva.
Extruderade bågar bildar en ellipsoid in planvyn och utsättning av ellipser stöds inte.
• LandXML-enheter som stöds:
♦ Punkter (CgPunkt-element), Linjer (Parcel- och PlanFeature-element, Ytor.
• Endast punkter, linjer och ytor som finns i element direkt under det primära LandXML-elementet
stöds.
• Om en yta i en LandXML-fil är för stor för att lagras på kontrollenhetens minne och detta hoppas
över.
• Om det finns ytor som överlappar på kartan kommer den interpolerade höjden vara samma som den
första ytan som returnerade en icke-null höjd (den första ytan i bokstavsordning).
• Stödda formenheter är:
♦ Null shape, Punkt, Polylinje, Polygon, MultiPunkt, PunktZ, PolylinjeZ, PolygonZ,
MultiPunktZ, PunktM, PolylinjeM, PolygonM, MultiPunktM, MultiPatch.

CAD Verktygsfält
CAD-verktygsfältet gör att du kan mäta objektkoder och redigera kodat linje linework från kartan. Detta finns
endast på Trimble Tablet.
Notering - CAD-verktygsfältet finns inte tillgängligt när man använder 3D-kartan. För att använda
CAD-verktygsfältet måste man först stänga av 3D-kartan. Gör detta genom att trycka på skärmtangenten
Optioner i 3D-kartan och rensa därefter kryssrutan 3D-karta. Tryck på Godkänn. Kartan visar nu den
klassiskt 2D-kartan och CAD-verktygsfältet finns tillgängligt.
För att komma åt verktygsfältet kan man göra följande. Verktygsfältet visas på skärmens vänstra sida.
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• Tryck och håll på skärmen för kartan och välj CAD-verktygsfält från genvägsmenyn.
• I kartan trycker man på Optioner och markera därefter kryssrutan för CAD-verktygsfält.
CAD-verktygsfält kan sättas i två olika lägen:
• Mätningsläge
• Ritningsläge
För att växla mellan de olika lägena trycker man på önskad knapp längst upp i CAD-verktygsfältet.
Knapp

Funktion
Växla till Mätningsläge.

Växla till Ritningsläge

Noteringar
• CAD-verktygsfältet kräver ett Objektkodsbibliotek med linje- och styrkoder:
♦ För att mäta eller rita linjer och bågar måste objektkodsbiblioteket innehåll styrkoder för
Starta sammanfoga sekvens and Sammanfoga till namngiven punkt.
♦ För att mäta eller rita bågar måste objektkodsbibliotekt innehålla styrkoder för Starta
tangentiell båge och Avsluta tangentiell båge.
♦ För att lägga till bågar genom att använda objektkoder måste punkterna som omfattar bågen
ha observerats i följd. Det är därför inte alltid möjligt att sammanfoga punkter med bågar.
Mätningsläge
Mätningsläget gör det möjligt att mäta objektkoder inklusive punkter, linjer och tangentiella bågar. Med hjälp
av önskad CAD-knapp och med lämpligt objektkodsbibliotek markerat kan man lägga till linework till kartan
och allt linework kommer att uppdateras med avseende på linjen och styrkoder i objektkodbiblioteket.
Nedan listas de funktioner som stöds:
Knapp

Funktion
Mäta ett punktobjekt.

Mäta ett linjeobjekt.

Starta en ny linje- / bågsekvens.
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Starta en båge.

Avsluta en båge.

Sluta senast uppmätta linje- / bågsekvens.
Kodnamn
Punktnamn

Ange objektkod.
Ange nästa punktnamn

För att mäta en punkt:
1. Tryck på knappn Punktobjekt.
2. Om objektkoden för punkter inte är angiven visat objektkodlistan samtliga punktobjekt.
Välj objektkod från listan. Den här koden sätts nu som den förinställda objektkoden för punkter.
Det går även att tryck på knappen för objektkoden och därefter ange koden.
3. Tryck på Mätning.
För att mäta en linje:
1. Tryck på knappen Linje / Båge.
2. Om objektkoden för linjer inte är angiven visa objektkodlistan samtliga linjeobjekt.
Välj objektkod från listan. Den här koden sätts nu som den förinställda objektkoden för linjer.
Det går även att tryck på knappen för objektkoden och därefter ange koden.
3. Tryck på Mätning. När punkten lagrats börjar eller fortsätter en linjesekvens.
Att mäta en båge:
1. Tryck på knappen Linje / Båge och säkerställ att objektkoden för linjer är angiven.
2. Tryck på Starta båge.
3. Tryck på Mätning. När punkten lagrats återgår Starta Båge till att vara omarkerad.
4. Fortsätt mäta linjeobjekt tills du når bågens slutpunkt.
5. Tryck på Avsluta Båge.
6. Tryck på Mätning. Denna sista lagrade punkt avslutar bågen och Avlsuta Båge återgår till att vara
omarkerad.
Notering - För at mäte övergångspunkter mellan två rygg-mot-rygg bågar trycker man på knappar
Starta båge och Avsluta båge innan man påbörjar mätningen.
För att sluta senast uppmätta linje- / bågsekvens:
• Tryck på Stänga efter ha mätt den sista punkten i linje- / bågsekvensen. Linje- / bågsekvensen sluter sig
med den första punkten i sekvensen. Den sluter sig inte med en linje / båge som lagts till i ritningsläget.
Tips - Det rekommenderas att du stänger en figur omedelbart efter mätning av den sista punkten.
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För att starta en linje- / bågsekvens:
1. Tryck på knappen Linje / Båge och säkerställ att objektkoden för linjer är angiven.
2. Tryck på knappen Starta ny sekvens.
3. Tryck på Mätning. När punkten är lagrad slutar den tidigare linje- / bågsekvensen och en ny sekvens
börjar.
För att ange objektkod:
Tryck på knappen Objektkod och markera önskad objektkod för punkter eller linjer från listan.
Notering - Om jobbet innehåller beskrivningar tryck på knappen Objektkod för att få tillgång till ett formulär
som gör att du kan skriva in koder och beskrivningar.
Tips - Man kan även ange objektkoden genom att markera ett punkt- eller linjeobjekt i kartan som har den
objektkod du vill använda. Tryck därefter på knappen Objektkod.
För att ange nästa punktnamn:
1. Tryck på knappen för Punktnamn.
2. Ange nästa punktnamn och tryck därefter på Godkänn.
Ritningsläge
Ritningsläget gör det möjligt att manuellt lägga till kodat linework. Detta omfattar linjer, bågar och
rygg-mot-rygg bågar. Man kan också radera linework.
Om man i Mätningsläget markerar önskat objektkodsbibliotek kan linework läggas till eller raderas i kartan
och allt linework kommer att uppdateras med avseende på linjen och styrkoder i objektkodbiblioteket.
Följande funktioner stöds:
Knapp

Funktion
Rita ett linjeobjekt

Rita ett bågobjekt.

Starta en ny linje- / bågsekvens.

Starta andra bågen i en rygg-mot-rygg båge.

Radera ett linje- eller bågobjekt.
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Kodnamn
Punktnamn

Ange objektkoden.
Ange nästa punktnamn.

För att rita ett linjeobjekt:
1. Tryck på knappen Lägg till linje.
2. Säkerställ att objektkoden för linjer är korrekt.
3. I kartan, tryck på startpunkten för linjesekvensen du vill skapa.
4. Fortsätt trycka på punkter tills linjesekvensen är klar. När du väljer den efterföljande punkten dras en
linje mellan de två markerade punkterna och den första punkten avmarkeras.
För att rita ett bågobjekt:
1. Tryck på knappen Lägg till båge.
2. Säkerställ att objektkoden för linjer är korrekt.
3. I kartan, tryck på startpunkten för bågen du vill skapa.
4. Fortsätt trycka på punkter tills bågsekvensen är klar. När du väljer den efterföljande punkten dras en
båge från den första punkten med hjälp av alla senare valda punkter. Föregående punkt avmarkeras
allt eftersom bågen ritas.
Notering - För att rita en rygg-mot-rygg båge trycker man på knappen Rygg-mot-rygg båge efter att ha
slutfört den första bågen och innan man väljer den andra punkten i den andra bågen. Knappen återgår till ett
omarkerat läge när den första delen av bågen ritats mellan bågens första och andra punkt.
För att starta en ny linje- / bågsekvens:
1. Tryck på knappen Linjeobjekt och säkerställ att objektkoden för linjer är angiven.
2. Tryck på knappen Starta ny sekvens.
3. I kartan, tryck på startpunkten för den linje / båge som ska skapas. Den föregående linje- /
bågsekvensen avslutas och och en ny sekvens börjar.
För att radera Linework:
1. Markera de objekt du vill radera.
2. Tryck på knappen Radera.
3. Markera från listan de objekt som ska raderas och tryck på Enter.
För att ange objektkoder:
Tryck på knappen Objektkod och markera önskad objektkod för punkter eller linjer från listan.
Notering - Om jobbet innehåller beskrivningar tryck på knappen Objektkod för att få tillgång till ett formulär
som gör att du kan skriva in koder och beskrivningar.
Tips - Man kan även ange objektkoden genom att markera ett punkt- eller linjeobjekt i kartan som har den
objektkod du vill använda. Tryck därefter på knappen Objektkod.
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För att ange nästa punktnamn:
1. Tryck på knappen Punktnamn.
2. Ange nästa punktnamn och trcyk på Godkänn.

Offset Linje
Man kan göra en linje offset på följande sätt:
• horisontellt
• vertikalt
• horisontellt och vertikalt
Notering- Denna funktionen är endast tillgänglig från Kartan.
För att göra en linje offset:
1. Markera den linje som ska göras offset från Kartan.
2. Tryck och håll på kartan och välj Offset linje från menyn.
3. Ange offset-värdet: Använd popup-pilen för att välja lämplig offset-riktning.
4. Tryck på Lagra.

Beräkna Skärning
Man kan beräkna och lagra punkter vid skärning av:
• två linjer
• två bågar
• en linje och en båge
Notering - Denna funktionen är endast tillgänglig från Kartan.
För att beräkna en skärning:
1. Välj från Kartan de två element som ska skära varandra.
2. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Beräkna skärning från menyn.
3. Man kan även ange horisontell och vertikal offset för båda elementen: Använd popup-pilen för att
välja rätt offset-riktning.
4. Välj hur höjden för skärningspunkten ska beräknas. De alternativ som finns varierar beroende på vilka
element som har valts men kan inkludera:
♦ Inget - höjden kommer att bli null.
♦ Linje/Båge 1 - höjden beräknas baserat på den första linjens/bågens lutning.
♦ Linje/Båge 2 - höjden beräknas baserat på den andra linjens/bågens lutning.
♦ Medelvärde - medelvärdet av höjden beräknas baserat på den första och andra linjens/bågens
lutning.
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5. Tryck på Beräkna.
6. Fyll i fälten och tryck på Lagra.
Noteringar
• Riktningen för en horisontell offset är relativ den markerade elementriktningen.
• När en eller båda elementen är en båge beräknas eventuellt två skärningspunkter. Båda lagras.

Att använda ett Kodbibliotek
För att välja en kod i en mätning, välj först det bibliotek som Du vill använda:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper.
2. Tryck på Punktkodlista -knappen och välj den kodlista Du vill använda.
Notering - Kodbibliotek kan inte användas i Beskrivningsfältet.
För att välja en kod från biblioteket:
1. I Kod- fältet, skriv in det första tecknet av den önskade objektkoden. Objektkodlistan filtreras allefter
den typ av kontrollenhet som du använder och Autoavslutningsinställningen.
Trimble-kontrollenhet

TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate/Trimble
Tablet

Trimble CU

Autoavslutning på

Objektkodlistan filtreras alltid i
enlighet med de tecken som du
matar in. När du skriver in ett
tecken, visas den första tillgängliga
koden som börjar med det tecknet.

Du behöver inte sätta
kontrollenheten i alfaläge för att
välja en alfakod.
Objektkodlistan filtreras i enlighet
med de tecken som finns
tillgämnliga på den
kontrollenhetstangent som trycktes.
Exempelvis, om du trycker "2",
filtreras listan på en "2", och de
associerade knappsatstecknen "T",
"U", och "V".
Den första tillgängliga koden som

Autoavslutning
av
Objektkodlistan
filtreras alltid i
enlighet med de
tecken som du
matar in.
Endast det tecken
som du matar in
visas och används
för att filtrera
objektkodlistan.
Programvaran
Generell Mätning
bibehåller den
alfa-. eller
numeriska
isntällningen.
Endast det tecken
som du matar in
visas och används
för att filtrera
objektkodlistan.
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börjar med ett av dessa tecken
visas.
2. För att ytterligare filtrera objektkodlistan, mata en flera tecken. Använd piltangenterna för att bläddra
till önskad kod, eller om den önskade koden redan visas, slå på Enter för att acceptera denna kod och
flytta till nästa fältet.
När du väljer en kod från listan, avaktiveras filtrering och hela objektkodlistan visas, vilket gör att du
kan välja en annan kod.
För att mata in flera koder, välj varje kod i tur och ordning från listan
Om du matar in koder via kontrollenhetens knappsats, mäåste du mata in ett mellanslag efter varje
kod för att visa hela kodlistan igen innan du matar in nästa kod.
Notering - En individuell objektkod får inte innehålla mer än 20 tecken. Däremot är maximalt antal
tecken i ett kodfält 60.
Notering - Om en objektkodlista redan valts för jobbet, kan Du använda koder från listan vid inknappningen
av en notering. Från Noterings- skärmen, tryck Mellanslag för att visa objektskodlistan. Välj en kod från
listan eller skriv några av kodens första bokstäver.
Hur man använder Kodfältet när man använder objektkodbibliotek
Inmatning av objektkod har förbättrats för att göra valet fortare och flexiblare.
Om du använder en punktkodlista när du kommer åt kodfältet på formulärer i Generell Mätning visas
dialogrutan Kodlista med speciella funktioner för att hjälpa dig välja koder från objektkodlistan.
Urvalsförbättringar i kodfältet::
• För att välja hela koden in kodlistfönstret, klicka vart som helst i kodfältet, eller tryck
kontrollenhetens pil vänster eller pil höger när du finns i ett kodfält.
• Ett delval gjort i kodfältet bibehålls i Kodlist -dialogrutan.
När dialogrutan Kodlista dialogrutan är aktiv:
• För att byta koden:
♦ Välj en kod från listan när hela koden markeras (med en ofiltrerad lista)
♦ Välj en kod från listan när markeringen eller markören finns inom en kod (med en filtrerad
lista)
• För att lägga till en kod:
♦ Välj en kod från listan när markören finns vid kodens start eller slut (med en ofiltrerad lista).
Notering - Mellanrum matas automatiskt in för att separera flera koder.
Filtreringsförbättringar i dialogrutan Kodlista :
• Koden filtreras i enlighet med tecknen till vänster om markören eller markeringen.
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• Om markören finns vid början eller slutet av kodfältet och redigering inte är i gång, filtreras inte
kodlistan.
Att använda en pekskärm för att byta ut en kod:
1. Slå i kodfältet. Koden markeras.
2. Använd rullningslisten för att bläddra till den nya koden och slå sedan för att välja den nya kod som
du vill skall ersätta den gamla koden.
3. För att lämna Kodval -dialogrutan, slå Enter.
Att använda en pekskärm för att lägga till en befintlig kod:
1. För att öppna Kodlist -dialogrutan, slå i Kodfältet.
2. För att ta bort markeringen i kodfältet innan du väljer den nya koden, slå vid början eller slutet av
kodfältet.
Generell Mätning fogar automatiskt in mellanrum för att separera flera koder.
Att använda ett tangentbord för att byta ut kod:
1. Tabba fram eller använd piltangenter för att komma till kodfältet.
2. Tryck tangenten som föreställer kodens första tecken. Kodlistan filtreras efter detta första tecken.
3. Beroende på storleken av ditt kodbibliotek, utför ett av följande:
♦ Om den önskade koden inte är synlig tryck tangent(en/erna) som föreställer nästa tecken i
koden för att ytterligare filtrera listan.
♦ Om den önskade koden är synlig, använd piltangenterna för att komma ner till koden, tryck
Enter för att välja koden och tryck sedan Enter igen för att lämna dialogrutan.
Att använda tangentbordet för att lägga till en befintlig kod:
1. För att öppna Kodlist -dialogrutan, tryck pilen höger.
2. För att ta bort markeringen i kodfältet innan du väljer den nya koden, tryck pil höger igen.
Generell Mätning fogar automatiskt in mellanrum för att separara flera koder.
Tips
• För att redigera en befintlig kod, använd piltangenterna för att navigera till rätt läge och använd sedan
bakstegstangenten för att ta bort oösnkade tecken. Alltefter koden modifieras, filtrerar kodlistan
därefter.
• När autoavslutning är avstängd, visas nyligen använda koder längst upp på kodlistan. Flere
inmatningskoder minnes som en enkel inmatning i den sistanvända listan. Detta gör att du snabbt kan
välja nyligen använde koder, speciellet mulitpla kodrimatninar.
• För att mata in en kod som inte finns in biblioteket, men som har en liknande inmatning i bilbioteket,
tryck på mellanslagstangenten för att acceptera den kod som du matar in och inte den från biblioteket
som liknar den. Alternativet, stäng av autoavslutning.

117

När Du använder en objektkod som har attribut, uppmanas Du av Generell Mätning att mata in attributsdatan.
Att använda objektkoder med fördefinierade attribut
Du kan använda punktkodslistor som skapats med hjälp av programmet Trimble Office som till exempel
Trimble Business Center Feature Manager. Objektkoder som har attribut har en attributikon (
) intill
objektkoden i biblioteket.
För att tilldela ett attribut till en punkt:
1. Se först till att en lämplig kodlista tilldelats jobbet. För att göra detta trycker man Jobb /
Jobbegenskaper och därefter trycker man på knappen Punktkodlista för att tilldela jobbet ett bibliotek.
Tryck på Godkänn.
2. Ange punktnamnet och välj en kod med attribut.
3. Tryck på skärmtangenten Attrib och ange attributen för den punkt som mäts.
4. Från samma skärm kan man trycka på Optioner för att välja en förinställd egenskap för attributet. Välj
mellan:
♦ Senast använda
♦ Från bibliotek
För mer information om geotaggning se Geotaggning av bilder.
För att redigera en Kod när en punkt har mätts:
1. Välj Jobb / Granska jobb / Punkthanteraren.
2. Redigera kodfältet för punkten.
Att mäta om punkter som redan har attribut
För att sätta ut och mäta om punkter för vilka Du redan har attributdata:
1. Om jobbet ännu inte finns i Generell Mätning, överför det från programmet Trimble Business Center.
Notering - Överför relevanta objekt och attribut tilsammans med punkterna.
2. Från huvudmenyn, välj Utsättning/ Profilnamn / Punkter.
3. ryck Optionerna och ställ in detaljerna för Utsättningskontrollpunkt:
♦ Ställ in namnfältet för Utsättningkontroll till det givna namnet.
♦ Ställ in kodfältet för Utsättningskontroll till den givna koden.
4. Sätt ut punkterna.
5. Mät Utsättningskontrollpunkten.
Attributdatan för punkten som visas är den attributdata som Du tidigare matade in. Standardvärden i
punktkodslistan används inte. Uppdatera värdena efter behov.
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Ytterligare inställningar
För att konfigurera ytterligare inställningarna när man skapar ett nytt jobb välj Jobb / Nytt jobb / Ytterligare
inställningar. För ett befintligt jobb väljer man Jobb / Jobbegenskaper / Ytterligare inställningar.
Använd Ytterligare inställningare för att konfigurera:
• Beskrivningar
• Lägg till CSV-fil
Beskrivningar
Du kan välja att visa två extra beskrivnnigsfält i många funktioner inom Generell Mätning.
Beskrivningsfälten liknar kodfälten därför att de gör det möjligt för dig att lägga till ytterligare information till
datan, De använder inte objektkodbibkliotek, och de stödjer inte attribut.
Beskrivningsfältdatan finns tillgänglig i Trimble DC-filer som Noteringsregistreringar.
Du kan även använda Exportera Fasta formatfiler eller Exportera anpassade formatfiler för att exportera datan
som lagrats i beskrivningsfälten.
För att aktivera och anpassa beskrivningsfälten:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper.
2. Tryck på knappen för Beskrivningar.
3. Välj kryssrutan för Använd beskrivningar .
4. Vid behov, mata in ett nytt namn för Beskrivning 1 etikett och Beskrivning 2 etikett.
5. Slå på Acceptera .
När de tillagda beskrivningsfälte är aktiverade, är de tillgängliga i följande objekt i Generell Mätning:
• Stationsetablering
• Mät detalj
• Mät koder
• Kontinuerlig detalj
• Utsättning
• Punkthanterare
• Granska jobb
• Mata in punkt, linje, båge
• Beräkna punkt
• Beräkna medelvärde
• Transformationer
• Polygontåg
• Wildcard-sökning
Vart och ett av de två beskrivna fälten kommer ihåg beskrivningarna som inmatats. För att visa bunten med
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förut använda beskrivningar, slå på pilen i beskrivningsfältet.
Bunten beskrivningar är unik för varje beskrivningsfält. Bunten beskrivningar lagras till
[descriptions.xml]-filen i mappen [Systemfiler] på kontrollenheten. Det kan redigeras med en textredigerare
och kan kopieras till en annan kontrollenhet.
Lägg till CSV-Fil
Man kan lägga uppmätta punkter till en CSV-fil med Mät detaljpunkt eller Mät satser. För att göra detta:
1. Välj Aktivera.
2. I fältet CSV-filnamn ange ett filnamn eller använd knappen för mappar för att välja en fil. Som
standard lagras CSV-filen i användarens mapp.
Tips - Denna option kan användas för att skapa en fil med kontrollpunkter.

Mediafiler
Mediefiler, till exempel bilder kan:
• Laddas upp som en fil
• Tas med den inbyggda kameran som finns på följande kontrollenheter:
♦ Trimble TSC3
♦ Trimble Slate Kontrollenhet
♦ Trimble Geo7X
♦ Trimble GeoXR
♦ Trimble Tablet
• Tas med instrument med Trimble VISION (TM) teknologi
• Tas med en digitalkamera som har:
♦ Ricoh Caplio 500SE-W via Wi-Fi
♦ Ricoh Caplio 500SE-W via BlueTooth
♦ SDHC-kompatible digitalkamera via Wi-Fi
Mediafiler kan länkas till:
• Ett attribut. Mediafilens namn anges automatiskt till fältet Filnamnsattribut om en bild tas med:
♦ Den inbyggda kameran som finns på följande kontrollenheter:
◊ Trimble TSC3
◊ Trimble Slate Kontrollenhet
◊ Trimble Geo7X
◊ Trimble GeoXR
◊ Trimble Tablet
♦ Ett instrument med Trimble VISION teknologi
♦ En digitalkamera som har:
◊ Ricoh Caplio 500SE-W via Wi-Fi
◊ Ricoh Caplio 500SE-W via BlueTooth

120

◊ SDHC-kompatible digitalkamera via Wi-Fi
♦ eller när en .jpg/.jpeg-bild har lagts i [\Mina Dokument] på kontrollenheten.
• Ett jobb
• En punkt i ett jobb
Notering - Bilder som tagits med ett instrument med Trimble VISION™ sparas i den aktuella
projektmappen. Bilder som tagits med kontrollenhetens inbyggda kamera eller en digitalkamera sparas
vanligen till mappen My Pictures (Mina Bilder). Ibland kan man ändra målmapp dit bilderna sparas, men
Trimble rekommenderar att du sparar filerna i My Pictures (Mina Bilder). Programmet Trimble Access
övervakar denna mapp och flyttar bilder sparade däri till den aktuella projektmappen. Om filerna sparats i en
annan mapp upptäcker inte programmet när nya filer läggs in och kan inte flytta dem. Att lagra alla bilder i
den aktuella projektmappen gör att det blir lättare att ladda ner med Trimble Business Center och AccessSync.
Det innebär även att man kan länka bilder med punkter, jobb och attribut.
Geotagga en bild
Geotaggning innebär att man i olika medier, såsom bilder, lägger till metadata om den geografiska positionen.
Metadata innehåller WGS-84 latitud, longitud och höjd, som finns på EXIF-sidhuvudet på bilden (EXIF =
Exchangeable Image File Format). Den geotaggade bilden kan användas i Trimble Business Center, Trimble
Connected Community och andra tredjepartsapplikationer. Geotagging tilldelas JPEG-bilder länkade som en
fil eller som ett bildattribut till en punkt och det krävs att jobbet har ett koordinatsystem.
Positionen som skrivs till bilden tillhandahålls från antingen:
• GPS:en på kontrollenheten
• GNSS-mottagaren, eller konventionellt instrument ansluten till kontrollenheten.
Geotaggning med kontrollenhetens GPS
Geotaggning stöds för positioner tagna med GPS-enheter på följande kontrollenheter:
• Trimble TSC3
• Trimble Slate Kontrollenhet
• Trimble Tablet
Notering - Trots att Geo7X/GeoXR har en GNSS kan bilder endast geotaggas om positionen tagits
med en ansluten Trimble GNSS-mottagare. För mer information se nedan.
För att aktivera geotaggning på en Trimble TSC3:
1. Tryck på (Fn + 1).
2. Tryck på [Menu], bläddra ner och tryck på [Geotaggning].
3. Konfigurera inställningarna för [Geotaggning], [GPS Power] och [Font]. För ytterligare information
se manualen för TSC3.
Geotaggning kan antingen vara vid Exif-rubriken, som text på bilden eller båda.
4. Tryck två gånger på [OK].
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För att aktivera geotaggning på Trimble Slate Kontrollenhet:
1. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
Tips - För att kunna öppna kameran oberoende av vart du befinner dig i Trimble Access kan man
lägga till ett kommando i listan Favoriter eller skapa en egen App-knapp.
2. Tryck på skärmen och därefter på uppåtpilen
för att visa popup-menyn.
3. Tryck på
för at komma till kamerainställningar och därefter på
för att öppna meyn [Image
tagging].
4. Välj [Date] och [GPS] för att konfigurera geotaggning. För mer information se manualen för Trimble
Slate Kontrollenhet.
5. Tryck på [X] för att spara konfigureringen och avsluta.
För att aktivera geotaggning på en Trimble Tablet:
1. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
Tips - För att kunna öppna kameran oberoende av vart du befinner dig i Trimble Access kan man
lägga till ett kommando i listan Favoriter eller skapa en egen App-knapp.
2. Tryck på skärmen och därefter på uppåtpilen
för att visa popup-menyn.
3. Tryck på
för at komma till kamerainställningar och därefter på
för att öppna meyn [Image
tagging].
4. Välj [Date] och [GPS] för att konfigurera geotaggning. För mer information se manualen för Trimble
Tablet.
5. Tryck på [X] för att spara konfigureringen och avsluta.
Geotaggning med en GNSS-mottagare eller ett konventionellt instrument anslutet till kontrollenheten
Gör följande för att konfigurera geotaggning med en position från en GNSS-mottagare eller ett konventionellt
instrument anslutet till kontrollenheten:
1. Från menyn Generell Mätning, välj Jobb / Jobbegenskaper.
2. Tryck på knappen för Mediafil.
3. Välj Geotagga bilder. Geotaggning stöder bara bilder länkade till Föregående punkt Nästa punkt eller
Punktnamn.
4. Slå på Acceptera .
För att aktivera geotaggning:
1. Ange en objektkod med ett filattribut och tryck på Attrib.
2. Tryck på skärmtangenten Optioner och välj Geotagga bilder.
För att Geotagga en bild efter att den har lagts till en punkt, måste man göra så här:
1. Lägga till en till bild, tryck Lagra och därefter på Godkänn.
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2. Lägga till en föregående bild, välj geotaggning, tryck på Lagra och därefter på Godkänn.
Det går inte att ta bort geotaggningsinformation från en bild.
Noteringar
• Aktivering av geotaggning i Trimble Access aktiverar inte geotaggningsfunktioner i operativsystemet
för inbyggda kameror på TSC3, Geo7X, GeoXR, Slate, och Trimble Tablet.
• Om man använder en digitalkamera som stöder geotaggning och om geotaggning i Trimble Access
inte är aktiverat kommer den metadata som adderas till bilden vara för kamerans position och inte för
den uppmätta punkten.
• Om man använder en digitalkamera som stöder geotaggning och om geotaggning i Trimble Access är
aktiverat kommer den metadata som adderas till bilden vara för den uppmätta punktens position och
inte för kameran.

Använda en Kamera för att ta en Bild
Bilder kan tas med:
• Trimble TSC3
• Trimble Slate Kontrollenhet
• Trimble GeoXR
• Trimble Tablet
• Trimble Trimble VX Spatial Station
• Trimble S Series total station med tekniken Trimble VISION
Bilder kan även tas med en digitalkamera som innehåller:
• Ricoh Caplio 500SE-W via BlueTooth
• Ricoh Caplio 500SE-W via Wi-Fi
• SDHC-kompatible digitalkamera via Wi-Fi
Som standard lagras bilderna i samma mapp som jobbet.
Om man vill ange en annan mapp för bilder som överförs via Wi-Fi ska man trycka Inställningar / Anslut /
Wi-Fi bildöverföring.
Tips
• Mediafiler (bilder) som tagits med en separat digitalkamera, eller med kontrollenheten eller
instrumentets inbyggda kamera kan länkas till ett attribut, ett jobb eller en punkt i ett jobb. Se Länka
Mediafiler.
• För att kunna öppna kameran oberoende av vart du befinner dig i Trimble Access kan man lägga till
ett kommando i listan Favoriter eller skapa en egen App-knapp.
Använda en TSC3-kontrollenhet för att ta bilder
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1. Tryck (Fn + 1) eller från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
2. Tryck på Meny för att, om det behövs, konfigurera kamerainställningarna. Zoomfaktorvärdet som
visas beror på vald upplösning. Se manualen för TSC3-kontrollenheten för mer information.
3. Placera kontrollenheten för att ta en bild och tryck sedan lätt på avtryckarknappen (Enter på
kontrollenhetens navigeringsknapp) för att fokusera och ta därefter bilden.
4. För att stänga av kameran tryck två gånger på OK.
Använda en Trimble Slate Kontrollenhet för att ta bilder
1. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
2. Tryck på skärmen och därefter på uppåtpilen
för att, om det behövs, konfigurera
kamerainställningarna. För ytterligare information se manualen för Trimble Slate Kontrollenhet.
3. Placera kontrollenheten för att ta en bild och tryck sedan på knappen
.
4. För att stänga av kameran tryck på skärmen och därefter [X].
Använda en Geo7X/GeoXR för att ta bilder
1. Tryck på kameraknappen eller från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
2. Tryck på Meny för att om det behövs konfigurera kamerainställningarna. Zoomfaktorvärdet som visas
beror på vald upplösning. Se manualen för Geo7X / GeoXR kontrollenheterna för mer information.
3. Placera kontrollenheten för att ta en bild och tryck sedan lätt på avtryckarknappen (Enter på
kontrollenhetens navigeringsknapp) för att fokusera och ta därefter bilden.
4. Tryck på OK för att stänga av kameran.
För att ta bilder med andra generationens Trimble Tablet
1. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
2. Tryck på skärmen och därefter på uppåtpilen
för att, om det behövs, konfigurera
kamerainställningarna. För ytterligare information se manualen för Trimble Tablet.
3. Placera kontrollenheten för att ta en bild och tryck sedan på knappen
eller tryck på knappen OK
på kontrollenheten.
4. För att stänga av kameran, tryck på skärmen och därefter på [X].
För att ta bilder med första generationens Trimble Tablet
1. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument / Kamera.
2. Tryck på kamerainställningarna längst ner på skärmen för att, om det behövs, konfigura
inställningarna. För ytterligare information se manualen för Trimble Tablet.
3. Positionera kontrollenheten för att ta en bild och tryck sedan på knappen
eller tryck på
kontrollenhetens röda knapp.
4. För att stäng av kameran trycker man på skärmen och därefter på [X].
Använda ett instrument med Trimble VISION teknologi för att ta bilder
1. Anslut till instrumentet.
2. Gör något av följande för att komma åt optionen Video:
♦ Från huvudmenyn klicka Instrument / Video .
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♦ Tryck på Instrumentikonen i statusfältet och sedan på Video på skärmen för
Instrumentfunktioner.
3. Tryck på knappen för snapshot-optioner
och ställ in bildegenskaper. Se Video för ytterligare
information om bildegenskaper.
4. Tryck på skärmens kameratangent
för att ta bilden.
Notering - Skärmens kameratangent varierar beroende på zoominställningar. Se Video för ytterligare
information.
5. Tryck på Lagra för att spara bilden.
Se Video för information om Trimble VISION teknolgi.
Använda Trimble VX Spatial Station för att ta en bild med funktionen panorama
1. Anslut till instrumentet.
2. Från menyn Mätning välj Skanna.
3. Definiera arean som ska skannas. Se Skanning för mer information.
4. Tryck på knappen för Panorama
för att:
♦ Ställa in Bildstorlek
♦ Ställa in Komprimering
♦ Ställa in Låst exponering
♦ Ange Bildöverlappning
5. Tryck på Start för att börja ta bilder.
6. Tryck på Avsluta när samtliga bilder tagits.
Se Video för information om Trimble VISION teknolgi.
Använda ett Trimble S Series total station med Trimble VISION teknologi för att ta en bild med
funktionen panorama
1. Anslut till instrumentet.
2. Från menyn Instrument välj Panorama.
3. Definiera arean för panoramat. Se Panorama för mer information.
4. Tryck på Start för att:
♦ Ställa in Bildstorlek
♦ Ställa in Komprimering
♦ Ställa in Låst exponering
♦ Ange Bildöverlappning
5. Tryck på Start för att börja ta bilder.
6. Tryck på Avsluta när samtliga bilder tagits.
Se Video för information om Trimble VISION teknolgi.
Trådlösa kameror som stöds
Med vissa digitalkameror går det att ta fotografier och sedan trådlöst överföra de till kontrollenheten.
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Det går att använda Bluetooth- eller Wi-Fi-teknologi för att trådlöst överföra bilder. Det kan vara svårare att
ansluta Wi-Fi men det går fortare att överföra filer. Generellt är det enklare att ansluta Bluetooth men
filöverföringen är långsammare.
Kamera
Ricoh Caplio 500SE-W
Ricoh Caplio 500SE-W
SDHC kompatibel digitalkamera

Trådlös Teknologi Protokoll
Wi-Fi
FTP
Bluetooth
Bluetooth
Wi-Fi
Eye-Fi

Notering - Det går att ansluta en kontrollenhet som har Bluetooth till en digitalkamera med Bluetooth, eller
ansluta en kontrollenhet som har Wi-Fi till en digitalkamera med Bluetooth.
Om bilden inte överförs inom ett par minuter, stäng av kameran och slå sedan på den igen. Detta gör att kortet
Eye-Fi-SDHC startar om överförsprocessen.
För att använda en Wi-Fi-anslutning till en kamera samtidigt som en Internet-anslutning med Bluetooth till
en extern telefon måste man först skapa Internet-anslutningen (med Internet-inställningar) och därefter skapa
kameraanslutningen.
Installera Ricoh Caplio 500SE-W genom att använda Bluetooth-anslutning
För att få optimal filöverföring med en Bluetooth-anslutning se till att rätt inställningar är konfigurerade på
kameran:
1. Tryck [Meny/OK] när du är i läget fotografering för att se menyn för inställningarna för fotografering
[SHTG STGS].
2. Tryck på höger piltangent för att välja den utökade menyn för inställningar [EXP SET].
3. Tryck på upp- eller nerpil för att vara säker på att menyposterna är konfigurerade enligt följande:
Menypost
BT Auto Conn
Master/Slave
Image File Size
Auto Del
Quick Send Mode
Change COM

Inställning
Off
Master
160
Off
2 Touch
BT

Tips - Att överföra stora bilder med en Bluetooth-anslutning kan ta lång tid. För snabbare filöverföring från
kameran till kontrollenheten sätt [Bild Filstorlek] till det minsta värdet. Detta gör att en liten bild med samma
namn som originalfilen överförs till kontrollenheten vilket gör det möjligt att länka bilden till jobbet. På
kontoret kan man senare kopiera filerna från kameran till datamappen vilket ersätter bilderna som överfördes
från kontrollenheten. Ändra inte bildnamnen på kontrollenheten. Om man sätter [Läge Skicka Snabbt] till
[1Touch] kommer inte [Bild Filstorlek] tillämpas och bilden i full storlek överförs vilket gör överföringen
långsammare.
Sätta upp en Wi-Fi-anslutning mellan kontrollenheten och kameran
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• För ytterligare information se Trimble Handhelds Running Windows Mobile Version 5.0 Software:
Connecting a Ricoh Caplio 500SE-W Camera.
Konfigurera en Trimble Tablet att fungera med en SDHC-kompatibel digitalkamera
Notering - Eventuellt fungerar inte bildöverföring via WiFi på en dator som inte är en Trimble Tablet. Se
manualen som bifogades med din dator.
För att kommunicera med en SDHC-kompatibel digitalkamera måste man välja bildöverföring via Wi-Fi när
man installerar programmet Trimble Access med Trimble Access Installation Manager. När programmet och
licensen för Wi-Fi-bildöverföring är installerat kommer en konfigurationsguide konfigurera och para kortet
Eye-Fi till kontrollenheten. Eftersom Wi-Fi-anslutningen eventuellt används för åtkomst av Internet, måste
du manuellt konfigurera Wi-Fi-inställningarna varje gång du växlar mellan bildöverföring och
Internet-användning.
Manuellt växla till Wi-Fi-bildöverföring:
1. Från huvudmenyn i Trimble Access, tryck på Inställningar / Anslut / Wi-Fi-bildöverföring.
2. Om dialogen Kontroll av Användarkonto visas tryck på Ja.
3. Från fönstret för Wi-Fi bildöverföring välj fliken för Inställningar.
4. Tryck på Wi-Fi nätverk för att öppna dialogen Nätverk och Delningscenter.
5. Tryck på Anslut eller koppla ner eller Anslut till ett nätverk (om ingen anslutning har upprättats). Från
popup-listan över trådlösa nätverksanslutningar markerar du serienumret för din Trimble tablet.
6. Tryck på Anslut för att växla till nätverket för Wi-Fi-bildöverföring.
7. Stäng dialogen Nätverk och Delningscenter.
8. Från rullgardinsmenyn Läge Wi-Fi-adapter markera Anslut till ad hoc-nätverk.
9. Stäng ner Wi-Fi bildöverföring. När dialogen Ställ in Nätverksplats visas välj [Publikt].
Du är nu konfigurerad för att ta och trådlöst överföra bilder.
För att återgå till föregående nätverk:
1. Från huvudmenyn i Trimble Access, tryck på Inställningar / Anslut / Wi-Fi-bildöverföring.
2. Om dialogen Kontroll av Användarkonto visas tryck på Ja.
3. Från fönstret för Wi-Fi-bildöverföring välj fliken för Inställningar.
4. Tryck på Wi-Fi nätverk för att öppna dialogen Nätverk och Delningscenter.
5. Tryck på Anslut eller koppla ner eller Anslut till ett nätverk (om ingen anslutning har upprättats). Från
popup-listan över trådlösa nätverksanslutningar markerar föregående nätverk.
6. För att återgå till föregående nätverk tryck på Anslut.
7. Stäng dialogen Nätverk och Delningscenter.
8. Från rullgardinsmenyn Läge Wi-Fi-adapter markera Anslut till infrastrukturnätverk.
9. Stäng ner Wi-Fi bildöverföring.
Konfigurera en kontrollenhet (inte Tablet) att fungera med en SDHC-kompatibel digitalkamera
För att konfigurera en kontrollenhet med Wi-Fi, inte Tablet , att kommunicera med en SDHC-kompatibel
digitalkamera måste man välja Wi-Fi-bildöverföring när man installerar programmet Trimble Access med
Trimble Access Installation Manager. När programmet och licensen för Wi-Fi-bildöverföring är installerat
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kommer en konfigurationsguide konfigurera och para kortet Eye-Fi till kontrollenheten.
För att aktivera Wi-Fi-bildöverföring på kontrollenheten:
1. Från huvudmenyn i Trimble Access, tryck på Inställningar / Anslut / Wi-Fi-bildöverföring.
2. Från fönstret för Wi-Fi-bildöverföring välj fliken för Inställningar.
3. Tryck på Aktivera Wi-Fi.
4. Från rullgardingslistan Läge Wi-Fi adapter välj Anslut till ad-hoc-nätverk.
5. Tryck på Avsluta.

Länka Mediafiler
Mediafiler kan länkas till:
• Ett attribut
• Ett jobb
• En punkt i ett jobb
Länka mediafiler till ett attribut
Använd fältet Filnamnsattribut för att länka ett filnamn till ett attribut. Man kan använda filnamnsattribut till
vilka filtyper som helst men särskilt när man länkar .jpg-/.jpeg-fotografier.
Fältet Filnamnsattribut innehåller knappen Sök (

) som gör det möjligt att:

• Hitta och välja ett filnamn som ett attribut.
• Granska en jpg- eller jpeg-fil vilken var inskriven i attributfältet.
Fältet Filnamnsattribut upptäcker när en bild tagits med:
• En Trimble-kontrollenhet med inbygga kamera
• Ett instrument med Trimble VISION teknologi
• En digitalkamera som har:
♦ Ricoh Caplio 500SE-W via Wi-Fi
♦ Ricoh Caplio 500SE-W via BlueTooth
♦ SDHC-kompatible digitalkamera via Wi-Fi
• Eller när en .jpg/.jpeg-bild har lagts i [\Mina Dokument] på kontrollenheten.
Om en bild upptäcks anges filnamnet automatiskt till fältet Filnamnsattribut.
Om det finns flera fält för Filnamnsattribut kommer filnamnet skrivas in i det markerade fältet. Alternativt
kan man trycka på knappen Sök
för att öppna en dialogruta och därefter göra något av följande för att
välja den fil man vill ha:
• Tryck på filen.
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• Använd piltangenten för att markera filen och tryck sedan på OK.
• Om man väljer en .jpg-/.jpeg-fil tryck och håll ner pekpennan på filen och välj senare
Förhandsgranska. Tryck på Välj för att markera filen eller tryck på Föreg. eller Nästa för att
förhandsgranska en annan fil.
Om man väljer en .jpg-/.jpeg-fil blir optionen att Granska den valda filen tillgänglig från knappen Sök. För
att ändra markeringen tryck
och tryck sedan på Välj fil.
När man valt en bild från en mapp blir den förinställd vid nästa tillfälle man väljer en bild.
När man väljer en fil är de tillgängliga "tryck och håll" optionerna: Välj, Förhandsgranska, Klipp ut, Kopiera,
Klistra in, Byt namn, Radera, Skapa mapp, och Egenskaper.
Notering - Man bör inte byta namn på en fil när man bifogat den till en observation. Filer som har döpts efter
de bifogats laddas inte ner med jobbet.
Tips
• För att sortera en kolumn i stigande eller fallande ordning tryck på kolumnrubriken.
• En pil bredvid kolumntiteln indikerar sorteringsordningen.
• För att snabbt markera den senaste filen sortera på Ändrade datum och tid. Om den äldsta filen visas
högst upp på listan tryck på Ändrade igen för att få sorteringen i omvänd ordning.
Noteringar
• Objektkoder skapade med hjälp av Generell Mätning har inga attibut som associeras med dem.
Använda en Trimble-kontrollenhet med inbyggd kamera för att ta bilder från attributformuläret
1. Skriv in objektkod med ett filattribut och tryck sedan Attrib.
Om kryssrutan Granska innan lagring i skärmen Optioner för Mät punkt är aktiverad visas
attributsformuläret automatiskt när du lagrar punkten.
2. Tryck på
i attributsformuläret för att ta en bild med den inbyggda kameran. Det går även att
trycka på kontrollenhetens knapp för att ta bilden. Se Använda en Kamera för att ta en Bild.
3. Bildnamnet skrivs automatiskt in i fältet filattribut. Om det behövs kan man granska bilden tryck på
Sök
och välj sedan Granska Tryck på Lagra för att spara attributen.
Notering - För att bildnamn ska skrivas in automatiskt måste bilderna lagras i standardmappen
(MyPictures).
Använda ett instrument med Trimble VISION teknologi för att ta bilder
Använd instrumentet för att ta bilder och automatiskt länka dem till fältet Filnamnsattribut. Detta kan man
göra från attributformuläret eller från videoskärmen.
• Man kan använda skärmtangenten Ta bild

.
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• Man kan använda optionen Snapshot på mätning i videoskärmen för att mäta punkter och automatiskt
lägga till bildnamnet i fältet Filnamnsattribut.
Använda ett instrument med Trimble VISION teknologi för att ta bilder från attributsformuläret
1. Anslut till instrumentet.
2. Skriv in objektkod med ett filattribut och tryck sedan Attrib.
3. Tryck på
för att ta en bild:
♦ Om videofönstret inte redan var öppet, öppnas det nu. Ställ in bildkvalitet och
zoominställningar och ta därefter bilden. När bilden är tagen tryck på Lagra. För att återgå till
attributformuläret tryck på Esc eller Växla till.
♦ Om videofönstret är öppet i bakgrunden kommer en bild automatiskt att tas med nuvarnade
videoinställningar. När bilden är tagen tryck på Lagra.
5. Bildnamnet skrivs automatiskt in i fältet filattribut. Om det behövs kan man granska bilden tryck på
Sök
och välj sedan Granska Tryck på Lagra för att spara attributen.
Använda ett instrument med Trimble VISION och Snapshot på mätning
1. Anslut till instrumentet.
2. Tryck på knappen för snapshot- optioner
och ställ in bildegenskaper.
3. Tryck på Optioner och kontrollera att Snapshot på mätning är aktiverad. För att få instrumentets
hårkors på bilden ska man markera kryssrutan Lägg till hårkort till Snapshot. Välj hårkorsets färg i
fältet Färg för övertäckning. Ställ in övriga optioner och tryck sedan på Godkänn.
4. I videofönstret, rikta mot målet och tryck på Mät. Ställ in objektkod och tryck sedan på Attrib.
Attributformuläret visas och bilden tas automatiskt med filnamnet inskrivet i fältet filattribut.
♦ Om det finns flera fält för Filnamnsattribut kommer filnamnet skrivas in i det markerade
fältet.
♦ Om flera koder har skrivits in för en punkt kommer ett attibutsformulär visas för varje kod
med attribut. Bilden kommer att tas när det första fältet för filattribut visas.
5. Tryck på Lagra för att spara attributen och återgå till videofönstret.
Ställa in optionen för standardinställda attribut
Det går att konfigurera Generell Mätning att förinställt använda attributen Senast använd. För att göra detta
tryck på Optioner (tillgängliga när attributen visas) och sätt sedan fältet Standardinställda attribut till Senast
använd.
Det går att konfigurera Generell Mätning att förinställt använda attribut från Punktkodlistan. För att göra detta
tryck på Optioner (tillgängliga när attributen visas) och sätt sedan fältet Standardinställda attribut till Från
bibliotek.
Notering - Man måste först konfigurera de standardinställda attributen i Punktkodlistan annars blir
standardvärdena null.
Använda en digitalkamera för att ta bilder
Med vissa digitalkameror går det att ta fotografier och sedan trådlöst överföra de till kontrollenheten. När man
använder en punktkodslista med filnamnsattribut går det att förhandsgranska och associera bildfilerna som
attribut till en objektskod.
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Det går att ansluta en kontrollenhet som har Bluetooth till en digitalkamera med Bluetooth, eller ansluta en
kontrollenhet som har Wi-Fi till en digitalkamera med Bluetooth.
Skicka filer från en Ricoh Caplio 500SE-W kamera med Bluetooth
Första gången man överför filer till en särskild kontrollenhet:
1. Ta bilden som ska överföras.
2. Tryck på [Playback] för att granska bilden.
3. Tryck [MENY/OK] för att se menyn Playback Inställningar [PLBK STGS].
4. Tryck på nerpilen för att komma åt menyn [FILE SEND].
5. Tryck på högerpilen för att se en lista över tillgängliga Bluetooth-enheter att skicka bilder till. Om
det inte finns några enheter lagrade på kameran kommer följande meddelande visas [ The destination
not registered. Search Destination? ] Välj [Yes].
6. Välj den kontrollenhet som filen ska skickas till och tryck sedan [OK].
7. Välj [SEND ONE] och tryck därefter [OK] för att skicka bilden.
8. Filen skickas till kontrollenheten. Vid förfrågan, godkänn filen på kontrollenheten. Filen sparas i
mappen [\Min enhet\Mina Dokument].
9. Filnamnet skrivs in automatiskt i fältet Filnamnsattribut (om attributfältet har fokus när bilden visas).
Om det finns flera fält för Filnamnsattribut kommer filnamnet skrivas in i det markerade fältet.
Alternativt kan man trycka på knappen Sök
och därefter trycka på Välj fil.
Om man överför en fil till en kontrollenhet med en Bluetooth-anslutning kan man använda [Quick Send
Mode] för att skicka filer till samma kontrollenhet.
För optimal filöverföring använd [2 Touch Quick Send Mode]:
1. Ta bilden som ska överföras.
2. Tryck på [Snabbgranskning].
3. Tryck på [OK] för att skicka bilden. Kameran ansluter till den senast använda enheten och därefter
skickas bilden.
4. Filnamnet skrivs in automatiskt i fältet Filnamnsattribut (om attributfältet har fokus när bilden visas).
Om det finns flera fält för Filnamnsattribut kommer filnamnet skrivas in i det markerade fältet.
Alternativt kan man trycka på knappen Sök
och därefter trycka på Välj fil.
Notering - Om man sätter [Quick Send Mode] till [1Touch] kommer inte [Image File Size] tillämpas och
bilden i full storlek överförs vilket gör överföringen långsammare.
Sätta upp en Wi-Fi-anslutning mellan kontrollenheten och kameran
• För ytterligare information se Trimble Handhelds Running Windows Mobile Version 5.0 Software:
Connecting a Ricoh Caplio 500SE-W Camera.
Länka mediafiler till ett jobb eller en punkt
Gör följande för att ta en bild med en Trimble-kontrollenhet och därefter länka den till jobbet eller en punkt i
jobbet:
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1. Använd kontrollenheten för att ta bilden. Från menyn Generell Mätning, tryck på Instrument /
Kamera.
Tips
♦ Se Kameror för mer information hur man konfigurerar kameran för respektive kontrollenhet.
♦ Tips - För att kunna öppna kameran oberoende av vart du befinner dig i Trimble Access kan
man lägga till ett kommando i listan Favoriter eller skapa en egen App-knapp.
2. Om optionen Visa med ny mediafil markerades när Media-filen konfigurerades syns skärmen för
mediefiler som visar en miniatyrbild av bilden. Detta gör det möjligt att ändra metoden Länka till och
punktnamnet om man länkar baserat på punktnamn.
Tryck på Godkänn för att länka bilden.
3. Använd optionen Geotagga bilder för att åsidosätta konfigureringen av geotagga bilder för Mediafilen
(endast för denna bilden).
4. Tryck på Godkänn för att länka bilden.
5. Bilden är nu länkad enligt inställningen i optionen Länka till.
Konfigurering av Mediafil
Gör följande för att konfigurera hur en mediefil är länkad till ett jobb eller en punkt i ett jobb:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper.
2. Tryck på knappen för Mediafil.
3. Från optionen Länka till välj hur bilden ska länkas. Välj från:
♦ Jobb - länkad till jobbet
♦ Föregående punkt - länkad till den senast lagrade punkten
♦ Nästa punkt - länkad till nästa punkt som ska lagras
♦ Punkt - länkad till punkten angiven i fältet Punktnamn
♦ Ingen - bilden sparas i mappen användarnamn men är inte länkad till ett jobb eller en punkt
Notering - Mediafilen sparas alltid i mappen för användarnamn oavsett länkningsoption.
4. Markera optionen Visa med ny mediafil för att visa skärmen för mediefiler. Detta gör det möjligt att
ändra metoden Länka till och punktnamnet om man länkar baserat på punktnamn.
5. Om optionen Länka till var satt till Föregående punkt, Nästa punkt eller Punktnamn kan man välja
Geotagga bilder. Se Geotaggning för mer information.
6. Slå på Acceptera .

Att kopiera mellan jobb
Man kan kopiera följande saker från ett jobb till ett annat på kontrollenheten:
• Inpassning
• Alla kontrollpunkter
• Inpassning och kontroll
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• Lokala transformationer
• Punkter
För att göra detta:
1. Välj Filer / Kopiera mellan jobb.
2. Välj var och en av dessa poster:
♦ ett jobbnamn i fältet Jobb att kopiera från.
♦ ett jobbnamn i fältet Jobb att kopiera till.
♦ posterna som skall kopieras i Kopiera-fältet.
Om Du väljer kryssrutan för Kopiera dubblettpunkter, visas optionen Skriv över.
3. Om du vill kopiera dubblettpunkter, och skriva över och radera de duplicerade punkterna i det jobb
som Du kopierar till, välj de passande kryssrutorna.
4. När Kopierings-fältet är inställt på Punkter, blir olika punktvalsoptioner tillgängliga i Välj
punkt-menyn. Välj en passande option.
När Du kopierar punkter mellan jobb, se till att punkterna Du kopierar använder samma koordinatsystem som
det jobb som filerna importeras till.
När man kopierar Lokala transformationer mellan jobb kopieras alla transformationer och de kopierade
transformationerna går inte att redigera. För att ändra eller uppdatera en kopierad transformation kan man
uppdatera den ursprungliga transformationen och därefter kopiera den igen.
Notering - Du kan bara kopiera information mellan jobb som finns i den aktuella projektmappen. Om filerna
som du vill kopiera data mellan inte är tillgängliga, använd Jobb öppna för att ändra den nuvarande
projektmappen eller använd Utforskaren för att kopiera filerna till den aktuella projektmappen.
För att skapa ett nytt job med alla grundinställningarna (omfattande Koordinatsystem-inställningar) från ett
jobb, se Jobboperationer .

Importera / Exportera meny
Denna meny låter dig skicka och ta emot data till och från en annan enhet, exportera och importera fasta
formatfiler, exporera och importera anpassase formatfiler samt överföra filer mellan kontrollenheter.
För ytterligare information se:
Skicka och ta emot data till och från en annan enhet
Exportera fasta formatfiler
Importera fasta formatfiler
Exportera anpassade formatfiler
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Importera anpassade formatfiler

Att skicka och ta emot ASCII-data mellan externa enheter
Detta avsnitt visar hur man använder Skicka data till en annan enhet och Mottaga data från en annan enhet
-funktionen i Generell Mätning. Använd dessa funktioner för att överföra punktnamn, punktkoder, och
plankoordinator in ASCII-format mellan Trimble-kontrollenheter och ett antal konventionella instrument,
datainsamlare, och kontorsdatorer.
Dessutom, kan Du överföra ASCII-filer direkt till kontorsdatorn med hjälp av tredje parts
nedladdningsprogram såsom Hyper Terminal.
Notering - Endast punkter med plankoordinater överförs när Du använder
ASCII-dataöverföringsfunktionen. Om jobbet inte har en projektion och datumtransformation specificerade,
kan GNSS-punkterna inte överföras. Dessutom kan raderade punkter och punkter som lagrats som polära
vektorer inte överföras.
Att överföra ASCII-data till och från en extern enhet
Skicka data till annan enhet
Ta emot data från annan enhet
Att överföra ASCII-data till och från en extern enhet
Du kan överföra ASCII-data till och från en extern enhet eller kontorsdator i följande format:
• Geodimeter (.are)
• Kommaseparerat (*.csv, *.txt)
• SDR33-koordinater
• SDR33 DC
• TDS CR5
• Topcon (FC-5)
• Topcon (GTS-7)
• Trimble DC v10.7
• Trimble DC v10.0
• SC Exchange
• Trimble Zeiss M5
Skicka data till annan enhet
Varning - När Du sänder data till en utrustning som inte inkluderar en enhetsinställning som en del av filen,
se till att Generell Mätning-filen använder enhetsinställning för den utrustningen.
Om Du inte är säker på att filen inkluderar en enhetsinställning, ställ in Generell Mätning-filen till samma
enheter som Du gjort för utrustningen.
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För att skicka ASCII-data till en extern enhet:
1. Välj Filer / Importera / Exportera / Skicka data.
2. Använd fältet filformat för att specificera den typ av fil som skall skickas.
3. Ställ in överföringsparametrarna:
a. Sätt Kontrollenhetsports- fältet till den Trimble Controllerport som Du använder för
överföringen.
Notering - Sätt kontollenhetsporten till Bluetooth för att skicka kommaseparerade Trimble
DC v10.0, Trimble DC v10.70 ochSC Exchange-format till en annan kontrollenhet som
använder Bluetooth-konfigurationen. InnanDu använder Bluetooth, måste Du först
konfigurera Bluetooth-anslutningen. För ytterligare information, se Bluetooth-konfiguration.
b. Ställ in Överföringshastighets- och Paritets- fälten så att de matchar motsvarande
parametrar på den enhet som Du skall kommunicera med.
Notering - Om filformats- fältet är inställt till Kommaseparerad (*.CSV, *.TXT), ställ in
överföringshastigheten rätt på den externa enheten. Om det är lämpligt, ställ även in
flödekontroll (xon/xoff).
c. Om Du överför en .dc-fil, och om Du vill att Generell Mätning skall inkludera en
kontrollsumma när filen överförs, välj På i Kontrollsumma- fältet.
Notering - För Geodimeter (.are), SDR33, TDS, Topcon (GTS-7), Topcon (FC-5), och
Trimble Zeiss M5-utmatningsoptioner, måste Du välja det passande formatet på
externenheten.
Notering - Trimble Zeiss M5-utmatningsoptionen använder grundmarkeringarna för
Trimble 3300-instrument i koordinatfilen som överförts. Markeringar hänvisar till hur
27-teckensfältet som används för punktnumret och koddetaljer i M5-formatfilen läggs ut.
Markeringarna i den överförda filen är enligt följande:
◊ Tecken 1 - 11 används inte och matas ut som mellanrum.
◊ Tecken 12 - 15 innehåller numeriska punktkoder (högerjusterad inom dessa tecken).
Icke-numeriska tecken i punktkoder utmatas inte till fil.
◊ Tecken 16 - 27 innehåller numeriska punktnamn som tilldelats av Generell Mätning
vid export (högerjusterad inom dessa tecken).
Se till att markeringsinställningarna på ett 3300-instrument, och P11-markeringarna på ett
3600-instrument konfigureras som ovan vid överförande av ASCII-filer till och från
Generell Mätning.
4. Ställ in filparametrarna:
a. Om Filformats- fältet ställs till SDR33-koordinater eller TDS CR5 , visas Jobbnamnsfältet. Mata in ett namn för den fil som skapas när datan överförs.
b. Ställ in Punktnamns- fältet till Oförändrat eller Autogenerera . Oförändrat skickar
punktnamnen allteftersom de visas på Trimble Controller. Autogenerera lägger till två exta
fält:
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◊ Använd Startpunktnamns- fältet för att specificera namnet på den första punkt som
skall överföras.
◊ Använd Autopunkt stegstorleks- fältet för att definiera hur mycket Startpunktsvärdet ökas eller reduceras med när Generell Mätning genererar punktnamn för
punkter som överföras därefter.
Notering - Om Filformats- fältet sätts till TDS CR5 och Punktnamns- fältet ställs
till Oförändrat, överförs en punkt endast om punktnamnet har en längd som är mindre
än åtta tecken och endast innehåller numeriska tecken.
c. Använd Punktkods- fältet för att specificera vad som skickas till den externa enhet som
valdes i Kod- fältet:
◊ Välj Använd punktkod för att sända punktkoden.
◊ Valj Använd punktnamn för att sända punktnamnet.
Notering - Om Du har använt långa koder i Generell Mätning-programmet, och det
filformat som Du överför inte stödjer långa koder, förkortas koderna.
d. Om Filformats- fältet sätts till SDR33-koordinater , visas en kryssruta för
Utmatningsanteckningar . Välj denna för att mata ut samtliga användarinmatade anteckningar
med punktdatan. Anteckningarna matas ut i registreringsformatet SDR33 13NM.
e. Om Kommaseparerad (*.CSV, *.TXT)-option väljs, kan Du specificera formatet av datan
som tas emot. Fem fält visas: Punktnamn, Punktkod, X-värde, Y-värde och Z-värde .
Genom att använda de tillgängliga optionerna, välj ett läge i varje fält. Välj Oanvänt
om dett specifikt värde inte finns i filen som tas emot. Till exempel:
Punktnamn Fält 1
Punktkod Oanvänt
X-vårde Fält 2
Y-värde Fält 3
Z-värde Fält 4
5. Overför filerna:
a. När formatdetaljerna har slutförts, tryck Skicka .
b. Om du skickar punkter (inte en .dc-fil), visas skärmen Välj punkter. Tryck på Lägg till för att
välja metod för punktmarkering och därefter markera punkterna som ska skickas.
c. Generell Mätning uppmanar dig att initiera mottagning på det instrument som Du skickar data
till. För ytterligare information om datamottagning, hänvisas till handboken för
mottagningsenheten.
När den andra enheten är färdig, tryck Ja för att skicka datan. Datan har överförts.
Noteringar
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• När Du skickar ASCII-data från en Trimble Controller till en extern enhet, är det viktigt att följa
instruktionerna som visas på skärmen. Kabeln får inte vara ansluten innan Du uppmanas att göra så.
Om kablarna ansluts vid fel tid kommer överföringen att misslyckas.
• I en SC Exchange .dc- fil, reduceras alla mätningar till WGS84-lägen och planlägen (koordinater).
Änvänd detta filformat för att överföra .dc-filer mellan olika versioner av Generell Mätning.
• Generell Mätning matar ut senaste version av SC Exchange DC-fil som programvaran känner till.
Vid import av SC Exchange-filer, läser Generell Mätning alla registreringar som den har vetskap om.
Vid import av en ny version av en SC Exchange-fil till en äldre version av Generell Mätning, läser
inte programvaran nya registreringar som den inte kan tyda.
• Formaten Trimble GDM- (Area) och Trimble Zeiss M5 som skapas med optionen Skicka data i
Generell Mätning är utformade för dataöverföring till markbaserade instrument. Filformatet som
används är annorlunda än GDM- och M5-filerna som laddas ner med hjälp av Data Transfer.
Ta emot data från annan enhet
Varning - När Du tar emot data från en anordning som inte inkluderar en enhetsinställning som en del av
filen, se till att Generell Mätning-filen använder den anordningens enhetsinställning. Om Du inte är säker på
att anordningsfilen inkluderar en enhetsinställning, ställ in Generell Mätning-filen till samma enheter som Du
gjort för anordningen.
För att ta emot ASCII-data från en externa enhet:
1. Välj Jobb / Importera / Exportera / Ta emot data.
2. Använd filformats -fältet för att specificera den typ av fil som skall skickas.
3. Ställ in överföringsparametrarna:
a. I Portdetaljer / Kontrollenhetsport- fältet, välj den Trimble Controller-port som används för
överföringen.
Notering - Sätt kontollenhetsporten till Bluetooth för att skicka kommaseparerade Trimble
DC v10.0, Trimble DC v10.70 ochSC Exchange-format till en annan kontrollenhet som
använder Bluetooth-konfigurationen. InnanDu använder Bluetooth, måste Du först
konfigurera Bluetooth-anslutningen. För ytterligare information, se Bluetooth-konfiguration
.
b. Ställ in Överföringshastighets- och Paritets- fälten så att de matchar motsvarande
parametrar på den enhet som Generell Mätning kommunicerar med.
Notering - Om Filformat- fältet är inställt till kommaseparerat (*.CSV, *.TXT), ställ
överföringshastigheten rätt på den externa enheten. Där det är lämpligt, ställ in
flödeskontrollen (xon/xoff).
c. Om Du överför en .dc-fil och Du vill att Generell Mätning skall validera kontrollsumman när
filen har överförts, välj På i Kontrollsumma- fältet.
4. Optionen i Filformats- fältet avgör vad Du skall göra sedan:
♦ Om en av följande optionerna väljs, måste Du välja det passande utmatningsformatet på
externaenheten.
◊ Kommaseparerat (*.csv, *.txt)
◊ SDR33-koordinater
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◊ SDR33 DC
◊ TDS CR5
◊ Topcon (FC-5)
◊ Topcon (GTS-7)
◊ Trimble DC v10.7
◊ Trimble DC v10.0
◊ SC Exchange
◊ Trimble Zeiss M5
Använd Punktnamn -fältet för att definiera hur punktnamnen i datan tas emot.
Notering - I fallet med Trimble Zeiss M5-formatet, måste markeringarna (organisation av
27 teckenpunktsnummer och kodfält) överensstämma med följande definitioner:
◊ Tecken 12 - 15 innehåller punktkoden
◊ Tecken 16 - 27 innehåller punktnamn
Notering - Generell Mätning-punktnamn har ett maximum av 16 tecken, men vissa punkter
mottagna från andra enheter kan överskrida detta. Om punktnamn har 16 eller flera tecken,
välj antingen Trunkera vänster eller Trunkera höger.
♦ Om Kommaseparerad (*.CSV, *.TXT)-option väljs, kan Du specificera formatet av datan
som tas emot. Fem fält visas: Punktnamn, Punktkod, X-värde, Y-värde och Z-värde.
Genom att använda de tillgängliga optionerna, välj ett läge i varje fält. Välj Oanvänt om dett
specifikt värde inte finns i filen som tas emot. Till exempel:
Punktnamn Fält 1
Punktkod Oanvänt
X-vårde Fält 2
Y-värde Fält 3
Z-värde Fält 4
• Lagra filerna:
a. När formatdetaljerna är slutförda och den externa enheten är redo att sända, anslut kablarna och tryck
Ta emot.
Generell Mätning uppmanar dig att initiera sändningen på den externa enheten. För ytterligare
information om datasändning, hänvisas till handboken för sändningsenheten.
När sändning initieras, börjar Generell Mätning ta emot datan och ett förloppsfält visas.
När överföringen är avslutad, avslutar Generell Mätning automatiskt operationen och sparar den
mottagna datan.
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b. Om det är klart att överföringen har slutförts, men operationen har inte avslutats, tryck lätt på Esc.
Följande meddelande visas:
Sändingen avbröts. Vad vill Du göra nu? Gör ett av följande:
◊ Tryck Fortsätt för att återställa Generell Mätning till mottagarläge.
◊ Tryck Slutför för att avsluta operationen och för att spara mottagen data för det
aktuella jobbet.
◊ Tryck Avbryt för att avsluta operationen och för att förkasta mottagen data.
Notering - När Du tar emot ASCII-data från en extern enhet till en Trimble-kontrollenhet, måste
Du följa de instruktioner som visas på skärmen. Anslut inte kablarna innan Du uppmanas att göra så. I
annat fall kommer överföringen att misslyckas.

Att importer and exportera filer med fast format
Använd dessa funktioner för att:
• Importera en fil med fast format och för att konvertera den till en ny Trimble-jobbfil
• Exportera en fil med fast format från en Trimble jobbfil och för att skap en ny fil
Följande format finns tillgängliga:
• Kommaseparerat (*.csv, *.txt)
• SDR33 DC
• Trimble DC v10.7
• Trimble DC v10.0
• SC Exchange
• Trimble JobXML
• ESRI Shapefiler
• DXF
När man exporterar filer genom att använda Exportera fast format eller Exportera anpassat format går det att
spara de nya formatfilerna till en existerande mapp på kontrollenheten eller till en ny mapp. Standardmappen
är [Export] vilken ligger under den aktuella projektmappen . Om man ändrar den aktuella projektmappen
skapar systemet en exportmapp som läggs under den nya projektmapppen och den får samma namn som den
tidigare exportmappen.
Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
Om optionen Trimble JobXML är markerad måste man välja rätt versionsnummer.
Om Kommaseparerad (*.CSV, *.TXT)-option väljs, kan Du specificera formatet av datan som tas emot. Fem
fält visas: Punktnamn, Punktkod, X-värde, Y-värde och Z-värde .
Genom att använda de tillgängliga optionerna, välj ett läge i varje fält. Välj Oanvänt om dett specifikt värde
inte finns i filen som tas emot. Till exempel:
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Punktnamn Fält 1
Punktkod Oanvänt
X-vårde Fält 2
Y-värde Fält 3
Z-värde Fält 4
För att markera punkter att exportera se Markera punkter.
Om beskrivningsfälten för ett jobb är aktiverade tillkommer ytterligare två fält att konfigurera.
När optionen Advancerad geodetik är aktiverad måste man sätta Visa koordinattyp till Plan eller Plan (lokalt).
Sätt den till Plan vid import av vanliga plankoordinater. När Plan (lokaltl) är valt kan man importera en
CSV-fil som innehåller Plankoordinater (lokala). Man kan tilldela Transformation till plankoordinater när
man importerar punkterna och sedan använda Punkthanteraren.
Man kan skapa en transformation när man importerar lokala planpunkter, men det går inte att använda de
lokala planpunkterna från den fil som du ska importera om inte filen redan länkats till det aktuella jobbet.
Ingen höjd
Om den kommaavgränsade filen som importeras innehåller "ingen höjd" vilken är definierad som något annat
än ingen t.ex. en indikatorvariabel för höjden, -99999, kan man konfigurera formatet för Ingen höjd. Generell
Mätning konverterar då värdena för "ingen höjd" i jobbfilen till reella värden för "ingen höjd" inuti jobbfilen
Generell Mätning.
Värdet Ingen höjd i Importera fasta formatfiler används även när punkter importeras eller kopieras från
länkade CSV-filer.
Tips - Indikatorvariabler för "ingen höjd" kan även konverteras till reella värden för ingen höjd genom att
använda strängen "NullVärde" i Anpassad ASCII Import.
Noteringar
• Importering från en JobXML-fil till en Trimble jobbfil används huvudsakligen för att överföra
definitioner för koordinatsystem och information för given data. En JobXML-fil som skapats från en
Trimble jobbfil innehåller rådata i sektionen FieldBook och "den bästa" koordinaten från varje punkt
från jobbet i sektionen Reductions. Endast datan från sektionen Reductions läses till den nya Trimble
jobbfilen, rådatan importeras inte.
• Generell Mätning kommer endast ihåg vart filer ska exporteras som ligger upp till två mappar under
projektmappen. Om man skickar exportfiler till undermappar som ligger djupare måste man varje
gång man exporterar en fil välja den mappen.
• Använd anpassad ASCII export för att exportera Plankoordinater (lokala). Det går inte att använda
Exportera filer med fast format för att exportera Plankoordinater (lokala).
För att lära mera om hur man kundanpassa ASCII-formatet, se Exporterar anpassade formatfiler.
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Exportera ESRI Shapefiler
För att skapa och överföra ESRI Shapefiler från en Trimble-kontrollenhet till en kontorsdator med
hjälpprogrammet Data Transfer se Att överföra ESRI Shapefiler
Notering - Denna option kan inte användas för att överföra shapefiler skapade på kontrollenheten. För att
göra detta måste man använda Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center.
För att skapa ESRI Shapefiler på kontrollenheten:
1. Välj Jobb / Importera / Exportera / Exportera fast format.
2. Sätt Filformat till ESRI Shapefiler.
3. Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
4. Ange filnamnet, ange Koordinaterna till antingen Plan (nord/öst/höjd) eller Lat/Long-koordinater
(lokal latitud/longitud/höjd), och tryck sedan Acceptera.
Exportera DXF-filer
För att skapa DXF-filer på kontrollenheten:
1. Välj Jobb / Importera / Exportera / Exportera fast format.
2. Sätt Filformat till DXF.
3. Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
4. Ange filnamnet och välj filformatet DXF.
5. Välj elementtyp och tryck sedan på Acceptera.
Elementtyper som stöds:
♦ Punkter
♦ Objektkodat linework
♦ Databas linework
DXF-filen överförs till den tilldelade mappen.
Noteringar
• Om en punkt har objekt och attribut tilldelade till sig läggs samtliga attribut till som attribut för den
infogade punkten i DXF-filen.
• Skikt- och Linjefärg
♦ När ett objektkodsbibliotek (*fxl) skapade med Trimble Business Center används Feature
Definition Manager och fxl-definierade skikt och färger används i DXF-filen.
♦ När det exakta färg inte kan matchas används närmaste färgmatch.
♦ När ett objektkodsbibliotek skapas på kontrollenheten används den linjefärg som angivits i
Trimble Access.
♦ Om ett lager inte definierat tilldelas objektkodslinjer till skiktet Linjer och punkter till skiktet
Punkter. Databas-linjer läggs alltid i skiktet Linjer.
♦ Endast Fyllda och Streckade linjetyper stöds.
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Exporterar anpassade formatfiler
Använd denna meny för att skapa anpassade ASCII-filer på kontrollenheten medan du befinner dig i fältet.
Använd de fördefinierade formaten eller skapa egna format. Med anpassade format kan du skapa nästan alla
sorters filer. Använd dessa filer för att kontrollera data i fältet eller för att skapa rapporter som du kan överföra
från fältet till kunden eller kontoret för ytterligare behandling med kontorsprogramvaran.
De fördefinierade ASCII-exportformaten inkluderar:
• Check shot report
• CSV with attributes
• CSV WGS-84 lat longs
• GDM area
• GDM job
• ISO Rounds report
• M5 coordinates
• Road-line-arc stakeout report
• Stakeout report
• Survey report
• Traverse adjustment report
• Traverse deltas report
Dessa anpassade Export ASCII format är definierade av definitionsfilerna för XSLT stilmall (*.xsl) . De finns
i både språkmappen och i [Trimble data]. Översatta Anpassade Export stilmallsfiler lagras vanligen i lämplig
språkmapp.
Du kan modifiera ett fördefinierat format för att överensstämma med dina specifika behov, eller använda det
som ett mall för att skapa ett helt nytt kundanpassat ASCII-exportformat.
Dessutom finns följande fördefinierade format tillgängliga på www.trimble.com:
• CMM-koordinater
• CMM-höjder
• KOF
• SDMS
Att skapa en rapport för mätdata:
1. Öppna jobbet som innehåller data som skall exporteras.
2. Från huvudmenyn, välj Jobb / Importera/Exportera / Exportera anpassat format.
3. I Filformats- fältet, ange den typ av fil som skall skapas.
4. Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
5. Skriv in ett filnamn.
Som grundinställning, visar Filnamns- fältet namnet av det aktuella jobbet. Filnamnstillägget
definieras i XSLT-stilbladet. Ändra filnamnet och tillägget efter behov.
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6. Om flera fält visas, fyll i dessa.
Du kan använda XSLT-stilbladen för att generera filer och rapporter baserade på parametrar som du
definierar.
Exempelvis, vid generering av en Utsättningsrapport, definierar Utsättningen horisontella toleransoch Utsättningens vertikala tolerans- ffälten acceptabla utsättningstoleranser. När du genererar
rapporten kan du stipulera toleranserna och alla utsättningsdeltan större än de definierade toleranserna
visas i färg i den genererade rapporten.
7. För att automatiskt visa filen efter att den skapats, välj kontrollrutan för Visa skapad fil .
8. För att skapa filen, slå på Acceptera .
Notering - När den valda XSLTprofilbladet används för att skapa en kundanpassad exportfil, utförs hela
hanteringen i programminnet som finns tillgänglig i enheten. Om det inte finns tillräcklight med minne för att
möjliggöra skapandet av exprotfilen, visas ett felmeddelande och ingen exportfil skapas.
Fyra faktorer påverkar om exportfilen kan skapas.
1. Mängden programmerbart minne som finns tillgängligt i enheten.
2. Storleken på jobbet som exporteras.
3. Hur pass invecklat det profilbladet är som används för att skapa exportfilen.
4. Mängden data som skrivs till exportfilen.
Om det inte är möjligt att skapa exportfilen på kontrollenheten, ladda ned jobbet till datorn som en
JobXML-fil.
För att skapa exportfilen från den nedladdade JobXML-filen genom att använda samma XSLT-stilmall,
använd hjälpprogrammet ASCII File Generator (finns på www.trimble.com).
Att skapa XSLT-stilblad för att definiera Kundanpassade ASCII-format
Du kan använda vilken texteditor som helst, t.ex. Microsoft Notepad, för att utföra mindre ändringar i de
fördefinierade förmaten. Dock behöver du grundläggande programmeringskunskap för att kunna skapa ett helt
nytt kundanpassat ASCII-format.
Du kan inte enkelt modifiera eller skapa ett stilblad på kontrollenheten. För att lyckas med att urveckla nya
stilbladsdefinitioner, arbeta på en kontorsdator och använd ett lämpligt XML-filhjälpprogram.
De fördefinierade formaten på kontrollenheten finns tillgängliga på www.trimble.com. Det går att redigera
och därefter överföra dem med Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center. För att behålla
befintliga format, spara de modifierade formaten med ett nytt XSLT-filnamn.
För att utveckla egan XSLT.stilblad behövs:
• En kontorsdator
• Grundläggande programmeringskompetens..
• Ett XML-filhjälpporgram med bra felsökningsfunktioner.
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• En JobXML filschemadefinition som uppger detaljerna om det JobXML-format som krävs för att
skapa ett nytt XSLT-stilblad.
• En Generell Mätning Job/JobXML-fil som innehåller källdatan.
De fördefinierade XSLT-stilmallarna och JobXML-filschema finns tillgängliga på www.trimble.com.
Man kan installera programmet ASCII File Generator från www.trimble.com. För mer information hur detta
program används se ASCII File Generator Help.
Basstegen är:
1. Hitta källan till Jobbfil eller JobXML-fil från din Trimble Controller. Använd en av följande
metoderna:
• Överför en jobbfil från kontrollenheten med Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center
eller Data Transfer och använd sedan jobbfilen direkt med ASCII File Generator.
• Överför en jobbfil från kontrollenheten med Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center
eller Data Transfer och använd sedan ASCII File Generator för att skapa en JobXML-fil.
• Skapa en JobXML-fil på kontrollenheten. Från menyn Importera/Exporerat / Skapa ASCII-fil- sätt
fältet Filformat till Trimble JobXML. Överför JobXML-filen med Microsoft ActiveSync/Windows
Mobile Device Center.
• Skapa och överför en JobXML-fil med hjäkp av Data Transfer. Se till att Filer av typ- fältet är
inställt på JobXML-filer.
2. Skapa ett nytt format med ett fördefinerat XSLT-stilblad som startpunkt och JobXML-schemat som
vägledning.
3. För att skapa den nya anpassade ASCII-filen på kontorsdatorn, använd hjälpprogrammet för ASCII
File Generator för att applicera XSLT-profilbladet på Trimble-jobb- eller JobXML-filen.
4. För att skapa de anpassade ASCII-filerna på kontrollenheten kopiera filen till mappen [Systemfiler]
på kontrollenheten.
Noteringar
• XSLT-stilbladsdefinitionsfiler är XML-formatfiler.
• De fördefinierade profilbladdefinitionierna levereras på engelska. Modifiera dessa filer efter behov till
ditt eget språk.
• Vid installation läggs nya versioner av fördefinierade format för ASCII import och export in i
kontrollenheten. Om man har skapat nya anpassade import- eller exportformat eller ändrat och bytt
namn på existerande format ominstalleras de på kontrollenheten i steget Överför Nerladdade
Trimble-filer i uppgraderingsprocessen.
Om man ändrar de fördefinierade formaten och sparar dem med samma namn kommer de att ersättas
när kontrollenheten uppgraderas. De nerladdade filerna finns fortfarande på din kontorsdator. Om
man skapar nya format eller anpassar fördefinierade format rekommenderar Trimble att man sparar
filerna med nya namn. Använd Trimble Data Transfer eller Microsoft ActiveSync/Windows Mobile
Device Center för att föra tillbaka dessa filer till kontrollenheten när uppgraderingen är avslutad.
• Stilblad måste skapas enligt XSLT-standarder som de definieres av W3C (World Wide Web
Consortium). Gå till http://www.w3.org för detaljer om detta.
• Trimble JobXML-filschemat innehåller samtliga detaljer om JobXML-filformatet.

144

Att skapa en Anpassad ASCII exportfil med Plankoordinater (lokala)
Optionen Exportera anpassat format är det enda sättet att exportera punkter med Plankoordinater (lokala).
Använd XLST-profilbladet för Plankoordinater (lokala) som finns tillgängligt på kontrollenheten för att
skapa en anpassad, kommaavgränsad ASCII exportfil med Plan (lokalt) och Plankoordinater. Eller ändra
profilbladet för att skapa ett eget format.
Det finns två typer av Plankoordinater (lokala) som kan var utdata; de ursprungligen angivna
plankoordinaterna (lokala), eller de för beräknade vyplankoordinaterna (lokala). När man skapar exportfilen
frågar programmet efter den utdata som krävs.
De beräknade plankoordinaterna (lokala) erhålls genom att ta de inskrivna eller beräknade plankoordinaterna
och därefter applicera vytransformationen. Man måste ange vytransformationen i Generell Mätning innan man
exporterar ASCII-filen. I Granska jobbet gör man detta genom att välja en punkt, gå till Optioner och sätta
Koordinatvy till Plan (lokalt) och därefter välja Vytransformation för plan (lokalt). Alternativt, ställ in
vytransformationen genom att använda Punkthanteraren.

Att importera anpassade formatfiler
Använd denna meny för att importera anpassade ASCII-filer till ditt nuvarande jobb. Du kan använda den
fördefinierade formaten eller skapa ditt eget anpassade format för att importera ASCII-filer med fast bredd
eller som fältavgränsande. Du kan importera följande data med detta tillval:
• Punktnamn
• Kod
• Beskrivning 1 och Beskrivning 2
• Noteringar till punkter
• Plankoordinater
• WGS84-geografiska koordinater (grader, minuter och sekunder , eller decimalgrader)
För att kunna lyckas med importeringen måste punkter ha en höjd.
• Lokala geografiska koordinater (grader, minuter och sekunder , eller decimalgrader)
För att kunna lyckas med importeringen måste punkter ha en höjd.
• Linjedefinitioner
Innan du importerar måste linjestart och linjeände finnas i databasen.
Linjedefinitioner inkluderar följande information: startpunktnamn, ändpunktnamn, startstation,
stationsintervall, azimut och längd.
De fördefinierade ASCII-importformaten som finns tillgängliga i kontrollenheten omfattar:
• CSV-planpunkter X-Y
punktnman, X, Y, Z, Kod
• CSV Planpunkter Y-Z
Punktnamn, Y, X, Z, Kod
• CSV-linjer
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Startpunktnamn, Ändpunktnamn, Startstation, Stationsintervall
• CSV WGS-84 Lat.-long.punkter
Punktnamn, Latitud, Longitud Höjd, Kod
Dessa Anpassade Import ASCII-format definieras av definitionsfiler för.ixl-import. Filerna sparas i mappen
[Systemfiler].
För att importera an ASCII-fil med ett fördefinierat filformat:
1. Överför filen som skall importeras till datamappen på din kontrollenhet.
2. Öppna eller skapa jobbet i vilket du vill importera datan.
3. Från huvudmenyn, välj Jobb/ Importera/Exportera / Importera anpassat format.
4. I Filformat -fältet, ange vilken typ av fil som skall importeras.
5. Tryck på för att välja en existerande mapp eller för att skapa en ny.
6. I fältet Filnamn välj vilken fil som skall importeras. Alla filer i datamappen med filtillägget
specificerat i formatfilen (fördefinierat CSV) visas i listan.
7. Om du importerar punkter, välj eller rensa, efter behov, kryssrutan för importerade punkter som
kontroll för att specificera om de importerade punkterna bör vara passpunkter.
8. För att importera filen, slå Acceptera.
Efter importeringen, visar en summaruta hur många poster importerades och hur många förkstades.
Att skapa anpassade ASCII-importformatfiler
Anpassade ASCII importformatfiler lagras på kontrollheten i mappen [Systemfiler] med tillägget *.ixl. Du
kan utföra enkla redigeringar i befintliga formatfiler på kontrollenheten med hjälp av programvaran Microsoft
Pocket Word. Om du vill utföra stora redigeringar eller vill skapa nya formatfiler, använd en textredigerare på
en kontorsdator.
För information om hur man skapa egna importfiler se dokumentet "Import Custom Format Files" tillgänglig
på www.trimble.com.
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Skriv in
Skriv in - Meny
Denna meny låter dig mata in data i Generell Mätning via tangentbordet.
Du kan skriva in punkter:
Punkter
Linjer
Bågar
Poly linjer
Anteckningar

Knappa in - Punkter
Med denna funktion kan du mata in koordinater för att definiera en ny punkt.
1. Från huvudmenyn, välj Skriv in / Punkter.
2. Mata in punktnamnet.
3. Mata in värdena. Beroende på vy och kontrollenhet kan du behöva granska de beräknade
plankoordinater från nästa fönster.
4. Tryck på Lagra för att lagra punkten.
Det går också att skriva in punkt från kartan.
Tryck på Optioner för att konfigurera Koordinatöversikt. Koordinatöversikten kan vara satt till:
• WGS84
• Lokal
• Plan
• Plan (lokal) - finns endast tillgänglig om Avancerat Geodetiskt har markerats från Job /
Jobbegenskaper / Cogo-inställningar.
• ECEF (WGS84)
• Station och offset
• USNG/MGRS
För att läsa mer om hur man tilldelar attribut till en punkt se Att använda objektkoder med fördefinierade
attribut.
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Station och offset:
När du skriver in en punkt med Stations- och offsetvärde ska du från fältet Typ ange vilket sorts element
stations- och offsetvärdet är relaterat till. Välj mellan:
• Linje
• Båge
• Poly linje
• Tunnel
• Väg
Noteringar
• Om det markerade elementet har ett höjdvärde vid den angivna stationen kan höjden för den inskrivna
punkten definieras med ett vertikalt avståndsvärde applicerat relativt höjden för den vertikala
utbredningen vid den stationen.
• För en väg med tilldelade tvärsektioner (mallar) kommer det vertikala avståndsvärdet appliceras
relativt tvärsektionen vid det angivna stations- och offsetvärdet.
• För en tunnel med tilldelade tvärsektioner (mallar) kommer det vertikala avståndsvärdet alltid
appliceras relativt höjden för den vertikala utbredningen vid den angivna stationen.
Plan (lokalt):
När du skriver in en punkt med Plan (lokal) från fältet Transformation ska du välja något av följande:
• en befintlig transformation
• skapa en Ny transformation
• Ingen för att definiera en transformation senare
Från kartan:
1. Se till att det aktuella valet har rensats.
2. Markera och håll kvar vid den kartsektor där Du vill lägga till punkten.
3. Från genvägsmenyn välj Skriv in punkt.
4. Fyll i de fält som behövs.

Skriv in - Linjer
Använd denna funktion för att definiera en ny linje med en av följande metoder:
Två punkter
Bäring-avst. från en punkt
För att definiera en ny linje med två-punktsmetoden:
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1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan välj Startpunkten (1) och ändpunkten (2). (Se illustrationen nedan.) Markera och
håll kvar på kartan och välj Skriv in linje från genvägsmenyn.
♦ Välja Skriv in / Linje från huvudmenyn. I Metod -fältet välj Två punkter. Mata in namnen på
Startpunkt och Slutpunkt.
2. Välj Alternativ -skärmtangenten för att specificera avstånd på marken, på planet eller vid havsnivå.
3. Mata in linjens namn.
4. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.

För att definiera en ny linje genom metoden Bäring-avst från en punkt:
1. Välj Skriv in / Linje från huvudmenyn.
2. Använd Optioner för att specificera avstånd på marken, på planet eller vid havsnivå.
3. Mata in linjens namn.
4. I Metod -fältet välj Brng-dist från en punkt.
5. Mata in namnet på startpunkten (1), bäringen (2), och linjens längd (3). Se illustrationen nedan.
6. Ange Lutningen mellan start- och ändpunkterna.
7. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.

Skriv in - Bågar
Använd denna funktion för att definiera en ny båge genom en av följande metoder:
Två punkter och en radie
Båglängd och radie
Deltavinkel och radie
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Vinkelspets och tangenter
Två punkter och mittpunkt
Tre punkter
Följande diagram förklarar de termer som används för att definiera en båges egenskaper.

1
2
3
4
5

Mittpunkt
Delta vinkel
Radie
Korda längd
Från punkt

6
7
8
9
10

Startbäring
Skärningspunkt
Tangentlängd
Till punkt
Slutbäring

Baktangentsvärdet (6) är relaterat till riktningen (till höger i diagrammet ovan) i vilken sektioneringen ökar.
Exempelvis när du står vid skärningspunkten (7) och tittar i den riktning vilken sektioneringen ökar är
slutbäringen (10) framför dig och startbäringen (6) bakom dig.
Riktningsfältet definierar om bågen vrids till vänster (moturs) eller höger (medurs) från startpunkten (1) till
slutpunkt (2) . Följande diagram visar både vänster- och högerbåge.

150

För att definiera en båge med metoden med Två punkter och en radie:
1. Välj Skriv in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Alternativ för att specificera avstånd på marken, på planet, eller vid havsnivån.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Två punkter och radie i Metod -fältet.
5. Enligt diagrammet nedan, mata in namnet på startpunkten (1), namnet på ändpunkten (2), samt bågens
radie (3).
6. Ange bågens riktning.
7. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
8. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

För att definiera en båge med metoden Båglängd och radie:
1. Välj Skriv in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Alternativ -skärmtangenten för att specificera avstånd på mark, på plan, eller vid havsnivå
samt lutningsformat.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Båglängd och radie i Metod -fältet.
5. Enligt diagrammet nedan, mata in namnet på startpunkten (1), baktangenten, dvs. startbäringen (2),
radien (3) och bågens längd.
6. Ange bågens riktning (vänster eller höger) och lutningen mellan start- och ändpunkterna.
7. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
8. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.
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För att definiera en båge med metoden Deltavinkel och radie:
1. Välj Skriv in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Optioner - skärmtangenten för att specificera avstånd på mark, på plan, eller vid havsnivå
samt lutningsformatet.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Deltavinkel och radie i Metod -fältet.
5. Enligt diagrammet nedan, mata in namnet på startpunkten (1), baktangenten, dvs. startbäringen (2),
radien (3) och bågens vridningsvinkel (4).
6. Ange bågens riktning (vänster/höger) och lutningen mellan start- och ändpunkterna.
7. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
8. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

För att definiera en båge med metoden Skärningspunkt och tangenter:
1. Välj Skriv in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Optioner för att specificera avstånd på mark, på plan, eller vid havsnivå.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Skärningspunkt och tangenter i Metod -fältet.
5. Enligt diagrammet nedan, mata namnet på startpunkten (1), baktangenten (2), framtangenten (3) och
bågens radie(4).
6. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
7. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.
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För att definiera en båge med metoden Två punkter och mittpunkt:
1. Välj Knappa in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Optioner för att specificera avstånd på mark, på plan, eller vid havsnivå.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Två punkter och mittpunkt i Metod -fältet.
5. Ange bågens riktning.
6. Enligt diagrammet nedan, mata namnet på startpunkten (1), sluttangenten (2) och bågens mittpunkt
(3).
7. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.

För att definiera en båge med metoden Tre punkter:
1. Välj Knappa in / Båge från huvudmenyn.
2. Använd Optioner för att specificera avstånd på mark, på plan, eller vid havsnivå.
3. Mata in bågens namn.
4. Välj Tre punkter i Metod -fältet.
5. Enligt diagrammet nedan, mata namnet på startpunkten (1), punkten på båge (2) och bågens slutpunkt
(3).
6. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
7. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.
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Lutningen på kurvan bestäms av höjden på kurvans start- och slutpunkter.

Skriv in - Poly linjer
Att skriva in en poly linje med punktnamnsområde:
1. Från huvudmenyn välj Skriv in / poly linjer.
2. För att skriva in en ny poly linje, skriv in punktnamnen som definierar poly linjen (om skärmen Skriv
in poly linje är synlig, tryck på Ny för att skriv in punktområdet.
Följande tekniker för namnområden stöds:
Skriv in
1,3,5
1-10
1,3,5-10
1(2)3
1(2,L)3

1(100,L,S)3

Resultat
Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3 till 5
Skapar linjer mellan alla punkter från 1 till 10
Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3, till 5, och 5 till 10
Skapar en båge mellan punkterna 1 och 3, till punkt 2
2 (Radiepunkt), L (left) eller R (right)
Skapar en båge till Vänster mellan punkterna 1 och 3, med punkt 2 som
radiepunkt
1 to 3, radie=100, L (left=vänster) eller R (right=höger), L (large=stor) eller S
(small=liten)
Skapar en Liten båge till Vänster mellan punkterna 1 och 3 med en radie på
100

3. För att lagra poly linjen, markera kryssrutan Lagra poly linje, ange ett Poly linje namn, ange
Väglinjenamn (om det behövs) och Startsektion och Stationsintervall och tryck sedan Lagra.
Poly linjer sparas som RXL-filer. Om du sparar poly linjen, går det enkelt att sätta ut den igen,
granska den på kartan, och använd den med andra jobb och med andra kontrollenheter.
Poly linjer har alltid en horisontell komponent; den vertikala komponenten är valfri. Om en poly linje
har skapats med enheter som har höjdvärden kommer den att ha en vertikal komponent.
4. För att skapa en offset, tryck Offset.
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5. Ange avstånd för offset.
Ange ett negativt värde för att skapa en offset till vänster.
6. För att lagra en poly linje offset ska du aktivera kryssrutan Lagra poly linje, ange ett Poly linje namn
och om nödvändigt ange en Väglinje och tryck sedan Lagra. Poly linjen sparas som en RXL-fil.
7. För att lagra nodpunkter vid punkterna för poly linjens offset ska du aktivera kryssrutan Lagra
punkter vid noder, ange ett Startpunktsnamn, och om nödvändigt ange Kod och tryck sedan Lagra.
En poly linje offset till den ursprungliga poly linjen kommer att ha en vertikal komponent om den
vertikala geometrin stämmer överens med den horisontella geometrin och den vertikala geometrin
endast består av punkter. Den vertikala geometrin hos en poly linje som skapats som en offset till en
ursprunglig poly linje kan inte inkludera kurvor. Om den vertikala geometrin hos en poly linje inte
kan göras offset kommer endast den horisontella komponenten finnas hos den nya poly linjen som är
offset till den urspsungliga. Du kan inte skapa en offset poly linje till en som innehåller spiraler.
Tips- Det går även att definiera den horisontella komponenten (och vertikal komponent om den innehåller
höjder) från objekt (punkter, linjer och bågar) i en fil. För att göra detta:
1. Från kartan tryck på skärmtangenten Skikt och markera filen. Aktivera önskat skikt som ska användas
för att definiera den horisontella komponenten.
2. Markera objekten. För ytterligare information se Att använda kartan för vanliga arbetsuppgifter.
3. Tryck och håll och välj Skriv in poly linje från menyn.
4. Välj Lagra poly linje och ange därefter ett namn, startsektion, och sektionsintervall.
5. Tryck på Lagra.
För ytterligare information, se:
• Utsättning - poly linjer

Knappa in - Noteringar
Du kan närhelst skriva till en notering i databasen i programvaran för Generell Mätning. För att göra detta:
1. Utför en av följande åtgärder för att komma åt Mata in / Noteringar .
♦ Från huvudmenyn, välj Mata in / Noteringar .
♦ Slå Favoriter / Mata in notering.
♦ På kontrollenhetens tangentbord, tryck CTRL + N.
2. Skriv in de detaljer som skall registreras. Alternativt slå lätt mot T/Stämpel för att generera ett register
av den akutella tiden.
3. Utför en av följande ågärder för att lagra noteringen:
♦ Slå Lagra för att lagra noteringen i databasen.
♦ Slå
för att bifoga noteringen till föregående observation.
♦ Slå
för att bifoga noteringen till nästa observation som skall lagras.
Notering - När du använder
, lagras noteringen endast med nästa observation om en annan
observation lagras under den aktuella mätningen. Om mätningen avsluts utan att en annan observation
lagras. förkastas noteringen.
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4. För att lämna Mata in noteringar , slåt på Esc . Alternativt, om Noterings- blanketten är tom, slå på
Lagra .
Notering - Om en objektkodlista redan valts för jobbet, kan Du använda koder från listan vid inknappningen
av en notering. Från Noterings- skärmen, tryck Mellanslag för att visa objektskodlistan. Välj en kod från
listan eller skriv några av kodens första bokstäver.
I Granskning , slå på Notera för att lägga till en notering till den aktuella registreringen.
I Punkthanteraren, bläddra till höger och slå på Notering -fältet för att lägga till en notering till
punktregistreringen.
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CoGo
Cogo-meny
Denna meny låter dig utföra koordinatgeometri (Cogo)-funktioner. Du kan använda menytillvalen för att
använda olika sätt att beräkna avstånd, azimut och punktpositioner.s
För vissa beräkningar måste Du definiera en projektion, eller välja ett Endast skalfaktor-koordinatsystem.
Du kan visa ellipsoid, plan, eller markavstånd genom att ändra på Avstånd- fältet i Cogoinställnings
-monitorn.
För att utföra Cogo-beräkningar i ett koordinatsystem med Ingen projektion / Inget datum ställ in fältet
Avstånd till Plan. Generell Mätning utför då standard Cartesian-beräkningar. Om avstånden du matade in för
planet är avstånd på marken kommer de nya beräknade plankoordinaterna att bli markkoordinater.
Notering - När fältet Avstånd är satt till Mark eller Ellipsoid, försöker Generell Mätning utföra beräkningar
för ellipsoiden. Systemet kan inte beräkna koordinaterna eftersom det ännu inte etablerats någon relation.
För ytterligare information, se:
Beräkna längd & vinkel
Beräkna punkt
Beräkna volym
Beräkna azimut
Beräkna medeltal
Areaberäkningar
Lösningar båge
Lösningar triangel
Delning av linje
Delning av cirkelbåge
Transformationer
Polygontåg
Mätta avstånd
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Kalkylator

Beräkna längd & vinkel
För att beräkna azimut, horisontella, vertikala och lutande längder mellan två befintliga punkter:
1. Från kartan, välj Från-punkten (1) och Till-punkten (2) enligt nedstående diagram.
2. Tryck och håll kvar fingret på kartan och välj Beräkna längd & vinkel från genvägsmenyn.
Alternativt, välj Cogo / Beräkna det längd & vinkel från huvudmenyn.
3. Azimuten (3), horisontellt avstånd (4), höjdskillnad, lutande längd och lutning visas.

Beräkna punkt
Använd denna Cogo-funktion för att beräkna koordinaterna på en skärningspunkt från en eller flera punkter,
en linje, eller en båge. Resultaten kan lagras i databasen.
Använd Optioner- skärmtangenten för att specificera avstånden vid marken-, på plan- eller vid havsnivån.
För att mäta avstånd och offset med en laseravståndsmätare måste du först ansluta den till kontrollenheten och
konfigurera den i din mätprofil. För ytterligare information se Konfigurera en mätprofil att använda en
laseravståndsmätare. Om fältet Auto mät i optionen Laseravståndsmätare i mätprofilen är satt till Ja instruerar
Generell Mätning lasern att göra en mätning när du tryck på Laser. För att infoga ett avstånd i fälten Avstånd,
H.Avst eller Offset tryck på Laser från popup-menyn och mät avståndet med lasern. Se även Mäta Punkter
med laseravståndsmätare.
Varning - Generellt skall Du inte beräkna punkter och sedan ändra koordinatsystemet eller utföra en
kalibrering. Om du gör detta, kommer dessa punkter att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet. Ett
undantag till detta är punkter som beräknas med hjälp av Brng-dist från en punkt -metoden.
Beräkna koordinater med hjälp av en av följande metoder:
Brng-dist från en punkt
Vriden vinkel och avstånd
Brng-dist skärning
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Brng-brng skärning
Dist-dist skärning
Skärning fyra punkter
Från en baslinje
Projicera punkt till linje
Projicera punkt till båge
Noteringar
• När Du matar in ett befintligt punktnamn, kan Du välja från listan, utföra en snabb fixering eller
mätning av en punkt. Snabb fixering lagrar en automatisk snabbpunkt med ett temporärt punktnamn.
• Om de uppmätta punkterna mättes med hjälp av GNSS, kan punktens koordinater endast visas som
planvärden om en projektion och en datumstransformation är definierade.
• För samtliga metoder då punkten lagras, använd Lagra som-fältet för att ange om den beräknade
punten skall lagras som WGS84, lokalt eller som plankoordinatvärden.
• Azimutfältet kan beräknas från 2 punkter i databasen genom att mata in punktnamnen separerade med
ett bindesstreck i azimutfältet. T.ex. mata in 2-3 i azimutfältet om du vill beräkna azimuten från
punkt 2 till punkt 3. Denna metod fungerar med de flesta punktnamnen. Dock stödjer den inte
punktnamn med bindesstreck.
• Om Du använder skärningsmetoden med Fyra punkter eller Från en baslinje- metoden och sedan
ändrar antennhöjdsnoteringen för en av källpunkterna, uppdateras inte punktens koordinater.
Tips
• Man kan beräkna ett avstånd mellan två punkter direkt i fältet avstånd i databasen. För att göra detta
ange punktnamnen i fältet avstånd separerade med ett bindestreck. T.ex, för att beräkna avståndet
mellan punkterna 2 och 3 mata in "2-3". Denna metod fungerar för de flesta alfanumeriska
punktnamnen. Dock stöder den inte punktnamn som redan innehåller ett bindestreck.
Brng-dist från en punkt
För att beräkna koordinaterna för en skärningspunkt med hjälp av Brng-dist från en punkt-metoden:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metod- fältet, välj Brng-dist från en punkt.
4. I Startpunk- fältet, använd den avancerade popup-pilen (
) för att välja antingen en Radiell eller
Sekventiell mätmetod. När Sekventiell väljs, uppdateras Startpunkt- fältet automatiskt till och med
den sist lagrade skärningspunkten (se diagram nedan).
5. Sätt Azimutursprunget till antingen Plan 0°, Sann, Magnetisk, eller Sol (endast GNSS).
6. Enl. anvisning i diagrammet nedan, mata in namnet på Startpunkt (1), azimut (2) och horisontellt
avstånd (3).
7. Tryck Beräkn. för att beräkna skärningspunkten (4).
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8. Lagra punkten i databasen.

För att beräkna felslutningen av en slinga med punkter:
1. Ge sista punkten samma namn som första startpunkten.
2. Slå på Beräkna för punktkoordinatorna.
När Du slå på Lagra , visas slingans felslutning på skärmen. Lagra sista punkten som en kontroll för att
undvika att skriva över första punkten.
Vriden vinkel och avstånd
För att beräkna koordinater av en skärningspunkt med hjälp av vriden vinkel och avståndsmetod:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metod- fältet, välj Vriden vinkel och avstånd.
4. I Startpunkt- fältet, slå den avancerade popup-pilen (
), och välj sedan antingen en Radiell eller
Sekventiell mätmetod. När Sekventiell metod väljs, uppdateras Startpunktsnamnet automatiskt till den
sist lagrade skärningspunkten (se diagram nedan).
5. I Ändpunkt- fältet, slå den avancerade popup-pilen (
), och välj sedan en Azimut eller Ändpunkt
för att definiera en referensorientering.
När Du använder den sekventiella metoden, är referensorienteringen för nya punkter som rör sig
framåt den beräknade omvända azimuten från föregående vriden vinkel.
6. Enligt anvisningarna i diagrammen ovan, mata in namnet på Startpunkten (1), azimuten (2), och det
horisontella avståndet (3).
7. Så lätt mot Beräkna för att beräkna skärningspunkten (4).
8. Lagra punkten i databasen.
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Brng-dist skärning
For att beräkna koordinaterna för en skärningspunkt med hjälp av Brng-dist skärning-metoden:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metod- fältet, välj Brng-dist skärning.
4. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnet på Punkt 1 (1), azimuten (2), namnet på Punkt
2 (3) samt det horisontella avståndet (4).
5. Tryck Beräkna.
6. Det finns två lösningar (5,6) för denna beräkning; tryck Annat-tangenten för att se den andra
lösningen.
7. Lagra punkten i databasen.

Brng-brng skärning
För att beräkna koordinaterna för en skärningspunkt med hjälp av Brng-brng skärning-metoden:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metodfältet , välj Brng-brng skärning
4. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnet på Punkt 1 (1), azimuten från punkt 1 (2),
namnet på Punkt 2 (3), samt azimuten från Punkt 2 (4).
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5. Tryck Beräkna för att beräkna skärningspunkten (5).
6. Lagra punkten i databasen

Dist-dist skärning
För att beräkna koordinaterna för en skärningspunkt med hjälp av Dist-dist skärning-metoden :
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metodfältet , välj Dist-dist skärning.
4. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnet på Punkt 1 (1), det horisontella avståndet (2),
namnet på Punkt 2 (3), samt det horisontella avståndet (4).
5. Tryck Beräkna.
6. Det finns två lösningar (5,6) för denna beräkning; tryck Annat-tangenten för att se den andra
lösningen.
7. Lagra punkten i databasen.

Skärning fyra punkter:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt.
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metodfältet , välj Skärning fyra punkter.
4. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnen på startpunkten på linje 1 (1), slutpunkten på
linje 1 (2), startpunkten på linje 2 (3), samt slutpunkten på linje 2 (4).
5. Mata in ändringar i vertikalläget som ett vertikalt avstånd från slutet på linje 2.
6. Tryck Beräkna för att beräkna skärningspunkten (5).
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Notering - De båda linjerna behöver inte skära igenom varandra. men måste sammanstråla vid en
viss punkt, enligt nedan..

Att beräkna en offsetpunkt med hjälp av Från en baslinje-metoden:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I Metod- fältet, välj Från en baslinje.
4. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnen på startpunkten (1), och slutpunkten (2) på
baslinjen.
5. Mata in ett Avstånd och välj metoden Avståndsriktning (5,6,7eller 8).
6. Mata in offsetavståndet och välj Offsetriktningen (3 eller 4).
7. Mata in vertikalt avstånd.
Notering - Det vertikala avståndet är underordnat Avståndsriktning. Om riktningen är relativt
startpunkten blir höjden av den beräknade punkten, startpunktens höjd plus det vertikala avståndet. På
samma sätt om riktningen är relativ slutpunkten blir höjden av den den beräknade punkten,
slutpunktens höjd plus det vertikala avståndet.
8. Tryck Beräkna för att beräkna offsetpunkten (9).

Projicera punkt till linje
För att beräkna en punkt längs en linje som är vinkelrät mot en annan punkt:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
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3. I fältet Metod välj Projicera punkt till linje.
4. Ange Punkt att projicera (1).
5. Ange Namn på linje (2) eller ange Startpunkt och Slutpunkt för att definiera linjen.
6. Tryck på Beräkna.
Följande information visas: Punkten koordinater (5), den horisontella avståndet längs linjen (3), samt
det horisontella avståndet bort från linjen (4).
7. Tryck på Lagra för att lagra punkten i databasen.

Projicera punkt till båge
För att beräkna en punkt längs en båge som är vinkelrät mot en annan punkt:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna punkt .
2. Mata in ett Punktnamn .
3. I fältet Metod välj Projicera punkt till båge.
4. Ange Punkt att projicera (1).
5. Ange Båge namn eller skriv in en ny båge.
6. Tryck på Beräkna.
Följande information visas: Punkten koordinater (5), den horisontella avståndet längs bågen (3), samt
det horisontella avståndet bort från bågen (4).
7. Tryck på Lagra för att lagra punkten i databasen.

Areaberäkningar
Areaberäkningar är en grafisk funktion som gör det möjligt att beräkna och därefter dela upp en area. När
man delar upp areor beräknas och lagras nya skärningspunkter.
Notering - För att beräkna en Ytarea måste man använda Beräkna Volym.
Följande metoder kan användas för att dela upp en area:
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• Parallell linje
• Släntkrön
Det lättaste sättet att definiera den area som ska beräknas och delas är att trycka och hålla på optionen
Areaberäkningar från Kartan. Därefter kan man använda följande enheter:
• punkter, linjer och bågar från det aktuella jobbet
• punkter, linjer, bågar och polylinjer från aktiva kartfiler
• punkter från länkade jobb, CSV- och TXT-filer
• en kombination av ovanstående
Notering - Man kan även starta optionen Areaberäkning från menyn Cogo. Då går det endast att använda
punkter för att definiera arean.
När man väljer kartenheter för att definiera en area måste de väljas i rätt ordning.
När man väljer linjer, bågar, eller polylinjer måste man välja dem i rätt riktning.
För att beräkna och dela upp en area omsluten av punkter som visas i kartan:
1. Från kartan, välj punkterna på omkretsen på en area som skall beräknas. Använd den ordning i vilken
de förekommer på omkretsen.
2. Tryck och håll på kartan och välj Areaberäkning från menyn.
Den beräknade arean och omkretsen visas. Pilarna på linjerna indikerar ordningen i vilken punkterna
valdes.
Notering - Den uträknade arean varierar i enlighet med Avstånds -displayinställning.
3. Gör något av följande:
♦ För att lagra en area, ange om det behövs ett namn och tryck sedan Lagra. Arean sparas och
man avslutar Areaberäkning.
♦ För att dela area:
a. Välj delningsmetod- Parallell eller Släntkrön.
b. Ange Ny area som ska delas upp från den totala arean.
c. Om man använder metoden Parallell tryck på linjen som definierar den parallella
linjen.
Om man använder metoden Släntkrön tryck på punkten som definierar släntkrönet.
Arean Ny area som angivits är blåskuggad. Nya punkter indikeras med en röd cirkel
och är märkta Pt1, Pt2, osv.
d. Om den efterfrågade, uppdelade arean är komplementet av den visade arean tryck på
knappen Växla area för att växla areor.
e. Tryck på Fortsätt.
f. För att lagra skärningspunkt(er) ange namn och tryck därefter Spara.
Namnge inte de skärningspunkter som inte ska sparas.
g. Tryck Stäng.
För information om ursprungsarea och omkrets, ny area och omkrets, nya skärningspunkter, och en
bild av arean gå till Granska jobb.
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Figuren nedan visar ett exemple på en uppdelad area där man använt metoden släntkrön.

Noteringar
• I areaberäkningar kan man använda polylinjer från en DXF-fil, men det går inte att använda Generell
Mätning- poly linjer eller vägar.
• Om linjer skär eller korsar varandra försöker Generell Mätning beräkna den korreka arean och dela
arean. I vissa fall kan detta ge fel resultat.
Kontrollera att den grafiska bilden ser korrekt ut och dubbelkolla resultaten om du befarar att de är
felaktiga.
• För information om hur en area beräknas se Areaberäkningar.

Beräkna volym
Man kan använda Beräkna Volym för att beräkna volymer från ytor lagrade i filformatet Triangulated Terrain
Model (*.ttm). Importera *.ttm-filer från kontorsprogramvaran eller skapa dem via optionen Skapa yta från
kartan i Generell Mätning. Följande metoder att beräkna volymer finns tillgängliga:
Ovanför höjd
Återfyllnadsvolym
Yta till höjd
Yta till yta
Bärighet/Sättning
Ytarea
Ovanför höjd
Beräknar volymen av en yta ovanför en specificerad höjd. Endast skärvolymen beräknas. Om det behövs kan
man applicera en utvidgningfaktor.
Återfyllnadsvolym
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Beräknar volymen av det material som behövs för att fylla en yta upp till en specificerad höjd. Om det behövs
kan man applicera en krympningsfaktor.
Yta till höjd
Beräknar skär- och fyllvolymer mellan en yta och en specificerad höjd. Om ytan är under höjden beräknas en
fyllvolym, om ytan är över höjden beräknas en skärvolym. Om det behövs kan man applicera en krympningseller utvidningsfaktor.
Yta till yta
Beräknar skär- och fyllvolymer mellan två ytor. Ursprunglig yta är originalytan och Slutlig yta är den
konstruerade ytan eller ytan efter schaktning. Om Ursprunglig yta är över Slutlig yta beräknas en skärvolym,
om Slutlig yta är över Ursprunglig yta beräknas en fyllvolym. Om det behövs kan man applicera en
krympnings- eller utvidningsfaktor.
Notering - Volymer beräknas endast där de Ursprungliga och Slutliga ytorna överlappar varandra.
Bärighet/Sättning
Denna metod liknar Yta till yta men med endast En yta. Den markerade ytan behandlas som den slutliga ytan
och den ursprungliga ytan definieras av perimeterns punkter för den markerade ytan. Om ytan är ovanför
perimeterns yta beräknas en skärvolym (bäring) och om ytan är under perimeterns yta beräknas en
fyllnadsvolym (sättning). Om det behövs kan man applicera en krympnings- eller utvidningsfaktor.
Ytarea
Beräknar ytarean och med ett specificerat materialdjup går det även att beräkna volymen.
Utvidgning
En utvidgningsfaktor läggs till för att kalkylera med expansionen av schaktvolymen. Utvidgningen anges i
procent. Den justerade skärvolymen blir skärvolymen med applicerad utvidgningsfaktor.
Krympning
En krympningsfaktor läggs till för att kalkylera med kompressionen av fyllnadsmaterialet. Krympning anges i
procent. Den justerade fyllnadsvolymen blir fyllnadsvolymen med applicerad krympningsfaktor.

Beräkna azimut
Du kan använda inmatad data, och punkter som lagrats i databasen för att beräkna en azimut med olika
metoder. Du kan även lagra resultaten i databasen. För vissa metoder måste Du slå på Beräkna för att visa
resultaten.
Mätvärden som Du matar in kan ha olika enheter. Du kan till exempel addera en vinkel i grader till en vinkel i
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radianer. Du får ut svaret i det format som specificerades i jobbkonfigurationen.
Du beräknar en azimut med hjälp av en av följande metoder:
Mellan två punkter
Halverade azimutar
Halverat hörn
Azimut plus vinkel
Azimut från linje offset
Mellan två punkter
För att beräkna azimut mellan två punkter:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna azimut.
2. I Metod- fältet, välj Mellan två punkter.
3. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnet på Från-punkten (1) och Till-punkten (2).
4. Azimuten mellan dem (3) beräknas.

Notering - Azimutfältet kan beräknas från 2 punkter i databasen genom att mata in punktnamnen separerade
med ett bindesstreck i azimutfältet. T.ex. mata in 2-3 i azimutfältet om du vill beräkna azimuten från punkt 2
till punkt 3. Denna metod fungerar med de flesta punktnamnen. Dock stödjer den inte punktnamn med
bindesstreck.
Halverade azimutar
För att räkna fram halverade azimutar:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna azimut.
2. I fältet Metod , välj halverade azimutar.
3. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in värden för azimut 1 (1), och azimut 2 (2).
Följande beräkningar visas: Den beräknade azimuten mitt emellan de två ursprungliga azimuterna,
och den beräknade vinkeln vilken går medurs från azimut 1 till azimut 2.
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Halverat hörn
För att beräkna en halverad hörnazimut.
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna azimut.
2. I fältet Metod , välj Halverat hörn.
3. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnen på Sidopunkten 1 (1), Hörnpunkten (2), och
Sidopunkten 2 (3).
Följande beräkningar visas: Den beräknade azimuten (4) mitt emellan Sidopunkt 1 och Sidopunkt 2,
från Hörnpunkten och den berä vinkeln vilken går medurs mellan punkterna 1, 2, och 3.

azimut plus vinkel
För att beräkna azimut plus vinkel:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna azimut.
2. I fältet Metod , välj azimut plus vinkel.
3. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in azimut (1) och den Vridna vinkeln (2).
4. Summan av de två (3) beräknas.

azimut till linjeoffset
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För att beräkna azimut till linjeoffset:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Beräkna azimut.
2. I fältet Metod , välj azimut till linjeoffset.
3. Enligt anvisningar i diagrammet nedan, mata in namnet på linjen (1), sektionen (2) och horisontella
offset (3).
Följande beräkningar visas: Den beräknade azimuten (4) från linjens startpunkt till offsetpunkten, och
den beräknade vinkeln vilken går medurs mellan linje (1) och Azimut (4).
Tips - Om linjen inte redan existerar, slå på den avancerade popup-pilen och välj därefter Två
punkter. Du kan sedan mata in starttpunkten och ändpunkten för att definiera linjen.

Beräkna medeltal
Använd optionen Beräkna medeltal för att beräkna och lagra det genomsnittliga läget för en punkt som har
inmätts mer än en gång.
Genomsnittet från två eller fler observationer av endast vinklar, från två kända punkter kan användas för att
beräkna koordinaterna för skärningspunkten. För att beräkna observationernas medelvärde måste de vara
lagrade med samma punktnamn.
Mata in namnet på den punkt vars genomsnittliga läge skall beräknas i fältet Punktnamn . Du kan välja
punktnamnet från en lista med hjälp av popup-menyn för fältet.
Om punkten Du har inmatat endast har en fixposition, eller om den har lagrats som en passpunkt, visas ett
felmeddelande som talar om att ett genomsnittligt läge inte kan beräknas.
När Du har anget ett punktnamn för vilket en genomsnittlig position kan beräknas söker Generell Mätning
genom databasen för att hitta samtliga positioner för den punkten. När dessa har beräknats visas punktens
genomsnittliga planposition tillsammans med standardavvikelserna för varje ordinata.
Om det finns fler än två positioner för punkten, visas skärmtangenten Detaljer . Tryck på Detaljer för att
granska förbättringarna från det genomsnittliga läget till varje individuell position. Du kan använda detta
förbättringsformulär för att inkludera/utelömna specifika positioner från medelvärdesberäkningen.
Tryck på Optioner för att välja metod att beräkna medelvärde. Två metoders stöds:
• Viktad
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• Oviktad
Tips - Generell Mätning beräknar medelvärdet på samtliga positioner i den aktuella jobbdatabasen med
samma namn (förutom passpunkter). Tryck på Detaljer för att säkerställa att endast medelvärdet på de
önskade positionerna beräknas.
För att lagra det beräknade genomsnittliga läget för punkten, tryck på skärmtangenten Lagra . Om ett
genomsnittligt läge för punkten redan existerar, raderas den existerade punkten automatiskt när det nya
genomsnittliga läget lagras.
Noteringar
• Ett genomsnittligt läge uppdateras inte automatiskt om de lägen som används för att beräkna
genomsnittet ändras. Till exempel om kalibreringen uppdateras, om observationer ändras eller
raderas, eller om nya observationer med samma namn läggs till. Om detta inträffar bör du göra om
beräkningen för det genomsnittliga läget.
• Genomsnittsberäkningen använder minsta kvadratmetoden för att beräkna medeltalet för alla
punkter/observationer i det aktuella jobbet som har samma namn.
♦ Om genomsnittet inkluderar något annat än ECEF- eller WGS84-lägen lagras genomsnittet
som ett plan.
♦ För GNSS- och konventionella observationer som inkluderar en uppmätt lutande längd
beräknas positionerna till planet, medeltalet beräknas med minsta kvadratmetoden.
Skärningspunkterna för konventionella observationer med endast vinklar
genomsnittsberäknas med minsta kvadratmetoden.
♦ Konventionella observationer med endast vinklar inkluderas endast i lösningen om det inte
finns några andra positioner eller observationer.
♦ När genomsnittet endast inkluderar ECEF- eller WGS84-lägen konverteras det
genomsnittliga planläget tillbaks till WGS84 och lagras som en WGS84. Om genomsnittet
endast består av planpositioner och konventionella observationer, eller en blandning av
positionstyper lagras den genomsnittliga planpositionen som ett plan.
• MTA:er (Satsmedeltal) som observerats vid punkten ignoreras och de ursprungliga observationerna
används för att beräkna det genomsnittliga läget.
• Om metoden Viktad valts är punkter i ett genomsnitt viktade enligt följande:
♦ GNSS-lägen använder de horisontella och vertikala precisionerna i en observation.
Observationer som inte har precisioner och inskrivna punkter använder 10 mm för
horisontella och 20 mm för vertikala.
♦ För konventionella observationer som inkluderar en uppmätt lutande längd, beräknas de
horisontella och vertikala standardavvikelserna baserat på standardavvikelserna för
observationens komponenter.
Standardavvikelsen som används för att vikta den horisontella positionen är en kombination
av de vikterna som används för den horisontella riktningen och det horisontella avståndet vid
beräkningen av Fri Station. För mer information se [Resection Computations] på
www.trimble.com.
• För att automatiskt beräkna medelvärdet för dubblettpunkter aktivera Auto. beräkning av medelvärde i
avsnittet Dubblettpunkt-tolerans för mätprofilen.
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Lösningar Båge
Använd båglösningar för att:
• Beräkna båglösningar när två delar av bågen är kända och för att granska resultet både grafiskt och i
text.
• Beräkna punkter på bågen.
• Lägga till bågen och de punkter som definierar bågen till databasen.

Beräkna båglösningar
Använd de två fälten Metod för ange typen av de värden du har för bågen.
Den första delen av bågen definieras av något av följande:
• Radie (Radius) - är bågens radie.
• Delta - är delta eller deltavinkel (deflection angle).
• Grader båge (Degree arc) - är deltavinkeln (delta) som resulterar i en båglängd på 100 enheter.
• Grader Korda (Degree chord) - är deltavinkeln (delta) som resulterar i en kordalängd på 100 enheter.
Den andra delen av bågen definieras av något av följande:
• Delta - är delta eller deltavinkel (deflection angle).
• Längd (Length) - är bågens längd.
• Korda (Chord) - är kordans längd.
• Tangent - är avståndet från Krökningspunkt (KP (PC)) eller Tangentpunkt (TP (PT)) till
Skärningspunkt (SP (PI)).
• Extern (External) - är det kortaste avståndet mellan SP (PI) och bågen.
• Mittpunktsnormal (Mid ordinate) - är avståndet mellan bågen och kordan vid bågens mittpunkt.
Resultat
Tryck på Beräkna för att se resultaten för den horisontella bågen och en grafisk bild av bågen.
Angiven data visas i svart text; beräknad data visas i röd text.
Figuren nedan visar information om de värden som beräknas från bågen.
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• Radie (Radius) - är bågens radie.
• Båglängd (Arc length) - är bågens längd.
• Korda längd (Chord length) - är kordans längd.
• Grader båge (Degree arc) - är deltavinkeln (delta) som resulterar i en båglängd på 100 enheter.
• Grader Korda (Degree chord) - är deltavinkeln (delta) som resulterar i en kordalängd på 100 enheter.
• Delta - är delta eller deltavinkel (deflection angle).
• Tangent - är avståndet från Krökningspunkt (KP (PC)) eller Tangentpunkt (TP (PT)) till
Skärningspunkt (SP (PI)).
• Extern (External) - är det kortaste avståndet mellan SP (PI) och bågen.
• Mittpunktsnormal (Mid ordinate) - är avståndet mellan bågen och kordan vid bågens mittpunkt.
• Segment area - är arean mellan bågen och kordan.
• Sektor area - är arean mellan bågen och de två kantradierna.
• Fillet area - är arean mellan bågen och tangenterna.

Beräkna punkter på bågen
Tryck på Layout för att beräkna punkter på bågen vid valfri sektion längs med bågen.
Man kan välja mellan följande metoder:
KP deflektion
SP deflektion
Tangent offset
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Korda offset
KP deflektion
KP deflektion ger deltavinkel och avstånd till varje specifik sektion på bågen som om man etablerat
station på krökningspunkten (PC) och refererar bakåt till skärningspunkten (PI).
Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:
♦ Sektion (Station) - är den specificerade sektionen längs bågen.
♦ Delta (Deflection) - är deltavinkeln från tangentlinjen (Krökningspunkt (PC) till
Skärningspunkt (PI)) till den nuvarande sektionspunkten på bågen.
♦ Korda (Chord) - är avståndet till den nuvarande sektionspunkten på bågen från
Krökningspunkten (PC).
♦ Föregående sektion - är den tidigare specificerade KP defletionssektionen.
Den är endast tillgänglig om den föregående punkten beräknades med metoden KP
deflektion.
♦ Kort korda - är kordaavståndet från den nuvarande Krökningspunkten (PC) på bågen till den
föregående Krökningspunkten (PC) på bågen.
Den är endast tillgänglig om den föregående punkten beräknades med metoden KP
deflektion.

SP deflektion
SP deflektion ger deltavinkel och avstånd till varje specifik sektion på bågen som om man etablerat en
station på skärningpunkten (PI) och refererar bakåt till krökningspunkten (PC).
Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:
♦ Sektion (Station) - är den specificerade sektionen längs bågen.
♦ Delta (Deflection) - är deltavinkeln från den inkommande tangentlinjen till den nuvarande
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sektionspunkten på bågen.
♦ SP till sektion (PI to station) - är avståndet från den nuvarande sektionspunkten på bågen från
skärningspunkten (PI).

Tangent offset
Tangent offset ger den vinkelräta offset informationen från tangentlinjen (linjen från
Krökningspunkten (PC) till Skärningspunkten (PI)) till varje specificerad sektion på bågen.
Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:
♦ Sektion (Station) - är den specificerade sektionen längs bågen.
♦ Tangentavstånd TA (Tangent dist TD) - är avståndet längs tangentlinjen från
Krökningspunkten (PC) mot Skräkningspunkten (PI) där den vinkelräta offset mot
bågpunkten är.
♦ Tangent offset - är det vinkelräta offset-avståndet från tangentlinjen till den nuvarande
sektionspunktion på bågen.
♦ Tangent - är tangentlinjens längd (avståndet från Krökningspunkten (PC) till
Skärningspunkten (PI)).
♦ Tangent - TA (TD) - är det resterande avståndet längs tangentlinjen (avståndet från punkten
för vinkelrät offset till Skärningspunkten (PI)).
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Korda offset
Korda offset ger den vinkelräta offset informationen från den långa kordan (linjen från
Krökningspunkten (PC) till Skärningspunkten (PI)) till varje specificerad sektion på bågen. Den ger
även information om KP-deflektionen.
Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:
♦ Sektion (Station) - är den specificerade sektionen längs bågen.
♦ Kordaavstånd (Chord dist) - är avståndet längs den långa kordan från Krökningspunkten
(PC) Tangentpunkten (PT) där den vinkelräta offset mot bågpunkten är.
♦ Korda offset - är det vinkelräta offset-avståndet från den långa kordan till den nuvarande
sektionspunktion på bågen.
♦ KP deflektion (PC Deflektion) - är deltavinkeln från tangentlinjen (Krökingspunkt (PC) till
Skärningspunkt (PI) till den nuvarande sektionspunkten på bågen.
♦ Kordalängd - är avståndet till den nuvarande sektionspunkten på bågen från
Krökningspunkten (PC).

176

När man granskar något av resultaten för båg- eller layoutberäkningarna bör man trycka på Lagra för att
spara resultaten i det aktuella jobbet.
För att ta bort fälten Layout från skärmen tryck på Båge.

Lägga till bågen och de punkter som definierar bågen
Tryck på Lägg till för att addera till databasen:
Notering - Innan det går att lägga till detta till databasen måste man först markera bågens startpunkt,
startbärning och startbäringens riktning.
• beräknad båge
• punkten som definierar bågens slutpunkt
• punkten som definierar bågens mittpunkt

Triangellösningar
Man kan använda inmatad data för att beräkna en triangel med olika metoder. Det går sedan att granska
resultatet i text eller grafiskt och lagra resultatet i databasen.
Beräkna en triangel med en av följande metoder:
Sida-Sida-Sida
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Definiera en triangel genom att ange längderna för sidorna a, b, och c. Tryck på Beräkna för att se resultatet.
Vinkel-Sida-Vinkel
Definiera en triangel genom att ange vinkel A, längden för sida b, och vinkel C. Tryck på Beräkna för att se
resultatet.
Sida-Vinkel-Vinkel
Definiera en triangel genom att ange längden för sida a, vinkel B, och vinkel A. Tryck på Beräkna för att se
resultatet.
Sida-Vinkel-Sida
Definiera en triangel genom att ange längden för sida a, vinkel B, och längden för sida c. Tryck på Beräkna
för att se resultatet.
Sida-Sida-Vinkel
Definiera en triangel genom att ange längderna för sidorna a och b, och vinkel A. Tryck på Beräkna för att se
resultatet.
Resultat
Tryck på Beräkna för att granska resultaten inklusive längderna för sidorna a, b, och c, vinklarna A, B, och C,
triangelarea och en grafisk bild av triangeln.
Angiven data visas med svart text och beräknad data visas med röd text.

Ibland kan en triangel ha två lösningar. När detta inträffar visas skärmtangenten Annan i resultatfönstret.
Tryck på Annan för att växla mellan de två lösningarna och välj den korrekta. Tryck på Lagra för att registrera
triangelresultaten i det aktuella jobbet.

Delning av linje
Använd denna funktion för att dela upp en linje i segment. Punkterna som skapas lagras automatiskt i
databasen och punktnamnen stegas automatiskt från startpunktens namn.
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Du kan fördefiniera koden för en delningspunkt. För ytterligare information, se Delningspunkters kod .
Dela upp en linje med hjälp av en av följande metoder:
Fast segmentlängd
Fast antal segment
Tips - Om linjen inte redan existerar, slå på den avancerade popup-pilen och välj därefter Två punkter. Du
kan sedan mata in starttpunkten och ändpunkten för att definiera linjen.

Fast segmentlängd
För att dela upp en linje i segment med fast längd:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den linje som skall sektioneras (1). Slå på skärmen och håll fingret kvar och
välj Att sektionera en linje- tillvalet i genvägsmenyn.
♦ Från huvudmenyn, välj Cogo/Sektionera en linje . Sektionera en linje. Mata in namnet på den
definerade linjen.
2. I Metod- fältet, välj Fast segmentlängd.
3. Mata in segmentlängden (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från linjen.
4. Mata in namnen för Start vid sektion (4), Slut vid sektion (5), samt för Startpunktens namn.
5. Tryck Start för att beräkna de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

Fast antal segment
För att dela upp en linje i ett fast antal segment:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den linje som skall sektioneras. Slå lätt mot skärmen och håll fingret kvar
och välj Att sektionera en linje- tillvalet från genvägsmenyn.
♦ Från huvudmeny, välj Cogo / Sektionera en linje. Mata in namnet på den definierade linjen.
1. I Metod- fältet, välj Fast antal segment.
2. Mata in antalet segment och en horisontell offset (2) och vertikal offset från linjen.
3. Mata in namnen på Start vid sektion (3), Slut vid sektion (4), samt Startpunktens namn.
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4. Tryck Start för att beräkna de nya punkterna (3, 5, 4, eller 6, 7, 8).

Delning av cirkelbåge
Använd denna funktion för att dela en båge med hjälp av en av följande metoder:
Fast segmentlängd
Fast antal segment
Fast kordalängd
Fixerad delningsvinkel
Punkter som skapas lagras automatiskt i databasen och punktnamnen stegas upp från startpunktens namn.
Du kan fördefiniera koden för en delningspunkt. För ytterligare information, se Delningspunkters kod .
Fast segmentlängd
För att dela upp en båge i segment med fast längd:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den båge som skall delas. Tryck mot skärmen och håll fingret kvar och välj
Delning av cirkelbåge- tillvalet i genvägsmenyn.
♦ Från huvudmenyn, välj Cogo / Delning av cirkelbåge. Mata in namnet på den definierade
bågen.
2. I Metod- fältet, välj Fast antal segment.
3. Mata in segmentlängden (2), och en horisontell offset (3) och en vertikal offset från bågen.
4. Mata in namnen för Startsektion (4), Slutsektion (5), och Startpunktens namn .
5. Tryck Start för att beräkna de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).
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Fast antal segment
För att dela en båge i ett fast antal segment:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den båge som skall delas. Slå lätt mot skärmen och håll fingret kvar och välj
Delning av cirkelbåge- tillvalet från genvägsmenyn.
♦ Från huvudmeny, välj Cogo / Delning av cirkelbåge. Mata in namnet på den definierade
bågen.
2. I Metod- fältet, välj Fast antal segment.
3. Mata in antalet segment, och en horisontell offset (2) samt en vertikal offset från bågen.
4. Mata in namnen för Startsektion (3), Slutsektion (4), samt Startpunktens namn.
5. Tryck på Start för att beräkna de nya punkterna (3, 5, 4, eller 6, 7, 8).

Fast Kordalängd
För att dela upp bågen i segment med fast längd på korda:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den båge som skall delas. Tryck och håll fingret kvar på skärmen och välj
Delning av cirkelbåge- tillvalet från genvägsmenyn.
♦ Från huvudmeny, välj Cogo / Delning av cirkelbåge. Mata in namnet på den definierade
bågen.
2. I fältet Metod , välj Fast kordalängd.
3. Mata in längden på korda (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från bågen.
4. Mata in namnen på Startsektion (4), Slutsektion (5), samt Startpunktens namn.
5. Tryck Start för att beräkna de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).
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Fixerad delningsvinkel
För att dela upp en cirkelbåge i segment med fixerad centrumvinkel:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj den båge som skall delas. Tryck och håll fingret kvar på skärmen och välj
Delning av cirkelbåge- tillvalet från genvägsmenyn.
♦ Från huvudmeny, välj Cogo / Delning av cirkelbåge. Mata in namnet på den definierade
bågen.
2. I fältet Metod , välj Fixerad delningsvinkel.
3. Mata in delningsvinkel (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från bågen.
4. Mata in namnen för Startsektion (4), Slutsektion (5), samt Startpunktens namn.
5. Tryck Start för att beräkna de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

Transformation
Använd denna Cogo-funktion för att göra något av följande:
• Transformera en enkel punkt, eller ett uval punkter, med hjälp av en eller en kombinatioin av
Rotation, Skala och Omvandla.
• Skapa eller ändra en Lokal transformation vilken kan tillämpas på Planpunkter (lokala) för att
transformera Planpunkter (lokala) till Planpunkter.
Notering - Hjälp för Lokal transformation är endast tillgänglig när optionen Avancerat geodetisk är
aktiverad.
Rotera, Skala, och Omvandla punkter
Rotera, Skala och Omvandla ändrar de lagrade koordinaterna för punkter som är transformerade. Denna
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metode sparar nya transformerade punkter och raderar därefter de ursprungliga punkterna.
Om man utför mer än en transformation är ordningen alltid Rotera, Skala och därefter Omvandla.
Rotatera
För att rotera ett urval punkter runt en given ursprungspunkt:
1. Från huvudmenyn, välj Cogo / Transformationer .
2. Välj Rotera / Skala / Omvandla punkter och tryck därefter Nästa.
3. Ställ in kryssrutan för Rotera , slå sedan på Nästa .
4. Mata in en Ursprungspunkt .
5. Mata in en Rotation .
6. Slå på Nästa , välj sedan den/de punkt/er som skall roteras.
7. För att lagra den/de transformerade punkten/erna till databasen, slå på Acceptera .
En transformation raderar ursprungspunkten/erna och lagrar nya planpunkter som har samma namn.
Skala
För att skallera avstånden mellan ursprungspunkten och de valda punkterna:
1. Från huvudmeny, välj Cogo / Transformationer .
2. Välj Rotera / Skala / Omvandla punkter och tryck därefter Nästa.
3. Ställ in kryssrutan för Skalera , slå sedan på Nästa .
4. Mata in en Ursprungspunkt .
5. Mata in en Skalfaktor .
6. Slå på Nästa , väljd sedan punkten/erna som skall skaleras.
7. För att lagra den/de transformerade punkten/erna till databasen, slå på Acceptera .
En transformation raderar ursprungspunkten/erna och lagrar nya planpunkter som har samma namn.
Omvandla
För att flytta ett urval punkter på en planyta:
1. Från huvudmeny, välj Cogo / Transformationer .
2. Välj Rotera / Skala / Omvandla punkter och tryck därefter Nästa.
3. Ställ in kryssrutan för Omvandla , slå sedan på Nästa .
4. I Metod- fältet, välj antingen Deltan eller Två punkter.
Om Du väljer Deltan:
1. Mata ett deltas X-, Y-, eller Z-värde. Du kan välja ett enkelt delta, t.ex. ett X-värde, elle ren
kombination deltan för transformationen.
Om Du väljer Två punkter:
1. Välj en Från-punkt .
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2. Välj en Till-punkt .
5. Slå på Nästa , välj sedan punkten/erna som skall transformeras.
6. För att lagra den/de transformerade punkten/erna till databasen, slå på Acceptera .
En transformation raderar ursprungspunkten/erna och lagrar nya planpunkter som har samma namn.
Noteringar
• Endast punkter som kan visas som plankoordinator kan transformeras.
• När Du transformerar med båda rotera och skalera, återgår skalans ursprungsvärde till standardvärde
för rotationen. Du kan ändra detta.
• När Du matar in ett punktnamn, kan Du välja från listan, mata in en punkt, utföra en fast fix, mäta en
punkt, eller utföra ett kartval. Fast fix lagrar en automatisk snabb punkt med ett tillfälligt punktnamn.
Varning - Om Du väljer en baspunkt som skall transformeras, blir vektorerna som flöder från denna bas öka
med noll.
Lokala Transformationer
Ofta vid mätningen uppkommer situationer där existerande punkter vilka man vill ansluta till eller sätta ut har
plankoordinater som är definierade i ett eller flera koordinat- eller referenssystem vilka skiljer sig från det
aktuella jobbets koordinatsystem. Dessa koordinat- eller referenssystem kan definieras baserat på gamla
baslinjer där koordinaterna i själva verket är stations- och offsetvärden från (referens-)baslinjen. Eller så kan
de vara refererade till ett helt godtyckligt referenssystem. En arkitekt kan till exempel tillhandahålla
koordinater för en byggnadsgrund som behöver positioneras och överföras till ett koordinatsystem på
byggarbetsplatsen.
Generell Mätning beräknar och lagrar en eller flera lokala transformationer som transformeras löpande från
plankoordinaterna och lokala plankoordinater.
Till skillnad från Rotera, Skala och Omvandla ändras inte positionen för transformerade punkter. Istället kan
man skapa punkter som Plan (lokala) och ett förhållande till ett Plan definieras. Detta tillför transformationen
till det lokala koordinatsystemet.
Notering - Planpunkter (lokala) kan inte visas i kartan om inte en transformation till plan definierats.
Det finns tre typer av lokala plantransformationer som kan skapas och användas i Generell Mätning:
Linjära transformationer
Helmerttransformationer
7-parameterstransformationer
Notering - Hjälp för Lokal transformation är endast tillgänglig när optionen Avancerat geodetisk är
aktiverad.
Linjära transformationer
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Transformationen Linjär är en 2D-transformation där man kan välja eller skriva in två av databasens
planpunkter och matcha dem med de lokala plankoordinaterna för motsvarande positioner.
För att skapa en Linjär transformation
1. Från huvudmenyn tryck Cogo / Transformationer / Hantera & definiera transformationer och
tryck därefter på Nästa.
2. Välj Skapa ny transformation och tryck därefter Nästa.
3. Sätt Transformationstyp till Linjär och skriv därefter in Transformationsnamn.
4. I fältet Startpunkt skriv in punktens namn och skriv därefter in motsvarande Plankoordinater
(lokala) i fälten Nord (lokal) och öst (lokal).
5. I fältet Slutpunkt skriv in punktens namn och skriv därefter in motsvarande Plankoordinater
(lokala) i fälten Nord (lokal) och öst (lokal).
6. Tryck på Beräkna kontrollera de beräknade transformationsavstånden och välj därefter en
Skalfaktortyp för att ansluta de lokala planpositionern till databasens planpositioner:
◊ Fri - Den beräknade skalfaktorn appliceras på planvärdena (lokala) för båda lokala
axlarna.
◊ Fixera till 1.0 - Ingen skalninga används. (Planvärdena (lokala) används i
transformationen utan att någon skalning appliceras).
Startpunkten är transformationens origo.
◊ Endast längs med den lokala nordliga axeln - Den beräknade skalfaktorn appliceras
endast på Planets (lokala) nordliga värden vid transformationen.
7. Tryck på Lagra för att lagra transformationen i det aktuella jobbet.
Den linjära transformationen visas i kartan som en svart sträckad linje mellan planets start- och
slutpunkt
Använd Filter för att visa och dölja den linjära transformationen.
Noteringar
♦ "Planpunkter" behöver inte vara lagrade som planpunkter. Däremot behöver Generell
Mätning kunna beräkna plankoordinater för punkten.
Helmerttransformationer
Transformationen Helmert är en 2D- eller 3D-transformation där man kan välja upp till 20 identiska
punktpar för att beräkna den mest lämpade transformationen mellan databasens planpunkter och de
lokala plankoordinaterna för samma positioner.
För att skapa en Helmerttransformation:
1. Från huvudmenyn tryck Cogo / Transformationer / Hantera & definiera transformationer och
tryck därefter på Nästa.
2. Välj Skapa ny transformation och tryck därefter Nästa.
3. Sätt Transformationstyp till Helmert och skriv därefter in Transformationsnamn.
4. Ange Skalfaktortyp och gör något av följande:
◊ Fri - Den beräknade, mest lämpade skalfaktorn används i transformationen.
◊ Fixerad, och ange därefter Skalfaktorn. Specificera valfri skalfaktor som ska
användas i transformationen.
5. Sätt Vertikal inpassning till något av följande och tryck därefter Nästa:
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◊ Ingen - Ingen vertikal inpassning utförs.
◊ Endast konstant inpassning - Den genomsnittliga vertikala korrigeringen beräknad
från punktparens höjder används till den vertikala inpassningen i transformationen.
◊ Lutande plan - En vertikal korrigering plus det bäst lämpade korrektionsplanet
används för vertikal inpassning i transformationen.
6. Tryck Addera för att välja Planpunktsnamn och Lokalt planpunktsnamn punktpar och sätt
därefter fältet Använd till något av följande:
◊ Av - Använd inte detta punktpar i beräkningen av transformationsparametrar.
◊ Endast vertikal - Använd detta punktbara enbart i beräkningen av de vertikala
inpassningsparametrarna.
◊ Endast horisontell - Använd detta punktbara enbart i beräkningen av de horisontella
inpassningsparametrarna.
◊ Horisontell & Vertikal - Använd detta punktbara i beräkningen av både de
horisontella och vertikala inpassningsparametrarna.
7. Tryck Godkänn för att lägga till punkterna till listan och tryck därefter igen på Addera för att
lägga till fler punktpar.
8. Tryck på Resultat för att se Helmerttransformationens resultat.
9. Tryck på Lagra för att lagra transformationen i det aktuella jobbet.
Noteringar
♦ För att redigera en transformation, följ stegen för att skapa en ny transformation med i steg 2
välj Välj transformation att ändra, Markera transformationen i listan och tryck på Nästa,
uppdatera transformationsparametrarna, kontrollera resultaten och tryck därefter på Lagra för
att skriva över den tidigare transformationen.
♦ Om du ändrar en transformation ändras även positionerna för all punkter som använder den
transformationen.
♦ Om du ändrar en punkts koordinater som anvnänds för att definiera en Helmerttransformation
beräknar inte Generell Mätning om transformationen automatiskt.
♦ Om man ändrar koordinaterna för en punkt och därefter beräknar om
Helmerttransformationen kommer den nya transformationen använda nya koordinater.
7-parameterstransformationer
7-parameterstransformationen är en 3D-transformation där man kan välja upp till 20 identiska
punktpar för att beräkna den mest lämpade transformationen mellan databasens planpunkter och de
lokala plankoordinaterna för samma positioner.
Med en 7-parameterstransformation fås en bättre lösning än med en Helmerttransformation om de två
koordinatsystemen inte har definierats till samma horisontalplan.
För att skapa en 7-parameterstransformation:
1. Från huvudmenyn tryck Cogo / Transformationer / Hantera & definiera transformationer och
tryck därefter på Nästa.
2. Välj Skapa ny transformation och tryck därefter Nästa.
3. Sätt Transformationstyp till 7-parameter och skriv därefter in Transformationsnamn.
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4. Tryck Addera för att välja Planpunktsnamn och Lokalt planpunktsnamn punktpar och sätt
därefter fältet Använd till något av följande:
◊ Av - Använd inte detta punktpar i beräkningen av transformationsparametrar.
◊ Horisontell & Vertikal - Använd detta punktpar i beräkningen av
inpassningsparametrarna.
5. Tryck Godkänn för att lägga till punkterna till listan och tryck därefter igen på Addera för att
lägga till fler punktpar.
6. Residualer kommer endast visas när de 3 punktparen definierats.
7. Tryck på Resultat för att se 7-parameterstransformationens resultat.
8. Tryck på Lagra för att lagra transformationen i det aktuella jobbet.
Noteringar
♦ 7-parameterstransformationen är endast en tredimensionell transformation. Det går inte att
använda 1D- eller 2D-punkter för de punktpar som används för att beräkna
transformationsparametrarna.
♦ Om en 7-parameterstransformation appliceras på ett 1D - eller 2D-plan eller en Planpunkt
(Lokal) kommer den transformerade positionen ha null koordinater.
♦ För att redigera en transformation, följ stegen för att skapa en ny transformation med i steg 2
välj Välj transformation att ändra, Markera transformationen i listan och tryck på Nästa,
uppdatera transformationsparametrarna, kontrollera resultaten och tryck därefter på Lagra för
att skriva över den tidigare transformationen.
♦ Om du ändrar en transformation ändras även positionerna för all punkter som använder den
transformationen.
♦ Om du ändrar en punkts koordinater som används för att definiera en
7-parameterstransformation beräknar inte Generell Mätning om transformationen
automatiskt.
♦ Om man ändrar koordinaterna för en punkt och därefter beräknar om
7-parameterstransformationen kommer den nya transformationen använda nya koordinater.
En punkt lagrad som ett Plan (lokalt) kan endast ha en "inmatnings-" transformation som definierar
förhållandet till databasens Planpositioner. Vid granskning med Granska jobb eller Punkthanteraren, och vid
exportera som Plan (Lokalt) kan man däremot välja en annan lokal transformation vilken ändrar de beräknade
Plankoordinaterna (lokala) som visas.
Denna kraftfulla funktion gör det möjligt att till exempel skriva in en Planpunkt (lokal) referrerad till en
baslinje eller referenssystem, och transformera databasplanet, och därefter, om det behövs, använda en annan
"synlig" transformation för att visa punkten med beräknade Planvärden (lokala) referrerade till en annan
baslinje eller referenssystem.
Detta är analogt med hur vilken punkt som helst kan visas som station och offset till vilken linje, båge,
väglinje eller väg som helst.
Noteringar
• Använd Cogo / Transformationer / Hantera/definiera lokala transformationer för att skapa eller ändra
transformationer.
• Använd Punkthanteraren för att välja en annan inmatningstransformation.
• Använda Jobb / Kopiera mellan jobb för att kopiera transformationer till andra jobb.
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Tranformationer kan appliceras och användas på flera olika ställen i Generell Mätning:
• Skriva in punkter
• Länkade filer
• Sätta ut punkter från en länkad CSV- eller TXT-fil.
• Granska jobb
• Punkthanteraren
• Importera fasta formatfiler från en kommaavgränsad fil
• Exportera Plan (lokalt)

Polygontåg
Använd denna funktion för att beräkna slutningsfel av ett polygontåg, och för att utjämna ett konventionellt
polygontåg. Programmet hjälper dig att välja de punkter som skall användas, beräknar slutningsfelet, och låter
dig beräkna antingen en utjämning viktad med elementlängd eller utjämning viktad med dx och dy.
Notering - En utjämning viktad med elementlängd är ibland känd som Bowditch-utjämning.
Du kan beräkna polygontåg med slutna slingor och slutna polygontåg som startar och slutar vid ett par kända
punkter.
För att beräkna ett polygontåg:
1. Mata in namnet på Polygontåget .
2. I fältet Startstation , tryck mjuktangenten för Lista .
3. Välj en punkt från listan med giltiga polygontågspunkter som kan användas som startstation. Tryck
Enter .
En giltig startstation har en eller flera riktpunkter bakåt och en eller flera observationer till nästa
polygontågstation.
4. Tryck Addera för att lägga till nästa punkt i polygontåget.
5. Välj nästa station i polygontåget.
En giltig polygontågpunkt har en observation från föregående punkt samt en observation till nästa
punkt. När det endast finns en giltig punkt, adderas denna automatiskt.
Notering - För att granska den observerade azimuten och avståndet mellan två punkter på listan,
markera första punkten och slå lätt mot Info-skärmtangenten.
6. Upprep stegen 4 och 5 tills alla punkter i polygontåget har lagts till.
En giltig slutstation har en eller flera riktpunkter bakåt, och en eller flera observationer till föregående
polygontågstation.
Om Du behöver ta bort några punkter från listan, markera punkten och tryck Radera . När Du raderar
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en punkt kommer alla efterföljande punkter också att raderas.
7. Tryck Stäng för att beräkna polygontågets anslutningsfel.
Notering - Det går inte att lägga till flera punkter efter att en passpunkt valts.
Notering - För att beräkna anslutningen på ett polygontåg, måste det finnas minst en
avståndsmätning mellan successiva punkter i polygontåglistan.
Notering - Fälten azimut behöver inte fyllas i.
Om bakriktsazimut saknas:
♦ polygontåget kan ej orienteras.
♦ justerade koordinater kan ej lagras.
♦ en vinkeljustering på ett öppet polygontåg kan ej beräknas. (En avståndsjustering kan
beräknas.)
Om azimuten för en riktpunkt framåt saknas i ett anslutet polygontåg, och om alla vinklar har
iakttagits, kan en vinkel- och avståndsutjämning beräknas.
Riktpunkter framåt och bakåt som sörjer för orienteringen av polygontåget visas.
Om så behövs, tryck Enter för att editera fälten enligt följande:
1. Inspektera resultaten från polygontåget och gör ett av följande:
♦ För att lagra anslutningsresultaten, tryck Lagra.
♦ Gå till nästa steg för att utjämna polygontåget.
2. Tryck Option för att kontrollera polygontågets inställningar. Gör nödvändiga ändringar och tryck
sedan Enter.
3. Tryck Just. Vink. för att justera vinkelanslutningsfelet. Vinkelanslutningsfelet distribueras i enlighet
med inställningen på skärmen Option .
4. Inspektera resultaten från polygontåget, och gör sedan ett av följande:
♦ För att lagra detaljer om vinkeljusteringen, tryck Lagra.
♦ För att justera längdanslutningsfelet, tryck Just. Avst. Längdanslutningsfelet distribueras i
enlighet med inställningen i skärmen Option och polygontåget lagras.
När polygontåget är lagrat, lagras varje punkt som används i polygontåget som en justerad polygontågpunkt
med en sökklassificering lika med justerad. Tidigare, justerade polygontågpunkter med samma namn raderas.

Mätta avstånd
Använd denna funktion för att lägga till punkter till ditt jobb i Generell Mätning. Använd en grafisk rätvinkel
och ett avståndsgränssnitt för att definiera rektangulära strukturer såsom byggnader eller byggnadsfundament.
Knappa in eller mät två punkter för att definiera första sidan, för att orientera och för att lokalisera objektet.
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Tips - För att välja höjden från startpunkten eller ändpunkten, använd popup-menyn i Höjdfältet .
För att grafiskt välja riktningen på nästa punkt på planvyn slå på skärmen eller använd högra och vänstra
piltangenterna. Den streckade röda linjen visar aktuell riktning för nästa sida. För att skapa nästa sida, slå på
Lägg till , och mata sedan in avståndet fär nästa punkt med den vinkel som definierats i planvyn.
Alternativt, välj en punkt som redan existerar i ditt jobb och programmet kommer att beräkna avståndet till
punkten åt dig.
För att mäta en punkt med GNSS eller Konventionell, välj Snabb Fix eller Mät från popup-menyn på
Punktnamn- fältet.
För att mäta avstånd och offset med en laseravståndsmätare måste du först ansluta den till kontrollenheten och
konfigurera den i din mätprofil. För ytterligare information se Konfigurera en mätprofil att använda en
laseravståndsmätare. Om fältet Auto mät i optionen Laseravståndsmätare i mätprofilen är satt till Ja instruerar
Generell Mätning lasern att göra en mätning när du tryck på Laser. För att infoga ett avstånd i fälten Avstånd,
H.Avst eller Offset tryck på Laser från popup-menyn och mät avståndet med lasern. Se även Mäta Punkter
med laseravståndsmätare.
För att stänga objektet tillbaka på startpunkten, slå på Stäng . Ett horisontellt avstånd beräknas och visas.
Använd detta som en kontroll mot din plan eller det inmätta avståndet. För att avsluta funktionen, slå på
Lagra . Slå på Addera för att lägga till ytterligare sidor.
Tips - Om du behöver mer detaljerad information om stängningens kvalitet, använd ett annat punktnamn för
ändpunkten, och lagra objektet. Beräkna sedan ett omvänd värde mellan start- och ändpunkt.
För att ändra ett inknappat avstånd innan objektet lagras, slå på Redigera , och välj sedan ändpunkten av den
sida som skall redigeras. När Du kalibrerar avståndet, uppdateras planvyn. Därefter kan Du fortsätta att lägga
till flera sidor.
Noteringar
• När objektet väl har lagrats kan du inte längre redigera sidornas längder.
• Orienteringen definieras av första sidan. Endast parallella eller 90°-vinklar kan läggas till från denna
sida. För att använda en annan vinkel lagra objektet och skapa sedan en ny sida.
• Eftersom nya punkter lagras som polarer, fungerar inte mätta avstånd utan Endast en Skalfaktor eller
fullt definierad Projektion i koordinatsystemet.
• Förutom de nya punkter som skapas, skapas linjer automatiskt och lagras i Generell Mätning databas.
Dessa är synliga på kartan och kan användas som utsättningslinjer.

Kalkylator
För att när som helst använda kalkylatorn, välj Cogo / Kalkylator från Generell Mätning huvudmeny.
Tryck
(Optioner) för att ställa in vinkelenhet, räknarens läge (RPN (Postfixnotation) eller Standard), samt
visning av decimaler.
Tryck på Azimut för att beräkna en azimut.
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Tryck på Avstånd för att beräkna ett avstånd.
Räknarens funktioner visas nedan.
Räknarsymbol

Funktion
Addera
Subtrahera
Multiplicera
Dividera
Byt tecken på talet som matas in
Lika med
Pi
Mata in
Visa alla värden i stacken.
Baksteg
Optioner
Y upphöjt till X
Kvadrat
Kvadratrot
10 upphöjt till X
Mata in exponent eller byt exponenttecken
Inverterat värde
Skifta X och Y
Sinus
Arcussinus
Cosinus
Arcuscosinus
Tangens
Arcustangens
10-logaritmer
Byt SKIFT-status
Öppna parentes
Stäng parentes
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Rensa allt
Rensa post
Minnesfunktioner
Polär till rektangulär koordinatkonvertering
Rektangulär till polär koordinatkonvertering
Rotera stacken nedåt
Rotera stacken uppåt
Infoga grad-, minut- eller sekundavskiljare
Subtrahera vinklar av formen GG.MMSSsss
Addera vinklar av formen GG.MMSSsss
Konvertera från GG°MM'SS.sss eller GG.MMSSsss till vinkelenheter
Konvertera från nuvarande vinkelenheter till GG°MM'SS.sss
Tips - Det går att komma åt Kalkylator från popup-pilen i de flesta fält för avstånd.
Går man till kalkylatorn från popup-menyn och om sifferfältet redan innehåller en siffra kommer den
siffran automatiskt kopieras till kalkylatorn. När man avslutat räkneoperationerna kommer den sista
lösningen kopieras till sifferfältet när man väljer Acceptera.
1. Välj räknaren från popup-menyn.
2. Mata in siffrorna och funktionerna.
3. Tryck = för att beräkna resultatet.
4. Tryck Acceptera för att återföra resultatet till fältet.
Beräkna längd
För att komma Beräkna avstånd tryck på Avstånd i Kalkylatorn.
Mellan två punkter
Mellan punkt och linje
Mellan punkt och båge
Du kan använda inknappad data, och punkter som lagrats i databasen för att beräkna avstånd med olika
metoder. Resultaten kan också lagras i databasen.
Notering - Datan som man matar in kan ha olika enheter. Till exempel, om man adderar ett avstånd i meter
till ett avstånd i fot återges svaret i det format som specificerades i jobbkonfigurationen.
Mellan två punkter
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För att beräkna avståndet mellan två punkter:
1. I Metod- fältet, välj Mellan två punkter.
2. Mata in Från-punkten och Till-punkten .
3. Avståndet mellan de två punkterna beräknas.
Notering - Man kan beräkna ett avstånd mellan två punkter direkt i fältet avstånd i databasen. För att
göra detta ange punktnamnen i fältet avstånd separerade med ett bindestreck. T.ex, för att beräkna
avståndet mellan punkterna 2 och 3 mata in "2-3". Denna metod fungerar för de flesta alfanumeriska
punktnamnen. Dock stöder den inte punktnamn som redan innehåller ett bindestreck.
Mellan punkt och linje
För att beräkna avståndet mellan en punkt och en linje:
1. I Metod- fältet, välj Mellan punkt och linje.
2. Enlig anvisning i diagrammet nedan, mata in Punktnamnet (1) och linjens namn (2).
Tips - Om linjen inte redan existerar, slå på den avancerade popup-pilen och välj därefter Två
punkter. Du kan sedan mata in starttpunkten och ändpunkten för att definiera linjen.
3. Avståndet längs linjen (3) och det vinkelräta avståndet (4) till linjen beräknas. Avståndet längs linjen
är från punkten som specificerats (5).

Mellan punkt och båge
För att beräkna avståndet mellan en punkt och en båge:
1. I Metod- fältet, välj Mellan punkt och båge.
2. Enligt anvisning i diagrammet, mata in Punktens namn (1) och Bågens namn (2).
3. Avståndet längs bågen (3) och det vinkelräta avståndet (4) beräknas. Avståndet längs bågen är från
den specificerade punkten (5).
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Reglage för popup-meny
För att lägga in ett objektnamn i fältet, mata in namnet eller tryck på kanppen för popup-menyn
en av följande optioner från listan som visas:
Lista
Mata in
Mät
Snabb fix
Kartval
Kalkylator
Enheter

och välj

välja objekt från databasen
mata in detaljer
mät en punkt
mät automatiskt en konstruktionsklasspunkt
välj från en lista av aktuella objekt som är valda i kartan.
genväg till Kalkylatorn
väljer fältenheter

För att ändra datainmatningsmetoden, slå den avancerade popup-menyknappen
fälten ändras.

. De första två eller tre
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Mätning - Generel
Menyer Mätning och Utsättning
Använd dessa menyer för att mäta och sätta ut punkter med hjälp av Mätprofilerna som definierats i Generell
Mätning.
Alla mätningar i Generell Mätning styrs av en mätprofil. Mätprofiler definierar parametrarna för
konfigurering och kommunikation med dina instrument, samt för mätning och lagring av punkter. Hela denna
informationsuppsättning lagras som en mall och används varje gång du påbörjar en mätning.
Ändra profilen om standardinställningen inte passar dina behov. För att göra detta trycker du på Inställningar
från Trimble Access menyn och därefter Mätprofiler.
För mätning eller utsättning behöver Generell Mätning starta en mätning då du är uppmanad att välja lämplig
mätprofil.
Notering - Om det bara finns en mätprofil väljs den automatiskt när mätningen startas. Välj annars en profil
från den lista som visas. I
Mätningstyp
Val av mätningstyp beror på tillgänglig utrustning, fältförhållanden, samt önskade resultat. Konfigurera
mätningstypen när du skapar eller ändrar en Mätprofil.
I en konventionell mätning är kontrollenheten ansluten till ett konventionellt instrument, till exempel en
totalstation. Se Konventionella mätningar: Komma igång, för mer information.
I en GNSS-mätning är kontrollenheten ansluten till en GNSS-mottagare. För ytterligare information se
GNSS-mätningar: Komma igång.
I en integrerad mätning är kontrollenheten ansluten till både ett konventionellt instrument och en
GNSS-mottagare samtidigt. Generell Mätning kan snabbt växla mellan de två instrumenten inom samma job.
Se Integrerade Mätningar för mer information.

Att anslutas
Prgramvaran Generell Mätning kan anslutas automatiskt till Trimble GNSS och konventionella instrument.
För att autoansluta till ett Trimble-instrument, kretsar programvaran genom en uppsättning protokol för
avarje instrumenttyp. Det kan ta upp till 15 sekunder att fullgör cykeln, vilket betyder att det kan ta ca 15
sekunder för att automatiskt ansluta till ett Trimble-instrument, bereoende på var programvaran finns i
autoanslutningscykeln när instrumentet ansluts.
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Det finns tre huvudgrupper med Trimble-instrument som kan automatiskt anslutas; Trimble
GNSS-mottagare, Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, Trimble
5600/3600-totalstationer. Om du endast ansluta till en av dessa instrumenttyper, kan du påskynda den
automatiska anslutningen gehom att rensa i kryssrutan för instrumenttyp(er) som du inte ansluts till.
Om du kör Trimble Access på en tredjeparts Windows-dator (som stöds) och vill ansluta den till datorns
inbyggda GPS-mottagare ska du välja lämplig COM-port i fältet Inbyggd GPS.
För att ställa in autoanslutningsalternativ, slå autoanslutningsikonen i statusfältet innan ansluter till ett
instrument.
Det går även att konfigurera Autoanslutning från Inställningar. Tryck på Inställningar från Trimble Access
menyn och tryck därefter på Anslut / Autoanslut.
När programvaran försöker automatiskt ansluta till ett instrument, blinkar ikonen för autoanslutning. Det finns
ikoner för varje instrumenttyp. Exempelvis, blinkar endast ikonen Trimble GNSS-mottagare om man väljer
endast Trimble GNSS-mottagare.
Programmet försöker endast auto-ansluta till de konfigurerade mottagarna för lägena: Läge Rover eller Läge
Bas (se GNSS-funktioner).
• Om programmet är i Läge Rover kommer det försöka ansluta till mottagaren som är konfigurerad i
fältet Anslut till GNSS-rover i fönstret för Bluetooth-inställningar.
• Om programmet är i Läge Bas kommer det försöka ansluta till mottagaren som är konfigurerad i fältet
Anslut till GNSS-bas i fönstret för Bluetooth-inställningar.
• Om det inte finns någon mottagare som är konfigurerad i rätt fält i Bluetooth-inställningar försöker
programmet auto-ansluta till en Trimble GNSS-mottagare på kontrollenhetens serieport. Om där
finns en mottagare kommer programmet använda denna.
• Den blinkande ikonen eller det gulmarkerade i fönstret GNSS-Funktioner visar vilket läge
programmet är i.
Tryck på knappen Bluetooth för att komma till fönstret för Bluetooth-inställningar. Det går även att
konfigurera Bluetooth-anslutningar från Inställningar. Tryck på Inställningar från menyn Trimble Access
menyn och därefter på Anslut / Bluetooth.
Om autoanslutningsikonen visar alla tre ikoner och inte blinkar, har autoanslutningen då deaktiverats för alla
tre instrumentgrupper.
När man använder Instrument-funktionerna för att koppla från ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S
Series total station-instrument inaktiveras auto-anslut temporärt. Tryck på ikonen för auto-anslut för att åter
aktivera funktionen.
Notering - När auto-anslut blivit temporärt inaktiverat kan man trycka en gång för att åter aktivera
funktionen och två gånger för att visa skärmen för Auto-anslutoptioner.
Du behöver inte vänta för autoanslutningen anslutas till ditt instrument. För att tvinga fram en anslutning, välj
mätprofilen och starta mätningen när som helst.
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För att ansluta till en icke-Trimble-instrument, måste du tvinga fram en anslutning genom att påbörja
mätningen.
Tips - När du använder icke Trimble-instrument, deaktiver autoanslutning. Vissa kommandon som används
av autoanslutning kan störa kommunikationen med icke Trimble-instruement.
Säkerhet PIN-kodslås
Man kan aktivera PIN-kodlås på ett av två sätt beroende av instrument:
• Använd Trimble Access för Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
• Använd instrumentet för Trimble VX Spatial Station or Trimble S8 total station
PIN-kodlås Trimble VX Spatial Station or Trimble S8 total station
För att aktivera PIN-koden trycker man på Instrument / Instrumentinställningar - PIN och anger och
godkänner därefter PIN-koden. När denna funktionen är aktiverad visas skärmen Lås upp instrumentet när
man ansluter till instrumentet. Ange PIN-koden och tryck på Godkänn.
Noteringar
• När PIN-koden angivits ska man trycka på PUK och registrera numret. Använd detta nummer om du
har glömt din PIN-kod.
• Tio felaktiga PIN-kodsförsök att låsa upp instrumentet resulterar i att instrumentet blockeras. Om
detta inträffar uppmanas man ange en PUK-kod för att låsa upp instrumentet.
• Om instrumentet är låst om man inte vet PIN- eller PUK-koden ska man kontakta sin
Trimble-återförsäljare.
• För att ändra PIN-koden ska man trycka på Instrument / Instrumentinställningar - PIN , ange den
gamla PIN-koden och godkänna den nya PIN-koden.
• För att ta bort PIN-kodlåset trycker man på Instrument / Instrumentinställningar - PIN , anger den
aktuella PIN-koden och trycker därefter på Ingen.
• PIN-koden måste vara ett 4-siffrigt numeriskt värde.
PIN-kodlås för Trimble VX Spatial Station or Trimble S8 total station
På Trimble VX Spatial Station or Trimble S8 total station kan man för att aktivera PIN-koden använda
optionen [Säkerhet] på instrumentets display för cirkelläge 2. För att göra detta:
1. Välj [Setup /Level / Setup / Security - Change PIN]
2. Ange den aktuella PIN-koden. Välj [Done] om ingen PIN-kod angetts.
3. Ange och godkänn den nya PIN-koden.
För att skapa en anslutning när PIN-koden är aktiverad ska man välja optionen [Unlock Instrument] i
displayen för cirkelläge 2 och ange koden.
Noteringar
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• När PIN-koden angivits ska man trycka på PUK och registrera numret. Använd detta nummer om du
har glömt din PIN-kod.
• Tio felaktiga PIN-kodsförsök att låsa upp instrumentet resulterar i att instrumentet blockeras. Om
detta inträffar uppmanas man ange en PUK-kod för att låsa upp instrumentet.
• Om instrumentet är låst om man inte vet PIN- eller PUK-koden ska man kontakta sin
Trimble-återförsäljare.
• För att ändra PIN-koden ska man trycka på [Setup/Level / Setup / Security - Change PIN], ange den
gamla PIN-koden och godkänna den nya koden.
• För att ta bort PIN-kodlåset trycker man [Setup/Level / Setup / Security - Change PIN], anger den
aktuella PIN-koden och trycker därefter på Ingen.
• PIN-koden måste vara ett 4-siffrigt numeriskt värde.

Mät koder
För att kunna mäta och koda konventionella eller GNSS-observationer i ett steg ska du markera objektkoden
du vill mäta och lagra från ett kodformulär som består av ett antal konfigurerbara knappar. Du kan definiera
flera grupper eller sidor med koder, var och bestående av upp till 25 koder.
I formuläret för Mät koder , påverkas beteendet hos de konfigurerbara kodknapparna om du aktiverar knappen
Kod. När du sedan trycker på en av de konfigurerbara kodknapparna, läggs koden på knappen till kodfältet
längst ner på formuläret Mät koder. Vanligen kan du använda knappen Kod för att kombinera koder från flera
kodknappar där objekt kombineras, antingen från den aktuella gruppen, eller från en kombination av grupper.
Du kan även använda den för att mata in en ny kod.
Om en kod har attribut, visas attributvärdena längst ner på formuläret för Mät koder . Du kan inte redigera
dessa attributvärden direkt i formuläret. För att ändra attributvärdena, utför en av följande åtgärder:
• Slå Attrib i formuläret för Mät koder .
• Slå Attrib i formuläret för Mät detalj/Mät punkter .
• Om Uppmaningen för attribut aktiveras, mata in attributen vid uppmaningen.
♦ Om du förimatade attribut med Attrib -skrämtangetnen, uppmanas du inte efter attribut.
För ytterligare information, se Att använda objektkoder med fördefinierade attribut.
För att lägga till en objektkodgrupp och för att tilldela koder till knapparna:
1. Välj Mätning / Mät koder och slå sedan Lägg till grupp.
2. Mata in Gruppnamn och slå sedan OK.
3. För att konfigurera antalet kodknappar som visas i varje grupp ska du trycka på Optioner och ange
önskat antal i fältet Kodknapp Layout.
Noteringar
♦ För att kunna aktivera kondknappen med de numeriska tangenterna på kontrollenheten måste
du välja 3 x 3 i fältet Kodknapp Layout.
♦ Listan av koder för varje grupp är oberoende. Om du till exempel skapar koder för knappar
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men en 3 x 3 layout och därefter ändrar layouten till 3 x 4 adderas ytterligare tre tomma
knappar till gruppen. Programmet flyttar inte de första tre knapparna från den efterföljande
gruppen in i den aktuella gruppen.
♦ Programmet minns de koder som är definierade för en grupp, även om de inte syns. Om du
till exempel skapar koder för knappar med en 3 x 4 layout och därefter ändrar layouten till 3 x
3 visas endast de 9 första koderna. Om du ändrar tillbaka till 3 x 4 visas samtliga 12 koder.
4. För att lägga till en kod till en knapp:
♦ Slå och håll fingret kvar på skärmen. Når verktygsspetsmeddelandet visas, ta bort nålen från
skärmen. I dialogrutan som visas, mata in koden, eller välj koden från objektkodbiblioteket.
Slå OK. Den inmatade koden visas nu på knappen.
♦ Navigera till knappen genom att änvända piltangenterna, och tryck sedan
Mellanslagstangenten som emulerar 'slå-och-håll-åtgärden.
I dilaogen som visas, mata in koden, eller välj en kod från objektkodsbiblioteket. Slå OK. Koden som
du matade in visas nu på knappen.
Vid behov kan du mata in ytterligare l beskrivningar.
5. För att lägga till en ny kod, eller för att ta bort en kod från knappen, upprepa steg 3.
6. För att lägga till flera grupper kodknappar, slå Lägg till grupp.
För att navigera till en viss grupp, välj den från rullgardinslistan längst upp till vänster på formulären.
Alternativt använd A - Z för att snabbt koppla till gruppsidor 1 - 26. Denna metod är inte tillänglig
om Kod -knappen ät aktiverad.
När nya grupper adderas läggs de efter den aktiva gruppen. Om man vill addera en grupp sist av
befintliga grupper måsta man ha den sista gruppen markerad innan man väljer Lägg till grupp.
För att mäta och kodera observationer med Mät koder:
1. Välj Mätning / Mät koder.
2. För att initiera en mätning, aktivera knappen som använder en av följande metoder:
♦ Slå på knappen.
♦ Tryck den numeriska tangenten på kontrollenhetens tangentbord som motsvarar knappen.
Tangenter 7, 8, 9 aktiverar övre knappraden, tangenterna 4, 5, 6 aktiverar mittersta
knappraden, tangenterna 1, 2, 3 aktiverar nedre knappraden.
♦ Använd piltangenterna på kontrollenheten för att navigera till knappen och tryck Enter .
Om koden har attribut, visas attributvärdena längst ner på formuläret för Mät koder .
3. För att automatiskt starta mätningen när knappen väljs, slå Optioner och välj sedan kryssrutan för
Automätning .
Notering - När metoden är inställd till Avståndsoffset, Endast vinklar, och Endast H.vinkel, gör
Automätning ett tillfälligt uppehåll.
4. För att konfigurera läget av markeringen för nästa kod, slå Optioner och konfigurera sedan Riktningen
av Tvärsektionsupptagningen.
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5. Kodfältet är inställt till knappkoden och mätningen initieras. Mätnignen lagras automatiskt beroende
på inställningen i Alternativ:
♦ I en GNSS-mätning, ställ in Detaljpunktsalternativ till Automatiskt lagra punkt.
♦ I en konventionell mätning, rensa kryssrutan Visa före lagring i formulären för
Mätpunktsoptioner .
Om beskrivningar definierades på knappen för Mät koder, sätts beskrivningarna även till
beskrivningarna på knappen.
6. När du lagrar mätningen, visas formuläret för Mät koder redo för nästa mätning.
Slå [Enter] för att mäta en punkt med samma kod igen, eller använd en av metoderna beskrivna i steg
2 ovan för att mäta med en annan kod.
Formuläret för Mät detalj/Mät punkter där mätningen inleddes, förblir öppet i bakgrunden. Om du behöver
byta punktnamnet eller mätmetoden, slå Koppla till för att koppla till detta formulär, ändra fälten enligt behov
och slå sedan Koppla till på nytt för att återgå till formuläret för Mät koder .
Användande av tvärsektionsupptagning
Använd tvärsektionsupptagning för att automatiskt flytta markeringen från nuvarande till nästa knapp efter att
mätningen lagrats. Tvärsektionsupptagning är speciellt användbart vid kodning av observationer i ett
regelbundet mönster som, till exempel, över en vägtvärsektion.
För att konfigurera tvärsektionsupptagning tryck på Optioner och konfigurera:
• Tvärsektionsupptagning Riktning. Se följande diagram:

För:
♦ Vänster till höger - Markering flyttar från 7-9, till 4-6 och sedan till 1-3.
♦ Höger till vänster - Markering flyttar från 3-1, till 6-4 och sedan till 9-7.
♦ Sick-sack - Markering flyttar från 7-9, 4-6, 1-3 till 3-1, 6-4, 9-7, och därefter 7-9 o.s.v.
Om Riktningen är satt till Av stannar markeringen kvar på den markerade knappen efter en
mätning.
För att hoppa över en kod, tryck på en annan knapp, eller använd piltangenten för att välja en
alternativ kodknapp.

200

• Antal element:
♦ Det konfigurerade Antalet Element ska matcha antalet element över tvärsektionen och antalet
knappar konfigurerade i Mät koder.
Noteringar
• När kodknappens layout är 3 x 3 kan kontrollenhetens sifferknappar användas som genvägar för
knapparna i Mät koder.
• Första gången man använder Mät koder , kan mätningen eventuellt inte börja automatiskt om du inte
definierat punktnamnet och prismahöjden. Om detta sker, fyll i dessa fält och slå sedan på Mät för att
starta mätningen.
• För att byta prisma- eller antennhöjder, slå på prismaikonen i statusfältet.
• Under en mätning kan du byta punktnamnet, samt prisma- eller antennhöjd och kod. Dock kan du
endast göra detta om du påbörjar redigeringen innan observationen lagras. Alternativt, slå Esc så snart
som mätningen startar, utför önskade ändringar och slå sedan Mät för att starta om mätningen.
• För att byta EDM eller mätmetoden, slå Esc under mätningen, utför den önskade ändringen och slå
sedan Mät för att starta om mätningen.
• För att byta punktnamnetet eller mätmetoden innan du starta en mätning, slå Koppla till för att koppla
till formuläret för Mät detalj/Mät punkter , ändra fälten enligt behov och slå sedan Koppla till på nytt
för att återgå till formuläret för Mät koder .
• När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor och konfigurerat punkten att använda
Tilt auto-mätning kommer inte punkten att auto-mäta förrän den är inom angiven tilt tolerans.
• När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man konfigurera mätprofilen att
varna när staven är utanför angiven Tilt tolerans.
• Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
• För att byta en punkt med en nollkod, aktivera an tom kodknapp. Alternativt, slå Kod , se till att
kodfältet är tomt och slå Mät .
• För att lagra en notering med en observation, slå
.
• För att radera en hel grupp koder, välj gruppen och slå på Radera .
Tvärsektionsupptagning med flera grupper
Det går att ha upp till 75 element i en tvärsektion. När det finns mer än element i en tvärsektion än knappar i
en grupp:
• blir 2 eller fler grupper "grupperade" och markeringen flyttar automatiskt mellan grupperna vid en
tvärsektionsupptagning.
• går det endast att konfigurera tvärsektionsupptagningen från Optioner i den första gruppen. Den andra
och tredje gruppen indikerar att tvärsektionsupptagningen var definierade av föregående grupp.
• förflyttar uppåt- och neråtpilen på tangentbordet bara markören i den aktiva gruppen. Vänster- och
högerpil används för att flytta markören från den första/sista knappen i en grupp till en knapp i nästa
grupp.
• Adderas nya grupper efter den aktiva gruppen. Om man vill addera en grupp sist av befintliga
grupper måsta man ha den sista gruppen markerad innan man väljer Lägg till grupp.
Väglinjestöd
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Mät koder har '+'- och '-' -skärmtangenter som gör det möjligt för dig att använda en suffix till knappkoden.
Detta är användbart när du använder väglinjemetoden för objektkodning.
Du kan konfigurera suffixet till 1, 01, 001, eller 0001.You can configure the suffix to 01, 001, or 0001.
När suffixet konfigureras till 01, slå '+'-skärmtangenten för att öka koden "Fence" till Fence01". Slå '-' för att
minska koden med 01.
Slå på Hitta för att hitta nästa tillgängliga väglinjen för den aktuella markerade knappen.
Attribut och Baskoder
Du kan konfigurera Generell Mätning att förse attribut för hela koder eller för delar av koden - "baskoden".
Vanligtvis används baskoder tillsamman med '+' och '-' lagda till "sträng-" objektkoder. Till exempel, när du
kodar ett staket där alla observationer kodade "Fence01" är förenade, alla observationer "Fence02" är
förenade, o.s.v. och alla har samma attribut. I detta exempel kan du skapa ett objektkodbibliotek som
innehåller samtliga "FenceXX-"koder eller ett bibliotek som endast innehåller baskoden "Fence".
Om du inte använder strängkoder, eller om du använder strängkoder men inkluderar hela koden i
objektkodsbiblioteket så använder du inte baskoder. Avaktivera Använd baskodattribut (avmarkera
kryssrutan).
Om du använder strängkoder och kodbiblioteket innehåller endast baskoder, aktivera Använd baskodattribut
(markera i kryssrutan.)
I Generell Mätning kan du använda den kraftfulla funktionen Mät koder för att skapa en knapp som innehåller
en numeriskt eller alfanumerisk kod (baskoden) och därefter lägga till numeriskt suffix med hjälp av ‘+’ eller
‘-’ knapparna. För koder inmatade i något annat kodfält i Generell Mätning kan du inte använda ‘+’ eller ‘-’
knapparna för att lägga till ett suffix. Så när du använder baskoder kan programmet endast försöka bestämma
baskoden genom att ta bort de numeriska tecknen i slutet av koden.
Följande regler hjälper till att förklara baskoder:
• I Mät koder:
1. När Använd baskodattribut är avaktiverat så är koden som visas på knappen samma som
baskoden.
◊ Mata in "Fence", använd strängkoder så att den blir "Fence01", attributen används
från "Fence01".
2. När Använd baskodattribut är aktiverat så är koden som inmatats på knappen samma som
baskoden.
◊ Mata in "Fence", använd strängkoder så att den blir "Fence01", attributen används
från "Fence".
3. Om du editerar eller ändrar en kod på en knapp så återställs baskoden enligt regel 1 eller 2
ovan.
4. Om du ändrar konfigurationen av inställningarna för Använd baskodattribut så återställs
baskoden enligt regel 1 eller 2 ovan.

202

5. När Mät koder ‘skickar vidare’ koden till Mät Topo, eller Mät punkter, så används fortfarande
baskoden från Mät koder.
• I alla andra kodfält i Generell Mätning:
1. När Använd baskodattribut är avaktiverat så är den inmatade koden samma som baskoden.
2. När Använd baskodattribut är aktiverad bestäms baskoden genom att numeriska tecken i
slutet av koden tas bort ‘internt’.
3. När Använd baskodattribut är aktiverat och du editerar en kod som har ‘skickats vidare’ från
Mät koder, så återskapas baskoden genom att numeriska tecken i slutet av koden tas bort
‘internt’.
Noteringar
• Om du använder attribut och numeriska koder med en väglinesuffix, måste du använda Mät koder för
att definierar suffixet och påbörja mätnngen. Mät koder förstår sär koden slutar och suffixet startar.
Om du inte använder Mät koder, behandlas hela den numersika koden och suffixet som koden och
suffixet kan inte bestämmas samt attribut för baskoden blir inte tillgängliga.
• För att konfigurera Använd baskodattribut, från Mät koder, skärmens upp-piltangent för att välja
Optioner, och välj kryssrutan som krävs.
• Inställningarna för Använd baskodattribut är konfigurad i Mät koder,men används i hela Generell
Mätning.
• Om du editerar en kod på en knapp då Använd baskodattribut är avaktiverat visas hela koden från
kodknappen i fälter Editera.
• Om du editerar en kod på en knapp då Använd baskodattribut är aktiverat visas baskoded baskoden i
fältet Editera.
♦ Koden på en knapp är "Fence01" och baskoden är "Fence". Om du editerar denna kod visas
baskoden "Fence".
• Du kan göra alfanumeriska koder till strängkoder då Använd baskodattribut är avaktiverat. Koden
som visas på knappen är samma som baskoden.
• Du kan inte göra numeriska koder till strängar då Använd baskodattribut är avaktiverat.
Tips - Om du använder flera koder med attribut, mata in all koderna innan du matar iin attributen.
Att dela Mät koder-grupper mellan kontrollenheter
Grupperna och koderna inom varje grupp lagras i en Mät koder-databasfil (*.mcd).
Om du använder ett objektbibiotek är Mät koder-databasfilen (*.mcd) knuten till det kodbiblioteket och den
har ett matchande namn. Om du använder samma kodbibliotek på andra kontrollenheter, kan du kopiera
*.mcd-filen för använding i andra kontrollenheter. Du måste anvisa kodbiblioteket till jobbet för att använda
kodbibliotekets *.mcd fil.
On du inte använder ett kodbibliotek skapas en [Default.mcd]-fil. [Default.mcd]-filen kan också kopieras till
andra kontrollenheter. När programvaran Generell Mätning inte har ett kodbibliotek anvisat till ett jobb,
används [Default.mcd]-filen i Mät koder .
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Utsättning - Översikt
I en GNSS-mätning i realtid, eller i en konventionell mätning, kan Du sätta ut punkter, linjer, bågar,
polylinjer, poly linjer, vägar och DTM:er.
För att sätta ut en post:
• Definiera posten som skall sättas ut.
• Från kartan, eller från Utsättning, välj den post som skall sättas ut.
• Navigera mot punkten, eller dirigera personen som håller stången i riktning mot punkten.
• Markera punkten.
• Mät punkten (valfritt).
Du kan definiera posten som skall sättas ut:
• i menyn Skriv in
• med en länkad CSV- eller jobbfil
• från linjer och bågar som laddats upp med jobbfilen
• från en aktiv kartfil
• från en poly linje (.rxl) eller väg (.rxl, crd, .inp, .mos, eller .xml)
För att sätta ut en linje mellan två punkter utan att knappa in linje i jobbdatabasen, kan du välja två punkter
från kartan, slå och håll i kartan för att komma åt popumenyn och välj sedan Sätt ut linje.
För att använda GNSS för att sätta ut linjer, bågar, digitala terrängmodeller, samt vägar, måste Du definiera en
projektion och en datumtransformation.
Varning - Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att Du har satt ut punkter.
För ytterligare information, se:
Bågar
Linjer
Punkter
Poly linjer
DTM:er
Utsättning - Displayläge
Utsättning - Alternativ
Att använda den grafiska displayen

204

Mätning med Konventionell - Inställningar
Konventionell Mätning: Komma igång
Nedan beskrivs processen för hur man genomför en mätning med konventionella instrument. Om man trycker
på länkarna syns mer information.
1. Om det behövs, Konfigurera din mätprofil.
2. Att förbereda en fjärrstyrd mätning
3. Utföra en stationsetablering,*stationsetablering plus,Fri station eller reflinje
4. Påbörja mätningen.
5. Mäta punkter
6. Avsluta mätningen.

Innehåll
Alla mätningar i Generell Mätning styrs av en mätprofil. Mätprofiler definierar parametrarna för
konfigurering och kommunikation med dina instrument, samt för mätning och lagring av punkter. Hela denna
informationsuppsättning lagras som en mall och används varje gång du påbörjar en mätning.
Generell Mätning ansluter automatiskt till Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, 5600och 3600-instrument. Du behöver endast konfigurera profilen om standardvärden inte passar dina behov.
För att konfigurera en mätprofil:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn>.
2. Välj var och en av optionerna i tur och ordning, och ställ in dem för att passa din utrustning och
mätpreferenser.
3. När Du väl konfigurerat alla inställningarna, slå lätt på Lagra för att spara dem och sedan på Esc för
att återgå till huvudmenyn.
För ytterligare information, se:
Instrument
Detaljpunkt
Laseravståndsmätare
Dubblettpunkttolerans
Polygontågoptioner
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Konventionellt instrument - Konfigurering
Konfigurera den konventionella instrumenttypen när Du skapar eller editerar en Mätprofil.
Välj Instrument , välj instrumenttypen , och ställ sedan in de associerade parametrarna.
Överföringshastighet och paritet
Använd fältet Överföringshastighet för att konfigurera överföringshastigheten för Generell Mätning så att den
överensstämmer med den hos det konventionella instrumentet.
Använd fältet Paritet- för att konfigurera pariteten för Generell Mätning så att den överensstämmer med den
hos det konventionella instrumentet.
När Du byter instrumenttypen ändras överföringshastigheten och pariteten automatiskt till
standardinställningarna för det valda instrumentet.
HV VV statusklass
Använd fältet HV VV statusfrekvens för att ställa in hur ofta Generell Mätning uppdaterar visningen av
horisontal- och vertikalvinkeln i statusraden med information från det konventionella instrumentet.
Notering - Vissa instrument piper när de kommunicerar med Generell Mätning. Du kan stänga av pipet på
instrumentet eller ställa in HV VV statusfrekvens till Aldrig.
Mätningsläge
Fältet för Mätningsläge visas om den valda instrumenttypen har fler än ett mätningsläge som kan ställas in
med Generell Mätning. Använd detta läge för att ange hur EDM-n mäter avstånd. Optioner varierar alltefter
instrumenttyp. Välj optionen Instrumentets standardinställning för att alltid använda instrumentets inställning.
Tips - Tryck på Instrumentfunktioner för att snabbt ändra mätläget vid användning av Trimble-instrument
och vissa Leica-instrument.
Trimble-terminologi överensstämmer med mätlägen på Leica TPS1100-instrumenten enligt följande:
Trimble-terminologi
STD
FSTD
TRK
DR

Leica-terminologi
Standard
Fast
Rapid tracking
Reflectorless

Genomsnittsberäknade observationer
Använd genomsnittsberäknad observationsmetod för att:
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• öka mätprecisionen med ett fördefinierat antal observationer
• visa de associerade standardavvikelserna för mätningen
Medan instrumentet utför mätningarna visas standardavvikelserna för horisontal- (HV) och vertikalvinklarna
(VV), samt lutande längd (LL).
Auto C1 / C2
Vid användning av ett servo- eller fjärrstyrt instrument ska man markera kryssrutan Auto C1 / C2 för att
automatiskt mäta en punkt eller sätta ut en position i cirkelläge 2 efter en observation i cirkelläge 1.
Notering - Funktionen Auto C1/ C2 är inte lämplig för ett 5600 instrument när man använder Autolock
eftersom den inte kan köra EDM i läget tracking i cirkelläge 2.
När Auto C1 / C2 är valt, och efter att mätningen i cirkelläge 1 är avslutat, vrids instrumentet automatiskt mot
cirkelläge 2. Punktnamnet stegas inte fram vilket gör att en observation i cirkelläge 2 kan mätas med samma
punktnamn som observationen i cirkelläge 1. När mätningen i cirkelläge 2 är avslutat återgår instrumentet till
cirkelläge 1.
Auto C1 / C2 fungerar inte vid start i cirkelläge 2, eller när mätmetoden är satt till:
• H. vinkeloffset
• H. vinkeloffset
• H. vinkeloffset
• Enkelavståndsoffset
• Dubbelprismaoffset
• Runt objekt
• Fjärrstyrt objekt
Mät avstånd i cirkelläge 2
Mät avstånd i cirkelläge 2 -optionen används i:
• Mät detaljpunkt när Auto C1 / C2 väljs
• Mät satser, Stationsetablering plus, och Fri Station när en avståndsobservation inte erfordras i
cirkelläge 2.
När Mät avstånd i cirkelläge 2-optionen väljs, om mätmetoden i cirkelläge 1 innehöll en avståndsmätning,
sätts mätmetoden för cirkelläge 2 automatiskt till Endast vinklar efter mätningen i cirkelläge 1. Efter
mätningen i cirkelläge 2 återgår instrumentet till den metod som användes i cirkelläge 1.
Ställa in referenspunkt bakåt
Fältet Ställ in bakrikt visas om det går att ställa in instrumentets horisontella cirkelavläsning när referenspunkt
bakåt observeras. Optionerna är Nej, Noll, och Bäring . Om man väljer optionen Bäring när man observerar en
referenspunkt bakåt sätts den horisontella cirkelavläsningen till den beräknade bäringen mellan
instrumentpunkten och referenspunkt bakåt.
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Servoautovrid
När du använder ett servoinstrument kan fältet Servoautovrid i mätprofilen sättas till HV & VV, Endast HV,
eller Av-läget. Om man väljer HV & VV, Endast HV, vrids instrumentet automatiskt mot punkten under
utsättningen, och när en känd punkt anges i fältet punktnamn.
Om man arbetar med fjärrstyrning, eller när fälte Servoautovrid i mätprofilen är satt till Av-läget, vrids inte
instrumentet automatiskt. För att vrida instrumentet till den vinkel som anges på skärmen, slå på Vrid.
Centreringsfel
Det går att ange ett centreringsfel för instrumentet och referensobjektet bakåt.
Centreringsfelet används för att beräkna observationvikterna som en del av beräkningarna Standard Fri station
och Stationsetablering Plus. Ange ett värde som passar den uppskattade noggrannheten för inställningarna av
instrumentet och referensobjektet bakåt.
Instrumentprecision
Använd Instrumentprecision- fälten för att registrera instrumentets precisioner. Gör ett av följande:
• Låt de vara null
• Mata in tillverkarens värden.
• Godkänn de förinställda instrumentvärdena.
• Mata in egna värden baserade på observationstekniker.
Om man låter fälten vara null beräknas statistiken med hjälp av Trimble Business Center standardvärden. Om
man matar in värden används dessa för att vikta observationer i beräkningen av Medelorienteringen och
Skalfaktor för flera referenspunkter bakåt och fria stationer, samt för den beräknade positionen (fri station).
De används också i Trimble Business Center för att beräkna standard felstatistik för en observation.
När Du använder ett instrument i serien Trimble VX/S, 3600- eller 5600, konfigureras inte
instrumentprecisionerna i mätprofilerna. Generell Mätning avläser instrumentprecisionerna från instrumentet.
Dessa precisioner används då för att vikta och beräkna standardfelstatistiken för en observation.
Observationens standardfelstatistik lagras med varje observation. Standardfelen kan användas i
kontorsprogramvaran för att vikta observationerna under en nätutjämning.

Konventionellt instrument - Typ
I en konventionell mätprofil, behöver Du ange den instrumenttyp som används.
Välj en modell som produceras av en av följande tillverkare:
• Trimble
• Leica
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• Nikon
• Pentax
• Sokkia
• Spectra Precision
• Topcon
• Zeiss
Välj Manuell när Du ska mata in mätningarna.
Välj en av följande Sokkia SET-typer:
• SET (Basic), när Du använder ett Nikon instrument (om ditt instrument inte stödjer en Nikon
mätprofil). Se till att enheterna på instrumentet är samma som enheterna i Generell Mätning.
• SET (Extended), när Du använder ett Sokkia-instrument.
Tips - När du använder icke Trimble-instrument, inaktivera autoanslutning. Vissa kommandon som används
av autoanslutning kan störa kommunikationen med icke Trimble-instrument.
Tips - Sätt överföringshastigheten (baud rate) till 38400 för att ansluta till Nikon NPL-352 (eller liknande
modeller).
Skapa en mätprofil för Leica TPS1100 och TPS1200-instrument vid en Servomätning eller en
Fjärrstyrd mätning
Konfigurationen av mätprofilen för Leica TPS1100 och ett TPS1200-instrument är väldigt likartade förutom
överföringshastigheten.
För att ska en mätprofil för ett Leica 1100/1200-instrument:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar/ Mätprofiler.
2. Tryck på Ny.
3. Mata in namnet i fältet Profilnamn.
4. I fältet Profiltyp välj Konventionell och tryck på Godkänn.
5. Tryck på Instrument.
6. I fältet Tillverkare välj Leica.
7. I fältet Modell välj antingen TC1100 Servo (GeoCom) eller TC1100 Robotic (GeoCom), beroende på
om du vill göra en servomätning eller en fjärrstyrd mätning.
8. Ställ in överföringshastighet och Paritet så att de matchar inställningar hos instrumentet.
♦ För ett TPS1100-instrument använd en Överföringshastighet på 19200 och Paritet på Ingen.
♦ För ett TPS1200-instrument använd en Överföringshastighet på 115200 och Paritet på Ingen.
Trimble rekommenderar en HV VV statushastighet på 2 sekunder eller långsammare. Högre hastighet
kan störa kommunikationen till instrumentet.
Se nedan för ytterligare information om Skicka registreringsbekräftelse.
De flesta inställningar beror på hur du vill använda programvaran - konfigurera dem efter behov.
9. Klicka Godkänn och klicka sedan Lagra för att spara ändringar.
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Att konfiguerar ett Leica TPS1200-instrument för en servo- eller fjärrstyrd mätning
I både en servo- och fjärrstyrd mätning kommunicerar Generell Mätning med ett Leica TPS1200-instrument
med hjälp av ett RCS (Remote Control Surveying))-kommunikationsprotokoll som använder gränssnittet i
läget GeoCOM.
För att kommunicera med ett TPS1200-instrument med en icke-Leica datasamlare måste man ha en Leica
GeoCOM Robotics License Key. Det går att ansluta till instrumentet utan nyckeln men många av funktionerna
som Lock, Search, Change face och Turn to point kommer inte fungera.
För att konfigurera instrumentet:
1. Från huvudmenyn på Leica TPS1200-instrumentet, tryck 5 [Config...]. Tryck sedan 4 [Interfaces...].
2. Använd tangentbordets piltangent för att markera följande tre funktioner [GSI Output], [RCS Mode]
och [Export Jobl] en och en och om så behövs tryck F5 [USE] för att rensa nuvarande valda apparater.
3. Använd tangentbordets piltangent för att markera [GeoCOM Mode] och tryck sen F5 [USE] för att
ställa in [Device]. Man behöver sätta apparaten till [TCPS27] och konfigurera portinställningarna.
Den apparaten som visas behöver inte vara [TCPS27] men detta konfigureras i nästa steg.
4. För att ställa in rätt [Device] tryck F3 [EDIT] och F5 [DEVCE]. Tryck F6 [PAGE] tills fliken
[Radios] är markerad och använd sen piltangenten för att markera [TPCS27].
5. Tryck F3 [EDIT] för att konfigurera kommunikationsinställningarna för [TCPS27] enligt följande:
♦ [Överföringshastighet] = 115200
♦ [Paritet] = Ingen
♦ [Data Bits] = 8
♦ [Stop Bits] = 1
Detta är standardinställningarna som används med Leica 1200 TPCS27-radio och dessa parametrar
sättas i basradion som ansluts till ett Leica 1200-instrument. Man behöver säkerställa att
rover-radion är konfigurerad till samma parametrar. Man behöver dessutom säkerställa att
rover-radion är satt som [Remote] radio, och basradion är satt som [Base] radio och att båda är på
samma [Link] frekvens. Eftersom du använder dig av standardinställningar är dessa parametrar
antagligen redan korrekt konfigurerade men om du inte får radioapparaterna att kommunicera
kontrollera följande inställningar.
Microsoft (R) HyperTerminal kan användas med varje radio ansluten till en dator för att testa om
radioapparaterna kommunicerar.
För ytterligare information se Leica-manualen eller kontakta din Leica-återförsäljare.
6. Tryck F1 [STORE] för att spara de korrekta kommunikationsinställningarna och F1 [CONT] för att
fortsätta. Skärmen [GeoCOM Mode] visar nu:
♦ [Use Interface] = [Yes]
♦ [Port] = [Port 1]
♦ [Device] = [TCPS27]
♦ [Protocol] = [RS232 GeoCOM]
7. Tryck på F1 [CONT] två gånger för att gå ur huvudmenyn.
Instrumentet är nu konfigurerat för att kommunicera genom TCPS27-radioapparaterna.
Notering - Det går att kommunicera med ettTPS1200-instrument oavsett vilket fönster som visas på
instrumentet - förutsatt att kommunikationsinställningarna på instrumentet, radioapparaterna och Generell
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Mätning är korrekta. Detta skiljer sig från TPS1100-instrumentet.
Att konfiguerar ett Leica TPS1100-instrument för en servo- eller fjärrstyrd mätning
I både en servo- och fjärrstyrd mätning, kommunicerar Generell Mätning med ett Leica TPS1100
modellinstrument med hjälp av RCS (fjärrkontrollmätnings)-protokollet.
För att konfigurera instrumentet:
1. Från huvudmenyn på Leica TPS1100-instrumentet, tryck 5 [Configuration]. Tryck sedan 2
[Communication mode].
2. Tryck 1 [GSI parameters].och sätt sedan [Baudrate] till 19200, [Protocol] till Ingen, [Parity} till
Ingen, [Terminator] till CR/LF, och [Data Bits ] till 8.
3. Tryck [Cont] för att fortsätta.
4. Tryck 5 [RCS (Remote) On/Off]. Se till att [Remote controle mode] är i av-läget .
5. För att sätta instrumentet i [Measure and record]-skärmen tryck F1 [Back] två gånger. Tryck sedan
F6 [Measure].
Notering - Du behöver inte konfigurera 2 [GeoCOM parameters], 4 [RCS parameters], och du
behöver inte sätta instrumentet i [GeoCOM On-Line mode].eller sätta på RCS-läge.
Tips - Generell Mätning kan endast kommunicera med instrumentet när instrumentet finns i
[Measure and Record]-skärmen. För att konfigurera instrumenten att starta i [Measure and
Record]-skärmen, välj 5, 1, 04 från huvudmenyn på Leica-instrumentet. Sätt [Autoexec] till
[Measure and Record].
Programvaran Generell Mätning stödjer inte användningen av [ATR]-läget under automatiserade satser.
[ATR]-tilsltåndet uppdateras inte undeer satasen. Använd [Lock] hellre än [ATR]-läge under automatiserade
satser.
Tips - För att kunna använda ditt instruments teknik Reflektorfri konfigurera om instrumentet till
reflektorfritt. I Generell Mätning, ställ in Mätläget till Instr. standardvärde.
Alternativet slå på Prismaikonen i statusfältet och välj Prisma DR för att koppla till Prisma DR och för att
automatiskt konfigurera instrumentet för reflektorfritt (DR) läge.
Notering - Sökning fungerar inte när instrumentet finns i reflektorfritt (DR) läge.
Notering - Leica TC/TPS1100-mätprofiler har utformats för att fungera specifikt med
TPS1100-instrumenten. Dock kan TC/TPS1100-profilen även användas för att hantera andra Leica
TPS-instrument, till exempel Leica TPS1200 som använder samma protokoll.
Att konfiguera ett Leica TPS1100-instrument för att registrera data till programvaran Generell
Mätning.
Du kan konfigurera ett Leica TPS1100-instrument för att utlösa en mätning och för att sedan registrera datan
till programvaran Generell Mätning.
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Notering - Registreringsläge stöds endast i programvaran Generell Mätning när man använder Mät
detaljpunkt .
För att aktivera denna funktion på Leica-instrumentet, måste du konfigurera dataformatet och sedan
konfigurera vart man skall skicka datan.
Att konfigurera dataformatet
För att konfigurera Reg-mask så att rätt information skickas till programvaran Generell Mätning:
1. Från huvudmenyn på Leica TPS1100-instrumentet, tryck 5 [Configuration]. Tryck sedan 1
[Instrument config].
2. Press 05 [Display and Record].
3. Press F4 [RMask].
4. I [Define]-fältet, välj en passande [Rec-Mask] att konfigurera.
5. Ställ in [Mask name] till något som passar.
6. Ställ in [REC format] till [GSI16 (16 tecken)].
7. [1st word] sätts till [Point Id (11)]. Detta kan inte ändras.
8. Ställ in [2nd word] till [Hz (21)].
9. Ställ in [3rd word] till [V (22)].
10. Ställ in [4th word] till [Slope Dist (31)].
11. Ställ in [5th word] till [/(empty)].
12. Ställ in [6th word] till [Point Code (71)]. Detta steg är valfritt..
När en punktkod utmatas från instrumentet, ersätter den koden i kodfältet i Mät detaljpunkt
-formulären.
För att mata in en Punktkod på Leica-instrument, måste du eventuellt konfigurera Displaymasken.
13. Tryck [Cont] för att fortsätta.
På [Main Display and Record]-formulären visas nu [REC-Mask] med det namn som du gav
registreringsmasken i steg 5 ovan.
14. För att återgå till huvudmenyn, tryck[CONT] / [BACK] / [BACK].
Att konfigurera vart man skall skicka datan
För att konfigurera instrumentet att skicka REG-Mask-datan till RS232-porten:
1. Från huvudmenyn på Leica TPS1100-instrumentet, tryck 5 [SETUP].
2. Ställ in [Meas job]-fältet till [RS232 RS].
[REC-Mask]-fältet visas med det namn som du gav registreringsmasken i steg 5 ovan.
3. För att återgå till [Measure &Record]-skärmen, redo att påbörja att mäta punkterna, tryck F6
[MEAS].
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Leica TPS1100-instrumentet konfigureras nu att mäta och skicka punktnmanet, kod, och mätdetaljer till
Generell Mätning Mät detaljpunkt -skärmen när du använder F1 [All] på Leica TPS1100-instrumentet.
Mät detaljpunkt är det enda stället i programvaran Generell Mätning där du kan utlösa en mätning op
Leica-instrumentet och har data lagrad på kontrollenheten.
Beroende på instrumentmodellen (och möjgligen Firmware), du kan eventuellt även behöva konfigurera
programvaran Generell Mätning. Vissa modeller kräver en bekräftelse från den kontrollenhet drån vilka de
mottagit datan.
Om instrumentet rapporterar ett komm.fel [Comm. error : wrong response.], och inte stega fram isntrumentets
punktnamn, måste du skicka en bekräftelse till instrumentet.
För att skicka en bekräftelse, välj Skicka registreringsbekräftelse -alternativet i Leica-profilen, eller i Mät
detaljpunkt / Alternativ.
Notering - Om du valde kryssrutan för Skicka registreringsbekräftelse , inaktiveras statusraden i
programvaran Generell Mätning och prismaikonen uppdateras inte med Låsstatusinformation från
instrumentet. Visa Låsstatus genom instrumentpanelen.
I programvaran Generell Mätning, konfigurera Visa före lagring -fältet vid behov:
• När Vis före lagring är påslagen, visas mätdetaljer och du kan ändra koden innan du lagrar
observationen.
• När Vis före lagring är frånslagen, visas detaljer en stund på den stora knappen innan observationen
lagras.
Noteringar
• Registreringar 11, 21, 22, 31, och 71 (enlight beskrivning ovan) är de enda registreringar som avläses
av programvaran Generell Mätning. Alla andra registreringar ignoreras.
• Kodfältet i [Point code) med förklarande noter i Leica-programvaran kan skickas till programvaran
Generell Mätning.
• Kodfältet i [Code] med förklarande noter i Leica-rogramvaran kan inte skickas till programvaran
Generell Mätning.
• Punktnamnet måste definieras i Leica-programvaran och ersätter alltid punktnamnet is Mät
detaljpunkt -formulären. Om Visa innan lagring är påslagen, har du möjlighet att ändra punktnamnet.
• Om [Point code] har definierats i Leica-programvaran, ersätter den alltid Koden i Mät detaljpunkt
-formulären.
• Om [Point code] är noll i Leica-programvaran, ersätter den inte koden på Mät detaljpunkt
formulären.
• Om Visa före lagring är påslagen i programvaran Generell Mätning, kan koden ändras innan
observationen lagras.
• När du använder Auto C1/C2 t, stegar inte programvaran Generell Mätning fram punktnamnet för
observationen i cirkelläge 2. Denna funktion fungerar inte om punktnamnen skickas från
Leica-instrumentet. För Auto C1/C2 skall fungera, måste du ställa in rätta punktnamn in
Leica-instrumentet.

213

Att konfigurera displaymasken
För att konfigurera Displaymasken så att [Punktkod]-fältet finns tillgänglig på instrumentet.
1. Från huvudmenyn på Leica TPS1100-instrumentet, tryck 5 [Configuration]. Tryck sedan 1
[Instrument config].
2. Press 05 [Display and Record].
3. Press F3 [DMask].
4. I [Define]-fältet, välj en passande [Displ.Mask] att konfigurera.
5. Ställ in [Mask name] till något som passar.
6. Ställ in [word] som motsvarar det läge åt vilket du vill att punktidkoden skall visas [Point code].
7. Ställ in de andra [word]-värdena efter behov..
8. Tryck [Cont] för att fortsätta.
På [Main Display and Record]-formulären visas nu [Displ.Mask] med det namn som du gav
registreringsmasken i steg 5 ovan.
9. För att återgå till huvudmenyn, tryck[CONT] / [BACK] / [BACK].

Konfigurera inställningar för detaljpunkt
En detaljpunkt är en tidigare konfigurerad metod för att mäta och lagra en punkt. Konfigurera denna punkttyp
när du skapar eller redigerar en Mätprofil.
För att konfigurera mätprofilen från Trimble Access menyn ska du trycka på Inställningar / Mätprofiler
/Detaljpunkt.
Använd fältet Mätdisplay för att konfigurera hur observationerna ska visas på kontrollenheten.
Använd Antal autom. punktsteg- fältet för att öka stegningsvärdet för automatisk punktnumrering.
Grundvärdet är 1 , men Du kan använda större stegningsvärden samt negativa stegningar.
Välj kryssrutan för Se före lagring för att granska observationer innan de lagras.

Förbereda en Fjärrstyrd mätning
För att förbereda ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station elelr 5600-instrument för en
fjärrstyrd mätning, måste instrumentet vara påslaget, nivellerat med de rätta radioinställningarna, och vid
behov, ett definierat sökfönster.
Om instrumentet är nivellerat, har de rätta radioinställningarna, och du använder det autocentrerade
sökfönstret, tryck avlösarknappen för att sätta på instrumentet för en fjärrstyrd mätning.
För att konfigurera radiokanalen och Nätverk-id:n på en Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total
station utan att använda programvaran Generell Mätning, välj [Radio settings] på instrumentet via Cirkelläge
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2 -menydisplayen.
För ytterligare information hänvisas till instrumentdokumentationen.
Notering - Generell Mätning kan inte kommunicera med Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series
total station när installerade program används. När du avslutat instrumentets installerade program, välj [Exit]
från [Setup]-menyn för att återgå till [Waiting for connection]-menyn.
Följande avsnittet beskriver hus man nivellerar instrumentet, konfigurerar radioinställningarna, samt ställer in
sökfönstret via Trimble CU-kontrollenheten.
Att förbereda Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station för en fjärrstyrd mätning
1. Med Trimble CU kopplad till Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, tryck
avlösarknappen för att sätta på instrumentet och kontrollenheten.
2. Starta programvaran Generell Mätning, nivellera instrumentet och slå på Acceptera i
nivelleringsskärmen.
Slå Esc för att lämna Korrektioner -skärmen och Survey Basic -skärmen om dessa visas.
3. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Radioinställningar.
4. Ställ in Radiokanalen och Nätverk-id:n och välj sedan Acceptera .
5. Utför ett av följande:
• För att ställa in sökfönstret:
a. Från huvudmenyn välj Mätning / Starta fjärrstyrning.
b. Välj Definiera nu och slå på OK .
c. Sikta instrumentet mot sökfönstrets övre vänstra hörn och slå på OK .
d. Sikta instrumentet mot sökfönstrets nedre vänstra hörn och slå på OK .
e. Slå på OK för att hänga upp kontrollhenheten redo för fjärrstyrd drift.
• Om du ämnar använda ett Autocentrerat sökfönster, tryck nätströmstangenten på Trimble CU:n för att
inställa kontrollenheten.
Du behöver inte definiera sökfönstret nu.
6. Ta bort kontrollenheten från instrumentet och koppla det till robotikhållaren.
7. Tryck på nätströmsknappen på Trimble CU. Programvaran Generell Mätning ansluts automatiskt till
instrumentradion och visar nivelleringsskärmen. Nivellera instrumentet vid behov och slå på
Acceptera .
Du är nu beredd att utföra en stationsetablering.
Att förbereda Trimble 5600-isntrumentet för en fjärrstyrd mätning:
1. Med Trimble CU:n kopplad till Trimble 5600-instrumentet, tryck avlösarknappen för att sätta på
instrumentet och kontrollenheten.
2. Starta programvaran Generell Mätning, nivellera instrumentet och slå på Acceptera i
nivelleringsskärmen.
Slå Esc för att lämna Korrektioner -skärmen och Survey Basic -skärmen om dessa visas.
3. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Radioinställningar.

215

4. Ställ in Radiokanalen, Stationsadress och Fjärradress och slå sedan på Acceptera .
5. Utför ett av följande:
• För att ställa in ett sökfönster:
a. Från huvudmenyn välj Mätning / Starta fjärrstyrning.
b. Sikta instrumentet mot sökfönstrets övre vänstra hörn och slå på OK .
c. Sikta instrumentet mot sökfönstrets nedre vänstra hörn och slå på OK .
d. Slå på OK för att hänga upp kontrollhenheten redo för fjärrstyrd drift.
• Om du ämnar använda ett Autocentrerat sökfönster, tryck nätströmstangenten på Trimble CU för att
inställa kontrollenheten.
Du behöver inte definiera sökfönstret nu.
6. Ta bort kontrollenheten från instrumentet och koppla sedan kontrollenheten till robotikhållaren.
a. Anslut Trimble CU:n till Port A på fjärrstyrningsradion med hjälp av Trimble CU-hållaren
eller en 0,4 m, 4-stifts Hirose-kabel.
b. Slå på det aktiva prismat eller anslut det till Port B på fjärrstyrningsradion.
7. Tryck på nätströmstangenten på Trimble CU:n. Programvaran Generell Mätning ansluts automatiskt
till instrumentradion och visar nivelleringsskärmen. Nivellera instrumentet vid behov och slå på
Acceptera .
Du är nu beredd att utföra en stationsetablering.
Notering - 5600 initieras på nytt för att kompensera för tidigare borttagande av kontrollenheten.
När instrumentet är redo för fjärrstyrd drift, stängs det av för att spara på ström. Internradion förblir i påslaget
läge så att roverradion kan kommuniciera med instrumentet när Du påbörjar rover-mätningen.
Notering - Internradion ställs in när Generell Mätning ansluts till instrumentet. Fjärradion ställs in senare när
Du påbörjar rover-mätningen.
För ytterligare infroamtion, se Radioinställninar.

Stationsetablering
I en konventionell mätning, måste Du slutföra en stationsetablering för att kunna orientera instrumentet.
För att få fram det mesta urn Stationsetableringsrutinen, slå Optioner för att konfigurera Stationsetablering för
att stämma överens med sättet på på vilket du föredrar att arbeta.
Du kan konfigurera förvalda punktnamn, förvalda höjder, förvalda instrumentkoordinator, samt förvald
azimut. Förvalda instrumentkoordinator och förvald azimut används endast om instrumentpunkten inte redan
koordinerats. och en azimut till referensobjektet inte kan beräknas.
Förvald punktnamn -alternativet bestämmer instrumentets förvalda värden och referenspunktens namnfält
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varje gång du utför en stationsetablering:
• Om du alltid använder samma namn för instrumentet och referensobjektspunkterna, välj Sist använt.
använd denna metod om du alltid använder förvalda instrumentkoordinator, eller om du ställer upp på
samma känd punkt.
• Om du utför en polygontypmätning, välj Polygonmätning. När du påbörjar en ny stationsetablering,
använder isntrumentet första förvalda referensobjektspunkten som mättes vid sista
stationsetableringen for det Instrumentpunktnamn, och instrumentpunktnamnet som användes i sista
stationsetableringsuppställningen för Referensobjektets punktnamn.
• Om du vill mata in eller välja instrument- och referensobjektets punktnamn varje gång du utför en
stationsetablering, välj Alla noll.
Notering - Dessa är endast förvalda värden. Du bör välja det alternativ som matchar ditt normala arbetsflöde.
du kan justera förvalda värden för en given stationsetablering.
Notering - Blanda inte ihop Sist använd -alternativet med Använd sist -mätmenyalternativet.
Sist använd -alternativet gäller för en ny stationsetablering. Sista värdena används även över olika jobb.
Använd sist -menyalternativet återställer sista stationsetableringen. Ingen ny stationsetablering utförs.
Förvald höjd -alternativet bestämmer instrumentets förvalda värden och referensobjektspunktens höjdfält
varje gång du utför en stationsetablering.
• Om du alltid använder samma höjder för dina instrument- och referensobjektspunkter, välj Sist
använd. Detta alternativ finns endast tillgängligt om du ställer in Förvalda punktnamn -alternativet
till Sist använd.
• Om du använder Trimbles polygonsats (så att de sist uppmätta referensobjekts- och
instrumenthöjder), välj Flytta fram. Detta alternativ är endast tillgängligt om du ställer in Förvalda
punktnamn -alternativet till Polygonmätning.
• Om du vill mata in en ny instrument- och referensobjektshöjd för varje stationsetablering, välj Alla
noll.
Om instrumentpunkten inte existerar, används instrumentets förvalda koordinater. Detta är speciellt
användbart om du arbetar i ett lokalt koordinatsystem, och sätter till exempel alltid upp ditt instrument på
koordinatan (0,0,0) eller(1000X, 2000Z, 100Y). Om du låter Förvald instrumentkoordinator stå kvar på noll,
kan du mata in instrumentpunkterna koordinater som inte existerar när du utför en stationsetablering.
Om en azimut inte kan beräknas mellan instrumentet och referensobjektspunkterna, används Förvald azimut .
Notering - Om du alltid ställer upp ditt instrument på en känd punkt, och använder en känd azimut, låt
Förvalda instrumentkoordinat- och Förvald azimut -fälten ställa till noll. Detta garanterar att du inte
oavsiktligt använda förvalda värden om du felaktigt matar in instrumentnamnet och/eller
referensobjektspunkternas namn.
Normalt förväntar programvaran för Generell Mätning att du mäter en referensobjektspunkt för att orientera
din mätning. Om din mätningspraxis inte kräver att du mäter till referensobjektet, rensa kryssrutan för Mät
referensobjekt på andra sidan med alternativ. Programvaran skapar automatiskt ett virtuellt referensobjekt,
Refernsobjektxxxx (där xxxx är en unik ändelse, t.ex. Referensobjekt0001), genom att använda den aktuella
instrumentorienteringen som azimut.
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Tips - Om instrumentet är rätt uppställt och rätt orienterat, och Du är säker på att den senaste
stationsetableringen fortfarande gäller, och Du vill fortsätta att mäta punkter från denna station, välj Mätning /
Använd senaste för att använda den sist avslutade stationsetableringen.
Notering - Innan du kan använda Vrid mot- eller Joystick-funktioner för att vrida ett servo- eller fjärrstyrt
instrument, måste du ha en aktuell stationsetablering.
Genomföra en stationsetablering:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / <Mätprofilnamn>. / Stationsetablering.
Menyn som visas varierar allt eftersom det finns/inte finns en aktuell stationsetablering.
Notering - Om Du endast har en mätprofil väljs denna automatiskt.
2. Ställ in de korrektioner som associeras med instrumentet.
Om Korrektioner -formulären inte visas, ställ in korrektionerna genom att välja Optioner från
Stationsetableringsskärmen. För att visa Korrektioner -formulären vid uppstart, välj Visa
korrektioner vid uppstart -optionen.
För vissa instrument, kontrollerar Generell Mätning automatiskt för att se om olika korrektioner
(PPM, prismakonstant, samt krökning och refraktion) används på rätt sätt. Vid val av
Stationsetablering , visas meddelanden som talar om vad som har eller inte har kontrollerats i
statusraden. Om programvaran Generell Mätning finner att korrektionerna använts två gånger, visas
ett varningsmeddelande. När Du använder 5600- /3600-instrumentprofilen, appliceras alla
korrektioner i Generell Mätning.
Notering - När Du använder ett instrument som inte kommer från Trimble, måste Du välja rätt
mätprofil innan du ansluter kontrollenheten till instrumentet. I annat fall kan anslutningen mellan
instrumentet och kontrollenheten misslyckas.
3. Mata in stationspunktens namn och instrumenthöjden. Om punkten inte redan finns i databasen, kan
den inmatas eller lämnas som noll.
Vid mätning till bottenspåret på ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, slå
på den avancerade popup-pilen (
) och välj sedan Bottenspår. Mata in höjden uppmätt till
bottenspårets översta räffla på instrumentet. .
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till sann vertikal och lägger till offseten
0,158m för att beräkna sann vertikal till kippaxeln.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan
skrivas in. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta
minimum är för lågt, måste man mäta från det översta märket.
För detaljer, se följande illustration och tabell.
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0.158m
Hm
Hc
HI

Offset från bottenspår till kippaxeln.
Uppmätt lutande längd.
Hm korrigerad från lutning till sann vertikal.
Hc + 0.158m. Sann vertikalinstrumenthöjd.

Noteringar
Noteringar
- Om koordinaterna för stationspunkten är okända, utför en fri station till kända punkter.
- För en tvådimensionell eller planimetrisk mätning, ange inget värde (?) i
instrumenthöjdsfältet. Inga höjder beräknas. Såvida Du inte använder en Endast
skala-projektion, måste en projekthöjd definieras i koordinatsystemsdefinitionen. Generell
Mätning behöver denna information för att reducera uppmätta markavstånd till ellipsoida
avstånd och för att beräkna tvådimimensionella koordinater.
♦ För en tvådimensionall eller planimetrisk mätning, låt Instrumenthöjd -fältet stå kvar vid noll
(?). Inga höjder beräknas. Såvida Du inte använder en Endast skala-projektion, måste en
projekthöjd definieras i koordinatsystemsdefinationen. Generell Mätning behöver denna
information för att reducera uppmätta markavstånd till ellipsoida avstånd och för att beräkna
tvdimimensionella koordinater.
4. Mata in referensobjektet och prismahöjd. Om koordinater för punkten saknas , kan du mata in en
bäring.
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Noteringar
♦ Om Du inte känner till azimuten vid detta läge, kan du matar in ett godtyckligt värde och
sedan redigera azimutregistreringen senare i Granskning.
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♦ Om Du inte kan fastställa koordinater för instrumentet eller referensobjektet, kan Du mata in
dessa eller mäta dem senare med hjälp av GNSS (förutsatt att det finns en giltig
GNSS-arbetsplatskalibrering. Koordinatorna till punkter som mäts från denna station
beräknas då.
♦ När Du då matar in instrumentpunkten, se till att Du skriver över den ursprungliga punkten i
Duplicerad punkt -formulären. Koordinatorna av en punkt som uppmätts från den stationen
beräknas då.
♦ Du kan använda Punkthanteraren för att ändra koordinaterna för instrumentpunkten. Om du
gör detta kan positionerna för alla registreringar som beräknats från den stationsetableringen
ändras.
♦ Du kan använda Punkthanteraren för att ändra koordinaterna för referensobjektet. Om du
ändrar punktregistreringen, som används som referensobjekt i en stationsetablering med en
beräknad azimut till referensobjektet, kan positionerna för alla registreringar som beräknats
från den stationsetableringen ändras.
Tips - Om punkten är tillänglig från en länkad fil, välj den länkade filen för jobbet och mata in
punktnamnet i fältet för Stationspunktnamn eller Referensobjektnamn. Punkten kopieras automatiskt
till jobbet.
5. Välj en option i Metod- fältet. Följande optioner finns:
♦ Vinklar och avstånd - mät horisontella och vertikala vinklar samt lutande längd
♦ Genomsnittsberäknade observationer - mät horisantal- och vertikalvinklar och lutande längd
för ett fördefinierat antal observationer
♦ Endast vinklar - mät horisontella och vertikala vinklar
♦ Endast h.vinkel - mät endast horisontell vinkel
♦ Vinkel offset - mät den lutande längden först, instrumentet kan sedan bli återriktad och mät
då de horisontella och vertikala vinklarna.
♦ H. Vinkel offset - mät först vertikal vinkel och lutande längd, instrumentet kan sedan
återriktas och mät då den horisontella vinkeln.
♦ V. Vinkel offset - mät först den horisontella vinkeln och den lutande längden, instrumentet
kan sedan återriktas och mät då den vertikala vinkeln.
♦ Avstånd offset - mata in vänster/höger, in/ut eller V.Längd offset från prismat till objektet
när en punkt är otillgänglig och mät då horisontal- och vertikalvinklar och lutande längd för
objektet som är offset.
När du använder en offset-metod tryck på Optioner och ställ in perspektivet Offset- och
Utsättningsriktning.
Tips - När man använder Autolock-teknologi och mäter offsetpunkter markera kryssrutan
Autolock Av för offset. När denna är aktiverad är Autolock-teknologi automatiskt avaktiverad
för offsetmätningen och återaktiveras efter mätningen.
6. Sikta in mitten på bakriktsprismat och tryck Mät.
Välj kryssrutan för Se före lagring för att granska observationer innan de lagras.
7. Om Auto C1/C2 är aktiverad:
a. Tryck på Lagra för att lagra observationen i C1. Instrumentet byter läge.
b. Rikta in instrumentet mot referensobjektet bakåt och tryck på Mät.
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8. Om förbättringarna för stationsetableringen kan accepteras, tryck på Lagra.
Tips - För att ändra displayen, tryck på Visa-knappen till vänster om mätinformationen.
Notering - Förbättringarna är skillnaderna mellan den kända positionen och referensobjektets
observerade position.
Stationsetableringen har nu slutförts.
Notering Om Du vill mäta mer än ett referensobjekt, använd Stationsetablering plus .
Att ladda över stationsdata till ett Trimble 5600- och ATS-instrument
Notering - När du slutför en stationsetablering, stationsetablering plus, Fri Station, eller
Reflinjestationsetablering med ett Trimble 5600- eller ATS-instrument, laddar programvaran Generell
Mätning stationsinformationen in i instrumentetet.
Noteringar
• Instrumentet accepterar inte ett nollvärde för instrumenthöjden. Om instrumentet sätts till noll i
programvaran Generell Mätning , skriver programvaran 0 till etikett V,50 och rensar bit 1 i etikett
PV,52.
• Instrumetnet accepterar inte ett nollvärde i HL. Om programvaran Generell Mätning inte kan beräkna
ett HL-värde mellan instrumentet och referenspunkten (d.v.s. Inmatad azimut, Endast vinklar eller en
Endast HV referensobjektsobservation) skriver programvaran 0 till etikett PV,51.
För ytterligare information, se:
Förbereda en Fjärrstyrd mätning
Stationsetablering plus
Fri station
Polygontåg
Adancerad Geodetisk support

Stationsetablering plus
I en konventionell mätning, använd Stationsetablering plus för att utföra en stationsetablering på en känd
punkt genom att göra observationer till ett eller flera referensobjekt.
Varning - Om stationsetableringspunkten är en polygontågstation som Du ämnar justera, använd inte mer än
ett referensobjekt. Rensa i kryssrutan för Ref.objekt för ytterligare punkter så att dessa mäts som riktpunkter
framåt.
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För ytterligare detaljer, se:
Att utföra en Stationsetablering plus
Skärm för stationsetableringsförbättringar
Att hoppa över observationer
Skärm för Punkt - Förbättringar
Punktdetaljer-skärm
Resultatskärm för stationsetablering
Att utföra en Stationsetablering plus
För att utföra en stationsetablering plus:
1. Från huvudmenyn välj Mätning / Stationsetablering plus.
2. Ställ in de korrektioner som associeras med instrumentet.
Om Korrektioner -formulären inte visas, tryck Optioner och välj kryssrutan för Visa korrektioner vid
uppstart.
3. Mata in stationspunktens namn. Om punkten inte redan finns i databasen, mata in denna eller lämna
den som noll.
Om koordinaterna för stationspunkten inte är kända, utför en fri station till kända punkter. Detta ger
koordinaterna.
4. Vid behov, mata in instrumenthöjden och tryck Godkänn.
Vid mätning till bottenspåret på ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, slå
på den avancerade popup-pilen (
) och välj sedan Bottenspår. Mata in höjden uppmätt till
bottenspårets översta räffla på instrumentet. .
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till sann vertikal och lägger till offseten
0,158m för att beräkna sann vertikal till kippaxeln.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan
skrivas in. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta
minimum är för lågt, måste man mäta från det översta märket.

- För en tvådimensionell eller planimetrisk mätning, låt fältet för Instrumenthöjden vara noll (?). Inga
höjder beräknas.- När väl stationsetableringen startats kan Du inte mata in en annan instrumenthöjd.
Varning : Innan Du fortsätter, slå lätt på Optioner och se till att Cirkellägeordningen är korrekt. Du
kan inte ändra denna inställning efter att Du börjat mäta punkter.
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5. Mata in första referenobjektsnamn och prismahöjden. Om punkten saknar koordinater, kan Du mata
in en bäring.
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Om punkten är tillgänglig från en länkad fil, välj den länkade filen för jobbet och mata in
punktnamnet i fältet för Stationspunktnamn eller Referensobjektnamn. Punkten kopieras automatiskt
till jobbet.
Notering - För att inkludera riktpunkter framåt under Stationsetablering plus, rensa i kryssrutan för
Referensobjekt . Riktpunkter framåt bidrar inte till stationsetableringsresultat.
6. Välj en option i Metod -fältet..
7. Sikta mot prismat och tryck sedan Mät.
Skärmen för Stationsetableringsförbättringar visas.
Se följande avsnitt för mer information om vad som ska göras härnäst.
Tips - Om mätningen sannolikt kommer avbrutas som mätning i trafik välj Avbruten Mål-mätning.
Att hoppa över observationer
Vid användning av Automatisera satser kan man konfigurera mjukvaran till att automatiskt hoppa över
skymda referensobjekt framåt.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är aktiverad hoppar
det över denna punkt och fortsätter till nästa punkt i satslistan.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är avaktiverad dyker
det efter 60 sekunder upp ett meddelande som indikerar att prismat är skymt.
Om inget annat instrueras fortsätter Generell Mätning att försöka mäta mot prisman. För att avsluta försöken
klicka Ok på meddelandet för den skymda prisman, klicka Paus och sedan Skippa.
När Generell Mätning når fram till slutet av en lista med satser i vilken punkter har hoppats över, visas
följande meddelande:
Observera punkter som hoppades över?
Tryck JA för att observera punkterna som hoppades över under den satsen. Observationerna kan hoppas över
än en gång om så behövs. Tryck NEJ för att avsluta satsen.
Även om en punkt hoppas över i första satsen, kommer observationer till den fortsätta att efterfrågas i
samtliga följande satser.
Då en observation i ett par av cirkelläge 1 och cirkelläge 2 observationer har hoppats över raderas automatiskt
den oanvända observationen av Generell Mätning. Raderade observationer sparas i databasen för Generell
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Mätning och kan återställas. Återställda observationer kan behandlas av kontorsmjukvaran men används inte
automatiskt till att räkna om Mean Turned Angle (MTA) poster i Generell Mätning.
Referensobjektobservationer kan inte hoppas över genom att använda Skippa skymda referensobjekt framåt
-alternativet.
Skärm för stationsetableringsförbättringar
Skärm för Stationsetableringsförbättringar listar förbättringarna för varje punkt som observeras i
stationsetableringen.
Använd skärmen för Stationsetableringsförbättringar för att utföra följande:
• Tryck + Punkt för att observera flera punkter. När en mätning är avslutad i en endast konventionell
mätning ger Generell Mätning navigeringsinformation för fler punkter och skärmtangenten Navigera
blir tillgänglig. Tryck på Navigera för att navigera till en annan punkt. Om man är ansluten till en
GNSS / GPS-mottagare eller använder en Trimble kontrollenhet eller med intern GPS ger Generell
Mätning navigeringsinformation varje punkt och skärmtangenten Navigera är tillgänglig. Tryck på
Navigera för att navigera till en annan punkt.
• Tryck Avsluta för att visa Stationsetableringsresultat.
• För att lagra Fristationen, tryck Avsluta och därefter Lagra.
• För att granska/redigera en punkts detaljer, markera punkten och tryck på Detaljer.
• För att granska/redigera förbättringarna av varje enskild observation till en punkt, tryck en gång på
observationen i listan.
• För att påbörja mätningen av Observationssatser till punkterna, tryck på tangenten Avsluta cirkelläge.
Tips
• För att markera en punkt i en lista, tryck på och håll posten i minst en halv sekund.
• För att sortera en kolumn i stigande/fallande ordning, slå på kolumnhuvudet. Slå på Punkt kolumnhuvudet för att sortera punkten i stigande/fallande observerad ordning.
• För att byta förbättringsdisplayvisningen, välj en option från rullgardinslistan i Förbättringar
-skärmen.
• För att navigera till en punkt, klicka + Punkt och därefter Navigera.
Noteringar
• En förbättring är skillnaden mellan referensobjekt(ets/ens) kända position och dess observerade
position.
• En riktpunkt framåt som inte redan finns i databasen har inga förbättringar i Förbättringar
-formulären..
• Du kan inte lägga till samma punkt till stationsetableringen mer än en gång. För att ta flera mätningar
till punkter som redan är uppmätta, välj Avsluta cirkelläge . För ytterligare information, se Att mäta
satser i Stationsetablering plus eller Fri station
Skärm för Punkt - Förbättringar
Punktförbättringar -skärmen listar förbättringarna för varje observation till en punkt i stationsetableringen.
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Använd Punktförbättringar -skärmen för att utföra följande:
• För att deaktivera en observation, markera denna och tryck på Använd.
• För att granska en observation, markera denna och tryck Detaljer.
• För att återgå till Stationsetableringens förbättrings -skärm, tryck på Tillbaka.
Notering - Om Du har mätt observationer i cirkelläge 1- och cirkelläge 2- till punkt, kommer avstängningen
av en observation i ett cirkelläge att även stänga av motsvarande observation i det andra cirkelläget.
Varning - Om Du stänger av några (men inte alla) observationerna till ett referensobjekt, kommer
fristationens lösning att vara partisk (viktad). Det kommer att finnas olika antal observationer till varje
referensobjekt.
Skärm för punktdetaljer
Använd Punktdetaljer -skärmen för att:
• visa medelobservationen för en punkt i stationsetableringen
• ändra prismahöjd och/eller prismakonstanten för samtliga observationer till en punkt
Resultatskärm för stationsetablering
Stationsetableringsresultat -skärm visar information om stationsetableringslösningen.
Använd Stationsetablaringsresultat -skärm för stationsetablering för att:
• återgå till Förbättrings -skärm för Stationsetablering (tryck på Esc)
• lagra stationsetableringen (tryck på Lagra )
Notering - Under Stationsetablering plus, lagras ingenting i jobbet förrän Du tryckt på Lagra -tangenten i
Resultat -skärmen.
Stationsetableringen är avslutad.
För ytterligare information, se:
Att mäta satser i Stationsetablering plus eller Fri station
Avancerad Geodetisk support
Förbereda en Fjärrstyrd mätning
Fri station
Polygontåg
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Att mäta satser i Stationsetablering plus eller Fri Station
Detta ämne beskriver hur man mäter flera satser med observationer under en Stationsetablering eller Fri
station.
En sats kan bestå av antingen:
• en uppsättning observationer i cirkelläge 1
• en uppsättning matchade observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2
Med hjälp av Stationsetablering eller Fri station, mät de punkter som Du vill inkludera i satserna. När listan
med satser har byggts, välj Avsluta cirkelläge.
Pogramvaran Generell Mätning:
• Uppmanar dig att byta cirkelläge när så behövs. Detta sker automatiskt med servodrivna instrument.
• Visar korrekta punktdetaljer för varje observerad punkt
• Visar resultaten. Detta gör att Du kan radera dåliga data.
För ytterligare detaljer, se:
Att bygga upp en lista med satser
Att mäta observationssatser
Att hoppa över observationer
Skärm för förbättringar
Skärm för Punkt - Förbättringar
Skärm för punktdetaljer
Automatiserade satser
Att bygga en lista med satser
Listan med satser innehåller punkterna som används i satsobservationerna. Alltefter varje punkt läggs till en
Stationsetablering plus eller Fri station , bygger Generell Mätning automatiskt upp denna lista. För ytterligare
information, se Stationsetablering plus eller Fri station .
När listan med satser är avslutad, tryck på Avslut cirkelläge . Programvaran Generell Mätning ber dig om
nästa punkt som skall mätas i observationssatserna.
Noteringar • Du kan inte redigera sats-listan. Innan Du trycker på Avlust cirkelläge , se till att observera alla
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punkter för att inkludera dessa i observationssatserna.
• Överkant av skärmen för Mät satser visar vilket cirkelläge instrumentet befinner sig i, den aktuella
satsens nummer, samt det totala antalet satser som skall mätas (visas inom parentes). Till exempel,
visar Cirkelläge 1 (1/3) för att visa att instrumentet är i cirkelläge 1 i den första av tre satser.
• Vid Stationsetablering plus eller Fri Station är det maximala antalet punter i en sats 25.
Att mäta observationssatser
När listan med satserna väl byggts upp, tryck på Avsluta cirkelläge. Generell Mätning matar in grundvärdet
för punktnamnet och prismainformation för nästa punkt i satserna. För att mäta en punkt, tryck på
Mät-tangenten. Upprepa detta tills samtliga observationer i cirkelläget är avslutade.
När alla observationer är avslutade, visar Generell Mätning Förbättringar-skärmen .
Noteringar • När Du använder servo- eller fjärrstyrda instrument, kontrollera att instrumentet har riktat in prismat
ordentligt. Kalibrera det manuellt vid behov. Vissa instrument kan automatiskt utföra korrekt
inriktning. För information om instrumentets specifikationer, hänvisas till dokumentation från
instrumenttillverkaren.
• Om Du använder ett servo- eller fjärrstyrt instrument för att mäta en känd (koordinerad) punkt, slå
lätt på Vrid .
Alternativt kan du ställa in Servoautovrid -fältet i mätprofilen till endast HV & VV, eller HL med ett
servoinstrument för att automatiskt vrida instrumentet till punkten.
• Om Du slår på Esc i Mät -skärmen, förkastas den aktuella satsen.
Att hoppa över observationer
Vid användning av Automatisera satser kan man konfigurera mjukvaran till att automatiskt hoppa över
skymda referensobjekt framåt.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är aktiverad hoppar
det över denna punkt och fortsätter till nästa punkt i satslistan.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är avaktiverad dyker
det efter 60 sekunder upp ett meddelande som indikerar att prismat är skymt.
Om inget annat instrueras fortsätter Generell Mätning att försöka mäta mot prisman. För att avsluta försöken
klicka Ok på meddelandet för den skymda prisman, klicka Paus och sedan Skippa.
När programvaran för Generell Mätning når fram till slutet av en lista med satser i vilken punkter har hoppats
över, visas följande meddelande:
Observera punkter som hoppades över?
Tryck JA för att observera punkterna som hoppades över under den satsen. Observationerna kan hoppas över
än en gång om så behövs. Tryck NEJ för att avsluta satsen.

227

Även om en punkt hoppas över i första satsen, kommer observationer till den fortsätta att efterfrågas i
samtliga följande satser.
Då en observation i ett par av cirkelläge 1 och cirkelläge 2 observationer har hoppats över raderas automatiskt
den oanvända observationen av Generell Mätning. Raderade observationer sparas i databasen för Generell
Mätning och kan återställas. Återställda observationer kan behandlas av kontorsmjukvaran men används inte
automatiskt till att räkna om Medelsatstal (MTA) poster i Generell Mätning.
Referensobjektobservationer kan inte hoppas över genom att använda Skippa skymda referensobjekt framåt
-alternativet.
Skärm för förbättringar
Vid slutet av varje sats, visas skärmen för Förbättringar . För ytterligare information, se Stationsetablering
plus eller Fri station .
Efter att satser har mätts, blir Std avvik -tangenten tillgänglig i skärm för Förbättringar. För att visa
standardavvikelserna för observationer vid varje punkt, tryck på Std avvik -tangenten.
Noteringar
• För att ändra förbättringarnas displayvisning, använd menylistan in Förbättringar -skärmen.
• Vid en stationsetablering eller Fri station lagras ingenting i jobbet förrän Du slår på Stäng- och Lagra
-skärmtangenterna för att slutföra stationsetableringen.
Skärm för Punkt - Förbättringar
Skärm för Punkt - Förbättringar visar förbättringarna för de individuella observationerna till en särskild
punkt. För ytterligare information, se Stationetablering plus eller Fri station .
Noteringar - Om Du har mätt observationer till en punkt för både cirkelläge 1 och cirkelläge 2, stängs
observation för cirkelläge 2 automatiskt av när Du stänger av observation för cirkelläge 1, och vice versa.
Skärm för punktdetaljer
Skärm för Punktdetaljer visar punktnamnet, kod, prismahöjd, prismakonstant, genomsnittlig observation, och
standardfel för observerad punkt. För ytterligare information, se Stationsetablering plus eller Fri station .
Automatiserade satser
Automatisera satser-optionen finns att få i ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
och 5600-instrument. När Du väljer Automatisera satser, avslutar instrumentet automatiskt alla satser efter att
listan för satser har byggts upp.
Om Du slår på + Sats efter att instrumentet har avslutit det erforderliga antalet satser, utför instrumentet
ytterligare en sats med observationer. Om Du vill att instrumentet skall utföra fler en en extra sats, mata in det
totala antalet satser som krävs innan Du slå på + Sats .
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Till exempel, för att automatiskt mäta tre satser, och för att sedan mäta ytterligare tre satser:
1. Mata in 3 i Antalet satser -fältet.
2. När instrumentet har mätt tre satser mata in 6 i Antalet satser -fältet.
3. Tryck på + Sats . Instrumentet mäter den andra gruppen med 3 satser.
Notering: Prisma som observeras utan Autolock pauseras automatiskt.

Stationshöjd
I en konventionell mätning, använd stationshöjdfunktionen för att fastställa höjden på instrumentpunkten
genom att utföra observationer till punkter med kända höjder.
Notering - Använd endast punkter som kan granskas som plankoordinater. (Stationshöjdberäkningen är en
planberäkning.)
En stationshöjd behöver minst ett av följande:
• en vinkel- och avståndsobservation till en känd punkt, eller
• två Endast vinkel-observationer till olika punkter
För att genomföra en stationshöjd:
1. Från huvudmenyn välj Mätning och utför en stationsetablering, stationsetablering plus, Fri station
eller en reflinje .
2. Välj Mätning / Stationshöjd. Instrumentets punktnamn och kod visas. Om du matade in
instrumenthöjden under stationsetableringen, visas även denna. I annat fall, mata in instrumenthöjden
nu. Tryck Godkänn.
Vid mätning till bottenspåret på ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, slå
på den avancerade popup-pilen (
) och välj sedan Bottenspår. Mata in höjden uppmätt till
bottenspårets översta räffla på instrumentet. .
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till sann vertikal och lägger till offseten
0,158m för att beräkna sann vertikal till kippaxeln.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan
skrivas in. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta
minimum är för lågt, måste man mäta från det översta märket.
3. Mata in punktnamn, kod, och prismadetaljer för punkten med känd höjd. Tryck på Mät. När
mätningen lagrats, visas Punktförbättringarna.
4. Från skärm för Punktförbättringar, tryck på en av följande skärmtangenter:
♦ + Punkt (för att observera flera kända punkter)
♦ Detaljer för att granska eller redigera punktdetaljer
♦ Använd (ör att aktivera/deaktivera en punkt
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5. För att granska resultatet för stationshöjd tryck på Resultat i skärmen för Punktförbättringar. Tryck
Lagra för att godkänna resultatet.
Notering - Höjden som fastställs via denna stationhöjdsmetod skriver över en befintlig stationshöjd.

Fri station
I en konventionell mätning, används fri stationsfunktionen för att utföra en stationsetablering och för att
bestämma koordinaterna för en okänd punkt genom att utföra observationer mot kända referensobjekt.
Generell Mätning använder minsta-kvadratalgoritmen för att beräkna fristationen.
Notering - För att fastställa höjden på en punkt med kända 2D-koordinater, utför en stationshöjd så snart Du
har avslutat en stationsetablering.
Som ett minimum behöver en fri station följande:
• Två vinkel- och avståndsobservationer till olika referensobjekt
• Tre Endast vinkelobservationer till olika referensobjekt.
• En vinkel- och avståndsobservation till en intilliggande punkt och en Endast vinkelobservation till en
referenspunkt. Detta är ett speciellt fall som kallas excentrisk stationsetablering.
Varning - Beräkna inte en fri station med kontrollpunkter i WGS84 och därefter ändra koordinatsystemet
eller gör en inpassning. Om du gör detta kommer den fria stationen vara inkonsekvent med det nya
koordinatsystemet.
För ytterligare information, see:
Att utföra en fri station
Fri station - Skärmen för förbättringar
Skärm för Punkt - Förbättringar
Punktdetaljer-skärm
Resultatskärm för Fri station
Excentrisk stationsetablering
Att utföra en fri station
För att utföra en fri station:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / <Mätprofilnamn> /Fri station.
Notering - Om Du endast har en mätprofil, väljs denna automatiskt. I
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2. Ställ in de korrektioner som är associerade med instrumentet.
Om Korrektioner -formuläret inte visas, välj Optioner -skärmtangenten och välj kryssrutan för Visa
korrektioner vid uppstart.
3. Mata in ett punktnamn för instrumentet, samt vid behov, en instrumenthöjd.
Vid mätning till bottenspåret på ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, slå
på den avancerade popup-pilen (
) och välj sedan Bottenspår. Mata in höjden uppmätt till
bottenspårets översta räffla på instrumentet. .
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till sann vertikal och lägger till offseten
0,158m för att beräkna sann vertikal till kippaxeln.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan
skrivas in. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta
minimum är för lågt, måste man mäta från det översta märket.
Notering - När fristationen påbörjats kan Du inte mata in en annan instrumenthöjd.
4. Ställ in kryssrutan för Beräkna stationhöjd och slå sedan på Acceptera .
Notering - För en tvådimensionell eller planimetrisk mätning, rensa i kryssrutan för Beräkna
stationshöjd. Inga höjder kommer att beräknas.
Varning - Innan Du fortsätter, tryck Optioner och se till att inställningen för Cirkelläge-ordning är
rätt. Du kan inte ändra denna inställning efter att Du börjat mäta punkter.
5. Mata in första referensobjektsnamn samt prismahöjden, om den behövs.
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Notering - I en fristation, kan Du endast använda referensobjekt som kan visas som plankoordinater
därför att beräkningen av en fri station är en planberäkning.
Om man utför en Fri Station eller Stationsetablering plus under tiden man kör en Integrerad mätning
kan man mäta referensobjektpunkter med GNSS. För att göra detta tryck på skärmtangenten Optioner
och välj Auto. mätning GNSS. Ange ett okänt punktnamn i fältet för punktnamn. Generell Mätning
frågar om du vill mäta punkten med GNSS genom att använda det specificerade punktnamnet.
Skärmtangenten Mät visar både ett prisma och en GNSS-symbol. Generell Mätning mäter först
punkten med GNSS och utför därefter en mätning med den konventionella instrumentet.
Säkerställ att det finns en laddad kalibrering för platsen när du kombinerar konventionella instrument
och GNSS-instrument.
6. Välj en option i Metod -fältet.
7. Sikta mot prismat och tryck sedan på Mät.
8. Mät ytterligare punkter.
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Notering - För att inkludera riktpunkter framåt vid en fri station, rensa kryssrutan för Bakrikt .
Riktpunkter framåt bidrar inte till fristationsresultatet.
I en konventionell mätning, när två mätningar avslutats kan Generell Mätning ge
navigeringsinformation om ytterligare punkter och skärmtangenten Navigera blir tillgänglig. Tryck på
Navigera för att navigera till annan punkt.
Om man är ansluten till en GNSS / GPS-mottagare eller använder en Trimble-kontrollenhet med
intern GPS ger Generell Mätning navigeringsinformation för alla punkter och skärmtangenten
Navigera är tillgänglig. Tryck på Navigera för att navigera till en annan punkt.
9. När det finns tillräcklig med data för Generell Mätning att beräkna läget på en fri station, visas skärm
för Fristationsförbättringar .
Tips - Om mätningen sannolikt kommer avbrutas som mätning i trafik välj Avbruten Mål-mätning.
Skärm för förbättringar
Förbättring -skärmen för Fri station listar förbättringarna för varje observerad punkt i Fristationen.
Använd skärm för Fristationsförbättringar för att utföra följande:
• Tryck + Punkt -skärmtangenten för att observera flera punkter.
• Tryck Stäng för att granska Fristationsresultat.
• För att lagra Fristationen, tryck Stäng och därefter Lagra .
• För att granska/redigera en punkts detaljer, markera punkten och tryck Detaljer.
• För att granska/redigera förbättringarna av varje enskild observation mot en punkt, tryck en gång på
punkten i listan.
• För att påbörja mätningen av Observationssatser till punkterna, tryck Avsluta cirkelläge.
Tips
• För att markera en punkt i en lista, slå på och håll posten i minst en halv sekund.
• För att sortera en kolumn if stigande/fallande ordning, slå på kolumnhuvudet. Slå på Punkt
kolumnhuvudet för att sortera punkten i stigande/fallande observerad ordning.
• För att byta förbättringsdisplayvisningen, välj en option från menyn i Förbättringar -skärmen.
Noteringar
• En förbättring är skillnaden mellan referensobjekt(ets/ens) kända position och dess observerade
position.
• En riktpunkt framåt som inte redan finns i databasen har inga förbättringar i Förbättringar
-formulären.
• Du kan inte lägga till samma punkt till stationsetableringen mer än en gång. För att ta flera mätningar
till punkter som redan är uppmätta, välj Avslut cirkelläge . För ytterligare information, se Att mäta
satser i Stationsetablering plus eller Fri station
• Vid Stationsetablering plus eller Fri Station är det maximala antalet punter i en sats 25.
Skärm för Punkt - Förbättringar
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Punktförbättringar -skärmen listar förbättringarna för varje observation mot en punkt i Fristationen.
Använd Skärm för Punktförbättringar för att utföra följande:
• För att deaktivera en observation , markera denna och tryck Använd.
• För att granska en observations detaljer, markera denna och tryck på Detaljer.
• För att återgå till Förbättringsskärm för Fri station, tryck på Tillbaka.
Notering Om Du har mätt observationer i både cirkelläge 1- och cirkelläge 2- till en punkt, kommer
avstängningen av en observation i ett cirkelläge att även stänga av observationen i det andra cirkelläget.
Varning - Om Du stänger av några (men inte alla) observationerna till ett referensobjekt, kommer
fristationslösningen att påverkas, eftersom det kommer att finnas olika antal observationer till varje
referensobjekt.
Skärm för punktdetaljer
Punktdetaljer -skärmen visar medelobservationen för en punkt i Fristationen.
Använd Punktdetaljer -skärmen för att utföra följande:
• ändra om horisontal- eller vertikalkomponenten till en punkt kommer att användas i
fristationsberäkningen
• ändra på prismahöjden och/eller prismakonstanten för samtliga observationer till den punkten.
Notering: Du kan endast ändra vilka av punktens komponenter som skall användas i fristationsberäkningen
om Du tidigare valt optionen för Beräkna stationshöjd, och den observerade punkten har en tredimensionell
planposition.
Använd för -fältet visar vilka av punktens komponenter som kommer att användas i fristationsberäkningen.
Se följande tabell.
Option
Beskrivning
H (2D)
Använd endast de horisontella värdena för den punkten i beräkningen
V (1D)
Använd endast de vertikala värdena för den punkten i beräkningen
H,V (3D) Använd både de horisontella och vertikala värdena för den punkten i beräkningen
Resultatskärm för Fri station
Skärmen for Fri stationsresultat visar information om Fristationen.
Använd skärmen for Fri stationsresultat för att utföra följande:
• För att återgå till Förbättringar -skärmen för Fri station, tryck Esc.
• För att lagra Fristationen, tryck Lagra.
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Notering - Under en etablering av Fri station, lagras ingenting i jobbet förrän Du tryckt på Lagra -tangenten
i Resultat -skärmen.
Stationsetableringen är avslutad.
Excentrisk stationsetablering
Fri stationsfunktionen kan användas för att utföra en excentrisk stationsetablering där stationsetableringen
utförs inom synhåll för en intilliggande passpunkt och inom synhåll av minst en referenspunkt. Exemplevis
kan denna etablering användas om du inte kan sätta upp ovanför passpunkten eller inte kan se några
referenspunkter från passpunkten.
En excentrisk stationsetablering kräver minst en vinkel- och avståndsobservation till en närabelägen
passpunkt och en Endast vinkelobservation till en referenspunkt. Ytterligare referenspunkter kan också
observeras under en excentrisk stationsetablering. Referenspunkter kan mätas med Endast vinkelobservationer
eller vinkel- och avståndsobservationer.
För ytterligare informantion, se:
Förbereda en Fjärrstyrd mätning
Stationsetablering
Att mäta satser i Stationsetablering plus eller Fri station.
Avancerad Geodetisk support
Fri station
Polygontåg

Reflinje
Reflinje är processen för etablering av läget av en uppmätt punkt i relation till en baslinje. För att utföra en
reflinjestationsetablering, ta mätningar till två kända eller okända baslinjedefintionspunkter. När denna
uppmätta punkt är definierad, lagras alla efterföljande punkter i relation till baslinjen med hjälp av station och
offset. Denna metod används ofta vid utsättning av byggnader parallella med andra föremål eller gränser.
För att utföra en Reflinjestationsetablering:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / <Mätprofilnamn>/ Reflinje.
2. Ställ in de korrektioner som är associerade med instrumentet.
Om Korrektioner -formulären inte visas, slå på Optioner och välj kryssrutan för Visa korrektioner vid
uppstart .
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3. Mata in ett punktnamn för instrumentet samt en instrumenthöjd, om det är passande.
Vid mätning till bottenspåret på ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, slå
på den avancerade popup-pilen (
) och välj sedan Bottenspår. Mata in höjden uppmätt till
bottenspårets översta räffla på instrumentet. .
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till sann vertikal och lägger till offseten
0,158m för att beräkna sann vertikal till kippaxeln.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan
skrivas in. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta
minimum är för lågt, måste man mäta från det översta märket.
4. Slå Acceptera.
5. Mata in Punkt 1 namn, och Prismahöjd.
• Om punkt 1 har kända koordinater, visas koordinatorna.
• Om punkt 1 inte har kända koordinater, används förvalda koordinater. Välj Alternativ för att ändra de
förvalda koordinatorna.
6. Slå Mät 1 för att mäta första punkten.
7. Mata in Punkt 2 namn, och Prismahöjd.
• Om punkt 1 har kända koordinater, kan en punkt med kända koordinater användas för punkt 2.
• Om punkt 1 inte har kända koordinater, kan en punkt med kända koordinater inte användas vid punkt
2.
• Om punkt 1 inte har kända koordinater, används förvalda koordinater. välj Alternativ för att ändra de
förvalda koordinatorna.
• Om punkt 1 och punkt 2 har kända koordinater, visas den beräknade reflinjeazimuten, annars visas
förvald azimut 0°.
8. Mata in Reflinjeazimuth, om passande.
9. Slå Mät 2 för att mäta andra punkten.
Instrumentpunktskoordinatorna visas.
10. Slå Lagra för att slutföra reflinjestationsetableringen.
När Reflinjeetableringen har lagrats, lagras alla efterföljande punkter i relation till baslinjen som
station och offset.
Om det inte redan finns en linje skapas automatiskt en linje mellan två punkter enligt namngivningen
"<Punkt 1 namn>-<Punkt 2 namn>". Man kan ange Startstation och Stationsinterval.
Om linjen mellan de två punkterna redan finns används den befintliga sektioneringen och går inte att
ändra.
Notering - I en Reflinjestationsetablering, kan du endast använda befintliga punkter som kan visas som
plankoordinator. Detta beror på att reflinjeberäkningen är en planberäkning. Du kan använda 2-dimensionella
eller 3-dimensionella plankoordinator för att definiera baslinjen.
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Alternativ för Stationsetablering plus, Fri Station, och Satser
Det finns upp till fyra huvudinställningar som styr ordningen i vilken observationer görs och hur många
observationer som gör under Stationsetablering plus, Fri Station och Satser:
• Cirkellägesordning
• Observationsording
• Uppsättningar per punkt
• Antal satser
Alternativ för Cirkellägesordning
• CL1 enbart - observationer görs endast i cirkelläge 1
• CL1... CL2... - alla observationer i cirkelläge 1 görs mot alla punkter och därefter görs alla
observationer i cirkelläge 2 mot alla punkter
• CL1/CL2... - observationer i cirkelläge 1 och därefter i cirkelläge 2 görs mot den första punkten,
observationer i cirkelläge 1 och därefter i cirkelläge 2 görs mot nästa punk, och så vidare.
Alternativ för observationsordning
• 123.. 123
• 123.. 321
När Cirkellägesordningen är satt till Cl1... CL2... :
• 123.. 123 - observationer i cirkelläge 2 görs i samma ordning som observationer i cirkelläge 1
• 123.. 321 - observationer i cirkelläge 2 görs i omvänd ordning mot observationer i cirkelläge 1
När Cirkellägesordning är satt till CL1 enbart eller CL1/CL2 :
• 123.. 123 - varje sats observationer görs i samma ordning
• 123.. 321 - varannan sats observationer gör i omvänd ordning
Alternativ för Uppsättningar per punkt
Detta alternativ kan användas för att mäta flera uppsättningar av observationer i cirkelläge 1, eller
observationer i cirkelläge 1 och 2, mot en punkt per sats observationer.
Om Cirkellägesordningen är satt till att samla in observationer i CL1 och CL2, Uppsättningar per punkt är
satt till 3 och Antalet satser är satt till 1 bör det totala antalet observationer mot varje punkt borde vara 2 x 3 x
1 = 6. Genom att sätta alternativet Uppsättningar per punkt högre än 1 kan du samla in fler än en uppsättning
av observationer mot en punkt med bara ett besök till den punkten.
Detta alternativ finns förnärvarande bara tillgängligt i satser.
Notering - Innan du använder detta alternativ bör du kontrollera att denna teknik att samla in data motsvarar
dina QA/QC-procedurer.
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Alternativ för antal satser
Detta alternativ styr antalet hela satser som har gjorts mot varje punkt.
Att hoppa över observationer
Vid användning av Automatisera satser kan man konfigurera mjukvaran till att automatiskt hoppa över
skymda referensobjekt framåt.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är aktiverad hoppar
det över denna punkt och fortsätter till nästa punkt i satslistan.
Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är avaktiverad dyker
det efter 60 sekunder upp ett meddelande som indikerar att prismat är skymt.
Om inget annat instrueras fortsätter Generell Mätning att försöka mäta mot prisman. För att avsluta försöken
klicka Ok på meddelandet för den skymda prisman, klicka Paus och sedan Skippa.
När programvaran för Generell Mätning når fram till slutet av en lista med satser i vilken punkter har hoppats
över, visas följande meddelande:
Observera punkter som hoppades över?
Tryck JA för att observera punkterna som hoppades över under den satsen. Observationerna kan hoppas över
än en gång om så behövs. Tryck NEJ för att avsluta satsen.
Även om en punkt hoppas över i första satsen, kommer observationer till den fortsätta att efterfrågas i
samtliga följande satser.
Då en observation i ett par av cirkelläge 1 och cirkelläge 2 observationer har hoppats över raderas automatiskt
den oanvända observationen av Generell Mätning. Raderade observationer sparas i databasen för Generell
Mätning och kan återställas. Återställda observationer kan behandlas av kontorsmjukvaran men används inte
automatiskt till att räkna om Mean Turned Angle (MTA) poster i Generell Mätning.
Referensobjektobservationer kan inte hoppas över genom att använda Skippa skymda referensobjekt framåt
-alternativet.
Automatisera satser
Automatisera satser -optionen finns att få för ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
och 5600-instrument. När Du väljer Automatisera satser , avsluter instrumentet automatiskt alla satser efter
att listan för satser har byggts upp.
En 3-sekunders fördröjning mellan automatiserade satser gör det möjligt att kontrollera standardavvikelsen
innan nästa sats börjar.
Om ett prisma har blockerats, försöker instrumentet att mäta punkte i upp till 60 sekunder. Efter att 60
sekunder har gått, hoppar den över observationen och flyttar till nästa punkt i satslistan.
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Om Du trycker + Sats efter att instrumentet har avslutat det erforderliga antalet satser, utför instrumentet
ytterligare en sats med observationer. Om Du vill att instrumentet skall utföra fler en en extra sats, mata in det
totala antalet satser som krävs innan Du trycker + Sats .
Till exempel, för att automatiskt mäta tre satser, och för att sedan mäta ytterligare tre satser:
1. Mata in 3 i Antalet satser -fältet.
2. När instrumentet har mätt tre satser, mata in 6 i Antalet satser -fältet.
3. Tryck + Sats. Instrumentet mäter den andra gruppen med 3 satser.
Notering: Manuellt observerade prismor pauseras automatiskt.
Övervakning
När Automatiserade satser aktiveras, aktiveras även övervakningsreglagen. Mata in ett värde för
tidsfördröjning mellan automatiserade satser.
Du kan automatiskt mäta till icke-aktiva prismor med ett Trimble 5600-instrument, Trimble VX Spatial
Station or Trimble S Series total station. Välj kryssrutan för Automäta passiva prismor för att göra detta.
Notering - Om Du valt kryssrutan för Automät passiva prismor, mäts manuellt observerade prismor
automatiskt i stället för pauserade. Om Du rensar denna kryssruta, uppmanar dig programvaran att sikta
instrumentet mot icke aktiva prismor.

Konventionellt instrument - korrektioner
Du kan ställa in de korrektioner som associeras med konventionella observationer.
Notering - Om Du ämnar utföra en nätverksjustering i Trimble Business Center med hjälp av data från en
konventionell mätning, se till att Du matar in en tryck-, temperatur- samt en kröknings- och
refraktionskorrektion.
Använd PPM- fältet för att specificera en PPM-korrektion som skall appliceras till elektroniska
avståndsmätningar. Knappa in PPM-korrektionen, eller mata in den omgivande miljöns tryck och temperatur
och låt programvaran för Generell Mätning beräkna korrektionen.
Normalt tryck är mellan 500 mbar- 1200 mbar men vid arbete i områden med övertryck (t.ex. i en tunnel) kan
det förekomma högre tryck, upp till 3500 mbar.
Notering - Om du är ansluten till ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, kommer
trycksensorn i instrumentet att automatiskt fylla på trycket som normalt värde. För att mata in det egna
tryckvärdet, slå på pilen till höger om tryckfältet och avvälja "Från instrument"-alternativet för att sedan mata
in värdet. För att koppla tillbaka till den automatiska fältinfyllningen igen, avvälj "Från
instrument"-alternativet.
Använd fälten Krökning och Refraktion för att kontrollera krökning- och refraktionskorrektioner. Jordens
krökning- och refraktionskorrektioner appliceras på vertikala vinkelobservationer och påverkar därför
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beräknade vertikala avståndsvärden. De påverkar även i liten utsträckning horisontella avståndsvärden.
Jordens krökning- och refraktionskorrektioner kan appliceras oberoende genom att använda de optioner som
finns. Jordens krökningkorrektion är den mest betydande korrektionen med en storlek på ca 16 tum per km
uppmätt avstånd (subtraherad från den vertikala zenit-vinkeln).
Storleken för refraktionskorrektionen påverkas av refraktionskoefficienten vilken är en uppskattning av
förändringar i luftdensiteten längs ljusets väg från instrumentet till målet. Eftersom denna förändring i
luftdensiteten påverkas av faktorer som temperatur, markförhållanden och höjden av ljusets väg över marken,
är det väldigt svårt att exakt bestämma vilken refraktionskoefficient som bör användas. Om man använder de
vanliga refraktionskoefficienterna som 0,13, 0,142, eller 0,2 resulterar refraktionskorrektionen i en korrektion
i motstående riktning mot jordens krökninskorrektion med en storlek av ungefär en sjundedel av jordens
krökningskorrektion.
Notering - Filformatet DC stöder endast en kröknings- och refraktionskorrektion vilka båda är av, eller båda
på, och om på med en koefficient på antingen 0,142 eller 0,2. Vid övriga inställningar än dessa används i
Generell Mätning kommer insällningarna exporterade till DC-filen vara de bäst matchade.
Notering - Ställ inte in korrektioner i båda enheterna. För att ställa in dem i Generell Mätning, se till att
instrumentinställningar är satta till noll (avser i första hand tredje parts instrument).
För vissa instrument kontrollerar Generell Mätning automatiskt för att se om olika korrektionerna (PPM,
prismakonstant, samt krökning och refraktion) appliceras på rätt sätt. Om det hittar korrektioner som tillämpas
två gånger visas ett varningsmeddelande.
I följande tabell anger (*)-symbolen i ett fält att korrektionen längst upp i kolumnen har tillämpats.
Note - *' appliceras enbart till beräknade koordinater när en stationsetablering definierats.

Visad / Lagrad data
Statuslinje
HV VV LL (rå)
HV VV LL
Az VV LL
Az HL VL
HV HL VL
Plan
deltaplan
Station och offset
DC-fil (observationer)
DC-fil (reducerade
koordinater)

Korrektioner genomförda
C/
Instr
Proj
PPM PK HN Orient
Prismah.
R
h.
korr
*
*
* *
*
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Stn
SF
*
*
*
*
*
*

GK POC
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
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JobbXML (observationer)
JobbXML (reducerade
koordinater)
Survey Basic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*'

*

*

*

*'

*'

*'

*

Följande tabell förklarar ovananvända korrektioner.
C/R

Kröknings- och/eller refraktionskorrektion.
Atmosferisk ppm-korrektion
PPM
- PPM beräknas baserad på temperatur och tryck.
PK
Prismakonstantkorrektion.
Havsnivå (ellipsoid)-korrection.
HN
- denna korrektion tillämpas endast om en helt definierad koordinatsystemsdefinition används i
Endast skalfaktor -definitionen.
Orient
Orienteringskorrektion.
Instr.h. Instrumenthöjdskorrektion.
Prismah. Prismahöjdskorrektion.
Projektionskorrektion.
Proj korr - detta innefattar tillämpningen av en skalfaktor som specificerats i Endast skalfaktor
-definitionen.
Stationsetbleringens skalfaktor.
Stn SF
- i en stationsetablering kan skalfaktorn för denna etablering specificeras eller beräknas. Denna
skalfaktor används i reduktionen of alla observationer fråm denna stationsetablering.
Granskapskalibrering.
- i en stationsetablering som definieras med hjälp av Stationsetablering plus eller Fri station, kan
en granskapskalibrering tillämpas. Granskapskalibreringen beräknas baserad på de observerade
GK
förbättringarna till passpunkterna wsom används under stationsetableringen. Kalibreringen
tillämpas med hjälp av det specificerade exponentvärdet för att reducera alla observationer från
denna stationetablering.
Prisma-offset korrigering (Prisma Offset Correction)
POC
- tillämpas enbart vid användning av ett Trimble VX/S Series 360° prisma, R10 360° prisma,
MultiTrack-mål, eller Active Track 360 mål.

Prismadetaljer
Du kan konfigurera detaljerna om prismat under en konventionell mätning.
När man är ansluten till ett konventionellt instrument syns ikonen Prisma i statusfältet. Numret intill
prismaikonen indikerar vilket prisma som används för närvarande. För att växla mellan mål, eller för att ändra
prismahöjderna, och prismakonstanten , tryck på prismaikonen. För att välja vilket prisma som ska användas
klickar du för prismat i pop-up-menyn. Du kan skapa upp till fem icke DR-prismor.
Tips- För att byta till ett prisma, välj prismanamnet. För att redigera Prisma -formulären, välj prismahöjd
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eller prismakonstant.
När du använder ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, ställs Tryck-fältet
automatiskt in via sensorn i instrumentet. För att deaktivera denna, slå på den avancerade popup-pilen och
rensa sedan kryssrutan för Från instrument .
När du använder Trimble-prismor, välj Prismatypen för att automatiskt definiera prismakonstanten. När du
använder prsimor som inte kommer från Trimble, välj Anpass för att manuellt mata in prismakonstanten.
Säkerställ att typ av prisma och läge är korrekt valt i målets fönster. Detta säkerställer i sin tur att lämpligast
korrektionsvärden appliceras på den lutande längden och vertikal vinkel för geocentrisk offset och
prismakonstant.
Korrektionen är endast av betydelse när man observerar stegvisa vertikalvinklar.
När den 'r ansluten till ett DR-instrument, används Prisma-DR för att definiera DR-prismats höjd och
prismakonstanten. För att aktivera DR, välj Prisma-DR. For att avaktivera DR och återställa instrumentet till
dess sista tillstånd, välj prisma 1 - 5. T
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas, slå på den avancerade popup-pilen (
) och välj
sedan Bottenspår.
Generell Mätning korrigerar detta uppmätta lutningsvärde till det sanna lodrätta och lägger till en offset på
0,158 m (0,518 fot) för att beräkna sann vertikalhöjd till prismats mitt.
Notering - Om man väljer Bottenspår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som kan skrivas in.
Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta minimum är för lågt,
måste man mäta från det översta märket.
För information om hur man konfigurerar en integrerad mätstång se, Integrerade mätningar.
För detaljer, se följande diagram och tabell.

0.158m Offset från bottenspåret till prismats mitt.
Hm
Uppmätt lutande längd..
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Hc
HT

Hm korrigerad från lutning till sann lodrät.
Sann vertikalprismahöjd. Hc + 0.158m.

För att lägga till ett nytt prisma:
1. Slå på prismaikonen i statusfältet och slå sedan på höjd- eller prismakonstanten för Prisma 1.
2. I Prisma 1 -skärmen, slå på Addera för att skapa Prisma 2.
3. Mata in detaljer för Prisma 2 och klicka sedan Godkänn.
4. Prisma 2 blir nu det aktiva målet.
För att radera ett prisma från listan:
1. Slå på prismaikonen i statusfältet och slå sedan på höjd- eller prismakonstanten.
2. I Prisma -skärmen, slå på Radera . Prismat raderas från listan.
Notering - Du kan inte radera Prisma 1 eller Prisma 2.
För att ändra en prismahöjd:
1. Slå på prismaikonen i statusfältet.
2. Slå på prismahöjden för det prisma som du vill redigera.
3. Redigera prismadetaljerna och slå sedan på Acceptera .
För att redigera observationerns prismahöjder som redan lagrats för jobbet, utför ett av följande:
• För enkel observation eller flera observationer med samma eller olika prisma, använd
Punkthanteraren.
• För en enkel prismaregistrering och efterföljande grupp observationer som använder det prismat,
använd Granska jobb.
Mål-tracking
För information om hur man låser på ett mål se Autolock, FineLock och Long Range FineLock.

Prismakonstant
Prismakonstanten (avståndsoffset) måste ställas in för varje prisma som används som ett mål i en
konventionell mätning.
För att redigera en prismakonstant:
1. Slå på prismaikonen i statusfältet.
2. Slå på prismakonstanten för det prisma du vill redigera.
3. Redigera prismakonstantdetaljerna, och slå sedan på Acceptera .
Mata in ett negativt värde om prismakonstantne skall subraheras från uppmätta avstånd. Mata in
Prismakonstanten in millimenter (mm).
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När Du använder ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station, 5600- eller
3600-instrument, appliceras alla korrektioner i Generell Mätning.
För vissa icke-Trimble instrument, kontrollerar Generell Mätning för att se om en prismakonstant har
applicerats i instrumentet och programvaran. När Du väljer Stationsetablering, visas meddelanden i
statusraden som informerar om vad som har och inte har kontrollerats.
Om Generell Mätning inte kan kontrollera inställningen på det konventionella instrumentet, gör ett av
följande:
• Om det finns en prismakonstant inställd på instrumentet, se till att prismakonstanten i Generell
Mätning är ställd till 0,000.
• Om det finns en prismakonstant inställd i Generell Mätning, se till att prismakonstanten i instrumentet
är ställd till 0,000.
För att granska eller redigera prismakonstanten på tidigare lagrade observationer, tryck på Favoriter /
Granska jobb eller tryck på Jobb / Punkthanterare. För ytterligare information se Punkthanterare.

GDM CU-program
Generell Mätning erbjuder likartad funktionalitet som GDM-kontrollenheten.
För att komma åt GDM CU-program tryck på instrumentikonen för att komma till instrumentfunktioner och
ange därefter numret för GDM CU-programmet.
Följande tabell visar vart man kan hitta specifika GDM CU-program inom Generell Mätning.
GDM CU-program i Generell Mätning
GDM CU- program

20 - Stationsetablering

21 - Z/IZ
22 - Vinkel- mätning

Generell Mätning
Välj ...
för att...
Instrumentfunktionsnummer
Mätning / Stationsutföra en känd
etablering
stationsetablering.
Mätning /
utför en känd
Stationsetablering plus stationplusetablering.
utföra en fristations- eller
20
Mätning / Fri station
excentrisk
stationuppställning. .
utföra en
instrumentsuppställning i
Mätning / Reflinje
relation till en känd
baslinje
Mätning / Stationshöjd beräkna en instrumenthöjd 21
Mätning / Mät satser
mäta en eller flera
22
Cirkelläge 1 (CI)- och
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23 - Utsättning

24 - RefLinje

25 - Area-beräkning
26 - Distob

27 - Flytta
Koordinater Framåt

28 - Skymd punkt
29 - Väglinje

30 - Mät koordinater

32 - Vinkel-mätning
plus

Cirkelläge 2
(CII)-mätningar.
mäta individuella
Mätning / Mät
Cirkelläge 1- och/eller
detaljpunkter
Cirkelläge 2-mätningar.
sätta ut punkter med kända
koordinater. Punkter kan
Mätning / Utsättning / definieras via Skriv in /
Punkter
Punkter eller erhållas från
en länkad CSV, TXT eller
Generell Mätning JOB-fil.
mäta eller sätta ut i relation
till en linje. Linjen kan
Utsättning / Linjer
definieras med Skriv in /
Linje eller importeras till
jobbet i Generell Mätning.
COGO / Beräkna area beräkna en area.
COGO / Beräkna
beräkna bäring och avstånd
bäring och avstånd
mellan två punkter .
programvaran Generell Mätning lagrar rådata och
beräknar automatiskt punktkoordinater.
Det finns inget specifikt program som krävs i
programvaran Generell Mätning för att flytta
koordinater framåt. Välj Stationsetablering plus
eller Mät satser istället.
Mätning / Mät detaljpunkter och sätt metoden till
Dubbelprismaoffset.
mäta eller sätta ut i relation
Utsättning / Poly linjer
till en väg.
Generell Mätning lagrar rådata och beräknar
automatiskt punktkoordinater.
I Generell Mätning krävs inget specifikt program
för att mäta koordinater. Använd istället Mät
detaljpunkter.
Punkter kan exporteras till en CSV- eller TXT-fil,
via Jobb / Importera/Exportera / Skicka data för
använding som en kontrollfil. För att komma åt
kontrollfilen från ett annat jobb, välj CSV-, TXTor JOBB-filen som en länkad fil via Jobb /
Jobbegenskaper.
mäta en eller flera
Cirkelläge 1- (CI) och
Mätning / Mät satser
Cirkelläge 2- (CII)
mätningar.
Mätning / Mät satser / konfigurera antalet satser

30

23

24

25
26

27

28
29

30

32
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Optioner

33 - Robotic Lite
39 - Väglinje 3D
43 - Mata in
koordinater

45 - Pkod

60 - Friidrott
61 - COGO

65 - Direct Reflex

66 - Övervakning

Stöds ej

som skall mätas; välj
automatiska mätningar
(endast till aktiva prismor);
ställa in
observations-ordningen;
mäta avstånd i Cirkelläge 2
(CII); definiera ett
tidsintervall mellan satser
(endast automatiska
mätningar).
-

mäta eller sätta ut i relation
39
till en väg.
mata in koordinater för en
43
Skriv in / Punkter
punkt.
skapa ett Kodbibliotek med
koder. För att skapa ett
fullständigt Kodbibliotek,
eller ett Kodbibliotek med
både koder och attribut,
Trimble Access menyn använd Objekt- och
45
Attributseditorn eller
tryck Kodbibliotek
Autodraft
konfigurationsfilseditorn.
Då kan Du överföra
Kodbiblioteket till
kontrollenheten.
Stöds ej
utföra likartade
61
COGO / Beräkna punkt
koordinatberäkningar.
utför en mätning från en
baslinje (Hörn + avstånd),
Bäring-Linje skärning
COGO / Beräkna punkt (Hörn + vinkel), eller
65
Skärning fyra punkter
(Skärning mellan två
linjer).
Mätning / Mät
utföra en mätning av cirkulärt objekt (excentriskt objekt).
detaljpunkter
Mätning / Ytavsökning utför en ytavsökning.
Mätning / Mät satser
konfigurera antalet satser
som skall mätas, lagra
punkter automatiskt
Mätning / Mät satser / (endast till aktiva prismor),
Optioner
samt definiera ett
66
tidsintervall mellan satser
Utsättning / Poly linjer
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Meny 2 (Visa/
Redigera)

Jobb / Granska jobb
Favoriter / Granska
Favoriter /
Punkthanterare

granska och redigera datan som lagrats i jobbet.

F 6 (Ändra målhöjd)
F 33 (Ändra
prisma-konstant)

prismaikonen på
statusfältet

snabbt redigera prismadetaljerna för nya observationer.

Redigera prismahöjd
eller prismakonstant

GDM-Jobbfilexport

Redigera Prismaregistret för att ändra prismahöjd eller
prismakonstant. Då appliceras ändringarna på alla
observationer som använder det prismat.
använd Punkthanterare för att redigera höjd- eller
Favoriter /
prismakonstantvärden för individuella observationer.
Punkthanterare
För ytterligare information, hänvisas du till Hjälp.
Trimble Data Transfer överföra GDM-jobbfilen.
(ansluten till Generell För ytterligare information om dataöverföring, se Att
Mätning)
överföra filer mellan kontrollenheten och kontorsdatornr .
Jobb /
Importera/Exportera /
skapar ett GDM-jobbfil
Exporterar anpassat
format
Favoriter / Granska
jobb

Avancerat Geodetiskt Stöd
För att aktivera följande optioner för Avancerat Geodetisk support när man skapar ett nytt jobb tryck på Jobb /
Nytt jobb / Cogo-inställningar; för ett befintligt jobb trycker man på Jobb / Jobbegenskaper /
Cogo-inställningar.
• Stationsetableringens skalfaktor
• Helmert-transformation för fri station
Stationsetableringens skalfaktor
När Du sätter på Avancerat Geodetiskt Stöd, kan Du applicera en extra skalfaktor till varje konventionell
stationsetablering. Alla inmätta horisontella avstånd kalibreras via denna skalfaktor. För att konfigurera
skalfaktorinställningarna, välj Optioner -skärmtangenten under en Stationsetablering , Stationsetablering
plus , eller Fri station .
Denna stationsetableringsskalfaktor kan vara Fri (beräknad) eller Fast. Om Du har valt att beräkna en
stationsetableringsskalfaktor, måste Du observera minst ett avstånd till en bakrikt under stationsetableringen
så att skalfaktorn kan beräknas.
Helmert-transformation för Fri station
När Du sätter på Avancerad Geodetisk Support, har Fri station ytterligare en beräkningsmetod som kallas för
Helmert-transformation. För att utföra en fri station med hjälp av en Helmert-transformation, välj Optioner
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-skärmtangenten under en Fri station , och ställ Fristationstyp till Helmert.
Notering - Standard typ för Fri station är samma som Fristationsmetoden som används när Avancerat
Geodetiskt Stöd är avstängt.
För en Helmert-transformation, måste Du mäta avstånd till referensobjekten. Fristationsberäkningen kommer
inte att använda ett referensobjekt utan en avståndsmätning.
För ytterligare information, se Granskapkalibrering.

Starta mätningen
För att starta en mätning välj mätmetod från Mätning eller Utsättning.
Notering - Om det bara finns en mätprofil väljs den automatiskt när mätningen startas. Välj annars en profil
från den lista som visas. I

Att avsluta mätningen
För att göra detta:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / Avsluta konventinell mätning.
2. Tryck JA för att bekräfta.
3. Stäng av kontrollenheten.
Varning - Den aktuella stationsetableringen går förlorad när man väljer Avsluta konventionell mätning.
Om Du kör en mätning, avsluta den innan Du redigerar den aktuella mätprofilen eller ändrar mätprofil. Du
måste också avsluta mätningen innan Du kan komma åt jobbfunktioner såsom kopiering. För ytterligare
information, se Jobb.
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Mätning med Konventionell - Mätning
Mät punkter
Från skärmen Mät kan man registrera uppmätta punkter med data från ett anslutet konventionellt
mätinstrument.
För att öppna skärmen Mät ska man trycka på Mät från huvudmenyn. Följande mätningar eller beräkningar
kan göras från skärmen Mät:
Till...
Mäta en detaljpunkt
Mäta punkter med objektkod
Mäta flera satser observationer
Definiera ett plan och därefter mäta punkter relativt
planet
Mäta en punkt relativt 3D-axel
Mäta en linje punkter med fast intervall
Definiera en yta och därefter skanna punkt på ytan
Mäta en otillgänglig punkt

Från skärmen
Mät välj...
Mäta detaljpunkt
Mäta koder eller
Mäta detaljpunkt
Mäta satser
Mäta punkter på
ett plan
Mäta 3D-axlar
Kontinuerlig
detaljmätning
Skanning eller
Ytskanning
Mäta detaljpunkt

Mäta en punkt som inte kan observeras direkt med en
Mäta detaljpunkt
stång i lodrätt läge.
Mäta till en cylinderformat objekt och beräkna dess
Mäta detaljpunkt
mittpunkt och radie, som t.ex. en pelare eller vattantank
Beräkna höjden och/eller bredden på ett avlägset objekt
om instrumentet inte kan mäta ett avstånd direkt mot
Mäta detaljpunkt
objektet
Mäta detaljpunkt
Mäta en kontrollklassningspunkt
Tryck på CTRL +
K

Och därefter...

Välj Avståndsoffset eller lämplig
metod för vinkel offset
Välj metoden
Dubbelprismaoffset
Välj metoden Cirkulärt objekt
Välj metoden R.O.E
Tryck på skärmtangenten
Kontrollera

Generell Mätning gör det möjligt att:
• Ta panoramabilder när du mäter punkter om kontrollenheten är ansluten till en Trimble V10
foto-rover.
• Mäta och automatiskt lagra en konstruktionspunkt. För mer information se Snabbfix.
• Mäta en punkt på två ytor.
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Tips - I Punktnamns -fälten finns en Sök-tangent som gör att Du kan söka efter nästa tillgängliga
punktnamn. Till exempel, om ditt jobb innehåller punkter numrerade i 1000-talen, 2000-talen och
3000-talen och Du vill hitta nästa tillgängliga punktnamn efter 1000:
1. I Punktnamns -fältet, tryck Sök. Skärmen för Sök nästa fria punktnamn/Nr visas.
2. Mata in det punktnamn som Du vill börja söka ifrån (1000 i detta exempel) och tryck Enter.
Programvaran för Generell Mätning söker efter nästa tillgängliga punktnamn efter 1000 och fogar in detta i
Punktnamns- fältet.

Att mäta detaljpunkter i en konventionell mätning
För att mäta en detaljpunkt med hjälp av Generell Mätning och ett konventionellt instrument:
1. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
2. Mata in ett värde i Punktnamn- fältet.
3. Om så behövs, mata in en objektkod i Kod- fältet.
4. Om man har möjliggjort en uppmätt punkt att läggas till en CSV-fil välj optionen Lägg till en
CSV-fil. Punkten kommer lagras under det filnamn som visas. För att göra det möjligt att lägga till en
fil se: Lägg till en CSV-fil.
5. Välj en mätmetod i fältet Metod.
6. Mata in ett värde i Prismahöjd- fältet. Tryck Mät .
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Om Du valde kryssrutan för Visa före lagring i mätprofilen, visas mätningsinformation på skärmen.
Om så behövs, redigera prismahöjden och koden. Tryck på Visa-knappen till vänster om
mätinformationen för att ändra displayen. Gör sedan ett av följande:
♦ Tryck på Lagra för att lagra en punkt.
♦ Vrid instrumentet mot nästa punkt och tryck på Läs. Den sista punkten lagras och en mätning
görs mot nästa punkt.
Om Du inte valde kryssrutan för Se före lagring, lagras punkten automatiskt och punktnamnet ökas (baseras
på inställningen av den automatiska punktstegningsstorleken). Generell Mätning lagrar råobservationerna
(HV, VV, och LL).
Noteringar
• Om Du valde optionen Auotberäkna medetal i en mätprofil och en observation till en dubblettpunkt
finns inom de specificerade toleranserna för dubblettpunkter lagras observationen och det beräknade
medeltalet av positionen (genom att använda alla tillgängliga punktpositioner) automatiskt.

Genomsnittet från två observationer av endast vinklar, från två kända punkter kan användas för att
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beräkna koordinaterna för skärningspunkten. För att beräkna observationernas medelvärde måste de
vara lagrade med samma punktnamn. När skärmen Dubblettpunkt: Utanför tolerans visas välj
Medeltal. Alternativt går det är beräkna observationernas genomsnitt genom att använda Cogo/
Beräkna medeltal.
• Två metoder för medelvärdesberäkning stöds:
♦ Viktad
♦ Oviktad
Man väljer metod för medelvärdesberäkning i skärmen för Cogo-inställningar.
För att ändra inställningarna för den aktuella mätningen, tryck på Optioner. Det går inte att ändra den aktuella
mätprofilen eller systeminställningarna.
Om Du använder ett servo- eller fjärrstyrt instrument för att mäta en känd (koordinerad) punkt, trycka Vrid .
Alternativt kan du ställa in Servoautovridfältet i mätprofilen till endast HV & VV, eller HL med ett
servoinstrument för att automatiskt vrida instrumentet till punkten.
Tips
• Du kan trycka Enter medan Du mäter en Medelvärdesbildning innan det önskade antalet
observatrioner har slutförts.
• Du kan trycka Enter medan Du mäter en Direktreflex- (DR) punkt med en definierad
standardavvikelse för att acceptera mätningen innan standardavviklesen har tillfredsställts.
• Istället för att gå till skärmen Mät kan man öppna skärmen Mäta detaljpunkt från följande:
♦ Från Favoriter -menyn, välj Mät punkter .
♦ Från Kartan, Välj Mät (endast tillgängligt när ingenting valts i kartan).
• On du mäter detaljpunkter med objektkoder, kan du eventuellt finna att Mät koder är snabbare och
enklare att använda än Mät detalj .
• Man kan använda Trimble V10 foto-rover för att ta panoramabilder när du mäter en ny punkt i en
konventionell mätning.
Om du använder ett Leica TPS1100-instrument med Mät detalj, kan du initiera mätningen på instrumentet för
att sedan lagrar mätningen i programvaran Generell Mätning software. För ytterligare information om hus
man gör detta och om hur man konfigurerar Leica TPS1100-instrumentet, se Att konfigurera ettLeica
TPS1100-instrument för att registrera data till Generell Mätning.

Att mäta en punkt i två cirkellägen
För att starta en konventionell mätning i programvaran Generell Mätning, måste Du först utföra en
Stationsetabliering med hjälp av en av följande metoderna:
• Stationsetablering
• Stationsetablering plus
• Fri station
• Reflinje

250

Du kan observerar punkter med Cirkelläge 1- (direkt) och Cirkelläge 2- (omkastade) mätningar under en
stationsetablering och under Mät satser ellerr Mät detalj.
Betrakta stationsetableringen och mätmetoden för ny punkt tillsammans och välj vilken Du vill använda i
enlighet med hur Du vill fånga och lagra datan.
Om Du endast vill använda ett enkelt referensobjekt (uppmätt i ett eller båda cirkellägena),och mäta
detaljpunkter (i ett eller båda cirkellägen) använd Stationsetablering och Mät detaljpunkt. När Du mäter i båda
cirkellägena, kom ihåg att även mäta riktpunkt bakåt i cirkelläge 2 i Mät detaljpunkt. Annars kommer alla
riktpunkter framåt att vara orienterade med hjälp av observation av riktpunkten bakåt i cirkelläge 1.
Om Du vill mäta flera riktpunkter bakåt, mäta flera satser, eller erhålla bättre kvalitetskontroll för dina
observationer, se nedan för ytterligare information om olika metoder för stationsetablering och
nypunktmätning i Generell Mätning.
Använd Stationsetablering plus för att:
• mäta ett enkelt referensobjekt eller flera referensobjekt
• mäta riktpunkter bakåt och framåt
• para observationerna i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 och skapa satsmedeltal
• mäta endast observationer i cirkelläge 1 och skapa satsmedeltal
• mäta en eller flera observationssatser
• granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer
Använd Fri station för att:.
• koordinatbestämma instrumentpunkten
• mäta flera referensobjekt
• mäta riktpunkter bakåt och framåt
• para observationerna i cirkelläge 1 och 2 och skapa satsmedeltal
• mäta observationer i endast cirkelläge 1 och skapa satsmedeltal.
• mäta en eller flera observationssatser
• granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer
Använd Stationsetablering för att:
• utföra en stationsetablering med en enkel referensobjektsmätning i endast ett cirkelläge
Noteringar
• När Du mäter punkter i båda cirkellägen, använd Mät detaljpunkt för att observera referensobjektet i
det andra cirkelläget. Alternativt använd Mät satser och inkludera observationen till referensobjektet i
satserna.
• När Du gör detaljpunktobservationer efter en Stationsetablering, och Du då väljer Mät satser , måste
Du åter observera rktpunkten bakåt för att inkludera denna i satserna, generera en MTA till rktpunkten
bakåt, samt beräkna vinklar vridna från MTA-riktpunkten bakåt för alla riktpunkter framåt.
• MTA:er skapas inte under Stationsetablering , men skapas senare om Du utför ytterligare
observationer till riktpunten bakåt med Mät detaljpunkt eller Mät satser .
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Använd Mät satser (efter att en stationsetablering utförts) för att:
• mäta ett eller flera referensobjekt
• para ihop observationerna i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 och skapa satsmedeltal
• mäta observationer i endast cirkelläge 1 och skapa satsmedeltal.
• mäta en eller flera uppsättningar observationer per punkt i en sats
• mäta en eller flera observationssatser
• granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer
Noteringar
• Standardavvikleser finns endast tillgängliga efter den andra observationssatsen.
• Om stationsetableringen har en enkel riktpunkt bakåt (från Stationsetablering eller Stationsetablering
plus ), kan Du välja om du vill eller inte vill inkludera referensobjektet i satslistan.
• Om stationsetableringen har flera riktpunkter bakåt (från Stationsetablering plus eller Fri station ),
inkluderas inte referensobjekten i satslistan.
• Om du inte mäter referensobjektet i cirkelläge 2, används inte cirkelläge 2-mätningar som
observerades med hjälp av Mät satser vid beräkning av MTA.
• När Du använder Mät satser efter en stationsetablering med en enkel riktpunkt bakåt, och Du vill
inkludera referensobjektet i satslistan, beräknas alla vridna vinklar med hjälp av observation(er) mot
riktpunter bakåt som gjorts under stationsetableringen.
Använd Mät detaljpunkt (efter att en stationsetablering utförts) för att:
• mäta observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 och för att skapa satsmedeltal
Notering - Du kan mäta flera satser med hjälp av Mät detaljpunkt. Dock rekommenderar Trimble Mät satser
som en lämpligare metod.
Ytterligare noteringar om satsmedeltal :
• När Du anv'änder Stationsetablering plus eller Fri station , lagras alla observationer när
stationsetableringen slutförts. När Du använder Mät satser , lagras observationerna vid slutet av varje
sats. I samtliga tre optioner, lagras MTA:erna vid slutet.
• När Du använder Mät detaljpunkt , beräknas MTA:erna och lagras under operationen.
• Du kan skapa MTA:er under en stationsetablering med hjälp av Stationsetablering plus och Fri
Station , och även efter en stationsetablering med hjälp av Mät satser eller Mät detaljpunkt . När du
mäter samma punkt(er) med Mät satser eller Mät detaljpunkt efter Stationsetablering plus eller Fri
station , kan programvaran Generell Mätning eventuellt producera två MTA:er för en punkt. När mer
än en MTA förekommer, använder programvaran Generell Mätning alltid den första MTA:n. För att
undvika två MTA:er för samma punkt, mät inte en punkt med båda metoder.
• När en MTA väl skrivits till databasen, kan denna inte ändras.
• Du kan radera en observation i cirkelläge 1 och cirkelläge 2, men MTA-registreringarna uppdateras
inte.
• Du kan inte radera MTA-registreringar i granskingsläge.
• I Stationsetablering plus, Fri Station, eller Mät satser , när Du använder cirkellägeordningen C1... C2
eller C1/C2... , paras ihop MTA:er som skapas med observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2.
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• I Stationsetablering plus, Fri station , eller Mät satser , grupperas MTA:er som skapas i observationer
i cirkelläge 1 när Du enbart använder F1 cirkellägeordningen.
• I Mät detaljpunkt , grupperar MTA:er som skapas tillsammans alla observationer för samma punkt. I

Kontinuerlig detaljmätning - Konventionell
Använd Kontinuerlig detaljmätning -funktionen för att kontinuerligt mäta punkter.
En punkt lagras när ett av följande villkor uppfylls:
• en fördefinierad tid har förflutit
• ett fördefinierat avstånd har överskridits
• både de fördefinierade tids- och avståndsvillkoren har uppfyllts
• en fördefinierad stopptid och avståndsinställningar har uppfyllts
För att mäta Kontinuerliga detaljpunkter:
1. Från huvudmenyn välj Mätning / Kontinuerlig detaljmätning .
2. Mata in ett värde in Startpunktsnamn -fältet. Detta stegas automatiskt fram.
3. Mata in ett värde i Prismahöjd -fältet.
4. I Metod -fältet, välj Fast avstånd, fast tid, Tid och Avstånd , eller Tid eller Avstånd .
5. Mata in ett värde i Avstånd -fältet och/eller Tidsintervall -fältet, beroende på vilken metod som
används.
6. Tryck Start för att påbörja mätningen. Förflytta dig därefter längs det avsnitt som skall mätas.
7. För att avsluta med mätningen av kontinuerliga punkter, tryck Avsluta.
Tips - För att lagra ett läge innan de fördefinierade tillstånden har tillfredsställts, slå Lagra.
Synkrona och asynkrona vinklar och avstånd
Kontinuerlig detaljmätning med ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
använder enbart synkrona vinklar och avstånd.
När man använder andra instrument vid Kontinuerlig detaljmätning, t ex en Trimble 5600
Totalstation, använder Generell Mätning de senaste vinklarna och den senaste längden när en position
lagras. När en synkroniserad vinkel och längd inte finns tillgänglig (inom ca 1 sekund) kan en senare
vinkel eventuellt paras ihop med en tidigare längd. För att minimera ett eventuellt positionsfel kan du
behöva sakta ner prismats rörelse under Kontinuerlig detaljmätning.
Mätning av kontinuerliga detaljpunkter med Stopp och gå- metoden:
1. Från huvudmenyn välj Mätning / Kontinuerlig detaljmätning .
2. Mata in ett värde in Startpunktsnamnfältet. Detta stegas automatiskt fram.
3. Mata in ett värde i Prismahöjdsfältet.
4. I Metod- fältet, välj Stopp och gå.
5. Mata in ett värde i Stopptid- fältet for tidsperioden som prismat måste vara stationär innan
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instrumentet börjar mäta till punkten.
Användaren anses vara stationär när hastigheten är mindre än 5 cm/s.
6. Mata in ett värde i Avständ- fältet för minsta avståndet mellan punkter.
När du använder ett instrument som har en tracklight som aktiverats, deaktiveras tracklight i 2 sekunder när
den uppmätta punkten har mätts.
Använda ett Ekolod för att lagra djup
Man kan använda Kontinuerlig detaljmätning för att lagra djup med uppmätta punkter.
För att konfigurera mätprofilen:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn>.
2. Välj Ekolod.
3. Välj ett instrument från fältet Typ.
4. Konfigurera Kontrollenhetsporten:
♦ Om man sätter Kontrollporten till Bluetooth måste man konfigurera inställningarna för
Ekolod Bluetooth.
♦ Om man sätter Kontrollporten till COM1 eller COM2 måste man konfigurera
portinställningarna.
5. Om så behövs, ange Latens och Djupgående och tryck därefter Godkänn.
Latensen sörjer för ekolod där djup tas emot av kontrollenheten efter positionen. Generell Mätning
använder latens för att matcha och lagra djupen när de tas emot med kontinuerliga detaljpunkter som
tidigare sparats.
6. Klicka Godkänn och klicka sedan Lagra för att spara ändringar.
För att lagra kontinuerliga detaljpunkter med djup följ de ovanstående stegen för Mäta kontinuerliga
detaljpunkter när man är ansluten till ett ekolog med en korrekt konfigurerad mätprofil.
Noteringar
• Under mätningen kan man avaktivera funktionen lagra djup med kontinuerliga detaljpunkter. För att
göra detta tryck Optioner och avmarkera kryssrutan Använd ekolod. Man kan även konfiguerar Latens
och Djupgående från Optioner.
• Djupgående påverkar hur målets höjd mäts. Om Djupgående är 0.00 blir målhöjden avståndet från
givaren till målet. Om Djupgående har specifiserats blir målhöjden avståndet från givaren till målet
minus Djupgående.
När man mäter kontinuerliga detaljpunkter med ett ekolod aktiverat visas ett djup under den kontinuerliga
detaljmätningen och även i kartan. När latensen har konfigurerats lagras initiellt de kontinuerliga
detaljpunkterna utan djup och uppdateras senare. Djupet som visas under den kontinuerliga detaljmätningen
när latensen har konfigurerats är en indikator att djup tas emot. Djupen som visas behöver inte vara djupen
som lagras med punktnamnen som samtidigt visas.
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Varning - Det är många faktorer inblandade för att korrekt para ihop positioner med noggranna höjder.
Faktorerna inkluderar ljudhastighet - vilket varierar med vattentemperatur och salthalt, hårdvarans processtid,
och båtens hastighet. Kontrollera att du använder rätt teknik för att uppnå rätt resultat.
Höjderna för kontinuerliga detaljpunkter lagras i Generell Mätning har inte höjd applicerat till dem. Använd
filerna Exporter anpassade format för att skapa en rapport med höjd applicerad.
Följande exemple på rapporter finns tillgängliga att ladda hem på www.trimble.com:
• [Survey report.xsl]
• [Comma Delimited with elevation and depths.xsl]
• [Comma Delimited with depth applied.xsl]
Notering - Ett anslutet SonarMite-instrument konfigureras av Generell Mätning så att korrekt utdata-format
och läge används. Instrument av andra tillverkare måste manuellt konfigureras så att de använder korrekt
utdata-format. För mer information se Ekolodinstrument.

Vinklar och avstånd
I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att beräkna en punkt genom vinklar och avstånd.
För att mäta en vinkel offset när man använder mätmetoden Vinklar och Avstånd ska man trycka på Avst för
att mäta och fixera avståndet. Därefter vrider man på instrumentet. Avståndet förblir fixerat men de
horisontella och vertikala vinklarna ändras.
Notering - Avståndet ändras till ? om prismatest är aktiverat och om instrumentet är vridet mer än 30 cm från
målet.
Endast vinklar och endast H.vinkel
I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att mäta en punkt med hjälp av både en horisontell
och vertikal vinkel eller endast en horisontell vinkel.

Medeltalsberäknade observationer
I en konventionell mätning, använd metod med medeltalsberäknade observationer för att:
• öka mätprecisionen med ett fördefinierat antal observationer
• visa de associerade standardavvikelserna för mätningen
För att mäta en punkt med hjälp av metoden med medeltalsberäknade observationer:
1. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
2. I Punktnamns- fältet, mata in namnet på punkten.
3. I Kod- fältet, mata in en funktionskod (frivilligt).
4. Välj Medelvärdesbildning observationer som metod.
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5. Sikta mot prismat och tryck på Mät.
Medan instrumentet utför mätningarna, visas standardavvikelserna för horisontal- (HV) och
vertikalvinklarna (VV), samt lutande längd (LL).
6. Granska den resulterande observationsdatan, och de associerade standardavvikelserna i Lagra
-skärmen.
Tryck på Lagra om dessa kan accepteras.
Notering - Använd de tillgängliga optionerna i skärmen för Detaljmätning för att ändra antalet observationer
som tas av instrumentet med hjälp av medeltalsberäknade observationer.

Vinkeloffset, H-vinkeloffset, och V-vinkeloffset
I en konventionell mätning, finns det tre vinkeloffsetmetoder som du kan använda för att observera en punkt
som är oåtkomlig, Vinkeloffset, H-vinkeloffset, och V-vinkeloffset.
Vinkeloffset -metoden håller den horisontella längden från första observation, och kombinerar detta med
horiontalvinkeln och vertikalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation till offsetläget.
V-vinkeloffset -metoden håller den horisontella längden och horisontella vinkeln från första observationen,
och kombinerar detta med vertikalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation för
offsetläget.
H-vinkeloffset -metoden håller lutande längden och vertikalvinkeln från första observationen, och
kombinerar detta med horisontalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation till offsetläget.
Alla råa observationer från första och andra observationer lagras internt in jobbfilen och finns tillgängliga i
Anpassad ASCII-export.
För att mäta en punkt med hjälp av en av Offset-metoderna.
1. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
2. I Punktnamns- fältet, mata in namnet på punkten.
3. I Kod- fältet, mata in en funktionskod (frivilligt).
4. I Metod- fältet, välj Vinkeloffset, H. vinkeloffset, eller V-vinkeloffset. .
Vid användning av mätningsmetoden Hor.vinkel offset appliceras prismahöjden från den första
observationen till den observationen för horisontell vinkel offset.
Vid användning av mätningsmetoderna Vinkel offset eller Vert.vinkeloffset behöver man inte ange
Prismahöjd. Offsetmätningarna är mot offsetlägen och prismahöjden används inte i några
beräkningar. För att säkerställa att prismahöjden inte appliceras till observationen lagras prismahöjden
0 (noll) automatiskt i databasen för Generell Mätning.
5. Ställ prismat bredvid objektet som skall mätas, sikta in prismat och tryck Mät .
Första observationen visas.
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Tips - När man använder Autolock-teknologi och mäter offsetpunkter markera kryssrutan Autolock
Av för offset. När denna är aktiverad är Autolock-teknologi automatiskt avaktiverad för
offsetmätningen och återaktiveras efter mätningen.
6. Vrid prismat mot mitten på objektet och tryck på Mät. Generell Mätning fogar in det uppmätta värdet
i Horisontalvinkel- fältet och::
• om Du valde kryssrutan för Visa innan lagring i mätprofilen, visas mätvärdena. Tryck Lagra för att
lagra punkten.
• om Du inte valde kryssrutan för Se före lagring , lagras punkten automatiskt.
Notering - Observationen lagras i databasen som råa HV., VV och LL-registreringar.

Längdoffset
I en konventionell mätning, använd denna observation när en punkt är oåtkomlig men en horisontell längd
från målpunkten till objektet kan mätas.
Avståndsoffset låter dig använda offset i en, två eller tre avstånd i ett steg.
För att mäta en punkt med hjälp av Avståndoffset- metoden:
1. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
2. I Punktnamns- fältet, mata in namnet på punkten.
3. I Kod- fältet, mata in en funktionskod (frivilligt).
4. I Metod- fältet, välj Avståndoffset .
5. I Prismahöjds- fältet, mata in prismats höjd.
6. Tryck på Optioner och ställ in perspektivet Offset- &Utsättningsriktningar.
Tips - Från skärmen Optioner kan man även ange värden i fälten Anpassad V-/H-offset 1 och
Anpassad V-/H-offset 2 för att förkonfigurera två värden för V-/H-offset.
7. Mata in V-/H-offset (vänster- eller högeroffset) från prismat till föremålet. Om anpassade offset
förkonfigurerades ska man trycka på popup-pilen för att markera offset-värdena.
Tips - Tryck på Sätt offset till 0 från popup-menyn för att sätta alla offset-värdena till 0. Denna
option är också tillgänglig från fälten In-/Utoffset och V.avståndsoffset.
Notering - Om alla tre fälten är satta till 0 kommer mätningen behandlas som en Vinklar och
Avstånds mätning.
8. Mata in In-/Utoffset från prismat till föremålet, vid behov.
9. Mata in V.avståndsoffset från prismat till föremålet, vid behov.
Följande diagram är ett exempel på hur punkt 5 är uppmätt med Offset- &Utsättningsriktningar satt
till Instrumentperspektiv:
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♦ offset till vänster (2) om prismat (3)
♦ offset vertikalt
♦ offset vertikalt (6)

10. Tryck på Mät.
Om Du valde kryssrutan för Visa innan lagring i mätprofilen, visas observationen justerad för
förskjutet avstånd. Tryck Lagra för att lagra punkten.
Om Du inte valde kryssrutan för Visa innan lagring , lagras punkten automatiskt.
Generell Mätning lagrar den justerade horisontella vinkeln, vertikalvinkeln, och lutande längd i
punktregistreringen, samt en offsetregistrering med detaljer om offsetmätningar.
Offset- &Utsättningsriktningar
Vänstra och högra riktningarna som används i Avståndsoffset är beroende av inställningen Offset&Utsättningriktningar. Denna inställning kan konfigureras dels i formatmallen och dels från
Optioner.
När man tittar från instrumentet mot föremålet kommer ett objekt som är förskjutet till vänster när
Offset- &Utsättningsriktningar är inställda till Instrumentperspektivet att vara till vänster.
När Offset- &Utsättningsriktningar är inställda till Prismaperspektiv kommer det att vara till höger.
När Offset- &Utsättningsriktningar är inställda till Automatiskt kommer offsetriktningar att vara med
hänsyn till instrumentpespektivet i en Servomätning, och prisma- perspektivet i en Fjärrstyrd
mätning.
Mätningarna kan redigeras i Granska jobb och visas alltid i det perspektiv i vilket de observerades.
Perspektivet kan inte ändras i granskning. Mätningen lagras alltid i relation till instrumentets position.

Mäta punkter på ett Plan
I en konventionell mätning används mätmetoden Mäta punkter på ett Plan för att definiera ett plan och
därefter mäta punkter relativt planet.
Man kan definiera ett horisontellt, ett vertikalt eller ett lutande plan genom att markera punkter i jobbet eller
mäta nya punkter. När planet är definierat skapar mätningen Endast vinklar till planet en observation med
vinklar och beräknat avstånd. Alternativt beräknar en Vinklar och avstånd mätning till planet ett vinkelrätt

258

offset-värde till planet.
Vilken typ av plan som beräknas av programmet beror på antalet markerade punkter:
Antal
Plantyp
punkter
1
Horisontellt
2
Vertikalt genom två punkter
3
Fixerat genom 3 punkter (inga residualer)
Plan med residualer. Planet kan vara ett "Fritt" plan skapat som ett bäst anpassat (vanligtvis lutat)
4 eller fler plan genom alla punkter, eller ett "Vertikalt" plan konstruerat som ett bäst anpassat plan genom
alla punkter. Tryck på skärmtangenten Fritt / Vertikalt för att växla mellan de två lägena.
1. Från huvudmenyn, välj Mäta / Mäta punkter på ett Plan.
2. För att definiera ett plan:
a. Antingen kan man trycka på punktmarkeringsmetod för att välja metoden för punktmarkering
och därefter välja punkterna som ska definiera planet. Eller så kan man trycka på Mät för att
öppna skärmen Mäta punkt och mäta en ny punkt som ska användas i plandefinitionen. Lägg
till eller mät tillräckligt många punkter för att kunna defininera planet.
b. Tryck på Beräkna för att beräkna planet.
c. Om planet använder 4 eller fler punkter kan du trycka på Vertikalt för att beräkna ett vertikalt
plan. Om det behövs kan du använda funktionen Fritt för att göra en ny beräkning som
använder det bäst anpassade genom alla punkter.
d. Använda värden in kolumnen Residualer för att identifiera de punkter du vill exkludera.
Tryck på raden i tabellen för att exkludera eller inkludera en punkt och automatiskt beräkna
om planet. Värde i kolumnen Residualer uppdateras.
3. Tryck på Fortsätt för att mäta punkter relativt planet.
4. Mata in ett Punktnamn .
5. Välj vilken Metod som ska användas för att beräkna punkten:
♦ Vinklar och avstånd beräknar koordinater för den uppmätta punkten samt avståndet från
punkten till planet.
♦ Endast vinklar beräknar koordinater för den observerade punkten med skärningen av
uppmätta vinklar och planet.
6. Tryck på Mäta.
7. Tryck Lagra för att lagra punkten.
Tips - När man mäter med Vinklar och avstånd kan man konfigurera instrumentets EDM-inställningar att
aktivera trackingläget för att visa uppdateringen av delta-avståndet till planet i realtid.

Mäta 3D-axlar
För att mäta en punkt relativt en 3D-axel med hjälp av Generell Mätning och ett konventionellt instrument:
1. Från menyn Mätning välj Mät 3D-axlar.
2. Skriv in eller mät de två punkter som definierar en 3D-axel.
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Tips - För att mäta en punkt tryck på popup-menyn på fältet punktnamn och välj Mät från listan som
visas över optioner.
3. Tryck på Optioner och välj formatet för visningen av delta för de uppmätta punkterna relativt axeln.
Innehållet och formatet för visningen av delta kontrolleras av XSLT-stilmall. Översatta
standardiserade stilmallsfiler för XSLT Mät 3D Axlar (*.3ds) är inkluderade i språkfilerna och är
tillgängliga i Generell Mätning från språkmapparna. Man kan skapa nya format på kontoret och
därefter kopiera dem till mappen [Systemfiler] på kontrollenheten.
4. Tryck på Nästa.
Instrumentet sätts automatiskt i läget TRK. När Generell Mätning tar emot ett avstånd blir deltafälten
automatiskt uppdaterade.
Om du inte mäter mot ett prisma använd Instrumentfunktionerna för att ställa in läget DR.
Man kan godkänna TRK-mätningen, eller tryck på Mätning för att göra en STD-mätning.
Generell Mätning rapporterar koordinaterna och höjd för den mätta punkten och ortogonalen och
vertikala delta från punkten relativt 3D-axeln. Följande diagram och tabell beskriver de rapporterade
delta i standardformat.

1
2
3
4

Punkt 1 för definition av 3D-axel
Punkt 2 för definition av 3D-axel
Uppmätt punkt
Horisontell offset till 3D-axel

5
6
7
8

Vertikal offset till vertikal punkt på 3D-axel
Radiell offset till vertikal punkt på 3D-axel
Vinkelrät offset till ortogonal punkt på 3D-axel
Radiell offset till ortoganal punkt på 3D-axel

Generell Mätning rapporterar även:
♦ avstånd från Punkt 1 och Punkt 2 till den beräknade ortogonalen på 3D-axeln.
♦ avstånd från Punkt 1 och Punkt 2 till den beräknade vertikala punkten på 3D-axeln.
♦ koordinater och höjd för de beräknade ortogonala och vertikala punkterna på 3D-axeln
5. För att lagra en mätning skriv ett Punktnamn och om det behövs en Kod och tryck därefter Lagra.
Man kan fortsätta mätta och lagra ytterligare punkter.
Tips - Tryck på Åter för att definiera en ny 3D-axel eller för att ändra formatet för visningen av
delta.
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Noteringar
♦ Beskrivningar och attribut stöds inte.
♦ Det stilmall som valdes i Mätning / Mät 3D-axlar används för att visa 3D-axlars registrering
i Jobb / Granska jobb.
♦ Om punkt 1 och 2 definierar en vertikal axel visas alla vertikala delta som null (?).

Dubbelprismaoffset (ABC-mätning)
I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att koordinatbestämma en punkt som inte kan
observeras direkt med en stång i lodrätt läge.
För att mäta en punkt med hjälp av dubbelprismaoffsetmetoden:
1. Enligt anvisningar i följande diagram, placera ut två prismor (A och B) med mellanrum på
avvägningsstången. Avståndet BC är känt.
2. Från huvudmenyn, välj Mätning och utför en stationsetablering , stationsetablering plus , Fri station
eller reflinje.
3. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
4. I Punktnamns- fältet, mata in namnet på punkten.
5. I Kod- fältet, mata in en funktionskod (frivilligt).
6. I Metod- fältet, välj Dubbelprismaoffset .
7. Fyll i de fält som behövs.
Tips - Skriv in en lämplig Tolerans AB för att ge en varning om det finns en skillans mellan det
inskrivna avståndet AB mellan två prismor och det uppmätta avståndet AB mellan två prismor. En
överstigning av toleransen kan indikera att det inskrivna avståndet AB är inkorrekt eller så indikerar
det en stångrörelse mellan mätningen mot prisma A och mätningen mot prisma B.
8. Utför två mätningar (tryck på Mät ).
Programvaran Generell Mätning beräknar den skymda positionen (C) och lagrar denna som en rå HV-, VV-,
LL-observation.

Alla råa observationer lagras internt in jobbfilen och finns tillgängliga i Anpassad ASCII-export.
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Cirkulärt objekt
I en konventionell mätning, använd denna mätmetod för att beräkna mittpunkten på ett cirkulärt objekt, såsom
en vattentank eller silo. För att göra detta:
1. Från menyn Mätning välj Mät detaljpunkter.
2. Använd Cirkulärt objekt -metoden för att mäta en vinkel och ett avstånd till mitten av det cirkulära
objektets framsida.
Det finns två arbetsflöden man kan använda för att mäta ett cirkelärt objekt; Halvera tangenter
(förinställt) och Mittpunkt + tangent. Man konfigurerar metoden genom att trycka på pilen eller på
Shift-tangenten för att öppna andra raden av skärmtangenter i skärmen Mät Detalj. Därefter trycker
man på Optioner och anger metoden.
3. Gör något av följande:
♦ Om man använder metoden Halvera tangenter uppmanas man rikta och göra en endast
vinklar mätning mot de synbara kanterna på höger och vänster sida om det cirkulära objektet.
Om totalstationen är motoriserad vrider den automatiskt till halva vinkeln mellan mätningar
Endast vinklar, och gör en DR-mätning till en punkt på det cirkulära objektets omkrets. Är
totalstationen inte motoriserad måste man vrida den till halva vinkeln så mätningarna kan
avslutas. De två Endast vinklar mätningarna och den tredje DR-mätningen används för att
beräkna det cirkulära objektets radie. Radieavståndet adderas till DR-mätningen och en rå
HV VV LL observation till objektets mittpunkt lagras.

1
Total station
5 DR-mätning
2
Cirkulärt objekt
6 Objektets mittpunkt
3 och 4 Endast vinklar mätningar - ♦ Om man använder metoden mittpunkt + tangent ska man mäta vinkel och avstånd till
framsidan av cirkulära objektets mittyta och därefter observera en endast vinklar mätning vid
sidan av det objektet.
Från dessa två mätningar beräknar Generell Mätning det cirkulära objektets mittpunkt och
lagrar det som en rå HV VV LL observation. Även radien beräknas och lagras med
observationen.
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1 Total station
4 Endast vinklar mätning
2 Cirkulärt objekt
5 Objektets mittpunkt
3 Vinklar och Avstånd mätning - -

Mät satser
Detta ämne beskriver hur man mäter flera uppsättningar (satser) observationer med ett konventionellt
instrument och Generell Mätning.
En sats kan bestå av något av följande alternativ:
• en uppsättning observationer i endast cirkelläge 1
• flera uppsättningar observationer i endast cirkelläge 1
• en uppsättning matchade observationer i både cirkelläge 1 och cirkelläge 2.
• flera uppsättningar matchade observationer i både cirkelläge 1 och cirkelläge 2
Satser kan användas i flera olika sätt beroende på utrustning, punkternas tillgänglighet och proceduren för att
observera punkter som vilken ordning observationerna gjorts.
För att mäta observationssatser:
1. Från menyn Mätning välj Mät satser.
2. Tryck Optioner för att konfigurera satsernas alternativ.
Innan du börjar mäta punkter säkerställ att inställningarna för Cirkellägesordning och Satser per
punkt är korrekta. Det går inte att ändra dessa inställningar efter man påbörjat mätningen av punkter.
3. Skapa satslistan manuellt genom att observera varje punkt som ska inkluderas i satsen i det första
cirkelläget.
4. Möt samtliga punkter för efterföljande satser.
5. När alla observationer har slutförts, visar programvaran Generell Mätning skärmen för
Standardavvikelser .
6. Tryck Stäng för att spara och avsluta satser.
Noteringar
• När Du använder servo- eller fjärrstyrda instrument, kontrollera att instrumentet har riktat in prismat
ordentligt. Kalibrera det manuellt vid behov. Vissa instrument kan automatiskt utföra korrekt
inriktning. För information om instrumentets specifikationer, hänvisas till dokumentation från
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instrumenttillverkaren.
• Om mätningen sannolikt kommer avbrutas som mätning i trafik välj Avbruten Mål-mätning.
• Använd FineLock eller Long Range FineLock-teknologi om man mäter mot statiska mål där två
prismor är nära varandra.
♦ Med en Trimble S8 total station utrustad med FineLock-teknologi kan man använda läget
FineLock när man mäter mot ett prisma som är 20 m - 700 m bort.
♦ Med en Trimble S8 total station utrustad med Long Range FineLock-teknologi kan man
använda läget Long Range FineLock när man mäter mot ett prisma som är 250 m - 2500 m
bort.
• Om Du använder ett servo- eller fjärrstyrt instrument för att mäta en känd (koordinerad) punkt, slå
lätt mot Vrid .
Alternativt med ett servoinstrument kan du ställa in Servoautovrid -fältet i mätprofilen till endast HV
& VV, eller HL med ett servoinstrument för att automatiskt vrida instrumentet till punkten.
• Om Du slår på Esc i Mät -skärmen, förkastas den aktuella satsen.
• Överst på skärmen Mät satser visas följande
♦ observationer i aktuellt cirkelläge
♦ Vilken uppsättning du är på för tillfället samt det totala antalet uppsättningar som ska mätas
(inom parentes) när du använder mer än en uppsättning per punkt.
♦ Vilken sats du är på för tillfället samt det totala antalet satser som ska mätas (inom parentes).
Till exempel: "Cirkelläge 1 (2/2) (1/3)" visar att instrumentet är i cirkelläge 1 för den andra
uppsättningen av totalt två uppsättningar och i den första av toalt tre satser.
Skapa satslistan manuellt
När du manuellt skapar satslistan lägger Generell Mätning automatiskt till varje punkt till den interna
satslistan som den mättes för första gången. Satslistan innehåller all information om varje punkt som
punktnamn, kod, prismahöjd, prismakonstant och prisma ID.
Gör följande för att manuellt lägga till en punkt till satslistan och sen mäta satserna:
1. Välj att inkludera eller exkludera observationen mot referensobjekt.
Se även Inkludera/exkludera referensobjektet.
2. Följ samma procedur som för utförande av en detaljmätning
Notering - För att ange prismakonstanten för prismat eller prismahöjden för varje observation i
satslistan, slå lätt på prismaikonen. Mata in ett negativt värde om prismakonstanten skall subtraheras
från inmätta avstånd. Du kan inte ändra prismakonstanten eller prismahöjden för efterföljande satser.
Generell Mätning använder de värden som lagrades när satslistan skapades.
3. När listan med satserna är uppbyggd, tryck Avsluta cirkelläge. Generell Mätning:
♦ Går till normalinställning för de rätta punktdetaljerna för varje observerad station
♦ Instruerar dig att byta cirkelläge vid behov. Detta sker automatiskt med ett servodrivet
instrument.
♦ Vrider och mäter automatiskt när man använder teknologierna Autolock eller Finelock och
Automatiserade satser är aktiverad.
♦ Visar resultaten. Du kan sedan radera felaktig data efter behov.
Noteringar -
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• Du kan inte lägga till samma punkt till satslistan mer än en gång. För att ta flera mätningar till punkter
som redan mätts, måste Du först trycka Avsluta cirkelläge.
• Du kan inte redigera satslistan. Innan Du trycker på Avslut cirkelläge , se till att observera alla punkter
som skall inkluderas i observationssatserna.
• När man mäter ett DR-mål med ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station med
automatiserade satser pausar Generell Mätning för att ge dig möjlighet att sikta mot prisman. Du
måste manuellt sikta och mäta punkten för att fortsätta.
Inkludera/exkludera referensobjektet från en uppsättning satser
• Trimble rekommenderar att man observerar mot referensobjektet i båda cirkellägena om du gör
observationer mot framåtobjekt i båda cirkellägena.
Om du exkluderar referensobjektet:
♦ observationen(erna) mot referensobjektet som tagits under stationsetableringen används för
att beräkna MTA.
♦ Om du inte mäter referenspunkten i cirkelläge 2, utan endast i cirkelläge 1, och satserna
innehåller observationer i både cirkelläge 1 och 2 kommer horisontalvinkeln från cirkelläge 2
som observerades med hjälp av Mät satser inte användas vid beräkning av MTA för dessa
punkter.
Satser - maximalt antal
Följande begränsningar gäller vid stasmätning:
• satser - maximum 100
• punkter per sats - maximum 200
• uppsättningar per punkt inom varje sats - maximum 10
Trots att maxgränserna i Generell Mätning programmet är generösa beror den faktiska gränsen för hur många
observationer som kan utföras på minnet i din kontrollenhet. Till exempel kan du mäta 100 satser mot 10
punkter eller 10 satser mot 200 punkter men minnesbegränsningen gör det omöjligt att mäta 100 satser mot
200 punkter.
För ytterligare detaljer, se:
Skärm för standardavvikelser
Skärm för Punkt - Förbättringar
Skärmen för punktdetaljer
FineLock
Cirkellägesordning
Observationsordning
Uppsättningar per punkt
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Antal satser
Att hoppa över observationer
Automatiserade satser
Övervakning
Skärm för standaravvikelser
Vid slutet av varje sats, visas skärmen för Standardavvikelser . Denna skärm visar standardavvikelserna för
varje observerad punkt..
Gör ett av följande:
• För att observera en ny sats, tryck + Sats. .
• För att lagra den aktuella satsen, tryck Stäng .
• För att visa eller redigera Detaljer om en punkt, markera den och tryck på Detaljer.
• För att visa eller redigera varje individuell observation till en punkt, tryck en gång på punkten i listan.
• Om man har möjliggjort en uppmätt punkt att läggas till en CSV-fil välj optionen Lägg till en
CSV-fil. Punkten kommer lagras under det filnamn som visas. För att göra det möjligt att lägga till en
fil se: Lägg till en CSV-fil.
• För att lämna satser och radera alla observationssatser, tryck Esc.
Noteringar • Varje individuell sats lagras endast till jobbet när Du trycker på Stäng - eller + Sats till-tangenten för
att lämna skärm för Standardavvikelser.
• För att ändra på inställningar i satskonfigurationen, tryck Optioner .
Tips
• För att markera en punkt i en lista, slå på och håll posten i minst en halv sekund.
• För att sortera en kolumn i stigande/fallande ordning, slå på kolumnhuvudet. Slå på Punkt kolumnhuvudet för att sortera punkten i stigande/fallande observerad ordning.
• För att byta förbättringsdisplayvisningen, välj en option från listmenyn i Förbättringar -skärmen.
Skärm för Punkt - Förbättringar
Punktförbättringar -skärmen visar skillnaderna mellan medelvärdet av den observerade positionen och de
individuella observationerna till en specifik punkt.
Gör ett av följande:
• För att deaktivera en observation, markera den och tryck Använd.
• För att visa en observations detaljer, markera den och tryck Detaljer.
• För att återgå till Skärm för standardavvikelser, tryck Tillbaka.
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Noteringar • Om Du har mätt observationerna till en punkt i cirkelläge 1 och cirkelläge 2, deaktiveras
observationen i motstående cirkelläge när Du deaktiverar motsvarande observation i det andra
cirkelläget.
• Närhelst Du gör en ändring i Punktförbättringar -skärmen, omberäknas medelobservationerna,
förbättringarna, och standardavvikelserna.
• Om den aktuella stationsetableringen endast har ett referensobjekt, är Använd -skärmtangenten inte
tillgänglig för observationer till riktpunkten bakåt. Observationer till riktpunkten bakåt används för att
orientera observationer och kan inte raderas.
• Om Du har tagit bort observationer. visas
-ikonen. Om Du hoppat över observationer i en sats,
visas ingen ikon.
Tips Om förbättringarna för en observation är för stora, är det möjligen bättre att deaktivera observationen
från satsen.
Skärm för punktdetaljer
Skärm för Punktdetaljer visar detaljer om medelobservationen för en specifik punkt.

R.O.E. (Höjd på fjärrobjekt)
I en konventionell mätning, använd denna metod för att beräkna höjden och/eller bredden på ett avlägset
objekt om instrumentet inte stödjer DR-läge, eller om du inte kan mäta ett avstånd. Se följande diagram.
1. Påbörja en konventionell mätning.
2. Välj Mätning / Mät detaljpunkt / Fjärrobjekt.
3. Mät en vinkel och ett avstånd till fjärrobjektets underkant (1).
4. Ställ in metod efter behov.
5. Sikta mot fjärrobjektet (2).
6. Tryck Lagra för att lagra observationen.
7. Upprepa steg 4 och 5 för att utföra flera observationer av fjärrobjektets höjd.

Med hjälp av den första nätningen och kontinuerliga HV-, VV- och LL-vinklar, beräknar Generell Mätning
fjärrobjektets läge och visar bredden och höjdskillnaden från baspunkten. Observationen till järrobjektets bas
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lagras en en HV, VV, LL. Fjärrpunkten lagras som en HV, Vv med en beräknad LL inklusive objektets höjd
och bredd. .

Skanning
Ytavsökning är en automatiserad direktreflex (DR) mätprocess där mätningar lagras automatiskt längs en
avlägsen yta som Du definierat.
Noteringar
• Skanningsoptionen är endast tillgänlig när du är uppkopplad mot ett Trimble VX Spatial Station.
• Skanning är inte tillgänglig när programvaran Generell Mätning är ansluten via Bluetooth trådlös
teknologi.
• Skanning är inte tillgänglig när programvaran Generell Mätning är ansluten via seriell kabel.
För ytterligare detaljer, se:
Starta skanna
Skanningsinformation
Avsluta en skann
Vitbalans
Starta skanna
För att skanna med Generell Mätning:
1. Från menyn Mätning välj Skanna.
2. Definiera arean som ska skannas. Använd en av följande metoder och se nedan vilka förinställda
knappar som du kan använda.
Polygon markering:
1. Om
visas tryck
för att aktivera läget Polygon markering.
2. Tryck på videoskärmen för att definiera det första hörnet av polygonen.
3. Tryck igen på videoskärmen för att definiera nästa punkt. Du måste skriva in åtminstone tre
punkter för att definiera en polygon markeringsram.
4. Om nödvändigt, tryck och dra i den sista punkten för att flytta den eller välj punkten och tryck
på ångra (
) för att flytta den. Detta går endast att göra med den sista punkten.
Rektangulär markering
1. Om
visas tryck
för att aktivera läget Rektangulär markering.
2. Slå på videoskärmen för att definiera det första hörnet av rektangeln som ska skannas.
3. Slå igen på videoskärmen för att definiera motstående hörn av rektangeln som ska skannas.
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4. Om nödvändigt, tryck och dra i hörnen eller på sidorna av skanningområdet för att ändra
storlek och form på rektangeln som ska skannas.
3. Definiera punkttätheten för arean som ska skannas:
a. Slå på skanningsegenskaper (
).
b. Definiera skanningsegenskaperna. Välj en av följande metoder:
◊ Horisontellt och vertikalt avståndsintervall och angivet avstånd
◊ Horisontellt och vertikalt vinkelintervall
◊ Totalt antal punkter att skanna
◊ Tid att slutföra
c. Ange parametrar för att definiera punkttätheten i arean som ska skannas.
4. Välj Läge Skanning:
♦ Hög hastighet skannar upp till 15 punkter per sekund till en maximal räckvidd på ca 150 m.
♦ Lång räckvidd (TRK) skannar med EDM:en i läget TRK och skannar upp till 2 punkter per
sekund till en maximal räckvidd på ca 300 m.
♦ Lång räckvidd (STD) skannar med EDM:en i läget STD och skannar upp till 1 punkter per
sekund till en maximal räckvidd på ca 300 m.
5. Ange EDM timeout.
6. Slå på Start.
Noteringar
• Kameran är inte koaxiell med teleskopet. För noggrann markering på nära håll definiera
inställningarna På Avstånd vilka gör det lättare att rita ut skanningsområdet i korrekt position.
• Tiden att slutföra en skan är endast en uppskattning. Den verkliga tiden varierar beroende på ytan
eller objektet som skannas.
• Skanningstiden ökar om det finns områden inom rektangeln som ska skannas där inget avstånd kan
returneras till avståndsmätaren, till exempel bar himmel. Där möjligt bör sådana blanka områden
undvikas inom rektangeln som ska skannas.
• Höghastighetsskannar kan resultera i fler överhoppade punkter. Välj ett skanningsläge som passer
objektet som ska skannas.
• Då punkttätheten definierats genom avståndsintervall mellan punkterna antas ett konstant avstånd till
instrumentet över hela området som ska skannas. Om så inte är fallet kommer punkterna från skannen
inte utgöra ett jämnt rutnät.
• När du skannar med Trimble VX Spatial Station via en fjärranslutning rekommenderar Trimble att du
blir kvar inom räckvidd för radiolänken för att säkerställa att all nödvändig data lagras. Om du tappar
radiolänken kommer resten av pågående skann+linje att hoppas över.
• Du kan skanna hela 360° horisontellt. Det vertikala intervallet är ungefär mellan 3°36' (4 gon) och
150° (166 gon).
• Säkerställ att den Maxavstånd som specificerades i Instrument / EDM-inställningar är satt tillräckligt
högt för att uppnå den skanningsräckvidd som behövs.
• När man använder skanningsläget lång räckvidd är inte informationen om intensitet tillgänglig och
sparas in til .tsf-filen.
Du kan använda fördefinierade knappar för att enklare definera området som ska skannas.
Dessa förinställda knappar finns tillgängliga vid Polygon markering:
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Knapp

Funktion
Växlar mellan lägena Rektangulär och Polygon markering.
Polygonramens area skuggas med rött.
Raderar skanningsramen från skärmen. Om "krysset" är grått innebär det att funktionen inte är
tillgänglig.
Ångrar den senaste punkten. När "pilen" är grå innebär det att funktionen inte är tillgänglig.

Dessa förinställda knappar finns tillgängliga vid Rektangulär markering:
Knapp

Funktion
Växlar mellan lägena Rektangulär och Polygon markering.
Alternerar mellan vald rektangel och komplementet till vald rektangel. Slå på den här
knappen för att ändra den horisontella utsträckningen av den valda rektangeln så att den blir
motsatsen av den ursprungliga rektangeln; den större delen av den horisontella cirkeln. Den
vertikala utsträckningen av rektangeln ändras inte.
Alternerar mellan vald rektangel och komplementet till vald rektangel. Slå på den här
knappen för att ändra den horisontella utsträckningen av den valda rektangeln så att den blir
motsatsen av den ursprungliga rektangeln; den mindre delen av den horisontella cirkeln.
Den vertikala utsträckningen av rektangeln ändras inte.
Definierar autmatiskt en rektangel från den största till den minsta vertikala vinkeln i den
nuvarande horisontella positionen. För att ändra rektangelns storlek och form, dra i sidorna
eller hörnen. Detta är använbart för att snabbt rama in ett objekt (till exempel en fasad)
framför instrumentet.
Definierar automatiskt en stor rektangel innehållandes majoriteten av den horisontella
cirkeln. För att ändra rektangelns storlek och form, dra i sidorna eller hörnen. Detta är
använbart för att snabbt rama in ett objekt som omger instrumentet.
Raderar skanningsramen från skärmen. Om "krysset" är grått innebär det att funktionen inte
är tillgänglig.
Ångrar den senaste punkten. När "pilen" är grå innebär det att funktionen inte är tillgänglig.

Du kan spara en bild av vad som visas i videobilden av skanningsfönstret.
Mjuktangent

Funktion
Länkar till Skanningsegenskaper där man definierar parametrar för skannen. Man kan definiera
skannpunkternas täthet inom ramen för det som ska skannas genom att ange avståndsintervall,
vinkelintervall, totalt antal punkter eller tid för skannen. Man kan även välja Skanningsläge och
ange EDM-timeout.
Kontrollerar ljusnivån hos videobilden och hos bilder sparade med samma inställning.
Kontrollerar kontrasten hos videobilden och hos bilder sparade med samma inställning.
Kontrollerar nivån av vitbalans hos videobilden och hos bilder sparade med samma inställning.
Styr filnamnet. Filnamn inkrementeras automatiskt från startfilens namn.
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Styr bildstorleken. Den sparade bilden är alltid samma som den videobild som visas på skärmen.
Alla bildstorlekar är inte tillgängliga vid varje zoomläge.
Styr bildens komprimering. Ju högre bildkvalitet, desto större filstorlek för den sparade bilden.
Sparar en extra stor (XL) bild (2048x1536). XL är bara tillgängligt vid minsta zoomnivån 1:1.
Sparar en stor (L) bild (1024x768). L är bara tillgängligt vid zoomnivåerna 1:1 och 2:1.
Sparar en medium (M) bild (512x384). M är endast tillgängligt i zoomnivån 1:1, 2:1 och 4:1.
Sparar en liten (S) bild (256x192). S är tillgängligt oavsett zoomnivå.
Startar funktionen Panorama som gör det möjligt att automatiskt ta flera bilder för en definierad
skanningsram. Defninera Bildstorleken och Kompressionen, aktivera Fast exponering för att
fixera exponeringen när du trycker på Start, definiera Bildöverlappning och tryck sedan på Start
för att börja ta bilderna.
Tips - Exponeringen fastställs när du tryckt på Start. När man använder funktionen Panorama med
funktionen Fast exponering aktiverad rikta Trimble VX Spatial Station mot den plats som definierar
kamerans exponering som du vill använda för samtliga panoramabilder och tryck sedan Start.
Du kan navigera/zooma i videobilden i skanningsfönstret. Kontrollerna för detta är följande.
Mjuk- tangent

Optioner

Funktion
Zooma in. Det finns fyra zoomnivåer i videofönstret.
Zooma ut. Det finns fyra zoomnivåer i videofönstret.
Aktivera tap-and-move funtionaliteten i videofönstret.
Zooma ut till minsta zoomnivån så att du ser så mycket som möjligt.
Visa punktmoln styr optionen för att visa punktmolnet över skanningen.
Färger styr färgen för punktmolnet.
Punktstorlek styr bredden för den pixel som visas i punktmolnet.

Punktmolnsfärg
Färg
Molnfärg
Stationsfärg
Skanningsfärg
Gråskalsintensitet
Färgkodad intensitet

Visa punkter...
med färgen för molnen vilka de tillhör
med färgen för stationerna vilka de tillhör
med färgen för de skannar vilka de tillhör
genom att använda gråskalan definierad av deras intensitet
genom att använda den färgkodade intensiteten

Skanningsinformation
Under en skann visas skanningsinformation i skanningsfönstret. För varje punkt som skannats visas en färgad
kvadrat på skärmen.
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• Färgen på kvadraten indikerar det mätta avståndet till punkten. En punkt nära är röd och en punkt
längre bort är blå.
• Ljusnivån hos kvadraten indikerar intensiteten av den returnerade EDM-signalen. Desto ljusare
kvadraten är, desto högre var intensitet i den returnerade EDM-signalen.
• En svart kvadrat indikerar att inget avstånd kunde erhållas vid den positionen.
• Storleken hos kvadraten beror på antalet punkter inom skannområdet. Desto mindre kvadrat, desto
fler punkter i en skann. När en skann avslutats kommer punkterna täcka en så stor yta som möjligt; ett
högt och smalt skannområde som inte passar skärmen väl visas med svarta streck på vardera sidan av
de ritade skannpunkterna.
Statusraden ger följande skanningsinformation:
• Procent av skannen som utförts.
• Antal punkter som skannats.
• Uppskattad återstående tid. Denna tid uppdateras under skannen för att reflektera nuvarande
skanninghastighet och beror på ytan hos objektet som skannas.
Medan en skann pågår:
• Du kan inte editera skanningsegenskaperna. För att se egenskaperna, slå på
skanningsegenskapsknappen.
• Andra instrument-/mätningsfunktioner är avslagna. Om du behöver komma åt sådana funktioner
under en skann måste du pausa skannen, göra vad du vill göra och sedan fortsätta skannen.
• Du kan inte komma åt videofönstret. Först måste du avsluta skannen och stänga skanningfönstret.
Avsluta en skann
När en skann är färdig ändras Pausa / Fortsätta knappen till Avsluta. Slå på Avsluta eller Esc för att avsluta
skannen.
För att avsluta en pågående skann, slå på Esc och därefter ja. Skanndatan och tillhörande TSF-fil skrivs till
minnet även om du manuellt avslutar en skann.
Noteringar
• Skannade punkter sparas inte din Generell Mätning jobbfil; de skrivs istället till en TSF-fil som
sparas i den aktuella projektmappen.
• Punkter visas inte på kartan eller i punkthanteraren om en skann innehåller fler än 100000 punkter.
• Du kan importera dina Generell Mätning JOB- eller JXL-filer till Trimble RealWorks Survey. Om
Associerade TSF- och JPEG-filer lagras i samma projektmapp som JOB- eller JXL-filen kommer
de att importeras samtidigt.
• När man skapar DC-filer, antingen på kontrollenheten eller när man laddar ner filer med
kontorsmjukvaran t ex Trimble Geomatics Office eller Trimble Data Transfer utility infogas datan
associerade med jobbet från TSF-filen(erna) i DC-filen som vanliga konventionella observationer.
• För att överföra JPEG-bilder från en Trimble CU i en dockingstation till en PC, använd
USB-till-Hirose kabel.
Du kan inte använda en DB9-till-Hirose seriellkabel för att överföra JPEG-filer.
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• När en skann avslutats sparas skannfilens namn och skanningsegenskaperna i din Generell Mätning
jobbfil.
Tips
• När en skann avslutats eller avbrutits hålls senast använda rektangel kvar i skanningvideofönstret. För
att skanna samma område en gång till, editera skanningsegenskaperna (om nödvändigt) och slå på
Start.

Ytavsökning
Ytavsökning är en automatiserad direktreflex (DR) mätprocess där mätningar lagras automatiskt längs en
avlägsen yta som Du definierat.
Alternativet Ytavsökning är endast tillgängligt om man är ansluten till ett Trimble S Series total
station-instrument. Använd Avsökning om du är ansluten till ett Trimble VX Spatial Station.
För att utföra en ytavsökning med hjälp av Generell Mätning:
1. Från Mätning -menyn, välj Ytavsökning .
2. Mata in Startpunktens namn och kod (vid behov).
3. I Metod-fältet, välj en mätmetod.
4. Definiera ytan som skall avsökas samt rutnätsintervall.
5. Tryck på knappen Instrumentfunktioneroch ställ in EDM-mätmetoden (TRK är snabbast).
Det totala antalet punkter som skall avsökas, avsökningsplanets dimensioner, samt beräknad
avsökningstid visas. Ändra avsökningsstorlek, stegstorlekar eller EDM-mätmetod för att öka eller
minska antalet punkter och avsökningstid.
6. Tryck på Start.
För att definiera avsökningsytan, gör ett av följande:
• Om punkten redan existerar, mata in punktnamnet, eller använd menypilen för att välja denna från
listan.
• Från popup-menyn i fälten Längst upp och Längst ner , välj Snabb Fix eller Mät för att mäta och
lagra punkter som definierar sökgränserna.
Definera avsökningsytan med en av följande metoder.
HV VV-intervall - Använd denna metod på komplexa ytor då Du inte kan använda ett rektangulärt plan för
att approximera den yta som Du skall avsöka (hänvisas till följande diagram).
1. Sikta mot avsökningsytans övre vänstra hörn (1) och mät en punkt.
2. Sikta mot avsökningsytans nedre högre hörn (2) och mät en annan punkt.
3. Definiera vinkelplanets intervall, där:
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3 är horisontalvinkeln
4 är vertikalvinkeln.

Tips - För att definiera en Endast horisontell avsökning av en 360°-ig avsökningsyta, sätt Ovre vänster och
Nedre högra punkter till samma namn, och sätt VV-intervallet till noll.
Rektangulär plan - Använd denna metod på en yta där Du behöver ett regelbundet planintervall. Generell
Mätning bestämmer planets vinkel och använder detta och planintervallet för att approximera hur långt
instrumentet skall vridas för varje påföljande punkt (hänvisas till följande diagram).
1. Sikta mot första hörnet i avsökningsytan (1) och mät en punkt.
2. Sikta mot andra hörnet i avsökningsytan (2) och mät en annan punkt.
3. Sikta mot den tredje punkten på motsatt sidan av planet (3) och mät till en punkt.
4. Definiera rutnätsintervall, där:
4 är horisontalavståndet
5 är vertikalavståndet.
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Linje och offset - Använd denna metod för att definiera ytan som skall avsökas från en mittlinje som har lika
stora offsets till vänster och till höger. Generell Mätning definierar ytan med hjälp av horisontella offsets
vinkelräta mot mittlinjen. Mjukvaran använder sedan denna definition och stationsintervallet för att
ungefärligen fastställa hur långt instrumentet skall vridas för varje efterföljande punkt (se följande diagram):
1. Gör ett av följande:
• Tvåpunktsmetoden:
1. Rikta mot mittlinjens startpunkt (1) och mät en punkt.
2. Rikta mot mittlinjens ändpunkt (2) och mät en annan punkt. Dessa två punkter (1 och 2)
definierar mittlinjen.
• Gå till popup-menyn i Startpunkt -fälet. Ändra metoden och definiera sedan linjen via en startpunkt
med azimut och längd.
2. Definiera stationsintervallet (3).
3. Definiera maximalt offsetavstånd (4).
4. Definiera offsetintervallet (5).

Generell Mätning söker först av mittlinjen, därefter punkterna på högra sidan, och slutligen vänstra sidan.
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Notering - Med samtliga metoder ovan, kan den definierade avsökningsyta eventuellt inte exakt passa
planintervallet. Det kan finnas en yta som blir över längs avsökningsytorna som är mindre än planintervallet.
Om bredden på denna yta är mindre än en femtedel av planintervallet, mäts inte punkterna längs denna
avsökningsyta. Om bredden är större än en femtedel av planintervallet, avsöks en extra punkt.

Kontrollera punkt
I en konventionell mätning ska man trycka på Kontrollera för att mäta en kontrollklassningspunkt.
För att mäta en passpunkt:
1. I Punktnamn- fältet, mata in namnet på den punkt som skall kontrolleras.
2. I Metod- fältet, välj en mätmetod och mata in önskad information i fälten som visas.
3. I Prismahöjd -fältet, mata in prismats höjd. Slå lätt på Mät -mjuktangenten.
Vid mätning till bottenspåret på en Trimble prismabas , slå på den avancerade popup-pilen (
välj sedan Bottenspår.

) och

Om Du inte valde kryssrutan för Visa innan lagring , lagras punkten med en en Kontroll
-klassificering. Om du valde kryssrutan för Visa innan lagring , visas Kontrollera siktningsdeltan på
Kontrollera siktning -skärmen.
När Du observerar punkten, om stationsetableringen är samma som när Du ursprungligen mätte
punkten, utgör deltan skillnaden mellan den ursprungliga observationen och kontrollobservationen.
Deltan som visas är horisontalvinkel, vertikallängd, horisontallängd samt lutande längd.
Om stationsetableringen skiljer sig från när Du ursprungligen mätte punkten, visas deltan i form av de
bästa koordinatorna från ursprungspunkten till passpunkten. Deltan som visas är azimut,
vertikallängd, horisontallängd, samt lutande längd.
4. Tryck Enter för att lagra kontrollpunkten. Tryck Esc för att avbryta mätningen.
Tryck på Kontr BS -tangenten för att visa Kontrollera bakrikts- skärmen. Detta liknar Kontrollera punktskärmen, men Punktnamn- fältet visar bakrikten för den aktuella stationsetableringen. Detta fält kan inte
redigeras.
För att kontrollmäta mot bakrikten, använd samma procedur som beskrivits ovan.
För att återgå till Kontrollera punkt- skärmen, tryck på Kontr detalj -tangenten.
Tips - Vid en konventionell mätning kan man använda meny tryck och håll i kartan för att snabbt mätta en
kontrollpunkt. Om inga punkter är markerade är Kontrollera Ref.obj. tillgängligt. Om en punkt är markerad är
Kontrollmätning tillgängligt.
Alternativt kan man trycka [CTRL + K] på kontrollenheten för att göra en kontrollmätning från vilken skräm
som helst.
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Snabb Fix
Slå lätt mot SnabbFix -skärmtangenten för att automatiskt snabbt mäta och lagra en konstruktionspunkt.
Alternativt, välj SnabbFix från popup-menyn i Punktnamnsfältet.
Notering - I en konventionell mätning, använder den FSTD-mätningsmetoden. För att använda en annan
metod eller annat mätläge, välj Mät från popup-menyn i Punktnamnsfältet.
Konstruktionspunkter används typiskt i Cogo - beräkna punkter eller Skriv in - linjer eller bågar.
Konstruktionspunkter lagras i Generell Mätning-databasen med autopunktnamn som ökar från Temp0000. De
klassificeras högre än Utsättningskontrollpunkter och lägre än normala punkter. För ytterligare information, se
Databasens sökregler .
För att granska konstruktionspunkter i en karta eller lista, tryck på Filter -tangenten och välj dem från Välj
filter -listan.
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Mätning - Kalibrering
Inpassning
En inpassning beräknar parametrar för omvandlingen av WGS-84-koordinater till lokala plankoordinater
(XYZ). Antingen beräknar den en horisontell och vertikal justering, eller en Mercator-projektion och en 3
parametrarstransformation, beroende på vad som redan har definierats.
För noggrann inpassninging, bör ditt arbetsområde omges av minst fyra passpunkter med kända
tredimensionella plankoordinater.
Varning : Du måste fullfölja en inpassning innan Du beräknar offset- eller skärningspunkter, eller
utsättningspunkter. Om du ändrar inpassningen efter att Du beräknat eller satt ut dessa punkter, kommer de att
vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och punkter som eventuellt beräknats eller satts ut efter
ändringen.
För att passa in punktkoordinater:
1. Mata in dina passpunkters plankoordinater. Knappa in dessa, överför dem från din kontorsdator, eller
mät dem med hjälp av en konventionell totalstation.
2. Mät punkterna med GNSS.
3. Genomför antingen en automatisk eller en manuell inpassning
4. För att erhålla den aktuella listan med punkter som används i inpassningen, välj Mätning / Inpassning.
Noteringar och rekommendationer
• Du kan utföra en inpassning med hjälp av en av GNSS-mätprofilerna i realtid som finns i Generell
Mätning. Gör detta manuellt, eller låt Generell Mätning göra det automatiskt. Om alla punkterna har
uppmätts, behöver Du inte ansluta Trimble Controller till en mottagare vid manuell inpassning.
• Flera inpassningar kan utföras i ett jobb. Den sista inpassningen som genomfördes och applicerades
används för att konvertera koordinaterna för alla tidigare inmätta punkter i databasen.
• Upp till 20 punkter kan användas för en inpassning. Trimble rekommenderar på det bestämdaste att
Du använder minst fyra tredimensionella lokala plankoordinater (X, Y, Z) och fyra observerade
WGS84-koordinater med den lokala projektionen och parametrar för datumtransformation
(koordinatsystemet). Detta bör ge tillräcklig överbestämning.
Notering - Du kan använda en kombination of en-dimensionella, två-dimensionella och
tre-dimensionella lokala plankoordinater. Om ingen projektion och datumtransformation är
definierad, måste Du ha minst en två-dimensionell planpunkt.
Om Du inte specificerade koordinatsystemet, beräknar Generell Mätning en Transversal
Mercator-projektion och en 3-parametrarstransformation.
• Använd programmen Trimble Business Center, Trimble Data Transfer, eller teknologin Microsoft
ActiveSync/Windows Mobile Device Center för att överföra passpunkter.

278

• Var aktsam när Du namnger punkter som skall användas i en inpassning. Innan Du börjar, bekanta dig
med Databasens sökregler.
• Uppsättningen WGS-84-koordinater måste vara oberoende av uppsättningen plankoordinater.
• Du väljer plankoordinaterna. Välj de vertikala koordinaterna (Z-värden), de horisontella
koordinaterna (X- och Y-värden), eller alla dessa tillsammans.
• Placera inpassningspunkterna runt arbetsområdets periferi. Mät inte utanför området som omsluts av
inpassningspunkterna, eftersom inpassningen inte är giltig utanför denna periferi.
• Den horisontella justeringens origo är första punkten i en inpassning när man använder en eller två
inpassningspunktpar. Om det finns fler än två inpassningspunktpar används den beräknade centroid
positionen för origo.
Den vertikala justeringens origo är den första punkten i inpassningen med en höjd.
• När Du granskar en inpassningspunkt i databasen, lägg märke till att WGS84-värdena är de inmätta
koordinaterna. Planvärdena är beräknade från dessa med hjälp av den aktuella inpassningen.
De ursprungliga inmatade koordinaterna förblir oförändrade. (De lagras på annan plats i databasen
som en punkt med Typ- fältet som visar Inmatade koordinater och Lagrade som- fältet som visar
Plan .)
• När Du passar in ett jobb utan projektion och utan datum, (där markkoordinater krävs efter
inpassning), måste Du definiera projekthöjden (genomsnittlig anläggningshöjd). När jobbet passas in,
används projekthöjden för att beräkna en basskalfaktor för projektionen, med hjälp av den ellipsoida
korrektionens omvända värde.
• När Du har startar ett Endast skalfaktor-jobb och introducerar därefter GNSS-data, måste du utföra
en arbetsplatskalibrering för att relatera GNSS-datan till Endast skalfaktor-punktkoordinatorna.
När du väljer Arbetsplatskalibrering , måste du ange om Endast skalfaktor-koordinater i jobbet
representerar plankoordinator eller markkoordinator. Arbetsplatskalibreringsberäkningar sätter sedan
upp ett plankoordinatsystem eller ett markbaserat koordinatsystem som bäst passar den existerande
datan i jobbet till GNSS-datan.

Att konfigurera mätprofilen för en arbetsplatsinpassning
En inpassning beräknar parametrar för transformationen av WGS-84-koordinater till lokala plankoordinater
(XYZ). Ställ in parametrarna för att beräkna en inpassning när Du skapar eller redigerar en Mätprofil.
För att ställa in parametrarna för att beräkna en inpassning:
1. Från Trimble Access menyn tryck på Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn>.
2. Tryck på Inpassning.
3. Fixera H.skala till 1,0: fältet talar om huruvida inpassningsberäkningen skall räkna fram en
horisontell skalfaktor eller inte:
♦ För att beräkna den horisontella skalfaktorn, se till att kryssrutan har rensats. (Detta är
grundinställningen). Använd endast denna option om GNSS-mätningar behöver skalas för att
stämma överens med de lokala passpunkterna. (Normalt är GNSS-mätningar mer exakta.)
♦ För att fastställa den horisontella skalfaktorn till 1,0, välj kryssrutan. Välj kryssrutan för att
undvika att förvränga GNSS-nätverkets geometri, men lägg märke till att inpassningens
restvärden kommer att vara högre.
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4. För att Generell Mätning automatiskt skall utföra en inpassning när Du mäter en inpassningspunkt,
välj kryssrutan för Autom. inpassning . För att stänga av automatisk inpassning, rensa i kryssrutan.
5. Välj den vertikala inpassningtypen som ska beräknas och applicerad:
♦ Optionen Endast konstant utjämning beräknar ett vertikalt förskjutningsvärde som bäst passar
inpassningspunktens uppmäta höjder till kontrollhöjderna.
♦ Optionen Lutande plan beräknar en vertikal förskjutning plus nord och öst lutningar för att
bäst passa inpassningspunktens uppmätta höjder till kontrollhöjderna. Generellt resulterar
metoden Lutande plan i mindre vertikala residualer än i metoden Endast Konstant Utjämning.
6. Välj en observationstyp som passar en inpassningspunkt. Optionerna för en inpassningspunkt är
Detaljpunkt eller Observerad passpunkt.
Notering- Om man sätter observationstypen till Detaljpunkt definieras alla inställningar i mätprofilen
för en Detaljpunkt.
7. Om så behövs, ställ in toleranserna för maximala horisontella och vertikala förbättringar, samt
maximala och minimala horisontella skalinställningar. Dessa inställningar gäller endast för
automatisk inpassning och påverkar inte manuell inpassning.
Du kan även specificera maximal lutning på det vertikala inpassningsplanet. Programvaran för
Generell Mätning varnar dig om den nordliga eller östliga lutningen överskrider detta. Normalt sett är
grundinställningarna lämpliga.
8. Ange hur de inpassningspunkter som Du mäter kommer att namnges:
♦ I Metod- fältet, välj en av följande optioner: Lägg till prefix , Lägg till ändelse , eller Lägg
till konstant. .
♦ I Lägg till- fältet, mata in prefixet, suffixet eller konstanten.
Tabellen visar de olika optionerna och ger ett exempel på varje.
Option
Samma
Lägg till
prefix
Lägg till
suffix
Lägg till
konstant

Vad programmet uträttar
Ger inpassningspunkten samma
namn som planpunkten
Infogar en prefix före
planpunktnamnet
Infogar en suffix efter
planpunktnamnet
Lägger till ett värde till
planpunktnamnet

Exempelvärde i Lägg
till-fältet.

Rutnätspunktnamn

Inpassningspunktnamn

-

100

100

GNSS_

100

GNSS_100

_GNSS

100

100_GNSS

10

100

110

För ytterligare information, se:
Inpassning
Inpassning - Automatisk
Inpassning- Manuell
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Inpassning - manuell
Mata in dina passpunkters plankoordinater. Alternativt, överför dessa från din kontorsdator, eller använd ett
konventionellt instrument för att mäta dem. Mät därefter punkterna med GNSS.
För att utföra en manuell beräkning:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / Inpassning.
2. För Endast skalfaktor -jobb:
♦ Om jobbet använder markkoordinater, välj Mark .
♦ Om jobbet använder plankoordinator, välj Plan .
3. Använd Lägg till-skärmtangenten för att lägga en punkt till inpassningen.
4. Mata in namnet på planpunkten och WGS-84-punkten i de passande fälten.
De två punktnamnen behöver inte vara lika, men de måste referera till samma fysiska punkt.
5. Ändra Använd-fältet efter behov och tryck Enter.
Fönstret för inpassningsresidualer öppnas.
6. Tryck Resultat för att se de horisontella och vertikala justeringar som inpassningen har beräknat. .
7. För att lägga till flera punkter, tryck Esc för att återgå till inpassningsskärmen.
8. Upprepa stegen 3 - 6 tills alla punkterna har lagts till.
9. Gör ett av följande:
♦ Om förbättringarna kan accepteras, tryck Använd för att lagra inpassningen.
♦ Om förbättringarna inte kan accepteras, beräkna om inpassningen.
Att omberäkna en inpassning
Beräkna om en inpassning om förbättringarna inte kan accepteras, eller om Du vill lägga till eller radera
punkter.
För att omberäkna en inpassning:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / Inpassning.
2. Gör ett av följande:
♦ För att ta bort (utesluta) en punkt, markera punktnamnet och tryck Radera.
♦ För att lägga till en punkt, tryck Lägg till.
♦ För att ändra de komponenter som används för en punkt, markera punktnamnet och tryck
Redigera. I Använd- fältet, välj om Du vill använda punktens vertikala koordinat, de
horisontella koordinaterna, eller både horisontella och vertikala koordinater.
3. Tryck Använd för att applicera den nya inpassningen.
Notering - Varje inpassningsberäkning är oberoende av den föregående. När en ny inpassning appliceras,
skriver den över tidigare beräknade inpassningar.
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Inpassning - Automatisk
När Du använder denna funktion för att mäta inpassningspunkter. utförs och lagras inpassningsberäkningar
automatiskt.
Definiera en projektion och datumtransformation. I annat fall, används en Transversal Mercator-projektion
och datumet blir WGS-84.
För att använda automatisk inpassning:
1. Ställ in inställningarna för automatisk inpassning i skärmen Platskalibrering.
a. För att öppna skärmen Platskalibrering ska du göra något av följande:
◊ Från menyn Trimble Access tryck på Inställningar / Mätprofiler och välj din
mätprofil. Tryck på Platskalibrering.
◊ När du mäter en passpunkt tryck på Optioner.
b. Välj kryssrutan för Automatisk inpassning för att endast visa inpassningens resterande fel om
toleranserna överskrids.
c. Konfigura sambandet mellan namnen på plan- och WGS-84-punkter.
d. Tryck på Godkänn.
2. Mata in dina passpunkters plankoordinater. Knappa in dessa, överför dem till din kontorsdator, eller
mät dem med hjälp av en konventionell totalstation.
För inmatade koordinater, kontrollera att koordinatfälten är X , Y , och Z . Är de inte detta, tryck
Optioner och ändra Koordinatvisningen till Plan. Mata in de kända plankoordinaterna och tryck
Enter.
Välj kryssrutan för Passpunkt . (Detta garanterar att punkten inte överskrivs av en inmätt punkt.)
För överförda punkter, se till att dessa koordinater är:
♦ överförda som plankoordinater (X, Y, Z), och inte som WGS84-koordinater (L, L, H)
♦ passpunkter
3. Mät varje punkt som en Inpassningspunkt.
a. I fältet Metod välj Passpunkt.
b. Ange namnet för planpunkten. Generell Mätning namnger automatiskt GNSS-punkten
utifrån det samband mellan namnen som finns i konfigureringen.
När punkten inmätts matchar Auto-inpassning punkterna (plan- och WGS-84-värden), och
beräknar och lagrar inpassningen. Inpassningen appliceras på samtliga uppmätta punkter i
databasen.
4. När Du mäter nästa Inpassningspunkt, beräknas en ny inpassning med hjälp av alla
inpassningspunkterna. Den lagras och appliceras till alla tidigare inmätta punkter.
När en punkt har passats in, eller en projektion eller datumtransformation har definierats, visas Sök
-tangenten. Du kan använda denna för att navigera fram till nästa punkt.
Om antalet resterande fel överskrids kan man ta bort den punkt som har de mest extrema restvärdena. Gör ett
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av följande:
• Om minst fyra punkter är kvar efter att den punkten tagits bort, gör en ny inpassning med hjälp av de
kvarvarande punkterna.
• Om inte tillräckligt med punkter finns kvar efter att den punkten tagits bort, gör en ny mätning och
passa in på nytt.
Det kan vara nödvändigt att ta bort (mäta om) fler än en punkt. För att ta bort en punkt från
inpassningsberäkningarna:
1. Markera punktnamnet och tryck Enter.
2. I Använd- fältet, välj Av och tryck Enter. Inpassningen räknas om och de nya förbättringarna visas.
3. Tryck Använd för att acceptera inpassningen.
För att visa resultaten av en automatisk inpassning:
1. Från menyn Mätning välj Inpassning. Skärmen Inpassning visas.
2. Tryck Resultat för att se Inpassningsresultaten.
För att ändra en inpassning som beräknats med hjälp av funktionen Automatisk inpassning välj Inpassning
från menyn Mätning. Fortsätt sedan enligt beskrivningen i Att utföra en manuell inpassning .
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GNSS med GNSS - Inställningar
GNSS-Mätning: Komma igång
Nedan beskrivs hur man genomför en mätning med en GNSS-mottagare. Tryck på länkarna för mer
information.
1. Konfigurera din mätprofil
2. Sätta upp basmottagarens utrustning (om det behövs)
3. Sätta upp rovermottagarens utrustning
4. Starta mätningen
5. Mäta punkter
6. Avsluta mätningen
Notering - Om du behöver konvertera WGS-84-koordinater till lokala plankoordinater (nord, öst, höjd)
måste man göra en fältkalibrering innan man gör något av de ovanstående stegen.

Konfigurera mätprofilen
Alla mätningar i Generell Mätning styrs av en mätprofil. Mätprofiler definierar parametrarna för
konfigurering och kommunikation med dina instrument, samt för mätning och lagring av punkter. Hela denna
informationsuppsättning lagras som en mall och används varje gång du påbörjar en mätning.
Notering - Generell Mätning använder inställningarna från mätprofilen som valdes när mätningen startades.
Generell Mätning kontrollerar profilinställningarna för att säkerställa att de är rätt konfigurerade för den
utrustning man är ansluten till. Om till exempel GLONASS är aktiverat i mätprofilen kontrollerar det även om
GNSS-mottagaren eller antennen som man är anslutan till stöder GLONASS. Om Generell Mätning
upptäcker ett fel i inställningarna eller upptäcker att mätprofilens inställningar aldrig kontrollerats kommer
man uppmanas godkänna eller korrigera inställningarna. Alla ändringar i inställningarna sparas till
mätprofilen.
Vilken GNSS-mättyp du väljer beror på tillgänglig utrustning, fältförhållanden och vilka resultat som krävs.
Generell Mätning har mätprofiler för kinematiska realtidsmätningar. Kinematiska mätningar i realtid använder
en datalänk att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Därefter beräknar rovern
positionen i realtid. Rovern beräknar därefter dess position i realtid.
För att använda en av följande mätningstyper behöver du först skapa en egen mätprofil:
FastStatic - en efterbehandlad mätning med ockupationstider upp till 20 minuter för att samla in rå
GNSS-data. De mätdata som samlats in efterbehandlas för att uppnå en noggrannhet bättre än
centimeternivå.
Efterbehandlad kinematik - efterbehandlade kinematisk mätningar lagrar stop-and-go och
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kontinuerliga observationer. Den data som samlats in efterbehandlas för att uppnå en noggrannhet på
centimeternivå.
Kinematik och Ifyllnad i realtid - gör det möjligt att fortsätta en kinematisk mätning trots att man
förlorar kontakten med basstationen. Insamlad infyllnadsdata måste efterbehandlas.
Kinematik och dataloggning i realtid - registrerar rå GNSS-data under en RTK-mätning. Insamlad
rådata kan om det behövs efterbehandlas senare.
Differentiell mätningar i realtid - använder de differentialla korrektionerna från mottagaren på jorden
eller från SBAS- eller OmniSTAR-satelliter för att uppnå en noggrannhet bättre än centimeternivå.
För att konfigurera en mätprofil:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler.
2. Gör något av följande:
♦ För att ändra en befintlig mätprofil, tryck <Profilnamn> och tryck därefter på Redigera.
♦ Tryck på Ny. Döp profilen och tryck på Godkänn.
3. Välj var och en av optionerna i tur och ordning, och ställ in dem för att passa din utrustning och
mätpreferenser.
För att konfigurera...
Se...
rovermottagaren
Rover-optioner
basmottagaren
Basoptioner
Inställningar för datalänk
Optioner för Datalänk
parametrar för mätmetoder
Mätmetoder Optioner
PP-initieringstider
PP-initieringstider
inställningar för Laseravståndsmätare
Laseravståndsmätare
inställningar för ekolod
Ekolod instrument
toleransen för varningen av dubblettpunkter Dubblettpunkttolerans
4. När Du väl konfigurerat alla inställningarna, slå lätt på Lagra för att spara dem och sedan på Esc för
att återgå till huvudmenyn.

Roveroptioner
För information om hur du sätter upp utrustningen för rovermottagare se Sätta upp rovermottagarens
utrustning
Generellt ska man sätta samma mätningstyp i fälten Roveroptioner och Basoptioner när en GNSS
Totalstationsuppställning består av en bas- och en rover-mottagare. Dock kan man ha olika konfigurationer
när det finns flera rover-enheter men man måste se till att om rovern loggar rådata att basstationen gör
detsamma.
Notering - Om du aktiverar spårning av satellitsignaler som inte spåras av basen eller som inte finns i
RTK-meddelanden från basen kommer dessa signaler inte användas i RTK vid rovern. Rovern använder
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batteriström när den spårar dessa signaler. För att spara på ström ska man endast aktivera dessa signaler som
finns i den insamlade basdata du ska använda. T.ex. stöder inte RTCM v2.3 inte L5-signaler. Så om du
aktiverar L5 i rovern men tar emot RTCM v2.3 från basen kommer L5-signalen inte användas i RTK vid
rover trots att rovern spårar dessa signaler.
De fält som finns i skärmen Roveroptioner är liknande för alla GNSS-mätningstyper. De mätningstyper som
möjliggör efterbearbetning har ytterligare fält så det går att specificera loggningsenhet, loggningsintervall, och
filnamnsformatet för filer. Nedan beskrivs de fält som syns på skärmen Roveroptioner i alla
GNSS-mätningstyper.
Mättyp
Välj den mättyp du vill använda. För mer information om de olika mättyperna se Konfigurera Mätprofil.
Resten av fälten i formuläret Roveroptioner uppdateras.
Sändningsformat
För kinematiska mätningar i realtid, kan formatet för sändningsmeddelandet vara CMR, CMR+, CMRx eller
RTCM RTK.
• Standardinställningen är CMRx, vilket är ett format som används av moderna Trimble-mottagare.
Det är ett komprimerat dataformat som är utvecklat för att kunna hantera den ytterligare mängd
GNSS-signaler som kommer från moderniserade navigeringssystemen GPS, GLONASS, Galileo,
QZSS och BeiDou. Använd endast CMRx om samtliga mottagare har optionen CMRx installerad. För
att kontrollera om denna option är installerad på mottagaren ska du välja Instrument /
Mottagarinställningar på kontrollenheten som är ansluten till mottagaren.
Notering - Om Du vill arbeta med flera bassationer på en frekvens, använd CMR+ eller CMRx. För
ytterligare information se Att arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens.
För wide-area RTK-mätningar kan formatet för sändningsmeddelandet komma från följande wide-area
RTK-lösningar: FKP (RTCM), VRS (CMR), VRS (RTCM), och RTCM3Net.
Network RTK stöds också i form av "multistations"-mätningar med båda CMR- och RTCM-format. Dessa
mätningar tillåter dig att ansluta till en nätverksleverantör via cellulärt modem eller via Internet, samt att ta
emot CMR- eller RTCM-data från närmaste fysiska referenstation i nätverket.
För RTX-mätningar måste mättypen vara RTX och sändningsformatet RTX (SV) eller RTX (Internet). Se
RTX för ytterligare information.
För differentiella mätningar i realtid måste sändningsformatet vara RTCM för markbaserade sändningar. För
satellitbaserade sändningar välj SBAS eller OmniSTARar.
Valet av en rover bör alltid överensstämma med formatet för sändningsmeddelandet som genereras av basen.
Använd stationsindex
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Om Du vill använda flera basstationer på en radiofrekvens, mata in det stationsindexnummer som Du vill
använda först i Använd stationsindex- fältet.
Om Du inte vill använda flera basstationer på en frekvens, mata in samma stationsindexnummer som Du
matar in i Basoptioner- skärmen.
För att använda alla basstationer som arbetar på frekvensen, ställ in rover-radion, tryck på Alla -tangenten.
Varning - Om Du trycker på Alla och det finns andra basstationer som arbetar på frekvensen, kan din
rover-mätning ta emot korrektioner från fel bas.
För information om hur man använder flera baser, se Flera basstationer på en radiofrekvens.
Uppmaning för stationsindex
När Du använder en mottagare som stödjer flera basstationer på en radiofrekvens, ber Generell Mätning dig
att ange den bas som Du skall använda när Du påbörjar rover-mätningen. Du kan hindra denna fråga från att
visas genom att rensa kryssrutan för Uppmaning för stationsindex . Stationsindexnumret i Använd
stationsindex- fältet används.
I en GNSS-mätprofil kan du ställa in Stationsindex för basmottagaren till ett nummer mellan 0 och 31, och du
kan ställa in Använd stationsindex för rovermottagaren till Valfri eller till samma siffra som basen har satts till
att sända ut. När rovermottagarens stationsindex är satt till Valfri kommer rovermottagaren acceptera
korrektioner från vilken bas som helst. Om rovermottagarens stationsindex är satt till samma som basens
kommer den endast acceptera korrektioner från en bas med samma stationsindex.
Basens stationsindex genereras automatiskt baserat på mottagarens serienummer.
Nu när olika kontrollenheter inte längre får samma standardvärde kommer färre baser skicka ut samma
stationindex och därför minskar risken att du av misstag tar emot korrektioner från fel bas.
Rovermottagarens standardinställning är Valfri. Om du vet din bas stationsindex och du endast vill erhålla
korrektioner från just den basen, se till att du ställer in lämpligt stationsindex för rovermottagaren.Om
kryssrutan Använd stationsindex är i kryssad visas en lista med basstationer som sänder på din radiofrekvens
när du startar mätningen.
Satellitdifferentiell
När radiolänken är nere i en realtidsmätning kan mottagaren följa och använda signaler från SBAS eller
OmniSTAR.
Elevationsgräns
Du måste definiera en elevationsgräns under vilken satelliter inte kommer att beaktas. För kinematiska
applikationer, är normalvärdet på 10° idealiskt för både basen och rovern.
För differentiella mätningar där basen och rovern är mer än 100 kilometer från varandra, rekommenderar
Trimble att baselevationsgränsen är lägre än rover-inställningen med 1° för varje 100 kilometer mellan basen
och rovern. Generellt bör basens elevationsmask inte vara lägre än 10°.
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PDOP-mask
För rover-optionen, definera en PDOP-mask. Generell Mätning utfärdar varning för högt PDOP när
satellitgeometrin går över denna tröskel. Normalvärdet är 6.
Registreringsenhet
Med mätningstyper som medför efterbehandling, ställ in Registreringsenheten till att vara antingen
Mottagaren eller Kontrollenheten.
Notering - Kontrollenheterna Geo7X och GeoXR Trimble GeoXR loggar alltid till kontrollenheten.
För att definiera registreringsintervallet, mata in ett värde i Registreringsintervall- fältet. Bas- och
roverregistreringsintervallerna måste överensstämma med (eller vara en multipel av) varandra.
När man använder en mättyperna RTK och ifyllnad är loggningsintervallet endast för ifyllningssessioner.
När man använder en mättyperna RTK och Data-loggning bör loggningsintervallet vara samma för varje
mottagare - vanligtvis 5 sekunder. RTK-intervallet förblir 1 sekund.
Loggdata i läget RTK
Välj det här alternativet för att logga rådata i RTK-delen för en mätning av typen RTK &ifyllning. Använd
detta alternativ om du vill att efterbehandlad data ska lagras som en backup till din RTK-mätning. Om man
valt detta alternativ och växlar mellan lägena Ifyllning och RTK betyder inte det att man avbryter loggningen.
Antenntyp
För att ställa in normalantennhöjden, mata in ett värde i Antennhöjd- fältet.
För att definiera antenninformatiionen, gå till Typ- fältet och välj den rätta antennen från listan med antenner.
Gå till Inmätt till- fältet och välj den rätta mätmetoden för utrustningen och mätningstypen. Fältet som visar
artikelnumret fylls automatiskt i. Mata in serienumret.
GPS L2C
För mätningar i realtid där basdatan innehåller L2C-observationer, välj kryssrutan GPS L2C . Detta ställer in
bas GNSS-mottagaren så att den följa den civila signalen på L2 GPS-frekvensen för att matcha det som
basstationsmottagaren följer.
Använd endast denna option när basemottagaren kan följa L2C, och när du valde rutan för GPS L2C i
basoptionerna när Du påbörjade basmätningen.
Att följa GLONASS
För mätningar i realtid där basmottagaren innehåller GLONASS-observationer, välj kryssrutan för GLONASS
. Detta ställer in rovermottagaren för att följa GLONASS-satelliterna för att matcha vad basstationen följer.
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Denna inställning kan användas för att följa GLONASS-satelliter vid roverenheten även om basstationen inte
följer GLONASS. Dock kommer inte satelliterna användas i RTK-bearbetningen.
För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan följa GLONASS signaler, klicka
i GLONASS check boxen om du vill använda GLONASS observationer. Detta ställer in mottagaren att ta emot
GLONASS signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
L5
För mätningar i realtid där basdatan innehåller L5-observationer, välj kryssrutan L5 . Detta ställer in bas
GNSS-mottagaren att spåra L5 signaler för att matcha det som basstationsmottagaren spårar.
Använd endast denna option när basemottagaren kan spåra och sända L5 och när du valde rutan för L5 i
basoptionerna när Du påbörjade basmätningen.
Spåra Galileo testsatelliter
För mätningar i realtid där basmottagaren innehåller observationer från Galileos testsatelliter, välj kryssrutan
för Galileo . Detta ställer in rovermottagaren för att spåra Galileos testsatelliter för att matcha det som
basstationen spårar.
Denna inställning kan användas för att spåra Galileos testsatelliter vid roverenheten även om basstationen inte
spårar Galileos testsatelliter.
För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan spåra Galileos testsignaler,
markera kryssrutan Galileo om du vill använda observationerna från Galileos testsignaler. Detta ställer in
mottagaren att spåra Galileos testsignaler och inkludera dessa i den loggade datan.
Noteringar
• Man kan endast logga datan från Galileos testsatelliter till mottagarens minne.
• Om du aktiverar Galileo-tracking kommer testsatelliternas signaler, när de är tillräckligt bra,
användas för hitta en lösning. Var medveten om att under Galileo-systemet valideringsfasen kan
spårningen av testsatelliterna emellanåt vara försämrad.
Spåra QZSS-satelliter
För mätningar i realtid där basmottagaren innehåller observationer från QZSS-satelliter, välj kryssrutan för
QZSS som visas nära Sändningsformatet är satt till CMRx. Detta ställer in rovermottagaren för att spåra
QZSS-satelliter för att matcha det som basstationen spårar.
Denna inställning kan användas för att spåra QZSS-satelliter vid roverenheten även om basstationen inte
spårar QZSS-satelliter. Satelliterna kommer dock inte användas i RTK-bearbetningen.
För att återgå till QZSS SBAS-positionering om din RTK-radiolänk bryts ska man selektera SBAS i fältet
Satellitdifferential och välja optionen QZSS. I en RTK-mätning är optionen QZSS är endast tillgänglig om
man använder CMRx som sändningsformat.
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För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan spåra QZSS-signaler, markera
kryssrutan QZSS om du vill använda observationerna från QZSS-satelliter. Detta ställer in mottagaren att
spåra QZSS-signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
För differentialmätningar i realtid där rovern kan spåra QZSS-signaler ska man välja SBAS i fältet
Sändningsformat och markera kryssrutan QZSS. Detta ställer in mottagaren att spåra QZSS-signaler. Om
man befinner sig inom ett giltigt QZSS differentiellt nätverk kan mottagaren även använda QZSS SBAS
differentialkorrektioner i differentialmätningen i realtid.
Noteringar
• Man kan endast logga data från QZSS-satelliter till mottagarens minne.
• Både bas- och rover-mottagare måste ha v4.61 firmware eller senare installerat för att kunna spåra
QZSS-satelliter i en RTK-mätning.
Spåra BeiDou-satelliter
För mätningar i realtid där basdatan inkluderar observationer från BeiDou-satelliter ska man markera
kryssrutan BeiDou. Detta ställer in rovermottagaren att spåra BeiDou-satelliter för att matcha det som
basstationens mottagare spårar.
Man kan använda den här inställningen för att spåra BeiDou-satelliter vid rovern även om basmottagaren inte
gör det.
För efterbehandlade mätningar där bas- och rover-mottagaren kan spåra BeiDou-signaler ska man markera
kryssrutan BeiDou om man vill logga observationerna från BeiDou-satelliter. Detta ställer in
GNSS-mottagaren att spåra BeiDou-signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
Noteringar
• BeiDou stöds nu som standard i mottagarna R10 och R8-4 och som ett alternativ i mottagarna R6-4
och R4-3.
• BeiDou-satelliter kan endast utnyttjas i RTK-mätingar om man använder en mottagare som har
version 4.80 eller senare av den fasta programvaran. Trots att det gick att spåra BeiDou-satelliter i
tidigare versioner rekommenderar Trimble att man för efterbehandlade mätningar även använder en
mottagare som har version 4.80 eller senare av den fasta programvaran.
• För att använda BeiDou i en RTK-mätning måste man använda CMRx som korrektionsformat.
• För att använda BeiDou i en RTCM RTK-mätning ska man välja korrektionsformatet RTCM RTK.
Basmottagare måste skicka data i formatet RTCM RTK 3.2 (MSM).
• I en loggmätning (Fast Statisk, PPK, RTK och loggning) kan BeiDou endast användas om man loggar
till mottagaren.
• Eftersom BeiDou spårning är ett stödsystem till GPS måste åtminstone tre GPS SV för att man ska
kunna använda BeiDou SV i en RTK-mätning eller en efterbehandlad mätning.
• När BeiDou är aktiverat i en SBAS differentialmätning används BeiDou SV för att förstärka
lösningen om det finns korrektioner.
Tilt
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Välj optionen Tilt när du använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor. Efter att du har definierat en
profil för en Detaljpunkt, Snabbpunkt eller Kompenserad punkt blir optionerna Tiltvarningar och Tilt
auto-mätning tillgängliga. Och efter att ha definierat en profil för Observerad passpunkt eller Kontinuerliga
punkter blir optionen Tiltvarningar tillgänglig.
Notering - Mätmetoden Kompenserad punkt finns inte tillgänglig i skärmen Mät om option Tilt av avslagen.
xFill teknologi
xFill använder en teknik med ett världsomfattande nätverk av Trimbles referensstationer för att överlappa
kommunikationsavbrott av satellitlevererad korrektionsdata.
Välj optionen xFill när du använder en GNSS-mottagare som stöder xFill. Denna option gör det möjligt att
fortsätta en mätning trots att basdatan ligger nere i upp till 5 minuter. Var medveten om att lösningens
precision försämras under avbrottstiden.
xFill-korrektioner är baserade på en global modell anpassad till WGS84. Korrektionerna används när
RTK-radiolänken från basstationen är bruten. För att nå optimal positioneringsprestanda med xFill ska man
använda basstationens koordinater som ligger så nära som möjligt riktiga WGS84-koordinater för
basstationspunkten.
Om xFill inte är klar ser ikonen i statusfältet ut så här:
skärmen Radio-optioner och ikonen ändrar utseende till
över och statusfältets ikon ändras till
statusfältets ikon blir återigen

. När xFill är klar visas meddelandet "xFill klar" på
. Om man tappar RTK-korrektioner tar xFill

. När man återfår RTK-mottagning växlar läget tillbaka till RTK och

.

Noteringar
• För att kunna använda optionen måste din GNSS-mottagare stöda xFill.
• xFill är inte tillgänglig om man valt OmniSTAR.
• Om man använder xFill och versionen av mottagarens fasta programvara är äldre än 4.80 måste
WGS84-koordinater för RTK-basen ha en noggrannhet inom 1 meter av den korrekta
WGS84-koordinaten för den baspunkten. När man i Trimble Access upprättar en basstation i fält med
tangenten Här kan man uppnå den noggrannhet som krävs för basens koordinater bara när positionen
förstärks med SBAS. Om man använder xFill med nätverket RTK, t.ex. VRS, bör abonnenter
kontrollera med nätverksadministratören att nätverket ger baskoordinater och korrektionsdata i en
global referensram anpassad till ITRF2008 eller WGS84.
• När man mäter en punkt i xFill kan precisionerna inte konvergera förrän xFill börjar använda
korrektionstjänsten RTX. Innan dess är den bästa positionen från den enkela mätning i början av
mätningstiden. Av den anledningen blir alla punkter mätta med xFill godkända efter 1 sekund.
Inställningar för Ockupationstiden och Antal mätningar i Optioner åsidosätts och istället gäller regeln
1 sekund när man befinner sig i läget xFill.
• Trimble Access fortsätter lagra RTK-vektorer och alla punkter mäts relativt samma
RTK-koordinatsystem.
• xFill är endast tillgängligt i områden som omfattas av sändningssatelliten. För mer information se:
www.trimble.com
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• När man använder xFill visar skärmen RTX status namnet på nuvarande Korrektionssatellit. För att
välja en annan satellit ska man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan.
Alternativt kan man välja Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska
användas. Ändringar som görs i inställningar används nästa gång du startar en mätning. Man kan när
som helst ändra korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar
korrektionssatelliten.

Basoptioner
Notering - Skärmen Basoptioner är inte tillgänglig om du satt Sändningsformatet till FKP, VRS,
Multistation, RTCM3Net, eller RTX som mätningstyp för RTK. Detta gäller även om du satt
Sändningsformatet till SBAS eller OmniSTAR som mätningstyp för RT Differentiell i skärmen för
Roveroptioner.
Mätningstyp
Välj den typ du valde i fältet Mätningstyp på skärmen Roveroptioner.
GPS L2C
För mätningar i realtid där basmottagaren och all rovermottagare som skall ta emot data från den
basmottagaren kan följa den civila L2-signalen, välj kryssrutan för GPS L2C . Detta ställer in bas
GPS-mottagaren så att den följa den civila signalen på L2 GPS-frekvensen och skickar de
L2C-observationerna till roverenheterna.
Att följa GLONASS
För mätningar i realtid där basmottagaren och rovermottagarna som skall ta emot basdata från den
basmottagaren kan följa GLONASS-signalen, välj kryssrutan för GLONASS on du önskar använda
GLONASS-observationerna. Detta ställer in bas-GNSS-mottagaren för att följa GLONASS-signalerna och
för att skicka de GLONASS-observationerna till roverenheterna.
För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan följa GLONASS signaler, klicka
i GLONASS check boxen om du vill använda GLONASS observationer. Detta ställer in mottagaren att ta emot
GLONASS signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
L5
För mätningar i realtid där basmottagaren och alla rovermottagare som ska ta emot data från den
basmottagaren kan spåra L5-signaler, välj kryssrutan för L5 . Detta ställer in GNSS-basmottagaren så att den
spårar L5-signaler och skickar L5-observationerna till roverenheterna om sändningsformatet är satt till
CMRx eller RTCM RTK 3.2 (MSM).
Spåra Galileo testsatelliter
För mätningar i realtid där basmottagaren och rovermottagarna som ska ta emot basdata från den
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basmottagaren kan spåra Galileo-testsignaler, markera kryssrutan för Galileo om du önskar använda
observationerna från Galileos testsatelliter. Detta ställer in GNSS-basmottagaren för att spåra
Galileo-signalerna och skicka observationerna från Galileos testsatelliter till roverenheterna om
sändningsformatet är satt till CMRx. eller RTCM RTK 3.2 (MSM).
För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan spåra Galileos testsignaler,
markera kryssrutan Galileo om du vill använda observationerna från Galileos testsignaler. Detta ställer in
mottagaren att spåra Galileos testsignaler och inkludera dessa i den loggade datan.
Noteringar
• Man kan endast logga datan från Galileos testsatelliter till mottagarens minne.
• Om du aktiverar Galileo-tracking kommer de bästa satelliterna användas för lösningen. Var
medveten om att när Galileo-systemet är under valideringsfasen i omloppsbanan kan spårningen av
testsatelliterna emellanåt vara försämrad.
Spåra QZSS-satelliter
För mätningar i realtid där basmottagaren och rovermottagarna tar emot basdata från den basmottagaren kan
spåra QZSS-signaler, välj kryssrutan för QZSS om du önskar använda observationerna från QZSS-satelliter.
Detta ställer in bas-GNSS-mottagaren för att spåra QZSS-signalerna och skicka observationerna från
Galileos testQZSS-satelliter till roverenheterna om sändningsformatet är satt till CMRx eller RTCM RTK 3.2
(MSM).
För efterbehandlade mätningar där basmottagaren och rover-mottagaren kan spåra QZSS-signaler, markera
kryssrutan QZSS om du vill använda observationerna från QZSS-satelliter. Detta ställer in mottagaren att
spåra QZSS-signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
För differentialmätningar i realtid där rovern kan spåra QZSS-signaler ska man välja SBAS i fältet
Sändningsformat och markera kryssrutan QZSS. Detta ställer in mottagaren att spåra QZSS-signaler. Om
man befinner sig inom ett giltigt QZSS differentiellt nätverk kan mottagaren även använda QZSS SBAS
differentialkorrektioner i differentialmätningen i realtid.
Noteringar
• Man kan endast logga data från QZSS-satelliter till mottagarens minne.
• Både bas- och rover-mottagare måste ha v4.61 firmware eller senare installerat för att kunna spåra
QZSS-satelliter i en RTK-mätning.
Spåra BeiDou satelliter
För mätningar i realtid där basdatan inkluderar observationer från BeiDou-satelliter ska man markera
kryssrutan BeiDou. Detta ställer in rovermottagaren att spåra BeiDou-satelliter för att matcha det som
basstationens mottagare spårar.
Man kan använda den här inställningen för att spåra BeiDou-satelliter vid rovern även om basmottagaren inte
gör det.
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För efterbehandlade mätningar där bas- och rover-mottagaren kan spåra BeiDou-signaler ska man markera
kryssrutan BeiDou om man vill logga observationerna från BeiDou-satelliter. Detta ställer in
GNSS-mottagaren att spåra BeiDou-signaler och inkludera dessa i den loggade datan.
Noteringar
• BeiDou stöds nu som standard i mottagarna R10 och R8-4 och som ett alternativ i mottagarna R6-4
och R4-3.
• BeiDou-satelliter kan endast utnyttjas i RTK-mätingar om man använder en mottagare som har
version 4.80 eller senare av den fasta programvaran. Trots att det gick att spåra BeiDou-satelliter i
tidigare versioner rekommenderar Trimble att man för efterbehandlade mätningar även använder en
mottagare som har version 4.80 eller senare av den fasta programvaran.
• För att använda BeiDou i en RTK-mätning måste man använda CMRx som korrektionsformat.
• För att använda BeiDou i en RTCM RTK-mätning ska man välja korrektionsformatet RTCM RTK.
Basmottagare måste skicka data i formatet RTCM RTK 3.2 (MSM).
• I en loggmätning (Fast Statisk, PPK, RTK och loggning) kan BeiDou endast användas om man loggar
till mottagaren.
• Eftersom BeiDou spårning är ett stödsystem till GPS måste åtminstone tre GPS SV för att man ska
kunna använda BeiDou SV i en RTK-mätning eller en efterbehandlad mätning.
• När BeiDou är aktiverat i en SBAS differentialmätning används BeiDou SV för att förstärka
lösningen om det finns korrektioner.

Optioner för Datalänk
Generell Mätning ger en kinematisk realtids mätprofil. Kinematiska mätningar i realtid använder en datalänk
för att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Därefter beräknar rovern positionen
i realtid.
Följande typer av datalänkar kan konfigureras:
Välj

Om du använder

Radio

en inbyggd eller extern radio

Uppringning

ett extern modem med uppringd anslutning eller Trimble med
inbyggd GSM / mobil Internet-modul med en uppringd mätning.

Internet-anslutning

en Internet-anslutning med extern modem, eller en Trimble med
inbyggd GSM / mobil Internet-modul med en Internet-mätning.

För ytterligare
information, se:
Konfigurera en
Radio Datalänk
Konfigurera en
Uppringd
Datalänk
Konfigurera en
Internet
Datalänk

Optioner Mätmetoder
Som en del i konfigurationen av mätprofilen för en GNSS-mätning kan man ange parametrar för den
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mätmetod som kommer användas i mätningen.
Stegningsvärde för Automatisk punkt
Anger stegningsvärdet för automatisk punktnumrering. Grundvärdet är 1 men du kan använda större
stegningsvärden samt negativa stegningar.
Kvalitetskontroll
Du kan lagra kvalitetsinformation för varje punktmätning, dock inte för kompenserade punkter. Beroende på
mätningstyp kan optioner innehålla QC1, QC1 och QC1
QC1: DOP och Tid
Antalet satelliter (minimiantal för ockupationstiden och antal vid lagringstillfället), Flagga för Relativ DOP
(Endast för äldre firmware som producerade RDOP vid statisk mätning), DOP Maximum (Största DOP värde
för observationstiden.), DOP vid tidpunkten för punktlagring, RMS (Endast för äldre system. Anges i
millicykler och avser värdet omedelbart före stillastående för att visa rovermiljö. Gäller inte en konvergerad
statisk avläsning), Antal GPS-positioner som användes för observationen avser antal observerade epoker
inom precisionstoleransen, Fälten Horisontell standardavvikelse och vertikal standardavvikelse används inte
(satta till null), Start GPS-vecka (Den GPS-vecka då mätningen startades), Start GPS-tid i sekunder (Den
GPS-sekund för veckan då Mätningen startades), Slut GPS-vecka (GPS-veckan när punkten lagrades), Slut
GPS-tid i sekunder (GPS-sekunden för veckan när punkten lagrades), Monitorns status (används inte, sätts
till null eller ej synlig), RTSM Age (Ålder för använda korrektioner i RTK-lösningen), Varningar som
utfärdades under observationen eller som var verksamma när punkten lagrades.
QC2: Varians- / Kovariansmatris för RTK-lösningen
Skalning av fel (I gamla system divideras kovariansmatrisen med PDOP för att konvertera DOP-värden till
precisioner), VCV xx, VCV yy, VCV zz (Varians/Covarins-matrisens a-posteriori varianser från den lagrade
positionen för RTK-lösingen (VCV betecknar Varians CoVarians), VCV xy, VCV xz, VCV yz (A-posteriori
covarianser som visar hur avvikelserna i respektive koordinatvärden samvarierar), Enhetsvarians (Avser
mätseriens standardosäkerhet. Sätts alltid sätts till 1.0 för HD-GNSS. Finns inte i några äldre system).
Samtliga värden anges på nivån 1-sigma.
QC3: Felellips av RTK-lösning
Detta beräknas på det lokala tangentplanet direkt från VCV-värden med standard räkneformler. Sigma norr
(standardavvikelsen för norr-komponenten), Sigma öst (standardavvikelsen för öst-komponenten), Sigma
upp (standardavvikelsen för höjd-komponenten), Kovarians öst-nord (mäter korrelationen mellan den östliga
och den nordliga avvikelsen), Semi major axis (Längden av felellipsens halva lillaxel i meter,) Semi minor
axis (Längden av felellipsens halva storaxel i meter), Orientation from north (Felellipsens vridning i
förhållande till norr), Enhetsvarians av lösningen. Alla värden anges i meter på 1-sigma nivå.
Autolagra punkt
Markera kryssrutan Autolagra punkt för att automatiskt lagra punkten när förinställd Ockupationstid och
precision har uppnåtts.
Denna kryssruta finns inte i optionerna för Snabbpunktsmätning eftersom snabbpunkter alltid lagras
automatiskt.
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Ockupationstid och Antal mätningar
Ockupationstiden och Antal mätningar definierar tillsammans tiden som mottagaren är statisk under mätning
av en punkt. Kriterierna för bägge måste uppfyllas innan punkten kan sparas. Ockupationstiden definierar
längden i tid för ockupationen. Antal mätningar definierar antalet godkända sekventiella
GNSS-mätningsepoker, som uppfyller för den konfigurerade precisionstoleransen som måste ske under
ockupationen tiden. När kriterierna för Ockupationstiden och Antal mätningar har uppfyllts blir Lagra
tillgängligt. Alternativt, om Autolagra punkt är aktiverat så lagras punkten automatiskt.
Notering - För kompenserade punkter och observerade kontrollpunkter som mätts under en RTK-mätning
måste de horisontella och vertikala precisionerna uppfyllas innan punkten kan lagras.
Om en punkt lagras manuellt när inte precisionstoleranserna är uppfyllda kommer antalet mätningar som har
uppfyllt precisionskriteriet vara noll. Det är detta som visas i punktregistrering i Granska Jobb.
Kravet att sekventiella epoker som uppfyller precisionkriteriet innebär att ockupationens räknare återställs om
precisionen överskrider toleranserna någon gång under ockupationen.
I en RTK-mätning konvergerar RTK-motorn i GNSS-mottagaren under ockupationen mot en lösning och
det är denna konvergerade lösning som sparas i jobbfilen i Generell Mätning när punkten lagras.
I en FastStatik-mäting räcker de förinställda mätningstiderna för de flesta användare. Om du vill ändra en
mätningsstid ska du välj en inställning i enlighet med antalet satelliter som följs av mottagaren. Kom ihåg att
båda mottagarna måste samtidigt följa samma satellit för att insamlad data ska vara användbar. Använd
mobiltelefon eller walkie-talkie för att konfirmera att båda mottagarna spårar samma satelliter.
Notering - En ändring av ockupationstiderna påverkar direkt resultatet av en FastStatic-mätning. Ändringar
bör öka denna tid snarare än minska den. Om du inte registrerar tillräckligt mycket data går punkter eventuellt
inte att efterbehandla.
Auto tolerans
I en RTK-mätning, beräknar programvaran horisontella och vertikala precisionstoleranser som uppfyller
GNSS-mottagarens RTK-specifikationer för den balinjelängd du mäter när du väljer kryssrutan för
Autom.tolerans . Rensa i denna kryssruta om du önskar mata in egna precisionstoleranser.
När Lagra endast RTK Initierad är aktiverad kan endast Initierade RTK-lösningar som är inom
precisionstoleranserna lagras. Inte Initierade lösningar som är inom precisionstoleranserna kan inte lagras.
När Lagra endast RTK Initierad inte är aktiverad kan lösningar för både RTK Initierade och Inte Initierade
som är inom precisionstoleranserna lagras.
Tips - När man mäter en Snabbpunkt samlar Generell Mätning endast in en epok med data när de förinställda
precisionerna har uppnåtts. Idealiskt bär därför grundinställningen för precisionsvärdena vara högre än för
andra punktmätningstyper.
Tiltinställningar
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När man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor kan man välja:
• Tilt auto-mätning för att auto-mäta punkter när stången är inom angiven Tilt tolerans.
• Tiltvarningar för att varna när stången är utanför angiven Tilt tolerans.
Tips - För att aktivera de här optionerna välj Mätprofiler / Rover-optioner och välj därefter Tilt.
Auto exkludera
Välj Auto exkludera för att exkludera och starta om mätprocessen. När man har valt denna option exkluderas
punkter uppmätta med en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor vilken känner av överskriden tiltning,
eller för samtliga mottagare - överskriden rörelse, under mätprocessen och mätprocessen startas om.
Attributmarkör
Denna kryssruta visas endast i optionerna för Snabbpunkt. Markera rutan för att granska koder/attribut för
punkten när den lagrats.
HDR
Den här kryssrutan syns bara om du använder en V10-fotorover. För ytterligare information se
HDR-bildbehandling.
Lagra låg latens positioner
Denna kryssruta visas endast i optionerna för mätmetoden Kontinuerlig detaljmätning.
När man väljer kryssrutan för Lagra låg latens positioner görs mätningarna av mottagaren i läget låg latens.
Låg latens är lämpligt att använda vid kontinuerlig detaljmätning med avståndsbaserade toleranser.
När Lagra låg latens positioner inte är aktiverad är mätningar från mottagaren synkroniserade på epoken
vilket resulterar i något mer noggranna positioner och är lämpligare när man använder kontinuerlig
detaljmätning med tidsbaserade toleranser.
Tips - Om man använder Kontinuerlig detaljmätning som ett statiskt test för att kontrollera kvaliteten på de
mätta positionerna säkerställ att Lagra låg latens positioner inte är aktiverad.

PP-initieringstider
Om du har konfigurerat en PP Kinematisk mätningstyp visas skärmen PP-initieringstid i listan för
mätprofilinställningar.
Välj mätprofiloptionen för PP-initieringstid för att definiera initieringstider. Generellt är
standardinställningar lämpliga.
Notering - I en efterbehandlad mätning ska man samla tillräckligt med data vid initieringen så att processorn
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kan behandla den. Följande tabell visar rekommenderade tider.
Initieringsmetod
4 SF 5 SF 6+ SF
L1/L2 direkt (OTF) initiering N/A 15 min 8 min
Känd punkt-initiering
minst fyra epoker
Varning - En reduktion av dessa tider kan negativt påverka resultatet av en efterbehandlad mätning. Öka
dessa tider hellre än att minska dem.
Antalet satelliter som krävs beror på om man endast använder GPS-satelliter, eller en kombination av GPSoch GLONASS-satelliter. Följande tabell ger en sammanfattning av kraven.
Noteringar
• Notering - Galileos testsatelliter har spårats men används inte för initiering.
• QZSS-systemet fungerar i samma tidsbas som GPS och är därför inkluderade i räknarna som en
annan GPS-satellit.
Minsta antal L1/L2-satelliter som krävs för OTF (On-The-Fly) initiering
Satellitsystem
Endast GPS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
Endast GLONASS

GPS

GLONASS
0
2
3
4

5
4
3
2
Gäller
Gäller ej
ej

Notering - Det går inte att initiera om PDOP är större än 20.
Efter initiering, kan ett läge bestämmas och initieringen kan bibehållas med en satellit mindre en antalet som
krävs för initiering. Om antalet satelliter faller under detta tal, måste mätningen initieras igen.
Följande tabell ger en sammanfattning av kraven.
Minsta antal L1/L2-satelliter som krävs för att bibehålla initiering och producera positioner
Satellitsystem
Endast GPS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
Endast GLONASS

GPS

GLONASS
4
0
4
1
3
2
2
3
1
4
Gäller Gäller ej
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ej
Efter initiering ändras mätningsläget från Inte initierad till Initierad. Läget förblir Initierad om mottagaren
kontinuerligt följer minimumantalet satelliter. Om läget ändras till Inte initierad måste mätningen startas om.

Att sätta upp utrustningen för en Rover-mottagare
Detta avsnitt visar hur man sätter ihop hårdvaran vid rover-mottagaren för en realttids- och efterbehandlad
kinematisk (PP kinematisk) mätning. Det beskriver stegen för en Trimble integrerad GNSS-mottagare.
För att sätta upp en Trimble GNSS-mottagare som en rover-mottagare:
1. Montera mottagaren på en mätstångstång. Ström till mottagaren levereras av det interna batteriet i
mottagaren.
2. Anslut kontrollenheten till hållaren. Se: Översikt Trimble CU-kontrollenheter
3. Montera kontrollenhetshållaren på mätstången.
4. Sätt på mottagaren.
5. Sätt på kontrollenheten.
Notering - Vid en efterbehandlad mätning kan det hjälpa att använda ett tvåfotsstativ för att hålla
mätstången stabil medan mätningar tas.
För att konfigurera rovermottagaren i Trimble Access se Roveroptioner.

Att mäta antennhöjder
Diagrammet visar hur man mäter höjden på en antenn som är monterad på en mätstång när Mät till- fältet är
inställt till Antennbotten eller Antennfästets botten . Med en mätstång med fast höjd, är höjden ett
konstantvärde.
Antennen Zephyr
Hänvisa till följande diagram där (1) är Zephyr-antennen, (2) är den korrigerade höjden till APC och (3) är
den okorrigerade höjden.
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Om denna antenn monteras på ett trefotsstativ, mät höjden till överkant av spåret på antennens sida. Se
diagrammet nedan.
Antennen Zephyr Geodetic
Om denna antenn monteras på ett trefotsstativ, mät höjden till underkant av spåret på antennens sida.
Trimble integrerad GNSS-mottsagare
Hänvisa till följande diagram där (1) är Trimble GNSS-mottagaren, (2) är den korrigerade höjden till och and
(3) är den okorrigerade höjden på 1,80 m.

Om denna mottagare monteras på ett trefotsstativ, mät höjden till undersidan av spåret mellan antennans gråa
bas och vita topp, och välj Mitt på stötdämparen i Mät till -fältet.
Tips - Om Du använder ett trefotsstativ med fast höjd kan du mäta höjden till antennhusbotten och välja
Antennfästets botten i Mät till- fältet..
Mikrocentrerad L1/L2 antenn
Hänvisa till följande diagram där (1) är den Mikrocentrerada antennen, (2) är den korrigerade höjden till APC
och (3) är den okorrigerade höjden.

Om denna antenn monteras på ett trefotsstativ, mät höjden till undersidan av plasthuset. Mata in detta värde i
Antennhöjd- fältet och ställ in Mät till- fältet till Antennbotten .
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Antennen Tornado
Hänvisa till följande diagram där (1) är Tornado-antennen, (2) är den korrigerade höjden till APC och (3) är
den okorrigerade höjden.

Om antennen monteras på ett trefotsstativ, mät höjden till skarven mellan den gråa och vita plasten på
antennen.
Trimble Geo7X och Trimble GeoXR
Se följande diagram där (1) mottagarens undersida (2) den elektriska fasens mittpunkt och (3) är APC.

När man använder Geo7X/GeoXR fastsatt på en stav ska man välja Undersidan av stavens fäste som metoden
Mäta till.
Notering - Om Geo7X/GeoXR är fäst på en version 1 stav är avstånden från undersidan på stavens fäste till
APC (3) is 0.095 m. Fäst på en version 2 stav är avstånden från undersidan på stavens fäste till APC (3) is
0.128 m.
Trimble R10-mottagare
Se följande diagram där (1) är Trimble R10-mottagare, (2) är antennfästets nederkant, (3) snabbkopplingens
nederkant, (4) den korrigerade höjden till APC från stångens nederkant.
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Diagrammet visar hur man mäter höjden på en Trimble R10-mottagare med ett reglage på R10 när den är
monterad på ett trefotsstativ.
Se följande diagram där (1) är Trimble R10-mottagare, (2) är R10-reglaget, (3) är den korrigerade höjden till
APC från marken och (4) är den okorrigerade höjden.
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Jordplan
Se nästa avsnitt om Du använder ett jordplan.
Att mäta en antenns höjd när Du använder ett jordplan
Om den Mikrocentrerad antennen (eller en kompakt L1/L2 antenn) har ett jordplan, mät till undersidan av
spåret i jordplanet.
Referera till följande diagram där (1) är den Microcentrerade L1/L2 antennen, (2) är markplanet, (3) är
undersidan av spåret och (4) är ovansidan av spåret.
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Tips - Mät höjden till tre olika spår i planets ytterkant. Registrera sedan medelvärdet som den okorrigerade
antennhöjden.

Antenn.ini-fil
Generell Mätning inkluderar en integrerad Antenna.ini-fil som innehåller en lista av antenner som Du kan
välja från när Du skapar en mätprofil. Du kan inte redigera denna lista i Generell Mätning. Om Du vill göra
listan kortare eller lägga till en ny antenntyp, kan Du redigera eller överföra en ny Antenna.ini-fil.
Använd en texteditor som Microsoft Notepad för att redigera antenna.ini-filen. Redigera Generell Mätninggruppen och överför den nya Antenna.ini-filen till Generell Mätning med hjälp av Trimbles Data
Transfer-program.
Notering - När Du överför en Antenna.ini-fil, överskriver den en befintlig fil med det namnet. Informationen
i denna fil används även framför den antenninformation som finns inbyggd i Generell Mätning.

Sätta upp basmottagaren
Notering - Det här avsnittet avser om du vill sätta up din egna mottagare som basmottagare.
Detta avsnitt berör följande ämnen:
Basstationskoordinater
Att sätta upp utrustningen för en realtidsmätning
Att sätta upp utrustningen för en efterbehandlad mätning
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Att sätta upp utrustningen för en realtids- och efterbehandlad mätning
Att starta en basmätning
Att avsluta en basmätning
Se Basoptioner och Radio för GNSS-mätningar för att konfigurera basmottagaren i programmet Trimble
Access.
Basstationskoordinater
När Du sätter upp en bas, är det viktigt att känna till WGS84-koordinaterna för punkten så noggrant som
möjligt.
Notering - Varje 10 meters fel i en basstations koordinater kan ge upphov till ett 1 ppm skalfel på varje
inmätt baslinje.
Följande erkända metoder, listade i fallande ordning när det gäller noggrannhet, används för att bestämma
basstationens WGS-84-koordinater:
• Publicerade eller noggrant bestämda koordinater.
• Koordinater som beräknats från publicerade eller noggrant bestämda koordinater.
• Koordinater erhållna med hjälp av en tillförlitlig differentiell sändning (RTCM) baserade på
publicerade eller noggrant bestämda koordinater.
• En SBAS-position som genererats av mottagaren. Använd denna metod om det inte finns några
utgångspunkter och Du har en mottagare som följer SBAS-satelliter.
• En autonom position som genererats av mottagaren - använd denna metod för realtidsmätningar där
ingea utgångspunkter finns. Trimble rekommenderar på det bestämdaste att Du passar in jobb som
startats med denna metod på ett minimum av fyra lokala inpassningspunkter.
Tips - I USA, kan NAD83 geodetiska koordinater betraktas som varande likvärdiga med
WGS-84-koordinater.
Notering - Om de inmatade WGS-84-koordinaterna skiljer sig från den aktuella autonoma positionen som
genererades av mottagaren med mer än 300 m, visas ett varningsmeddelande.
För ytterligare information om inmatning av basstationskoordinater, se Att starta en basmätning .
Mätningsintegritet
För att bevara integriteten hos en GNSS-mätning, tänk på följande:
• När Du startar påföljande basmottagare för ett visst jobb, se till att varje ny baskoordinat uttrycks i
samma termer som de ursprungliga baskoordinaterna.
Notering - Inom ett jobb, använd endast en autonom position för att starta första basmottagaren. En autonom
position är likvärdig med en antagen koordinat i en konventionell mätning.
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• Koordinater publicerade av en tillförlitlig källa och koordinater fastställda via kontrollmätningar bör
ligga i samma system.
• Om påföljande baskoordinater inte uttrycks i samma termer, betrakta observationer från varje bas som
ett enskilt jobb. Varje jobb behöver en separat inpassning.
• Eftersom inmätta kinematiska punkter i realtid lagras som vektorer från basstationen och inte som
absoluta positioner, måste mätningens ursprung vara en absolut WGS-84-position som vektorerna
strålar utifrån. Om andra basstationer sedan ställs upp på punkter som mätts från den ursprungliga
basstationen, är alla vektorer resolverade tillbaka till den ursprungliga basstationen.
• Det är möjligt att starta basen på vilken som helst sorts koordinater, t.ex. plan- eller lokala ellipsoida
koordinater. Dock, i en realtidsmätning, måste Generell Mätning lagra en WGS-84-position för
basen när en rover-mätning har påbörjats. Det är denna position som hålls fixerad som nätverkets
origo.
När Du startar en rover-mätning, jämför Generell Mätning WGS-84-positionen som skickas ut av
basmottagaren med punkter som redan finns i databasen. Om en sändningspunkt har samma namn
som en punkt i databasen, men olika koordinater, använder Generell Mätning de koordinater som
finns i databasen. Dessa koordinater matades in eller överfördes av dig, varför den förutsätter att Du
vill använda dem.
Om en punkt i databasen har samma namn som den som basen skickar ut, men koordinaterna är
X,Y,Z eller lokala LLH snarare än WGS-84-koordinater, konverterar Generell Mätning denna punkt
till WGS-84-koordinater med hjälp av den aktuella datumtransformationen och projektionen.
Därefter använder den dessa som baskoordinaterna. Om ingen datumtransformation och projektion är
definierade, lagras den utsända WGS-84-punkten automatiskt och används som basen.
Följande diagram visar en mätning med hjälp av två basstationer.

I denna mätning, mättes Basstation 2 först som en roving-punkt från Basstation 1.
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Notering - Basstationer 1 och 2 måste vara sammanlänkade via en inmätt baslinje, och Basstation 2 måste
startas med samma namn som den hade när den mättes som en roving-punkt från Basstation 1.
Att sätta upp utrustningen för en realtidsmätning
Detta avsnitt beskriver hur man sätter ihop hårdvarukomponterna vid basmottagaren för en kinematisk
mätning (RTK) i realtid eller en differentiell mätning (RT-differential) i realtid.
Att använda en Trimble GNSS-mottagare.
För att sätta upp en basmottagare för en realtidsmätning med en Trimble GNSS-mottagare.:
1. Ställ Zephyr-antennen ovanför mätpunkten med hjälp av ett trebent stativ, en trefot och en
trefotsadapter.
2. Använd stativklämman för att hänga upp GNSS-mottagaren på trefotsstativet.
3. Anslut Zephyrantennen till GNSS-mottagarporten märkt med "GPS". Använd GNSS-antennkabeln.
Notering - Istället för att hänga upp mottagaren på trefotsstativet, kan Du placera mottagaren i dess
baslåda. Låt antennkabeln löpa från portalen på baslådans sida till antennen så att lådan kan förbli
stängd medan mottagaren används.
4. Sätt ihop och res radioantennen.
5. Anslut radioantennen till radion via kabeln som är ansluten till antennen.
6. Anslut radion till GNSS mottagarport 3.
♦ Om Du använder en Trimble-radio, använd den medföljande kabeln.
♦ Använd en passande kabel om Du använder en tredje parts radio.
Notering - För vissa tredje parts radioenheter krävs separat strömförsörjning.
Varning - Tvinga inte in stickkontakterna i mottagarportarna. Rikta upp den röda pricken på
stickkontakten mot den röda linjen på uttaget och för försiktigt in stickkontakten.
7. Om extern strömförsörjning erfordras, anslut strömförsörjningen med en 0-skals Lemo-anslutning
till port 2 eller port 3 på mottagaren.
8. Anslut kontrollenheten till GNSS-mottagarporten 1 med hjälp av 0-skals Lemo-till Hirose-kabeln.
9. Sätt på kontrollenheten. Följ därefter instruktionerna i Att starta en basmätning .
Att sätta upp utrustningen för en efterbehandlad mätning
Detta avsnitt visar hur man sätter ihop hårdvarukomponenterna vid basmottagaren för en efterbehandlad
kinematisk- eller en FastStatic-mätning.
Att använda en Trimble GNSS-mottagare
Att sätta upp basmottagaren för en efterbehandlad mätning:
1. Ställ Zephyr-antennen över mätpunkten med hjälp av ett trebent stativ, trefot och en trefotsadapter.
2. Använd stativklämman för att hänga upp GNSS-mottagaren på trefotsstativet.
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3. Anslut Zephyrantennen till GNSS-mottagarporten märkt med "GPS". Använd GNSS-antennkabeln.
Notering - Istället för att hänga upp mottagaren på stativet, kan Du placera mottagaren i dess
baslåda. Låt antennkabeln löpa från portalen på baslådans sida till antennen så att lådan kan förbli
stängd medan mottagaren används.
Varning - Tvinga inte in stickkontakterna i mottagarportarna. Rikta upp den röda pricken på
stickkontakten mot den röda linjen på uttaget och för försiktigt in stickkontakten.
7. Om extern strömförsörjning erfordras, anslut strömförsörjningen med en 0-skals Lemo-anslutning
till port 2 eller port 3 på mottagaren.
8. Anslut kontrollenheten till GNSS-mottagarporten 1 med hjälp av 0-skals Lemo-till Hirose-kabeln.
9. Sätt på kontrollenheten. Följ därefter instruktionerna i Att starta en basmätning.
Att sätta upp utrustningen för en realtids- och efterbehandlad mätning
För att utföra en mätning som använder både realtids- och efterbehandlingstekniker, följ
ihopsättningsinstruktionerna för realtidsmätningar. Om mottagaren inte har minne (eller begränsat minne),
använd en kontrollenhet för att lagra rådata vid basmottagaren.
Starta en Basmätning
För att utföra en mätning med en fördefinierad mätprofil, se till att det önskade jobbet har öppnats. Titeln på
huvudmenyn bör vara namnet på det aktuella jobbet.
Från huvudmenyn, välj Mätning och välj en mätprofil från listan.
Menyn Mätning genereras. Den visar poster som är specifika till den valda mätprofilen och inkluderar
optionerna Starta basmottagare och mätning.
Varning - I en realtidsmätning, se till att radioantennen är ansluten till radion innan basmätningen påbörjas.
Radion skadas om den inte är det.
För att starta en basmätning:
1. Från menyn Mätning välj Starta basmottagare.
♦ Om kontrollenheten är ansluten till en mottagare som registrerade data, stannar
dataregistreringen.
♦ Om basmätningen kräver en internetuppkoppling och det inte redan finns någon ordnas en
anslutning.
♦ Första gången Du använder denna mätprofil, uppmanas Du att specificera utrustningen som
Du använder.
Programvaran anpassar den valda mätprofilen och ställer in parametrarna som är specifika för
hårdvaran.
Noteringar
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◊ För att korrigera ett fel vid anpassningen av en mätprofil, slutför processen först och
redigera profilen sedan.
◊ Använd en externradio vid basen även om det finns en internradion vid rovern för
Trimble GNSS-mottagare som inte har optionen UHR Transmit.
◊ Du kan använda en anpassad radio om radion som Du har inte finns på listan.
Starta bas -skärmen visas.
Notering - När Du påbörjar en mätning, ställer Generell Mätning automatiskt in den högsta möjliga
överföringshastigheten för kommunicering med den anslutna mottagaren.
2. Mata in basstationens namn och koordinater. Använd en av följande metoder:
♦ Om WGS84-koordinaterna är kända:
Gå till Punktnamn- fältet och mata in punktnamnet. Tryck på Skriv in.
I Mata in punkt- skärmen, sätt Metod- fältet till Inmatade koordinater . Kontrollera att
koordinatfälten är Latitud , Longitud , och Höjd (WGS84) . Om de inte är så, tryck Optioner
och ändra Koordinatvisning- inställningen till WGS84 . Mata in de kända
WGS84-koordinaterna för basstationen, och tryck på Lagra .
♦ Om plankoordinater är kända, och projektions- och datumtransformationsparametrarna är
definierade:
Gå till Punktnamn- fältet och mata in punktnamnet. Tryck på Skriv in. I Skriv in punktskärmen, ställ in Metod- fältet till Inmatade koordinater . Kontrollera att koordinatfälten är X
, Y , Z .Om de inte är detta, tryck på Optioner och ändra Koordinatvisnings- inställningen till
Plan .Mata in de kända plankoordinaterna för basstationen. Tryck sedan på Lagra.
♦ Om lokala geodetiska koordinater är kända och en datumtransformation är definierad:
Gå till fältet Punktnamn fältet och ange punktnamnet. Tryck på Skriv in.
Kontrollera i fönstret Skriv in punk att koordinatfälten är Latitud, Longitud, och Höjd (Lokal)
. Om inte, tryck på Optioner och ändra inställningen Visa Koordinattyp till Lokal. Mata in de
kända lokala koordinaterna för basstationen och tryck sedan på Lagra.
♦ Om koordinaterna för punkten inte är kända:
I en realtidsmätning, välj antingen den aktuella SBAS-positionen, eller den aktuella
autonoma positionen som erhölls från GNSS-mottagaren. Gå sedan till fältet Punktnamn
fältet och ange punktnamnet. Tryck på Skriv in för att komma till fönstret Skriv in punkt.
Tryck på Här och den aktuella positionen visas. Tryck på Lagra för att godkänna och lagra
denna position.
Notering - Om Du vill ha en SBAS-position, försäkra dig om att mottagaren följer en SBAS-satellit
genom att kontrollera att SBAS-ikonen visas på statusraden när Du trycker på Här. Mottagaren kan
ta upp till 120 sekunder att låsa på SBAS. Alternativt, kontrollera Observationsklass- fältet innan Du
startar basen.
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Varning - Inom ett jobb, använd endast en autonom position ( Här -skärmtangenten) för att starta
första basmottagaren.
Noteringar
♦ - Om Du utför en realtidsmätning med RTCM-korrektioner och Du använder en
baspunktnamn som är längre än åtta tecken, förkortas namnet till åtta tecken när den sänds ut.
♦ - Om Du utför en mätning i realtid med RTCM 3.0-korrektioner, måste Du använda ett
baspunktnamn (med versaler) som finns inom räckvidden RTCM0000 till RTCM4095.
3. Observationsklass- fältet visar baspunktens observationsklass. För ytterligare information, se Att
lagra GNSS-punkter.
4. Mata in värden i Kod- (valfritt) och Antennhöjd- fälten.
5. Se till att Mät till- fältet är rätt ifyllt.
6. I Stationsindex- fältet, mata in ett värde.
Detta värde skickas ut i korrektionsmeddelandet. och måste befinna sig inom intervallet 0-31.
Tips - Tryck på Avsöka för att visa en lista med andra basstationer som arbetar på den frekvens Du
använder. Listan visar stationsindexnumren till de andra baserna samt dessa basers tillförlitlighet. Välj
ett annat stationsindexnummer än de som visas.
7. Om mottagaren som Du använder stödjer överföringsfördröjningar, visas Överföringsfördröjningfältet. Välj ett värde beroende på hur många basstationer Du ämnar använda. För ytterligare
information om överföringsfördröjningar, se Att arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens .
8. Tryck på Starta.
Basmottagaren börjar spela in data och sända korrektioner i samma format som valts i mätprofilen.
9. Gör ett av följande:
♦ Om Du utför en mätning i realtid, visas följande meddelande:
Bas startades
Koppla bort kontrollenheten från mottagaren
Koppla bort kontrollenheten från basmottagaren men stäng inte av mottagaren. Du kan nu
sätta upp rover-mottagaren.
Notering - För en realtidsmätning, kontrollera att radion fungerar innan Du lämnar
utrustningen. Data-kontrollampan skall blinka.
♦ Om man registrerar data i kontrollenheten och/eller laddar upp korrektioner till en server
visas skärmen Bas. Den visar vilken punkt som mäts och tiden som åtgått sedan
dataregistreringen påbörjades. Låt Trimble-kontrollenheten vara ansluten till basmottagaren
och sätt upp rovern med hjälp av en annan Trimble-kontrollenheten.
♦ Om man använder basen som en internet-server visas skärmen Bas och utöver ovanstående
visar den även den IP-adress som tilldelats basen samt antalet rovers som för tillfället är
anslutna till basen.
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Att avsluta en basmätning
När samtliga rover-mätningar med bas är avslutade ska du återvända till basen, ansluta kontrollenheten till
basmottagaren och därefter välja Mät / Avsluta GNSS-basmätning. Om kontrollenheten håller på att logga
basdata ska detta avslutas först genom att trycka på Avsluta på skärmen Bas.

Att arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens
I en RTK-mätning kan Du reducera effekterna av radiointerferens från andra basstationer som använder
samma frekvens genom att köra din basstation med en viss sändningsfördröjning. Detta låter dig arbeta med
flera basstationer på en frekvens. Den generella proceduren är som följer:
1. Kontrollera att Du har den rätta hårdvaran och hårda mjukvaran (firmware).
2. Ställ upp utrustningen och påbörja en mätning vid varje basstation genom att ange en en
sändningsfördröjning och ett stationsindexnummer.
3. Starta en rover-mätning och ange den bas som skall användas.
Krav på hårdvara och hård mjukvara (firmware)
För att arbeta med flera basstationer på en frekvens måste man använda mottagare som stöder
korrektionsformaten CMR+ eller CMRx.
Alla andra bas- och rover-mottagare måste vara GNSS-mottagare i Trimble R / 5000-serien.
Notering - Använd inte sändningsfördröjningar om Du ämnar använda repeatermodem.
Att starta basen med en sändningsfördröjning
När Du använder flera basstationer, ställer Du in sändningsfördröjningen för varje bas när Du påbörjar
basmätningen. Varje bas måste sända med en särskild sändningsfördröjning och särskilt indexnummer.
Stationsindexnumren låter dig välja den basstation som skall användas av rovern.
Notering - Det går endast att ställa in basradions sändingsfördröjning om man använder GNSS-mottagare i
Trimble R / 5000-serien.
När man utför mätningar med olika basstationer i ett jobb se till att basstationernas koordinater finns i samma
koordinatsystem och står i relation till varandra.
Innan Du startar basmottagaren, gör följande:
1. Välj korrektionsformatet CMR+ eller CMRx. Välj detta i mätprofilen för både basen och rovern.
2. Ställ in överföringshastigheten genom radion till minst 4800 baud.
Notering - Om Du använder en överföringshastighet av 4800 baud genom radion kan du endast använda två
basstationer på en frekvens. Öka överföringshastigheten genom radion om Du vill öka antalet basstationer på
en frekvens.
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Gör följande när Du starta basmätningen:
1. I Stationsindex- fältet, mata in ett värde inom intervallet 0-31. Detta nummer sänds ut i
korrektionsmeddelandet.
Tips - Du kan konfigurera normalvärdet för stationsindexnumret i mätprofilen. För ytterligare
information, hänvisas till Stationsindex.
2. Om den mottagare som Du använder stöjder sändingsfördröjningar, visas Sändningsfördröjningfältet. Välj ett värde, beroende på hur många basstationer Du vill använda. Se följande tabell.

Antalet basstationer

En
Två
Tre

Använd dessa
fördröjningar ( i ms) ...
Bas 1 Bas 2 Bas 3 Bas 4
0

-

-

-

0

500

-

-

0

350

700

-

Fyra

0
250 500 750
För ytterligare information om hur man startar basmätningen se Sätta upp basmottagaren.
För information om hur man startar rovern och hur man väljer det stationsindex som skall användas se Starta
Mätning.
Att byta baser under en rover-mätning i realtid
Om Du använder flera baser på samma frekvens, kan Du byta baser under rover-mätningen.
Gör följande för att byta baser:
• Från menyn Mätning välj Byt basmottagare.
Skärmen Välj basstation visas. Den visar alla basstationer som arbetar på den frekvens som du
använder. Listan visar stationsindexnumren för varje bas samt basens tillförlitlighet. Tryck på den bas
som du vill använda.
Notering - När Du byter till en annan bas, startar din direktmottagare (OTF) automatiskt initieringen.

Wide-Area RTK-mätning
Systemen Wide Area RTK (WA RTK), även kallad Network RTK består av ett distribuerat nätverk av
referensstationer som kommunicerar med en kontrollcenter för att beräkna GNSS-felkorrektioner över ett
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brett område. Realtidskorrektionsdata överförs via radio eller cellulärt modem till rover-mottagaren inom
nätverksområdet.
Systemet förbättrar tillförlitligheten och operationsräckvidden genom att markant reducera systemfel i
referensstationsdatan. Detta låter dig öka avståndet vid vilket rover-mottagaren kan placeras borta från de
fysiska referensstationerna samtidigt som det förbättrar direkta (on-the-fly) initieringstider.
Programvaran för Generell Mätning stödjer sändningsformat från följande WA RTK-lösningar:
• FKP (RTCM)
• Virtuell referensstation (VRS)
• RTCM3Net
För att använda ett WA RTK-system, kontrollera först att Du har den nödvändiga hårdvaran och hårda
mjukvaran.
Hårdvarukrav
Alla rover-mottagare måste ha hård mjukvara som stödjer WA RTK. För information om tillgänglighet,
kontrollera Trimbles webbplats eller din lokala återförsäljare.
Realtidskorrigeringsdata finns att hämta via radio eller cellulärt modem. För detaljer om leveransalternativ för
ditt system, kontakta din lokala återförsäljare.
Att konfigurera Mätprofilen
Innan Du börjar att använda en mätning som utnyttjar ett WA RTK-system, konfigurera RTK-mätprofilen.
För att välja ett WA RTK-sändningsformat:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn> / Rover-optioner.
2. I Sändningsformat- fältet, välj en av följande optioner från listan:
♦ FKP (RTCM)
♦ VRS (RTCM)
♦ VRS (CMR)
♦ RTCM3Net
För att lagra VRS-vektorer till närmaste PBS (fysiska referensstation) i VRS-nätverket, måste
VRS-systemet konfigureras för att matat ut PBS-informationen. Om VRS-systemet inte matar ut PBS-data,
måste VRS-data lagrars stom positioner.
För att välja en radiolösning:
1. Välj Rover datalänk i mätprofilen.
2. I Typ- fältet, välj din radio från listan.
Notering - Om Du använder en radio i ett VRS-system, måste Du välja en tvåvägsradio. Du kan inte
använda Trimbles interna 450MHz or 900MHz radioapparater.
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RTK vid anfordran
Om Du använder en Internetanslutning för att skicka RTK-data fran basen till rovern, kan Du använder
Generell Mätnings RTK på anfordran-funktion för att kontrollera mängden av data som skickas från
basmottagaren. Du kan endast begära att basstationen skicka data när Du behöver det. Detta reducerar
mängden av dat som tas emot av din mobiltelefon och kan eventuellt reducera kostnaderna från leverantören
av din mobila nätverksservice.
När RTK-mätningen körs via en Internetanslutning, kan Du komma åt RTK på anfordran -reglagen genom
att slå på
-ikonen i statusfältet.
När mätningen påbörjas, återgår Generell Mätning i standardvärde till Uppspelnings-

läge. När Du

finns i in Uppspelningsläge, flöder RTK-datan kontinuerligt.
Om Du slår på

-skärmtangenten, övergår din mätning till Puasläge och ingen data flöder. Generell

Mätning begär data från basstationen när initiering borttappas, elelr när Du väljer att mäta en punkt, eller när
Du påbörjar kontinuerlig detaljmätning, eller när Du använder utsättningsfunktionen. Så snart som mottagaren
har återfått initiering, begär Generell Mätning att basstationen slutar att flöda data.
Notering - När man är i läget Paus går det inta att mäta snabbpunkter eller snabba fasta punkter.
Om Du slår

-mjuktangenten kommer din mätning att övergå till Stoppläge och ingen RTK-data

flöder. Detta kan användas i situationer när Du inte önskar avsluta din mätning, men inte vill att mottagaren
förblir initierad tills du är beredd att starta mätningen igen.
Hårdvarukrav
RTK on Demand kräver en Internetanslutning vid både GNSS-basstationen och rovern. Detta innebär att man
kommer behöva två mobiletelefoner, antingen att telefonen har mobilt Internet eller är GSM-ansluten till
Internet med fjärranslutning. Antingen krävs det att Generell Mätning finns i både GNSS-basstationen och
rovern (detta innebär att Du kommer att behöva två Trimble kontrollenheter som kör programvaran Generell
Mätning), eller att Du måste vara ansluten till ett Trimble VRS 3 Net, Trimble GPSNet- eller
GPSBas-infrastruktursystem.

RTX
Du kan använda korrektionstjänsten Trimble RTX™ om du har en Trimble mottagare som stöder
RTX-abonnemang.
Trimble RTX är ett PPP-system (Precise Point Positioning) med hög noggrannhet som ger positionering på
centimeternivå i realtid utan behov av en RTK vid basstation eller ett VRS-nätverk.
Använd satellitlevererade eller Internet-levererade RTX-korrrektioner i öppna områden där det inte finns
några landbaserade korrektioner. RTX eliminerar behovet att, vid mätning över långa sträckor på en avlägsen
plats t.ex. rörledningar eller nyttjanderätt, kontinuerligt flytta basstationen eller, när man använder
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satellitlevererade korrektioner, bibehålla mobiltäckning.
I normala förhållanden är RTX konvergenstiden 30 minuter eller kortare vid statisk data. Konvergenstiden
varierar baserat på GNSS-konstellationen, nivå av flervägsfel, samt närheten till skymmande objekt, t.ex.
stora träd och byggnader.
RTX QuickStart möjliggör snabb återkonvergens på en tidigare undersökt punkt eller en känd uppmätt
passpunkt. RTX QuickStart konvergerar vanligtvis på mindre än 5 minuter.
Om du abonnerar på tjänsten Trimble Centerpoint RTX 1 minuts Initialisering och befinner dig inom
täckningsområdet, kommer positioneringsmetoden skifta från RTX till RTX-Fast när detta är tillgängligt.
Konvergeringtiden blir då kortare samtidigt som QuickStart inte längre är tillgängligt.
Utföra en RTX-mätning
1. Skapa en RTK-mätprofil och sätt sändningsformatet till RTX (SV) eller RTX (Internet).
2. Om du väljer RTX (Internet), markera den GNSS-kontakt du angav för Internet-tjänsten RTX.
Kryssrutan Använd RTX (TGIP) måste vara markerad för GNSS-kontakten. För ytterligare
information se Skapa en GNSS-kontakt för en Internet-datalänk.
3. Börja en mätning med denna mätprofil.
4. Välj tektonisk platta. Listan är filtrerad och visar endast de plattor som ligger närmast din position.
När RTX-signaler (SV) tas emot ändras radioikonen till en RTX-ikon
statusraden. Tryck på

och RTX visas i

för att se statusen för RTX.

När RTX-data levereras via Internet syns ikonen för nätverkskommunikation

.

Invänta konvergens. Konvergens kan under normala förhållanden ta 30 minuter.
3. När konvergens har uppnåtts kan du starta mätningen.
RTX Quickstart på en känd punkt
1. Gör något av följande:
♦ I en RTX-mätning (SV) ska du trycka på

för att öppna skärmen för RTX-status och tryck

därefter på QStart.
♦ I en RTX-mätning (Internet) ska du från Instrumentmenyn trycka på RTX-status och tryck
därefter på QStart.
2. Ställ in mottagaren på den kända punkten och ange därefter punktens information eller markera den
från listan.
Den kända punkten som används måste antingen vara en RTX-mätning, eller en punkt som efter att
nuvarande koordinatsystem och platskalibrering applicerats och RTX-RTK-offset tillämpats
kombinerats med en RTX-mätning. För mer information se Kombinera RTK och RTX i samma jobb.
3. Trycka på Starta. Startknappen syns bara när RTX-positioner beräknas.
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Invänta konvergens. Konvergeringstiden är normalt kortare än 5 minuter.
4. När meddelandet "Konvergens har uppnåtts" visas kan man starta mätningen.
Noteringar
• De angivna konvergenstiderna är bara ungefärliga. Konvergens kan ta längre tid i ogynnsamma
förhållanden.
• Även om RTX roverns lösningen har konvergerat behöver inte det betyda att den uppfyller
precisionstoleranserna för punktmätningen. Du kan behöva stanna kvar på en punkt för att uppnå de
angivna precisionstoleranserna eftersom RTX roverns lösningen bör konvergera ytterligare när rovern
är i statiskt läge. Precisioner för mätningar med tjänsten Trimble Center RTX är mycket känsliga för
rådande förhållanden som t.ex. flervägsfel, jonosfär scintillation, och särskilt troposfäriska
förhållanden och trädkronor.
• För att ändra precisionsnivån till en nivå inom vilken konvergens är acceptabelt ska du avmarkera
kryssrutan Auto tolerans i skärmen Rover-optioner och istället ange det värde du vill använda.
• Koordinater som mätts i mättningar med tjänsten Trimble CenterPoint RTX lagras i epoken
ITRF-2008 referensram 2005.0. När man börjar en RTX-mätning måste man först välja en tektonisk
platta, om man inte redan gjort det för det aktuella jobbet. Mottagaren använder den tektoniska plattan
för att beräkna epoken ITRF 2008, 2005.0-koordinater från ITRF 2008 nuvarande epokkoordinater
med RTX-nätverket som har de tektoniska plattornas rörelsemodell inbäddad i programmet.
• Man kan använda inpassning för att förfina transformationen mellan RTX-referensramen och det
lokal koordinatsystemet.
• QuickStart punkter måste kunna kombineras med RTX-data. I praktiken betyder det att punkten
tidigare har uppmätts med RTX-data, eller att det finns en RTX-RTK-offset i jobbet, eller så har
platsen kalibrerats med RTX-data.
• Om du har ett timabonnemang på korrektionstjänsten RTX visas meddelandet "Avsluta
RTX-tracking" när mätningen avslutas. Välj Ja för att inaktivera RTK SV tracking på mottagaren.
När du startar en ny mätning med tjänsten RTX behöver du invänta att lösningen åter konvergerar.
Om du vill starta en annan mätning inom en relativt kort tid efter det du avslutat nuvarande mätning
och inte vill vänta på att RTX-lösningen konvergerar ska du trycka på Nej. Nej innebär att ditt
RTX-abonnemang fortsätter använda tid trots att du gör en mätning. Däremot kommer nästa mätning
starta med en konvergerad lösning om RTX- och GNSS-tracking pågår mellan mätningarna. För
RTX-mätningar (Internet) med timabonnemang på korrektionstjänsten RTX slutar mjukvaran
använda tjänsten så fort mätningen avslutan eftersom Internet-anslutningen bryts automatiskt.
• För att använda RTX måste programvaran för Trimble R10-mottagaren vara version 4.83 eller
senare. Programvaran för Trimble NetR9 Geospatial-mottagaren måste vara version 4.92 eller senare.
• För att kunna bearbeta Trimble Access-jobbfiler innehållande RTX-data i Trimble Business Center
måste man ha version 2.95 (32-bit) eller 3.10 (64-bit) eller senare.
• Knappen Återställ på skärmen för satellitplotting i en RTX-mätning återställer SV-tracking samt
RTX-konvergens. Knappen Återställ på statusskärmen för RTX återställer RTX-konvergensen men
inte satellitspårningen.
• Skärmen RTX status visar namnet på nuvarande Korrektionssatellit. För att välja en annan satellit ska
man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan. Alternativt kan man välja
Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska användas. Ändringar som görs i
inställningar används nästa gång du startar en mätning. Man kan när som helst ändra
korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar korrektionssatelliten.
• Utgångsdatumet för RTX-abonnemanget visas på skärmen Instrument / Mottagarinställningar.
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• Ett RTX-timabonnemang har en giltighetsperiod inom vilken de inköpta timmarna måste förbrukas.
För mer information se www.trimble.com/positioning-services.
Kombinera RTK och RTX i samma jobb
• All GNSS-data i ett Trimble Access jobb måsta vara baserat på samma referensram. Detta är
referenssystemet från RTK-basstationer eller nätverks-RTK som används i jobbet.
Det enklaste sättet att kombinera RTK- och RTX-data i samma jobb är att göra en RTK-mätning i en
RTX-referensram vilket i Trimble Access är ITRF-2008 epok 2005.0. Det görs genom att sätta upp din
RTK-bas på en punkt som har uppmätts med RTX eller som är en känd punkt i koordinatsystemet. Det går
inte att kombinera RTX-data och nätverk-RTK-data på detta sätt om inte nätverk-RTK skickar basdata som
uttrycks i referensrament ITRF-2008-epok 2005.0.
Notering - Det går inte att använda platskalibrering för att kombinera RTK- och RTX-data eftersom vid en
platskalibrering övergår ett GNSS-referenssystem till ett lokalt referenssystem, inte från ett
GNSS-referenssystem till ett annat. Om du däremot kombinerat RTX och RTK genom att sätta upp din
RTK-bas på en precis RTX-punkt kan du kalibrera RTX- och RTK-data till ett lokalt referenssystem.
Trimble Access tillåter RTK-data från en orelaterad initiering att kombineras med RTX-data i samma jobb
genom att tillämpa en offset. Dessa offset-värden beräknas från en precis RTK-punkt och en precis
RTX-punkt som ligger på samma fysiskt plats, och skillnaden appliceras därefter på samtliga uppmätta
RTX-punkter och kan då uttryckas i RTK. De råa RTX-mätningarna lagras och offset-värdet appliceras när
koordinaterna granskas eller innan man använder RTX-mätningarna till cogo-beräkningar eller utsättning.
När man utför en fältkalibrering med RTX-mätningar och det finns ett RTX-RTK-offset i jobbet appliceras
det för att kunna kombineras med RTK-data innan fältkalibreringen beräknas. Trimble rekommenderar att
man fastställer ett mycket precist RTX-RTK-offsetvärd för jobbet innan man börjar med fältkalibreringen.
När man använder ett RTX-RTK-offset i ett jobb, är precisionsuppskattningarna för RTX-mätningarna
förstärkta av precisionen för offsetvärdet enligt principen felfortplantning. Precisionen från det senaste
offset-värdet i jobbet appliceras på jobbets alla visade och lagrade RTX-mätningar. När offset-värdet
uppdateras appliceras den nya precisionen på alla RTX-punktmätningar i jobbet.
VARNING - Var försiktig med att ändra ett befintligt offset-värde i jobbet till ett som är mindre precist
eftersom detta kan innebära att precisionen för de punkter som finns lagrade i jobbet inte längre klara de
precisionstoleranser som angavs när punkterna lagrades.
Beräkna ett RTX-RTK Offset
För att beräkna ett RTX-RTK-offset måste Trimble R10-mottagarens fasta programvara vara version 4.83
eller senare. För att i Trimble Business Center importera Trimble Access job-filer med RTX-RTK-offset
måste man ha TBC version 2.99 (32-bit) eller 3.30 (64-bit) eller senare.
1. Från huvudmenyn i Generell Mätning ska du trycka Mät och därefter på RTX-RTK-offset.
2. Markera en punkt i fältet RTK-punkt. Det måste vara en punkt uppmätt med RTK.
3. Markera eller mät en RTX-punkt i fältet RTX-punkt. Det måste vara en punkt uppmätt med RTK.
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Offset-värdet beräknas direkt när de två punktfälten är ifyllda.
4. Granska resultat för offset-beräkningen. Tryck på Lagra för att lagra offset-värdet i jobbet.
Notering - Offset-värdets precision och därmed även precisionen för RTX-punkter reducerade in i
RTK-referenssystem är beroende av precisionen för de uppmätta RTK- och RTX-punkter som användes för
att beräkna offset-värdet. Du måste använda punktmätningarna med högst precision för att beräkna
offset-värdet.
För att radera RTX-RTK-offset ska du öppna skärmen RTX-RTK offset och trycka på Ingen. Tryck på Ja för
att godkänna. Offset-värdet ändras till noll.

SBAS (Satellite-Based Augmentation System)
SBAS-signaler ger differentiellt korrigerade positioner i realtid utan behov av en radiolänk. Du kan använda
SBAS i mätningar i realtid när den markbaserade radiolänken är nere.
För att använda SBAS-signaler ska man ställa in Satellitdifferentialen i skärmen Roveroptioner i din
mätprofil till SBAS. I differentialmätningar i realtid kan sändingsformatet sättas till SBAS för att alltid lagra
SBAS-positioner utan behov av en radiolänk.
För differentialmätningar i realtid där rovern kan spåra QZSS-signaler ska man välja SBAS i fältet
Sändningsformat och markera kryssrutan QZSS. Detta ställer in mottagaren att spåra QZSS-signaler. Om
man befinner sig inom ett giltigt QZSS differentiellt nätverk kan mottagaren även använda QZSS SBAS
differentialkorrektioner i differentialmätningen i realtid.
När SBAS-signaler tas emot ändras radioikonen till en SBAS-ikon. I en RTK-mätning, visas RTK:SBAS på
statusraden.
I en SBAS-mätning finns informationen för QC1 kvalitetskontroll tillgänglig medan QC2 och QC3 inte är
tillgängliga.
Tillgängligheten på SBAS-signaler beror på din position. Till exempel:
• WAAS är tillgängligt i Amerika.
• EGNOS finns i Europa.
• MSAS och QZSS finns tillgängliga i Japan.

OmniSTAR Differentiella korrektioner
OmniSTAR är en global tjänsteleverantör för differentiell GPS. OmniSTAR-korrektionssignaler är
patentskyddade, globalt tillgängliga, men stöds endast av en OmniSTAR-kapabel GNSS-mottagare och ett
abonnemang måste köpas från OmniSTAR.
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OmniSTAR-signaler ger differentiellt korrigerade positioner i realtid utan behov av en radiolänk. Man kan
använda OmniSTAR:
• för RT-differentiellmätningar
• som reservplan i en RTK-mätning om den markbaserade radiolänken är nere.
Abonnemangsnivåer för OmniSTAR-korrektioner:
• OmniSTAR HP, G2 och XP - alla tre visas i Trimble Access som OmniSTAR HP
• OmniSTAR VBS - visas i Trimble Access som OmniSTAR VBS
I en OmniSTAR-mätning finns informationen för QC1 kvalitetskontroll tillgänglig medan QC2 och QC3 inte
är tillgängliga.
Noteringar
• För SBAS-/ OmniSTAR-mätningar måste man använda en GNSS-mottagare som kan tracka
SBAS-/ OmniSTAR-satelliter.
• För att tracka OmniSTAR-satelliter måste man starta en mätning med en profil där OmniSTAR är
specificerat som tjänsten Satellitdifferentiell. Efter avslutad mätning kommer efterföljande mätningar
tracka OmniSTAR-satelliter ända tills en profil skapas där man specificerar att OmniSTAR inte ska
vara Satellitdifferentiell.
• Utgångsdatumet för OmniSTAR-abonnemanget visas på skärmen OmniSTAR initiering eller från
skärmen Instrument / Mottagarinställningar.
• OmniSTAR är endast tillgänglig med Trimble R7 GNSS-mottagare med programversion 4.60 eller
senare och i Trimble R10-mottagare.
• För att kunna bearbeta Trimble Access-jobbfiler innehållande OmniSTAR-data i Trimble Business
Center måste man ha version 2.70 eller senare.
• Kontakta din Trimble-återförsäljare för mer information.
OmniSTAR - RTK-mätning
Gör följande för att mäta med RTK och OmniSTAR:
1. Skapa en RTK-mätprofil med satellitdifferentialen satt till OmniSTAR. Se Roveroptioner.
2. Starta en RTK-mätning och använd denna mätprofil.
Skärmen Välj OmniSTAR Offset visas.
För att kunna relatera OmniSTAR-positionerna med RTK-positionerna måste man mäta
OmniSTAR-offset mellan en punkt mätt med RTK och samma punkt mätt med OmniSTAR. Innan
man kan beräkna offset måste man vänta tills OmniSTAR-mätningen konvergerar.
Tips - Följande metoder gör det möjligt att göra mätningar utan att invänta konvergeringen.
♦ Man kan välja att mäta OmniSTAR offset senare när OmniSTAR-systemet har konvergerat.
För att göra detta:
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a. Tryck på Esc och använd RTK i den fortsätta mätningen.
b. För att kolla om OmniSTAR-mätningen har konvergerat tryck på Generell Mätning /
Mätning / OmniSTAR initiering.
c. När OmniSTAR-mätningen har konvergerat tryck på Offset och mät därefter
OmniSTAR offset. Se nedan steg 4 - 10.
♦ Det går att initiera en OmniSTAR-mätning vilket gör det möjligt att fortsätta mätningen med
OmniSTAR-signaler om den markbaserade radiolänken avbryts under en RTK-mätningen.
Se Initierar en OmniSTAR-mätning nedan.
3. Tryck på Ny.
4. Från fältet Initieringspunkt markera en tidigare uppmätt punkt.
Tips - Trimble rekommenderar att man väljer den mest lämpliga RKT-punkten med högst kvalitet.
5. Definiera antennen.
6. Skriv en notering (valfritt).
7. För att mäta punkten tryck på Start när mätningens mottagare är positionerad vid Inititieringspunten.
När mätningen är klar beräknar Trimble Access den offset som uppstår mellan
OmniSTAR-positionen och inititieringspunkten. Därefter appliceras offset till de efterföljande
korrigerade OmniSTAR-positionerna från GNSS-mottagaren vilket säkerställer att
OmniSTAR-positionerna stämmer med RTK-positionerna.
När OmniSTAR-signaler tas emot ändras radioikonen till en SBAS-ikon

och RTK:OmniSTAR

visas i statusraden.
Tips
Tips - Tryck på

för att se statusen för SBAS. Tryck på tangenten Info från skärmen

SBAS-status för att se information om OmniSTAR-initieringen. Tangenten Info är endast
tillgänglig när man befinner sig i en mätning.
♦ Tryck på tangenten Datalänk från skärmen SBAS status för att öppna skärmen Rover radio.
8. Fortsätt mätningen.
Om den markbaserade radiolänken avbryts under en RTK-mätningen går det att fortsätta mätningen
med OmniSTAR-signaler.
Man behöver inte ta fram en ny OmniSTAR offset för efterföljande RTK-mätningar med OmniSTAR och med
samma RTK-bas som tidigare. När man börjar mätningen listas tidigare uppmätta offset från den aktuella
basen. Välj lämplig offset.
Tips
• Tryck på Alla för att se alla tidigare uppmätta offset för samtliga baser. Tryck därefter på Filter för att
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filtrera listan så att den bara visar offset för den aktuella basen. Man måste markera en offset för den
aktuella RTK-basen eller en annan bas med samma kalibrering. Tryck på Radera för att ta bort en
offset. Tryck på Rensa för att rensa tidigare markerade offset.
• Den offset som valts är markerad med en bock.
Starta endast en OmniSTAR-mätning
Om det inte går att starta en RTK-mätning går det att starta endast en OmniSTAR-mätning. För att göra
detta:
1. Försök att starta en RTK-mätning som är konfigurerad för att använda OmniSTAR-systemet när
RTK inte är tillgängligt.
2. Tryck på Esc. Du kommer få frågan om du vill avsluta mätningen eller starta en OmniSTAR-mätning
utan att invänta RTK.
3. Tryck på Fortsätt för att starta OmniSTAR-mätningen.
4. Välj en OmniSTAR-offset.
Notering - Eftersom du fortfarande inte tagit emot någon RTK-bas kan offset-listan inte filtreras.
Du måste välja en offset med lämplig bas.
Tips - Den offset som valdes är markerad med en bock.
5. Fortsätt mätningen
Om du senare är inom radions räckvidd upptäcks RTK-basen och meddelandet Ny bas har
uppstäckts. Detta gör det möjligt att välja basen och fortsätta mätningen med RTK.
Initiera en OmniSTAR-mätning
Det går att manuellt initiera OmniSTAR-systemet. Det kan man t.ex. göra om man startar en mätningen utan
RTK, eller om den markbaserade radiolänken avbryts under en RTK-mätning och man tappar låsningen på
satelliter vilket resulterar i att OmniSTAR tappar konvergens. För att göra detta:
1. Tryck på Generell Mätning / Mätning / OmniSTAR-initiering.
2. Markera en offset.
Tips - Den offset som valts är markerad med en bock.
3. Tryck på Init.
4. Markera en tidigare uppmätt punkt i fältet Initieringspunkt.
Tips - Trimble rekommenderar att man väljer den mest lämpliga RTK-punkten med högst kvalitet.
4. Definiera antennen.
5. Med mätningens mottagare positionerad vid Initieringspunkten tryck på Starta för att mäta punkten.
OmniSTAR-systemet kommer att konvergera.
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Noteringar
• Detta går endast att göra för abonnemangsnivåerna OmniSTAR HP, G2 och XP.
• Denna procedur är inte nödvändig om man kör en RTK-mätning och en OmniSTAR-offset är
markerad. Då kan OmniSTAR initiera automatiskt från RTK-mätningen.
• Tryck på
för att se statusen för SBAS. Tryck på tangenten Info från skärmen SBAS-status för att
se information om OmniSTAR-initieringen. Tangenten Info är endast tillgänglig när man är i en
mätning.
• Skärmen SBAS status visar namnet på nuvarande Korrektionssatellit. För att välja en annan satellit
ska man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan. Alternativt kan man
välja Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska användas. Ändringar som
görs i inställningar används nästa gång du startar en mätning. Man kan när som helst ändra
korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar korrektionssatelliten.
OmniSTAR-initiering - RT Differentiell Mätning
Gör följande för att göra en mätning med RT-differtial och OmniSTAR:
1. Skapa en RT differentiell mätprofil med sändningsformatet satt till OmniSTAR. Se Roveroptioner.
2. Starta en RT differentiell mätning och använd denna mätprofil.
När OmniSTAR-signaler tas emot (och inte RTK) ändras radioikonen till en SBAS-ikon.
Tips - Tryck på ikonen SBAS för att se SBAS-statusen.
Notering - Om man har ett abonnemang för OmniSTAR HP, G2, eller XP kommer noggrannheten för
positionen efter konvergering förbättras allt eftersom systemet konvergeras.

Starta Rovermätning
Att starta en rover-mätning i realtid
Det går bara att starta en rovermätning efter du startat en basmätning. Om ingen basmätning körs ska du starta
basmottagaren. För ytterligare information se Att sätt upp basmottagaren.
Varning - Om Du påbörjar en mätning medan mottagaren registrerar data, avstannar registreringen. Om du
påbörjar en mätning som specificerar datregistrering, omstartas registreringen till en ny fil.
För att starta en mätning med hjälp av VRS eller FKP (RTCM), måste Du skicka kontrollstationen en
approximativ position för rover-mottagaren. När Du påbörjar mätningen, skickas denna position automatiskt
via din radiokommunikationslänk i ett standard NMEA-positionsmeddelande. Den används för att beräkna
vilka RTK-korrigeringar din mottagare kommer att använda.
För att starta en rover-mottagare för en realtidsmätning:
1. Se till att det önskade jobbet har öppnats. Titeln i huvudmenyn skall vara det aktuella jobbnamnet.
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2. Från huvudmenyn, välj Mätning eller Utsättning. Välj en mätprofil från listan.
När Du påbörjar en mätning med hjälp av en specifik Trimble-mätprofil för första gången, uppmanas
Du av Generell Mätning att anpassa profilen till din specifika hårdvara.
Notering -Om Du endast har en mätprofil, väljs denna automatiskt.
3. Välj Starta mätning .
4. Se till att rovern tar emot radiokorrigeringar från basen.
Notering - En RTK -mätning behöver radiokorrektioner.
5. Om mottagaren du använder stöder överföringsfördröjningar och kryssrutan för Uppmaning för
stationsindex i optionen Rover-optioner i mätprofilen är markerad visas skärmen Välj basstation.
Den visar alla basstationer som använder samma frekvens som du använder. Listan visar
stationsindexnummer för varje bas samt tillförlitligheten. Markera den bas som du vill använda och
tryck Enter.
För ytterligare information om hur man använder överföringsfördröjningar se Köra flera
baserstationer på En Radiofrekvens.
Tips - Om Du vill kontrollera punktnamnet på den bas som används i rover-mätningen, välj
Filer / Granska data i Job och inspektera Baspunktsregistreringen.
6. Om nödvändigt, initiera mätningen men RTK-initiering.
Notering - Om du utför en RTK-mätning men behöver inte resultat på centimeternivå välj Mätning /
RTK-initiering. Tryck på Init och sätt fältet Metod till Ingen initiering.
För en RTK-mätning, initiera innan Du påbörjar en mätning på centimeternivå. Om Du använder en
dubbelfrekvensmottagare med direkt (OTF)-optionen börjar mätningen automatiskt att initiera med
hjälp av direkt (OTF)-initiering -metoden.
7. Mät punkter
Att byta till PP-ifyllning
Under perioder när inga baskorrektioner tas emot, blinkar följande meddelande i statusraden:
Radiolänk är nere.
För att fortsätta mätningen välj Starta PP-ifyllning från menyn Mätning. När efterbehandlingen av ifyllning
startas ändras denna post till Stoppa PP-ifyllning.
För att fortsätta med mätning, välj Starta PP-ifyllning från Mätning- menyn. När efterbehandlingsifyllning
startas, ändras denna post till Stoppa PP-ifyllning .
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Notering - Initiering kan inte överföras mellan RTK-mätningen och PP-ifyllningsmätningenen. Initiera
PP-ifyllningsmätningen som vilken som helst efterbehandlad kinematisk mätning. För ytterligare
information, se Efterbehandlade initieringsmetoder.
Förlita dig endast på den (automatiska) initieringen (OTF) om du är säker på att mottagaren kommer att
observera minst sex satelliter, utan avbrott, över de närmaste 8 minuterna. Annars ska du välja Mätning / PPK
initiering och utför initieringen.
Notering - Du kan inte sätta ut punkter under en efterbehandlad mätning.
När baskorrektioner tas emot igen, visas meddelandet Radiolänk uppe i statusraden. Detta meddelande visar
även RTK-mätningens initieringsläge.
Välj Stoppa PP-ifyllning från menyn Mät för att stoppa dataregistrering vid rovern. När efterbehandlingen av
ifyllning stannar ändras denna post tillbaka till Starta PP-ifyllning. Realtidsmätningar återupptas.
Att starta en efterbehandlad rover-mätning
För att starta rover-mottagaren för en efterbehandlad mätning, välj Starta mätning .
Du kan påbörja mätningen omedelbart. Du behöver inte initiera en FastStatic eller RT differentiell mätning.
Du måste initiera en PP-kinematisk mätning för att uppnå precisioner på centimeternivån när datan bearbetas.
Med dubbelfrekvensmottagare, börjar initieringsprocessen automatiskt om minst fem L1/L2-satelliter
observeras.
För ytterligare information om hur man initierar en efterbehandlad mätning, se Efterbehandlade
initieringsmetoder. För information om mätning av punkter, se Mät punkter.
Att arbete utan initiering
Om du inte vill initiera en mätning ska du starta mätningen och välja PPK-initiering. Tryck på Init. när
skärmen PPK-initiering visas. Sätt fältet Metod till Ingen Initiering och tryck på Enter.

Initiering
För en RTK-mätning, initiera innan Du påbörjar en mätning på centimeternivå. Om Du använder en
dubbelfrekvensmottagare med direkt (OTF)-optionen börjar mätningen automatiskt att initiera med hjälp av
direkt (OTF)-initiering -metoden.
Du måste initiera en PP-kinematisk mätning för att uppnå precisioner på centimeternivån när datan bearbetas.
Med dubbelfrekvensmottagare, börjar initieringsprocessen automatiskt om minst fem L1/L2-satelliter
observeras.
RTK-initieringsmetoder
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Om baskorrektioner tas emot och det finns tillräckligt med satelliter, initieras mätningen automatiskt när Du
startar mätningen. En mätning måste initieras innan mätning på centimeternivå kan påbörjas.
Tips - För att initiera om RTK-mätningen under en mätning ska du sätta Metod till Återställ RTK (endast
R10-mottagare) eller On the fly och därefter trycka på Återställ eller Start. Mottagaren initierar om RTK. För
att avsluta samtlig SV-tracking, återfå SV och initiera om RTK ska du sätta Metoden till Återställ
SV-tracking och därefter trycka på Återställ.
Tidigare kanske du har använt tricket att vända staven uppochner för att bli av med låsningen på satelliterna
för att på så sätt få oberoende mätningar innan och efter. Dagens förbättrade kapacitet att spåra satelliter
innebär att antennen inte alltid tappar sina låsningar. Använd istället funktionen Återställ SV-tracking.
Funktionen rekommenderas inte i svåra GNSS-förhållanden, då man istället ska använda Återställ RTK eller
On the fly. I svåra GNSS-förhållanden är det bättre att bibehålla satellit-spårningen över en längre tid istället
för att använda nya signaler.
Antalet satelliter som krävs beror på om man endast använder GPS-satelliter, eller en kombination av GPSoch GLONASS-satelliter. Följande tabell ger en sammanfattning av kraven.
Notering - Galileos testsatelliter har spårats men används inte för initiering.
Minsta antal L1/L2-satelliter som krävs för initiering
Satellitsystem
Endast GPS
GPS + GLONASS
Endast GLONASS

GPS

GLONASS
0
3

5
4
Gäller
Gäller ej
ej

Notering - Du kan inte initiera om PDOP är större än 7.
Efter initiering, kan ett läge bestämmas och initieringen kan bibehållas med en satellit mindre en antalet som
krävs för initiering. Om antalet satelliter faller under detta tal, måste mätningen initieras igen.
Följande tabell ger en sammanfattning av kraven.
Minsta antal L1/L2-satelliter som krävs för att bibehålla initiering och producera positioner
Satellitsystem
Endast GPS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
Endast GLONASS

GPS

GLONASS
0
2
3
4

4
4
3
2
Gäller
Gäller ej
ej
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Med äldre mottagare ändras mätningsläget efter initiering från Flytande till Fast. Läget förblir Fast om
mottagaren kontinuerligt följer minst fyra satelliter. Om läget ändras till Flytande ska man starta om
mätningen.
Med GNSS-mottagare ändras mätningsläge efter initiering från Inte Initieriad till Inititierad. Läget förblir
Initierad om mottagaren kontinuerligt följer minimumantalet satelliter. Om läget ändras till Inte Initierad
måste mätningen startas om.
Flervägssignal (multipath)
Initieringens tillförlitlighet är beroende av vilken initieringsmetod som används och huruvida flervägssignalen
skedde under initieringsfasen. Flervägssignal uppträder när GNSS-signaler reflekteras från föremål, till
exempel mark, byggnader eller träd. Tänk på att vid initiering alltid välja en plats som har fri sikt mot himlen
och är fri från hinder som kan orsaka flersignaler.
Förekomsten av flervägssignal vid GNSS-antennen påverkar GNSS-initieringar och -lösningar negativt.
• Om initieringen sker via Känd punkt-metoden, kan flervägssignal leda till att ett initieringsförsök
misslyckas.
• Under initiering med OTF-metoden kan det vara svårt att upptäcka flervägssignal vilket kan resultera
i att initieringen tar lång tid eller misslyckas.
Initieringsprocessen i Trimble-mottagare är mycket tillförlitlig. Om en felaktig initiering sker hos en äldre
mottagare upptäcker Trimbles RTK-behandlingsrutiner denna och förkastar automatiskt initieringen och
Trimble Access varnar. Mottagare utrustade med HD-GNSS-teknologi är bättre på att förhindra felaktiga
initieringar och precisionsuppskattningen reflekterar bättre de olika förhållandena.
Noteringar
• Man bör ha bra mätningspraxis och regelbundet kontrollera initieringen genom att mäta tidigare
uppmätta punkter med en ny initiering.
• För att minimera effekten av flersignaler under en OTF initiering bör man flytta omkring.
Känd punkt-initiering
För att utföra en Känd punkt-initiering:
1. Placera rover-antennen ovanför en känd punkt.
2. Från menyn Mätning välj RTK-initiering.
3. Ställ in Metod- fältet till Känd punkt .
Tips - För att initiera om RTK under en mätning ska du sätta Metod till Återställ RTK (endast
R10-mottagare) eller On the fly och därefter trycka på Återställ eller Start. Mottagaren initierar om
RTK. För att avsluta samtlig SV-tracking, återfå SV och initiera om RTK ska du sätta Metoden till
Återställ SV-tracking och därefter trycka på Återställ. Det rekommenderas inte att nollställa
SV-tracking i svåra GNSS-förhållanden.
4. Gå till Punktnamn- fältet och tryck på Lista. Välj punkten från listan med kända punkter.
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5. Mat in värden i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är korrekt.
6. När antennen är centrerad och vertikal ovanför punkten, tryck på Starta.
Kontrollenheten börjar att spela in data, och den statiska ikonen (

) visas i statusfätet. Håll

antennen vertikalt och stationärt medan datan spelas in.
Tips - Om man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tilt sensor ska man trycka på eBubbla
(eller Ctrl + L )för att visa eBubblan. När bubblan är grön tryck på Starta för att säkerställa att
punkten mäts inom den förinställda toleransen. Toleransen är den som är satt för en Detaljpunkt.
7. När mottagaren är initierad visas ett meddelande som styrker detta samt delta från RKT-positionen
till den kända punkten. Tryck på Godkänn för att fortsätta.
8. Om initieringen misslyckas, visas resultaten. Slå på Nyförsök för att göra ett nytt försök med
initieringen.
Efterbehandlade initieringsmetoder
I en efterbehandlad mätning måste Du initiera för att uppnå precisioner på centimeternivän.
Använd en av följande metoder för att initiera dubbelfrekvens efterbehandlade kinematiska mätningar i fältet:
• Direkt (On-The-Fly)
• Känd punkt
Notering - I en efterbehandlad mätning ska man samla tillräckligt med data vid initiering så att processorn
kan behandla den. Följande tabell visar rekommenderade tider.
Initieringsmetod
4 SF 5 SF 6+ SF
L1/L2 direkt (OTF) initiering N/A 15 min 8 min
Känd punkt-initiering
minst fyra epoker
Efter initiering ändras mätningsläget från Inte Initierad till Initierad. Läget förblir Initierad om mottagaren
kontinuerligt följer minst fyra satelliter. Om läget ändras till Inte Initierad måste mätningen startas om.
Note - Det är möjligt att mäta punkter innan initiering erhålles om man utför en direkt (On-The-Fly)
initiering i en efterbehandlad kinematisk mätning. Programmet Trimble Business Center kan gå tillbaka och
behandla data senare för att ge en lösning på centimeternivå. Om Du gör detta men tappar bort låsningen på
satelliterna under initieringen, mät om vilken som helst av punkterna som uppmättes innan låsningen gick
förlorad.
Känd punkt-initiering
I en efterbehandlad mätning kan Du initiera på:
• en punkt som tidigare inmätts i det aktuella jobbet
• en punkt som Du kommer att förse med koordinater på ett senare stadium (innan datan är
efterbehandlad)
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Se Känd punkt-initiering för instruktioner.

Att starta en Real Time Survey med en GSM-anslutning
Om man tar emot korrektioner från en enda basstation, påbörja inte mätningen innan basmottagaren startats.
För att starta en rover-mottagare för en mätning i realtid:
1. Om man använder ett cellulärt modem, se till att modemet är påslaget. Anslut sedan modemet till
mottagaren (eller till kontrollenheten om Du valt optionen Väg genom kontrollenhet).
2. Om du använder en Trimble Intern GSM/ mobil internetmodul ska man se till att mottagaren är
påslagen och att den är ansluten till kontrollenheten.
3. Från huvudmenyn, välj Mätning / <Mätprofilnamn>. / Mät punkter.

Meddelandet Ansluter till modem visas. När anslutningen är slutförd ringer modemet upp basstationen
eller en WA RTK-serviceleverantören. När signalerna från det cellulära modemet eller signaler från
Trimble intern GSM/ mobil internetmodul tas emot och korrektionsdatalänken är etablerad visas en
mobiltelefon i statusfältet.
Tips - Markera kryssrutan Uppmaning att välja GNSS-kontakt för att visa GNSS-kontakten som
konfigurerats i mätprofilen eller ändra GNSS-kontakten när du påbörjar mätningen.
För att avsluta mätningen välj Mätning / Avsluta GNSS-mätning.
Modemet lägger på under processen Avsluta mätning.
Notering- Om du ser felmeddelandet "Inget svar fråm modem" när du skickar initieringsväglinjer till
modemet, kontrollera att de väglinjer som du ställd in i mätprofilen gäller för ditt speciella modem. Somliga
modem accepterar endast versala AT-kommandon.
Notering - För att konfigurera en Mätprofil för en GSM-uppringningsmätning i realtid, se Översikt Mobilt
Modem.

Att starta en mätning i realtid med en mobil Internetanslutning
Om man tar emot korrektioner från en enda basstation, påbörja inte mätningen innan basmottagaren startats.
För att starta rovermottagaren för en matning i realtid:
1. Om du använder ett cellulärt modem, se till att modemet är påslaget och anslut det sedan till
mottagaren.
2. Om du använder en Trimble intern GSM/ mobil internetmodul, se till att mottagaren är påslagen och
att den är anluten till kontrollenheten.
3. Från huvudmenyn, välj Mätning / <Mätprofilnamn>. / Mät punkter.
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4. Om kryssrutan Uppmaning att GNSS-kontakt är markerad i mätprofilen välj den GNSS-kontakt som
ska användas.
Meddelandet "Etablerar nätverksanslutning" visas.
5. Om Anslut dirket till monteringspunkt och namnet NTRIP Monteringspunkt konfigurerades i
GNSS-kontakten behöver man inte välja någon från Källtabellen.
Om Anslut dirket till monteringspunkt inte valts eller om namnet NTRIP Monteringspunkt inte
konfigurerats eller om den definierade monteringspunkten inte kan nås visas Källtabellen. Välj den
monteringspunkt som det ska tas emot korrektioner från.
När länken för korrektionsdata etablerats visas ikonen för radio i statusfältet.
När anslutningen är etablerad tar modemet emot korrektioner från basstationen eller från Wide Area
RTK-leverantören via Internet-anslutningen.
Noteringar
• För att konfiguera en Mätprofil för en Internet-mätning i realtid, se Konfigurera en Internet-datalänk
• Om du använder en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet och programmet Trimble Access ändrar läget för
det inbyggda modemet när du startar mätningen, kan det nuvarande "3G/GSM Selection" som visas i
kontrollenhetens operativsystem vara inkorrekt.
• När Du påbörjar en mätning med kontrollenheten redan ansluten till Internet, används den existerande
anslutningen för basdatan. Internetanslutningen stängs inte när du avsluta mätningen.
När Du påbörjar en mätning med kontrollenheten ej ansluten till Internet, öppnar kontrollenheten en
Internatanslutning via anslutningen som specificeras i Mätprofilen. Anslutningen stängs när Du
avslutar mätningen.

Att återuppringa basstationen
Om man tappar anslutningen för det cellulära modemet under en mätning med GSM-uppringning eller
enmobil internetmätning använd funktionen Återuppringning för att återansluta till basstationen eller till ett
Wide Area RTK-nätverk.
Alternativt kan Du lägga på modemet med hjälp av Generell Mätning, fortsätta med mätningen och
återuppringa basen senare för att återetablera korrektionerna.
För att lägga på och återuppringa en GSM-uppringningsanslutning:
1. Tryck på ikonen för mobiletelefon i statusfältet. Skärmen för Rover datalänk visas.
2. Tryck på Lägg på-tangenten för att lägga på modemet.
3. Tryck på Ring om för att återuppringa basstationen.
För att lägga på och ringa upp en mobil internetanslutning:
1. Tryck på ikonen för nätverksanslutning i statusfältet. Skärmen för Rover datalänk visas.

329

2. Tryck på Lägg på för att avsluta nätverksanslutningen.
3. Tryck på Ring om för att återuppringa basstationen.
Noteringar
• En mobil Internet-anslutning kan enast avslutas i fönstret Rover datalänk när anslutningen gjordes då
mätningen påbörjades. Man kan däremot alltid ringa upp anslutningen under mätningen från fönstret
Rover datalänk.
• När Du återuppringer en VRS-serviceleverantör, skickas en ny basstationsposition via datalänken.
När Generell Mätning växlar till den nya basen, fortsätter mätningen med denna nya position.

Avsluta Rovermätningen
När Du har mätt in eller stakat ut alla de erfordrade punkterna, gör följande:
1. Från menyn Mätning eller Utsättning välj Avsluta GNSS-mätning.
På frågan om du vill stänga ned mottagaren väljer du Ja.
2. Stäng av kontrollenheten innan Du kopplar ifrån utrustningen.
3. Återgå till basstationen och avsluta basmätningen. För ytterligare information, se Att avsluta en
basmätning .
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Mätning med GNSS - Mätning
Mät punkter
Från skärmen Mätning kan du registrera de uppmätta punkterna med data från GNSS-instrumentet.
Skärmen Mätning öppnas från huvudmenyn genom att trycka på Mätning.
Tryck på Mät punkter för att mäta punkter och välj därefter lämplig mätmetod från fälted Metod.
De punkttyper som kan mätas är beroende av mätprofilen och den använda mätmetoden.
I GNSS-mätningar i realtid är följande metoder tillgängliga:
Välj...
Detaljpunkt
Kompenserad punkt
Observerad passpunkt
Kalibreringspunkt
Snabbpunkt

För att...
mäta en punkt
mäta en punkt med en stav som inte avvägts med en Trimble
R10-mottagare, och har en korrekt förskjuten position för antennen för
att få fram markpositionen på stavens spets.
mäta en punkt med förlängd ockupationstid och
kvalitetsstyrningsinformation.
mäta en punkt under en fältinpassning.
snabbt mäta en punkt med ingen minimumtid för ockuptionslängd.

Notering - Metoden Kompenserad punkt är inte tillgänglig om du stängt av Tilt i formuläret Roveroptioner
eller satt Sändningsformat till RTX när du konfigurerade mätprofilen.
I efterbearbetade GNSS-mätningar finns följande metoder:
Välj...
För att...
Detaljpunkt
mäta en punkt
Observerad passpunkt mäta en punkt med förlängd ockupationstid och kvalitetsstyrningsinformation.
FastStatic
mäta en punkt utan att spåra satelliter mellan punkter.
Välj Kontinuerlig detaljmätning från skärmen Mätning för att mäta en linje av punkter med bestämda avstånd,
fastställd tid, eller fasta avstånd och tidintervall, eller för att mäta punkter längs med djup med ett ekolod.
Välj Mät koder eller Mät detaljpunkt i skärmen Mätning för att mäta punkter med objektkoder.
Notering - Det går inte att mäta en kompenserad punkt eller använda kontinuerlig detaljmätning om du är i
en RTX-mätning.
Tips
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Under en punktmätning varnar Generell Mätning om det är ogynnsamma förhållanden som leder till att någon
av toleranserna överskrids och förhindrar punkten från att lagras. Skärmen Godkänn och lagra punkt listar i
priorotetsordning alla fel som inträffade under mätningen.
Tryck på Ja för att lagra punkten och Nej för att inte lagra punkten. Tryck på Mät om för att mäta om punkten.
Notering - Inga varningar visas när du mäter en Snabbpunkt.
• Om man trycker på Mät och eBubblan ligger utanför tilt toleransen (bubblan är röd) visas
meddelandet Mottagaren inte avvägd, mäta ändå? Tryck på Ja för att fortsätta mäta positionen.
Du kan trycka på knappen
för att godkänna mätningen innan ockupationstiden eller precisionerna
uppnåtts eller medan förhållandena förhindrar punkten från att lagras.
Noteringar
♦ Det finns två beteenden när man mäter en punkt med överskriden tiltning eller överskriden
rörelse.
◊ Automatiskt beteende: Det har lagts till en ny option Auto exkludera till en
GNSS-mätningstyp för Detaljpunkt och Observerad kontrollpunkt. När optionen är
markerad exkluderas punkter om man använder en GNSS-mottagare med en
inbyggda tiltsensorn. Under mätprocessen känner sensorn av överskriden tiltning
eller, för samtliga mottagare, överskriden rörelse. För att mäta om en punkt måste du
manuellt starta mätningen såvida du inte mäter en Detaljpunkt med optionen Tilt
Auto-mätning. Programmet återgår då automatiskt till Väntar på nivellering.
◊ Manuellt beteende: Använd optionen Mät om för att exkludera och mäta om den
aktuella punkten.
♦ Varningen för kompromissad position visas nu när mottagaren i statiskt läge mäter en punkt
och uppdateringen av den nya GNSS-positionen skiljer sig från den föregående
GNSS-positionen med mer än 3 standardavvikelser från medelvärdet för uppskattad
precision. Varningen visas endast om positionens skillnad är större än nuvarande
precisionstoleranser, och om GNSS-mottagaren inte varnar om överskriden rörelse under
ockupationstiden. Varningen för kompromissad punkt kan förekomma under mycket särskilda
GNSS-förhållanden där det finns flervägssignaler eller signalförsvagning. Utifrån
informationen från QC1-varningarna kan man avgöra om detta hände när man observreade
en punkt som finns lagrad i databasen.
GNSS-meddelanden
För att radera ett GNSS-meddelande och förhindra att de dyker upp igen som du trycka på Ignorera i
meddelandet. Meddelanden som inte är RTX raderas och visas inte igen. För RTX-meddelanden ignoreras
endast de meddelanden som har samma abonnemangsstatus. Om abonnemangsstatusen ändras nollställs
inställningarna för Ignorera och meddelandena visas. Funktionen Ignorera är knuten till kontrollenheten.
Om du använder samma GNSS-mottagare med en annan kontrollenhet gäller kontrollenhetens inställningarna
för Ignorera.
Andra sätt att mäta en punkt
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I Generell Mätning kan du:
• Ta panoramabilder när du mäter punkter om kontrollenheten är ansluten till en Trimble V10
foto-rover.
• Mäta och lagra en kontrollpunkt.
• Mäta och automatiskt lagra en konstruktionspunkt. För ytterligare information se Snabbfix.
• Mäta punkter med en Laseravståndsmätare
Granska lagrade punkter
För att granska lagrade punkter, välj Granska jobb från menyn Jobb.
Tips - I Punktnamns -fälten finns en Sök-tangent som gör att Du kan söka efter nästa tillgängliga
punktnamn. Till exempel, om ditt jobb innehåller punkter numrerade i 1000-talen, 2000-talen och
3000-talen och Du vill hitta nästa tillgängliga punktnamn efter 1000:
1. I Punktnamns -fältet, tryck Sök. Skärmen för Sök nästa fria punktnamn/Nr visas.
2. Mata in det punktnamn som Du vill börja söka ifrån (1000 i detta exempel) och tryck Enter.
Programvaran för Generell Mätning söker efter nästa tillgängliga punktnamn efter 1000 och fogar in detta i
Punktnamns- fältet.

Detaljpunkt
Detta utgör en tidigare konfigurerad metod för att mäta och lagra en punkt.
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Att mäta en detaljpunkt i en GNSS-mätning
Du kan mäta en detaljpunkt i varje mätningstyp förutom i en FastStatic-mätning.
För att mäta en detaljpunkt:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck på Favoriter och välj Mät punkter .
♦ Från Kartan, Välj Mät (endast tillgängligt när ingenting valts i kartan).
För att automatiskt starta mätningen när du väljer Mät från kartan, slå Optioner och välj sedan
kryssrutan för Automätning .
2. Mata in värden i fälten Punktnamn och Kod (fältet Kod är valfritt) och välj därefter Detaljpunkt från
fältet Metod.
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är rätt inställd.
4. Tryck på Options för att konfigurera kvalitetskontroll, precision, och tilt-inställningar om inte detta
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redan är gjort.
5. När antennen står vertikalt och stationärt, tryck på Mät för att börja datalagringen. Den statiska ikonen
visas i statusfältet.
Tips - Du kan trycka Enter för att acceptera mätningen innan mättiden eller precisionerna har
tillfredsställts.
6. När de(n) förinställda mättiden och precisionerna har uppnåtts, tryck Lagra.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor kan man konfigurera
mätprofilen att varna när stången är utanför den angiva Tilt toleransen.
♦ Välj kryssrutan för Autolagra punkt för att automatiskt lagra punkten när den förinställda
mättiden och precisionerna har uppnåtts.
♦ Det går att använda Trimble V10 fotorover för att ta panoramabilder när du mäter en punkt i
en GNSS-mätning.
Att auto mäta en detaljpunkt i en GNSS-mätning
För att Tilt auto-mäta en detaljpunkt måste man använda en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor och
definiera en lämplig mätprofil.
För att Tilt auto-mäta en detaljpunkt:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck på Favoriter och välj Mät punkter .
♦ Från Kartan, Välj Mät (endast tillgängligt när ingenting valts i kartan).
För att automatiskt starta mätningen när du väljer Mät från kartan, slå Optioner och välj sedan
kryssrutan för Automätning .
2. Mata in värden i fälten Punktnamn och Kod (fältet Kod är valfritt) och välj därefter Detaljpunkt i
fältet Metod.
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är rätt inställd.
4. Tryck på Options för att konfigurera kvalitetskontroll, precision, och tilt-inställningar om inte detta
redan är gjort.
5. Tryck på Starta. eBubblan kommer automatiskt visas och meddelandet Väntar på nivellering visas i
statusfältet.
6. När mottagaren är inom de angivna toleranserna auto-mäts positionen. Den statiska ikonen visas i
statusfältet.
7. När de(n) förinställda mättiden och precisionerna har uppnåtts, tryck Lagra.
8. Statusraden uppdateras till Väntar på förflyttning. Det går nu att förflytta sig till näst punkt som ska
mätas. När rörelse över 5 grader upptäcks uppdateras statuslinjen till Väntar på nivellering. Nu är
systemet klart att mäta nästa punkt.
9. För att avsluta Tilt auto-mätning tryck på Avsluta.
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Kompenserad punkt
Mätmetoden Kompenserad Punkt gör det möjligt att mäta punkter med en Trimble R10-mottagare med en
stång som inte är nivellerad, och som har antennens förskjutna position korrigerad för att på stångspetsen
skapa en utgångsposition.
Kompenserade punkter är användbara när:
• När man vill snabba på arbetet och inte lägga tid på att säkerställa att stången är nivellerad.
• Ett hinder innebär att det inte går att positionera antennen precis ovanför punkten. Tidigare var man
tvungen att använda en offset-teknik för att mäta sådana punkter.
För att mäta kompenserade punkter måste Trimble R10 mottagarens fasta programvara vara version 4.83 eller
senare. För att i Trimble Business Center importera Trimble Access job-filer med kompenserade punkter
måste man ha TBC version 2.95 (32-bit) eller 3.10 (64-bit) eller senare.
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Mäta en kompenserad punkt i en GNSS-mätning
Innan man mäter kompenserade punkter måste tiltsensorn och magnetometern i GNSS-mottagaren kalibreras.
Se eBubble Kalibrering och Magnetometer Kalibrering.
Notering - För att uppnå högsta horisontella noggrannhet rekommenderar Trimble att man kalibrerar
magnetometern varje gång man byter batteri på GNSS-mottagaren.
1. Starta en GNSS-mätning och gå därefter till skärmen Mät punkt.
2. Ange ett värde i fältet Punktnamn (och, om det behövs, i fältet Kod ) och välj därefter Kompenserad
Punkt från fältet Metod.
3. Ange ett värde i fältet Antennhöjd och säkerställ att inställningen i fältet Mätt till är korrekt.
4. Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll och precisionsinställningar.
Notering - Precisionen som visas avser hur mycket antennen lutar. Om man mäter punkter med
mycket lutning kan man behöva öka inställningen för precisionstoleransen.
5. Positionera antennen och kontrollera att den är stationär.
6. EBubblan visar hur mycket antennen lutar. För ytterligare information se Använda en
GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor och magnetometer.
Notering - Meddelandet "Överskriden tilt" visas i statusraden och eBubblan växlar till röd om
tiltningen är mer än 15 grader. Om du kan ska du räta upp stången för att minska lutningen. Om det
inte går att få lutningen under 15 grader bör du istället utföra en offset-mätning.
7. Tryck på Mät. Ikonen för kompenserad punkt visas i statusraden. EBubblan gör det lättare att hålla
stången stilla.
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Tips - Det går att trycka på Enter för att godkänna mätningen innan ockupationstiden gått ut eller
precisionen har uppnåtts.
8. När inställd ockupationstid och precision har uppnåtts, tryck på Lagra.
Tips - För att skynda på arbetet kan man aktivera en eller båda av följande optioner:
♦ För att starta mätningen automatiskt när mottagaren är inom angiven tilttolerans kan man
aktivera optionen Tilt auto-mät. För mer information se Använd GNSS-mottagare med
inbyggd tiltsensor och magnetometer.
♦ Aktivera optionen Auto lagra för att automatiskt lagra punkten när ockupationstiden gått ut
och precisionerna uppnåtts.
Magnetisk störning
Mätmetoden Kompensarad punkt använder tiltsensorn och magnetometern som finns inbyggd i Trimble
R10-mottagare för att beräkna stångspetsens position. Magnetometrar störs av närliggande metalobjekt (t.ex.
fordon och tunga maskiner) eller saker som genererar magnetiska fält (t.ex. högspänningsledningar och
markkablar).
Systemet försöker uppskatta hur mycket magnetisk störning det finns i området genom att jämföra det
avkända magnetiska fältet med det förväntade magnetiska fältet. Det förväntade magnetiska fältet genereras
från en modell av jordens magnetiska fält som finns lagrad i mottagaren. Magnetometern känner av magnitud
(styrka) och den vertikala riktningen (inklinationens vinkel) för områdets magnetfält och jämför det med
platsens förväntade magnitud och vertikala riktning. Om värdena inte stämmer överens tyder detta på
magnetisk störning.
Graden av magnetisk störning indikeras med ett Magnetisk störningsvärde som sträcker sig från 0 till 99.
Graden magnetisk störning reflekteras även i precisionberäkningen. Om man har kalibrerat magnometern
korrekt och arbetar i ett område fritt från magnetisk störning bör det magnetiska störningsvärdet vara lägre än
10.
Om värdet är högre än 50 visas ett varningsmeddelande i statusraden. Om värdet är 99 går det inte att lagra
punkten om inte stångens tiltavstånd är mindre än 1 cm från nivellerat. Kontrollera om det finns källor till
magnetisk störning i närheten. Om det inte finns några självklara orsaker till den magnetiska störningen,
kontrollera din kalibrering.
Man kan se det magnetiska störningsvärdet för en punkt i skärmen Granska jobb.
VARNING - I miljöer med magnetisk störning är det möjligt för magnetometern att känna av den förväntade
magnituden och den vertikala riktningen men kan ha ett felaktigt värde för den horisontella riktningen. Det är
omöjligt att detektera detta. Om detta händer, rapporterar programvaran låga magnetiska störningsvärden, när
det i själva verket finns stora magnetiska azimutfel. För att undvika dessa fel är det viktigt att endast använda
kompenserade punkter i områden fria från magnetisk störning.
Tips - Endast den horisontella positionen är beroende av magnetometer. Om din mätning kräver hög vertikal
noggrannhet men den horisontella noggrannheten är mindre viktigt, då kan magnetiska störningar ha mindre
betydelse. Den horisontella kvaliteten av punkten försämras i parallellt med tiltvinkel och magnetisk störning.
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Med andra ord har magnetisk störning ingen effekt om stången är nivellerad.

Använda en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor och
magnetometer
En GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor har följande funktioner:
• Tilt auto-mäta
• Tiltvarningar
• eBubblans skärm
Se även: eBubbla kalibrering och Magnetometer kalibrering
Tilt auto-mäta
Tilt auto-mätning möjliggör att en Detaljpunkt, Kompenserad punkt eller Snabbpunkt kan auto-mätas när
stången är inom den fördefinierade tilt toleransen. Vid mätning med denna option aktiverad visas en eBubbla,
(elekronisk bubbla).
Välj följande för att aktivera Tilt auto-mätning:
1. Inställningar / Mätprofiler - Rover-optioner och markera optionen Tilt.
2. Inställningar / Mätprofiler och markera optionen Tilt auto-mätning och ange en Tilt tolerans för
typerna detalj- och snabbpunkt eller ange Tilt avstånd för kompenserade punkter.
3. Instrument / Mottagarinställningar och konfigurera eBubblan.
Noteringar
• Man kan ange en Tilt tolerans och inte välja Tilt auto-mätning. När man gör detta indikerar eBubblan
när mottagaren är inom den angivna toleransen men positionen auto-mäts inte.
• Tilt-information lagras med varje auto-mätt punkt givet att eBubblan var kalibrerad när punkten
lagrades. Ingen tilt-information lagras om inte eBubblan är kalibrerad.
• Tilt auto-mätning fungerar inte i läget Utsättning.
• Tilt-konfigurering är även tillgänglig från Optioner under en mätning.
• När sekvensen Tilt auto-mätning startats är ingen annan mätning eller utsättningsprocess tillåten. Och
om man gör en annan typ av mätning eller utsättning går det inte att starta sekvensen Tilt
auto-mätning.
Följande steg beskriver processen Tilt auto-mätning.
1. Från skärmen Mät punkter tryck på Starta för att starta auto-mätningsprocessen.
2. Om stången är tiltad utanför tilt toleransen visar statusraden Väntar på nivellering och eBubblan visar
rött.
3. Om staven är inom tilt toleransen i mer än en halv sekund börjar programmet automatiskt mäta
punkten.
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4. När punkten lagras visas i statusraden Väntar på förflyttning. Detta betyder att systemet vid
förflyttningen till nästa punkt väntar på att man ska luta stången mer än 5 grader.
5. När systemet upptäcker att du förflyttat stången uppdateras statusraden till Väntar på nivellering. En
annan punktmätning startas automatiskt när stången åter befinner sig inom tilt toleransen.
6. För att avsluta läget Tilt auto-mätning tryck på Avsluta när statusraden visar Väntar på nivellering
eller Väntar på förflyttning.
Notering - eBubblan justeras mot mottagarens LED-panel. För att korrekt använda eBubblan måste
LED-panelen vara vänd mot dig (dvs. du måste titta rakt mot mottagarens LED-panel).
Tiltvarningar
Optionen Tiltvarningar kan aktiveras att varna om stångens lutning överstiger den fördefinierade tilttoleransen
under en mätning. När tiltvarning är aktiverat kan mätningen endast lagras när eBubblan är grön och inom
toleranscirkeln. Man kan hoppa över varningen och lagra punkten genom att trycka på knappen
.
Tiltvarningar stöds i följande mätmetoder:
• Detaljpunkt
• Kompenserad punkt
• Observerad Passpunkt
• Kontinuerliga punkter
• Utsättning av Punkt med Generell Mätning eller Land Seismic.
• Utsättning av Linje, Båge, eller Poly Linjer med Generell Mätning.
• Utsättning av Väg med Roads.
Välj för att aktiver Tiltvarningar:
1. Inställningar / Mätprofiler - Rover-optioner och markera optionen Tilt.
2. Inställningar / Mätprofiler och markera optionen Tiltvarningar och ange en Tilt tolerans för typerna
detaljpunkt, observerad passpunkt, snabbpunkt och kontinuerlig punkt.
3. Instrument / Mottagarinställningar och konfigurera eBubblan.
Noteringar - Tilt auto-mätning och Tilt-varningar:
• Om eBubblan ligger utanför tilt toleransen när du börjar mäta en topografisk eller observerad
kontrollpunkt (bubblan är röd) visas meddelandet Mottagaren inte avvägd, mäta ändå? Tryck på Ja
för att fortsätta mäta positionen.
• Meddelandet Utanför nivellering vid statisk visas om man var utanför nivellering under
mätningsprocessen.
• Meddelandet Utanför nivellering visas om man var utanför nivellering vid lagring.
• eBubblan justeras till mottagarens LED-panel. För att korrekt använda eBubblan måste
LED-panelen vara vänd mot dig (dvs. du måste titta rakt mot mottagarens LED-panel).
• Man kan ange en Tilt tolerans och inte välja Tiltvarningar. I så fall visar eBubblan när mottagaren
befinner sig inom toleranserna men tiltvarningar visas inte.
• Tiltinformation lagras med varje uppmätt punkt givet att eBubblan var kalibrerad när punkten
lagrades. Ingen tiltinformation lagras om inte eBubblan är kalibrerad.
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• Man måste kalibrera om eBubblan om den aktuella temperaturen skiljer sig mer än 30 grader Celsius
från kalibreringstemperaturen.
Förstå tilt tolerans
Tilt toleransen definieras som avståndet på marken som lutningen på stången representerar vid den aktuella
antennhöjden. Om stången hålls på så sätt att det resulterande avståndet på marken (Tilt avstånd) underskrider
tilttoleransen kommer eBubbla visa grönt och mätning av punkten tillåts. Tilt avståndet lagras med jobbet och
finns tillgängligt i Granska jobb. Cirkeln på eBubblan representerar tilt toleransen.
eBubblans skärm
Tryck på skärmtangenten eBubbla för att visa eBubblan.
Bubblans färg
Grön
Röd

Betydelse
Du befinner dig inom
tilttoleranserna.
Du befinner dig utanför
tilttoleranserna.

Notering - Om eBubblan är röd går det fortfarande att lagra positionen. För att göra detta tryck på

.

När man mäter en kompenserad punkt representerar graderingarna i eBubblan sfären genom vilken antennen
rör sig när stavspetsen är stationär.
Innan du påbörjar en mätning visar eBubblan graden av antennens lutning. T.ex.:

Bubblans färg
Tiltning
Betyder
Grön
< 12 grader
Du är inom tilt toleransen för en kompenserad punkt.
Gul
12 till 15 grader Du är nära att överskrida tilt toleransen för en kompenserad punkt.
Röd
> 15 grader
Du har överskridit tilt toleransen för en kompenserad punkt.
När du trycker på Mät, ändrar sig eBubblans utseende för att göra det lättare att hålla antennen stilla. T.ex:

Håll antennen så stilla det går under mätningen.
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Tips
• För att konfigurera eBubblan kan man antingen trycka på Instrument / eBubbla optioner från
huvudmenyn, eller trycka på ikonen för inställningar högst upp till vänster i eBubblans fönster.
• För att flytta fönstret för eBubblan trycker man och drar det till dess nya position.
• Tryck på CTRL + L för att visa eller gömma eBubblan.

Observerad Passpunkt
Använd metoden Observerad passpunkt för att mäta en punkt med förlängd ockupationstid och
kvalitetsstyrningsinformation.
Om Detaljpunkt- optionen är konfigurerad för att utföra 180 mätningar, liknar positionsresultatet det som
uppmättes med hjälp av den Mätning av passpunkt-mätningstypen. Skillnaderna är:
• grundvärdet i Kvalitetsstyrning- fältet.
• Observationsklassningen som delas ut av kontorsprogrammet när punkten nedladdas
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Mäta en observerad passpunkt:
För att mäta en observerad passpunkt:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn, välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck Favoriter och välj Inmätning av punkter .
2. Mata in värden i fälten Punktnamn och Kod (fältet Kod är valfritt) och välj därefter Observerad
passpunkt i fältet Metod.
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är inställd på rätt
sätt.
4. Tryck Options för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
5. Tryck på Mät för att börja dataregistreringen.
6. När det förinställda antalet epoker och precisioner har uppnåtts, tryck Lagra för att lagra punkten.
eBubblan visas om man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor och optionen
Tiltvarningar är aktiverad (se Optioner Mätmetoder. ) Lagra punkten när bubblan är inom
toleranserna.
Tips
♦ Om eBubblan är utanför tilt-toleranserna (bubblan är röd) visas meddelandet Mottagare är
inte avvägt, mäta ändå? Tryck på Ja för att fortsätta mäta positionen.
♦ Tips - Du kan trycka Enter för att acceptera mätningen innan mättiden eller precisionerna har
uppnåtts eller om det varit rörelse-, tilt-, eller precisionsvarningar under mätningen.
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♦ Om man gjort en statisk mätning av en punkt mer än 15 epoker och precisionen överskrider
toleransen varnar ett meddelande att ockupationstimern återställs och det nu går att lagra den
sista positionen med bra precision. Tryck på Ja för att lagra den sista bra positionen. Tryck på
Nej för att återställa timern och fortsätta mäta punkten.
♦ Meddelandet Upptäckt Utanför nivilering när statisk visas när du varit utanför nivilering
någongång under mätprocessen.
♦ Meddelandet Utanför nivilering visas om du var utanför nivilering vid lagring.
♦ Välj Instrument / Mottagarinställningar för att konfigurera eBubblan.
Notering - I en RTK-mätning ska du initiera mätningen innan du börjar att mäta punkten. För en
Efterbehandlad kinematisk mätning kan du påbörja en punktmätning innan initiering men det går inte att lagra
den innan mätningen har initierats.

Snabbpunkt
Denna metod används för att snabbt mäta GNSS-punkter i realtid. Punkten lagras när de förinställda
precisionerna har uppnåtts. Det finns ingen minimal ockupationstid eftersom programmet använder varje epok
av data för att definiera punkten. Detta gör Snabbpunkt den minst noggranna mätmetoden.
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Notering– I en RTK and Dataloggningsmätning mäts punkterna med metoden Snabbpunkt och sparas inte till
T01/T02-filen och finns inte tillgängliga för efterbearbetning.
Mäta en Snabbpunkt
För att mäta en Snabbpunkt:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn, välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck på Favoriter och välj Inmätning av punkter .
2. Mata in värden i fälten Punktnamn och Kod (fältet Kod är valfritt) och välj därefter Snabbpunkt i
fältet Metod.
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är inställd på rätt
sätt.
4. Tryck Options för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
5. Tryck på Mät -tangenten och börja dataregistreringen. Punkten lagras automatiskt när de förinställda
precisionerna har uppnåtts.
Tips - När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man konfigurera
mätprofilen att upplysa när stången är utanför specificerad Tilt tolerans. När man mäter en punkt visar
eBubblan. Lagra punkten när bubblan är inom toleranserna.
Auto-mäta Snabbpunkter
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För att Tilt auto-mäta snabbpunkter måsta man använda en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor samt
definiera en profil.
För att Tilt auto-mäta snabbpunkter:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn, välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck på Favoriter och välj Inmätning av punkter .
2. Mata in värden i fälten Punktnamn och Kod (fältet Kod är valfritt) och välj därefter Snabbpunkt i
fältet Metod.
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är inställd på rätt
sätt.
4. Tryck Options för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
5. Tryck på Start. eBubblan visas automatiskt och Väntar på nivellering visas i statusfältet.
Tips - Välj Instrument / Mottagarinställningar för att konfigurera eBubblan.
6. När mottagaren är inom den specificerade tilt toleransen auto-mäts positionen.
Om Snabbpunkten har "låg precision" eller "överskriden tiltning" eller "lågt DOP-värde" i början
eller under 1 sekundsepoken visas knappen
och förhindrar att punkten lagras automatiskt. Om
noggrannheten förbättras, eller om stången nivelleras lagras punkten automatiskt. För att ta bort
varningen och lagra punkten ska man trycka på knappen
.
Notering - När man mäter en Snabbpunkt finns det inga kontroller för "Överskriden rörelse" eller
"Dålig GNSS-miljö".
7. Status blir ni Väntar på förflyttning Du kan nu förflytta dig till nästa punkt som ska mätas. När
förflyttningen är större än 5 grader uppfattar instrumentet tilten och meddelandet Väntar på
nivellering. Nu är systemet klart för att mäta nästa punkt.
8. För att avsluta Tilt auto-mätningen trycker man på Avsluta.

FastStatic-punkt
Denna typ av punkt mäts i en FastStatic-mätning.
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Notering - FastStatic-mätningar efterbehandlas och behöver inte initieras..
För att mäta en FastStatic-punkt:
1. Gör ett av följande:
♦ Från huvudmenyn, välj Mätning / Mät punkter.
♦ Tryck på Favoriter och välj Inmätning av punkter .
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2. Mata in värden i Punktnamn- och Kod- fälten ( Kod- fältposten är valfri).
3. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är inställd på rätt
sätt.
4. Tryck Mät för att påbörja mätningen av punkten.
5. När den förinställda mätningstiden uppnås, enligt nedanstående tabell, tryck Lagra för att lagra
punkten.
Mottagar- typ 4 RF 5 RF 6+ RF
Enkel frekvens 30 min 25 min 20 min
Dubbelfrekvens 20 min 15 min 8 min
Tips - Ingen satellittracking behövs mellan mätpunkterna.

Kontinuerlig detaljpunkt
Använd Kontinuerlig detaljmätning -funktionen för att kontinuerligt mäta punkter.
En punkt lagras när ett av följande villkoren uppstår:
• en fördefinierade tid har förflutit
• ett fördefinierat avstånd har överskridits
• både de ördefinierad tids- och/eller avståndsinställningarna har tillsfredsställts
• en fördefinierad stopptid and avständsinställningar har uppfyllts
Om du utför en efterbehandlad mätning, är tidsintervallet lika med registreringsintervallet. Konfigurera detta
lregistreringsintervall på den efterbehandlade mätprofilens Rover-optioner skärm.
Konfigurera inställningarna för denna mätmetod i din mätprofil eller tryck på Optioner i skärmen Mät
punkter.
Mäta Kontinuerliga detaljpunkter
För att mäta Kontinuerliga detaljpunkter:
1. Från huvudmenyn, välj Mätning / Kontinuerlig detaljmätning.
2. I fältet Metod välj någon av följande:
♦ Fast tid
♦ Fast avstånd
♦ Tid och avstånd
♦ Tid eller avstånd
♦ Stopp och gå
Notering - För en efterbehandlad mätning, kan Du endast använda Fast tid kontinuerlig-metoden.
Tidsintervallet inställs genom återgång till samma värde som registreringsintervallet.
3. Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
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4. Mata in ett värde i Antennhöjd- fältet och se till att inställningen i Mät till- fältet är inställd på
lämpligt sätt.
5. Mata in ett värde i Tidsintervall- fältet eller Stopp och gå- fältet, beroende på den metod som
används.
6. För att generera förskjutningar, ställ offset-fältet till Ett eller Två. Den fastställda tidsmetoden stödjer
inte förskjutningar.
7. Mata in ett värde i Startpunkt namn- fältet (eller mata in ett startpunktnamn för mittlinje vid mätning
av offsetpunkter). Detta ökar automatiskt.
8. Om Du mäter en offsetlinje, mata in offsetavstånden och startpunktnamnet. För att mata in en vänster
horisontaloffset, mata in ett negativt offsetavstånd eller använd de vänstra eller högra
"popup"-menyerna.
9. Tryck på Mät-tangenten för att börja dataregistreringen och flytta sedan längs det objekt som skall
mätas.
När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor och optionen Tiltvarningar är
aktiverad går det inte att mäta en punkt innan mottagaren är inom den definierade tilt toleransen.
Detta finns indikerat på eBubblan.
Notering - För att ändra avståndsintervallet, tidsintervallet, eller offset under punktmätning, mata in
nya värden i fälten.
10. För att avsluta mätning av kontinuerliga punkter, tryck på Stopp-tangenten.
Tips - Slå Store. för att lagra ett läge innan de fördefinierade villkoren har tillfredsställts.
Använda ett Ekolod för att lagra djup
Man kan använda Kontinuerlig detaljmätning för att lagra djup med uppmätta punkter.
För att konfigurera mätprofilen:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn>.
2. Välj Ekolod.
3. Välj ett instrument från fältet Typ.
4. Konfigurera Kontrollenhetsporten:
♦ Om man sätter Kontrollporten till Bluetooth måste man konfigurera inställningarna för
Ekolod Bluetooth.
♦ Om man sätter Kontrollporten till COM1 eller COM2 måste man konfigurera
portinställningarna.
5. Om så behövs, ange Latens och Djupgående och tryck därefter Godkänn.
Latensen sörjer för ekolod där djup tas emot av kontrollenheten efter positionen. Generell Mätning
använder latens för att matcha och lagra djupen när de tas emot med kontinuerliga detaljpunkter som
tidigare sparats.
6. Klicka Godkänn och klicka sedan Lagra för att spara ändringar.
För att lagra kontinuerliga detaljpunkter med djup följ de ovanstående stegen för Mäta kontinuerliga
detaljpunkter när man är ansluten till ett ekolog med en korrekt konfigurerad mätprofil.
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Noteringar
• Under mätningen kan man avaktivera funktionen lagra djup med kontinuerliga detaljpunkter. För att
göra detta tryck Optioner och avmarkera kryssrutan Använd ekolod. Man kan även konfiguerar Latens
och Djupgående från Optioner.
• Djupgående påverkar hur antennens höjd mäts. Om Djupgående är 0.00 blir antennhöjden avståndet
från givaren till antennen. Om Djupgående har specifiserats blir antennhöjden avståndet från givaren
till antennen min Djupgående.
När man mäter kontinuerliga detaljpunkter med ett ekolod aktiverat visas ett djup under den kontinuerliga
detaljmätningen och även i kartan. När latensen har konfigurerats lagras initiellt de kontinuerliga
detaljpunkterna utan djup och uppdateras senare. Djupet som visas under den kontinuerliga detaljmätningen
när latensen har konfigurerats är en indikator att djup tas emot. Djupen som visas behöver inte vara djupen
som lagras med punktnamnen som samtidigt visas.
Varning - Det är många faktorer inblandade för att korrekt para ihop positioner med noggranna höjder.
Faktorerna inkluderar ljudhastighet - vilket varierar med vattentemperatur och salthalt, hårdvarans processtid,
och båtens hastighet. Kontrollera att du använder rätt teknik för att uppnå rätt resultat.
Höjderna för kontinuerliga detaljpunkter lagras i Generell Mätning har inte höjd applicerat till dem. Använd
filerna Exporter anpassade format för att skapa en rapport med höjd applicerad.
Följande exemple på rapporter finns tillgängliga att ladda hem på www.trimble.com:
• [Survey report.xsl]
• [Comma Delimited with elevation and depths.xsl]
• [Comma Delimited with depth applied.xsl]
Notering - Om ett SonarMite-instrument är anslutet konfigureras det av Generell Mätning för att använda
korrekt utdata-format och läge. Instrument av andra tillverkare måste manuellt konfigureras så att de
använder korrekt utdata-format.

Snabb Fix
Slå lätt mot SnabbFix -skärmtangenten för att automatiskt snabbt mäta och lagra en konstruktionspunkt.
Alternativt, välj SnabbFix från popup-menyn i Punktnamnsfältet.
Notering - I en GNSS-mätning, använder SnabbFix snabbpunkts -metoden. För att använda en annan metod
eller annat mätläge, välj Mät från popup-menyn i Punktnamnsfältet.
Konstruktionspunkter används typiskt i Cogo - beräkna punkter eller Skriv in - linjer eller bågar.
Konstruktionspunkter lagras i Generell Mätning-databasen med autopunktnamn som ökar från Temp0000. De
klassificeras högre än Utsättningskontrollpunkter och lägre än normala punkter. För ytterligare information, se
Databasens sökregler .
För att granska konstruktionspunkter i en karta eller lista, tryck på Filter -tangenten och välj dem från Välj
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filter -listan.

Kontrollera punkt
I en GNSS-mätning i realtid, mät en punkt två gånger. Ge den andra punkten samma namn som första
punkten. Om dubblettpunkttoleranserna är satta till noll varnar Generell Mätning dig om att punkten är
duplicerad när Du försöker lagra den. Välj Lagra som kontroll för att lagra den andra punkten som
kontrollklassningspunkt. För ytterligare information, se Duplicerad punkt: Utanför-toleransskärmen .

Mäta punkter med en Laseravståndsmätare
För att under en mätning mäta laserpunkter som offset från en känd punkt måste man först ansluta
laseravståndsmätaren till kontrollenheten och konfigurera den i den mätprofil. Se Konfigura en mätprofil att
använda en laseravståndsmätare.
1. Tryck på Mät från skärmen Generell Mätning.
2. Tryck på Mät laserpunkter.
3. Ange punktnamn och en kod för punkten.
4. Gör något av följande i fältet Startpunkt:
♦ Markera punkten du mäter laserpunkten från.
♦ Mät en ny punkt med den anslutna GNSS-mottagaren. För att göra detta:
a. Välj Mät i fältet Startpunkt.
b. Ange punktens information och tryck därefter på Mät.
c. Tryck på Lagra.
Programmet återgår till fönstret Mät laserpunkter och den just uppmätta punkten är
markerad i fältet Startpunkt.
5. Ange laser- och målhöjd.
6. Tryck på Mät.
7. Använd laseravståndsmätaren för att mäta avståndet till målet. Mätningens information visas i fönstret
Mät laserpunkter.
8. Tryck på Lagra.
Noteringar
• Om Generell Mätning endast tar emot en avståndsmätning från lasern, visas en annan skärm med det
uppmätta avståndet i ett fält för Lutande längd . Mata in en vertikalvinkel om det uppmätta avståndet
inte var horisontellt.
• Om Du använder en laser utan kompass, måste Du mata in en magnetisk bäring innan Generell
Mätning kan lagra punkten.
• Låt lasern stabilisera sig några sekunder innan Du börjar använda den för mätning. Om Du i lasern
matar in ett värde för magnetisk deklination, se till att värdet Cogo-inställningen är satt till noll.
Se även:
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• Beräkna punkt
• Avstånd med mätband
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Mätning - Integrerade
Integrerade mätningar
Användning av en Integrerad mätning (IS) tillåter dig att samtidigt ansluta dig till både en GNSS-mottagare
och ett konventionellt instrument.
Du kan utföra en integrerad mätning med Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station eller
Trimble 5600 instrument och RTK-mätningar.
För ytterligare information, se:
Konfigurera en Integrerad mätprofil
Starta en Integrerad mätning
Växla mellan instrument
Avsluta en Integrerad mätning
Använda eBubblan i en Integrerad mätning
Att använda en IS rover mätstav
Konfigurera en Integrerade mätprofiler
En integrerad mätprofil skapas genom att koppla en konventionell mätprofil till en RTK-mätprofil och sedan
ange ytterligare information specifik för den integrerade mätningen.
För att konfigurera en Integrerad mätprofil:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler och klicka sedan Ny .
2. Mata in Profilnamn, ställ in Profiltyp för Integrerade mätningar och klicka sedan Acceptera.
3. Välj de Konventionella och GNSS profiler som du vill referera den integrerade mätningen till och
klicka sedan Godkänn.
4. Ange Prisma- till antennoffset.
5. Aktivera Precis höjd för att sätta ut en väg med funktionen Precis höjd där den horisontella positionen
för GNSS är kombinerad med höjden från en konventionell mätning aktivera Precise elevation.
6. Klicka Godkänn och klicka sedan Lagra för att spara ändringar.
Observera - När optionen IS rover är aktiverad i en integrerad mätning är det enda sättet att ändra
GNSS-antennens höjd att ange höjden till prismat för det aktuella målet. GNSS-antennens höjd beräknas
automatiskt med den Prisma- till antennoffset som konfigurerats i IS-profilen.
Starta en Integrerad mätning
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Det finns flera sätt att starta en Integrerad mätning. Använd den metod som bäst passar ditt arbetssätt.
• Starta en konventionell mätning och starta senare en GNSS-mätning.
• Starta a GNSS-mätning och starta senare en konventionell mätning.
• Starta en integrerad mätning. Detta startar samtidigt en konventionell mätning och en
GNSS-mätning.
För att starta en integrerad mätning, skapa först en integrerad mätprofil, och välj sedan Mätning / <integrerad
mätprofilnamn>.
Att starta en enstaka mätning, för att senare starta en integrerad mätning, innebär att du börjar din första
mätning som vanligt och sedan väljer Mätning / Integrerad mätning. Bara de profiler som är konfigurerade i
den integrerade mätprofilen är tillgängliga för en integrerad mätning.
Tips - När du utför en integrerad mätning kan du mäta punkter med en GNSS-mottagare under en fri
stationsetablering eller en stationsetablering plus.
Växla mellan instrument
I en integrerad mätning, ansluts kontrollenheten till båda enheterna samtidigt. Detta medför att det går snabbt
att växla mellan instrumenten.
För att växla från ett instrument till ett annat, gör något av följande:
• Klicka på Statusraden
• Välj Mätning / Växla till <mätprofiltyp>
• Klicka på Växla till och välj sedan Växla till <mätprofiltyp>
• Om kontrollenheten har konfigurerbara applikations- / funktionstangenter kan man anpassa en av
tangenterna att Växla till TS/GNSS.
I en integrerad mätning kan man identifiera det instrument som förnärvarande är "aktivt" genom att titta i
Statusfältet eller på Statusraden.
När du i en integrerad mätning använder Generell Mätning finns det områden inom Generell Mätning där du
inte kan byta instrument. Till exempel om den aktiva skärmen är Kontinuerlig detaljmätning.
Läs följande avsnittt för mer information om hur de olika funktionerna beter sig och på vilket sätt man kan
byta funktioner för att passa det aktiva instrumentet.
Inmätning / Mät punkter
• Om du byter instrument under en integrerad mätning när du använder Inmätning (konventionell),
kommer programmet automatiskt växla till skärment för Mätpunkter (GNSS) och tvärtom.
• Punktnamnet sätts default till nästa tillgängliga namn.
• Koden sätts default till den senast sparade koden.
• Byt instrument innan du ändrar punktnamn och kod. Om du skriver in ett punktnamn eller en kod
innan byte av instrument, kommer dessa inte vara standardvärde efter bytet.
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Mät Koder
• När du byter instrument kommer det aktiva instrumentet att användas vid nästa mätning.
Kontinuerlig detaljmätning
• Endast en Kontinuerlig detaljmätning är möjlig åt gången.
• Du kan inte byta instrument i Kontinuerlig detaljmätning under en Kontinuerlig detaljmätning.
• För att byta instrumentet som används i en Kontinuerlig detaljmätning, tryck på Esc för att avsluta
Kontinuerlig detaljmätning och starta sedan om Kontinuerlig detaljmätning.
• Du kan växla instrument om en skärm för Kontinuerlig detaljmätning är öppen men körs i
bakgrunden. Om du växlar instrument medan Kontinuerlig detaljmätning körs i bakgrunden och sedan
gör skärmen för Kontinuerlig detaljmätning till den aktiva skärmen så växlar Generell Mätning
automatiskt till instrumentet med vilket du startade Kontinuerlig detaljmätning.
Utsättning punkter, Linjer, Bågar, Poly linjer och Vägar
• När man byter instrument ändras den grafiska utsättningsdisplayen.
• Om man växlar instrument när den grafiska displayen körs i bakgrunden och sedan gör den grafiska
utsättningsdisplayen till den aktiva skärmen så växlar Generell Mätning automatiskt till det senast
använda instrumentet.
Avsluta en integrerad mätning
För att avsluta en integrerad mätning, kan du individuellt avsluta varje mätning, eller välja Avsluta integrerad
mätning för att samtidigt avsluta GNSS-mätningen och den konventionella mätningen.
Använda eBubblan i en integrerad mätning
Om du använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tilt sensor kan eBubblan visas men för alla
konventionella mätningar stöds inte Tilt auto-mätning och inga tilt-varningar ges.
Tips
• Tryck på CTRL + L för att visa eller gömma eBubblan.
• För att flytta eBubblan ska man trycka och hålla på eBubblan och därefter dra den till önskad position.
• Välj Instrument / Mottagar-inställningar för att konfigurera eBubblan.
• eBubblan justeras mot mottagarens LED-panel. För att korrekt använda eBubblan måste
LED-panelen vara vänd mot dig (dvs. du måste titta rakt mot mottagarens LED-panel).

IS rover - Integrerad mätstav
Vid mätning med en integrerad mätprofil kan du använda en IS rover mätstav.
För ytterligare information, se:
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Konfigurera en IS rover
Användning av en IS rover mätstav
Konfigurera en IS rover
En IS rover mätstav är konfigurerad som en del av en integrerad mätprofil.
När du konfigurerar en IS rover mätstav, skriv in Prisma- till antennoffset. En offset mäts från prismans
mittpunkt till GNSS-antennens position. GNSS antennens position definieras i Rover optioner i den aktuella
GNSS mätprofilen. Dessa inställningar refereras av den integrerade mätprofilen.
Följande tabell visar det offset avstånd från prismans mittpunkt till Trimble R8 antennen:
Offset mätt till
antennfästets botten
VX/S Series MT1000
0,034 m
VX/S Series 360°
0,057 m
RMT606
0,033 m
Active Track 360
0,095 m
Prismatyp

Följande tabell visar offset-avståndet från prismats mittpunkt till Trimble R10-mottagare-antennen:
Offset mätt till
snabbkopplingens nederkant
R10 360°
0,028 m
VX/S Series MT1000
0,034 m
Active Track 360
0,095 m
Prismatyp

Observera- Om en felaktig metod för mätning av antennhöjd är inställd kommer en felaktig offset appliceras
till GNSS antennhöjden.
Användning av en IS rover survey rod
Vid en integrerad mätning måste man aktivera IS rover och använda målets Prismahöjd för att automatiskt
uppdatera GNSS-höjden. När IS rover optionen är aktiverad kommer en ändring av den konventionella
prismahöjden automatiskt uppdatera GNSS antennhöjden med hjälp av den Prisma- till antennoffset som
konfigurerats i den integrerade mätprofilen.
För att ändra IS rover höjd:
1. Se till att Prisma- till antennoffset har konfigurerats korrekt och stämmer överrens med antennens
Typ och Mätt till inställningar som konfigurerats i RTK-mätprofilen.
2. Tryck på mål-ikonen i statusfältet och välj lämpligt mål.
3. Skriv in Target height (höjden till prismans mittpunkt).
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Den uppdaterade höjden visas inte i statusfältet förrän prismadialogrutan stängts.
4. Klicka Antenn för att se den inmatade målhöjden, profilen konfigurerade prisma- till antennoffset,
och beräknad antennhöjd. Det steg är valfritt.
5. Klicka Godkänn.
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Mätning - Fotograferings
Trimble V10 Foto-rover
Med Trimble V10 fotorover kan du ta 360-gradiga panoramabilder. Du kan även ta panoramabilder och
associera dem med uppmätta punkter, eller kombinera fotograferandet med ditt vanliga arbete med att mäta
punkter i en konventionell- eller GNSS-mätning. Detta kräver att man har anslutit följande utrustning till
V10:ans kamerahuvud:
• För konventionella mätningar anslut valfritt Trimble-prisma som stöds av mjukvaran Trimble
Access.
• För GNSS-mätningar anslut valfri Trimble GNSS-mottagare som går att ansluta till en
TSC3-kontrollenhet, Trimble Tablet eller Windows-dator som kör mjukvaran Trimble Access.
För ytterligare information se:
Instrumentinställningar
Ta panoramabilder vid mätning av punkt i konventionell mätning
Ta panoramabilder vid mätning av punkt i en GNSS-mätning
HDR-bildbehandling
Addera panorama till en Punkt
Fotostationens täckningsområde i kartan
Metoder för höjdmätning
V10 kamerakalibrering kontroll
V10 magnetometer kalibrering

Instrumentinställningar
Det här avsnittet sammanfattar hur du sätter upp din utrustning. För mer information se Användarguide för
Trimble V10 Imaging Rover.
Notering - Du bör regelbundet kontrollera magnetometerns och kamerans kalibreringar.
Staven är specialanpassad för att användas med V10 fotorovern. Den stötdämpande spetsen absorberar kraften
instrumentet utsätts för varje gång staven positioneras på marken.
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För att sätta fast kameran på staven:
1. Sätt kamerahuvudet på staven
2. Vrid staven tills du hittar låsningen.
3. Dra kamerahuvudet till rätt position.
4. Skuva kamerahuvudet på staven tills det sitter hårt.

För att ansluta ett Trimble-prisma eller en mottagare till V10:
Notering - Innan du sätter på prismat måste du först ta av kåpan för snabbfästet.
1. Tryck knappen för snabbfästet nedåt.
2. Medan knappen för snabbfästet är nedtryckt ska du ansluta prismat eller mottagaren till
kamerahuvudet.
3. Släpp knappen.
4. Tryck ordentligt på prismat eller mottagaren så att du låser snabbfästet. För att det ska bli vattentät
mellan prismat eller mottagaren och kamerahuvudet måste den gula gummitätningen ovanpå kameran
vara komprimerad.
5. Kontrollera att knappen för snabbfästet åter står i översta läget vilket betyder att det är ordentligt
fastlåst.
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För att ansluta V10 till kontrollenheten ska man använda en USB till mini USB-kabel. Anslut
USB-inkopplingen till kontrollenheten och anslut mini USB-inkopplingen till fästet på V10 kamerahuvud.
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Ta panoramabilder vid mätning av punkt i en konventionell
mätning
I en konventionell mätning kan man ta panoramabilder när man mäter en detaljpunkt om Metod är satt till
Vinklar och Avstånd eller Medelvärdesbildning.
1. Anslut till V10. För mer information se Trimble V10 Foto-rover.
2. Från huvudmenyn i Generell Mätning välj Mät / Mät punkter.
3. Skriv in ett namn i fältet Punktnamn och, om det behövs, objektskod i fältet Kod.
4. Kontrollera att måltypen är korrekt. Måltypen visas på prisma-ikonen i statusraden.
5. Välj en mätmetod och mata in ett värde i fältet Målhöjd.
Notering - Kontrollera att målhöjden beräknas från V10-enhetens nederkant om du använder en
strömstav. Om du använder ett stativ ska målhöjden beräknas till reglaget på V10-enheten.
6. Välj Anpassad adapter om du har en påbyggnad mellan adaptorn och prismat, och ange därefter
påbyggnadens höjd.
7. Tryck på Optioner för att konfigurera tiltinställningar och HDR-inställningar, om detta inte redan är
gjort.
8. Markera kryssrutan Panorama.
9. Innan du mäter punkten kan du använda V10-enhetens eBubbla för att kontrollera att prismat är rakt.
För att visa eBubblan i skärmen Mäta punkter ska man trycka på pilen för att öppna andra raden
skärmtangenter och trycka på eBubbla. Alternativt kan man trycka Ctrl + L för att visa eBubblan på
alla skärmar.
Notering - Man måste använda tvåbensstödet så att strömstaven står rakt och stadigt när man tar
panoramabilder.
10. Tryck på Mät för att starta registreringen av data.
11. Tryck på Lagra för att lagra punkten.
Panoramabilden tas efter du tryckt på Lagra.
12. Tryck på Lagra för att lagra panoramabilden.
Samtliga panormabilder lagras i mappen "<jobbnamn>_images", som finns i jobbmappen. Den
relativa sökvägen måste bibehållas när man importerar data till Trimble Business Center, annars hittar
inte programmet panoramabilderna.
Tips
♦ På skärmen Panorama kan man trycka på miniatyrbilden för att göra bilden större.
♦ Tryck på Gör om för att ta om panoramabilden. Tryck på Kasta bort för att radera
panoramabilden och radera punkten. Tryck på Esc för att bara radera panoramabilden.
Notering - För att addera en panoramabild till en punkt du skriver in eller väljer från en lista se Addera
Panorama till en Punkt.
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Ta panoramabilder vid mätning av punkt i en GNSS-mätning
I en GNSS-mätning kan man ta panoramabilder när man mäter en Detaljpunkt, Observerad passpunkt,
Inpassningspunkt eller Snabbpunkt.
1. Anslut till V10. För mer information se Trimble V10 Foto-rover.
2. Från huvudmenyn i Generell Mätning välj Mät / Mät punkter.
Notering - Om man i en GNSS-mätning använder en Internet-anslutning för korrektioner och den
skapades innan mätningen startades måste man koppla bort V10 från kontrollenheten innan mätningen
kan börjas. Annars startar inte mätningen och vissa fall kan anslutningen till GNSS-mottagaren
brytas.
3. Ange ett värde i fältet Punktnamn och, om det behövs, en objektkod i fältet Kod.
4. Välj mätmetod.
5. Ange ett värde i fältet Antennhöjd och kontrollera att fältet Mätt till är satt till Nederkant av V10 om
du använder en strömstav. Om du använder ett stativ ska fältet vara satt till Reglaget av V10
påbyggnad.
6. Välj Anpassad adapter om du har en påbyggnad mellan adaptern och mottagaren ska du ange
påbyggnadens höjd.
7. Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision, tiltinställningar och
HDR-inställningar om det inte redan är gjort.
8. Markera kryssrutan Panorama.
9. Använd eBubblan för att kontrollera att antennen är rak innan du börjar mäta punkten. Notera att om
både V10 och Trimble R10-mottagare är anslutna strömmas informationen som visas i eBubblan från
Trimble R10-mottagare.
Notering - Man måste använda tvåbensstödet så att strömstaven står rakt och stadigt när man tar
panoramabilder.
10. När antennen står vertikalt och stationärt, tryck på Mät för att börja datalagringen. Den statiska ikonen
visas i statusfältet.
11. När förinställd ockupationstid, precision och tilttolerans uppnåtts, tryck Lagra.
Panoramabilden tas efter du tryckt på Lagra.
12. Tryck på Lagra för att lagra panoramabilden.
Samtliga panormabilder lagras i mappen "<jobbnamn>_images", som finns i jobbmappen. Den
relativa sökvägen måste bibehållas när man importerar data till Trimble Business Center, annars hittar
inte programmet panoramabilderna.
Tips
♦ På skärmen Panorama kan man trycka på miniatyrbilden för att visa en större bild.
♦ Tryck på Gör om för att ta om panoramabilden. Tryck på Kasta bort för att radera
panoramabilden och radera punkten. Tryck på Esc för att bara radera panoramabilden.
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Notering - För att addera en panoramabild till en punkt du skriver in eller väljer från en lista se Addera
Panorama till en Punkt.

HDR-bildbehandling
Med V10-fotorover kan du ta HDR-bilder.
När HDR är aktiverat tar V10 tre bilder istället för en, varje med olika exponering. Vid HDR-bildbehandling
kombineras de tre bilderna för att skapa en sammansatt bild som har högre tonintervall vilket ger större
detaljrikedom än någon av de individuella bilderna.
För att aktivera HDR:
1. För att öppna skärmen för mätmetodens olika optioner ska du göra något av följande:
♦ I skärmen Mät punkt tryck på Optioner.
♦ I skärmen V10 Panorama tryck på Optioner.
♦ Välj Mätmetodens optioner när du konfigurerar mätprofilen.
2. Markera kryssrutan HDR.
HDR visas bredvid V10-ikonen i statusfältet

vilket indikerar att HDR är aktiverat.

Noteringar
• V10-fotoroverns programvara måste vara version E1.0.xx eller senare.

Addera panorama till en Punkt
När kontrollenheten är ansluten till en V10 fotorover kan man ta en panoramabild för en punkt som du skrivit
in eller valt från listan.
Notering - För att göra det här behöver man inte påbörjat en mätning eller vara ansluten till någon annan
sensor.
1. Tryck på Instrument / V10 Panorama.
2. Skriv in punktnamnet eller välj en punkt från listan.
Om du anger ett punktnamn som inte redan finns kan du i fälten Nord, Öst, och Höjd skriva in
koordinaterna.
För att ta en panoramabild för en punkt som saknar koordinater kan man, på denna skärm, lämna
koordinatfälten tomma.
3. Ange Instrumenthöjd beräknad från V10-enhetens nederkant om man använder en strömstav. Om
man använder ett stativ ska målhöjden beräknas till reglaget på V10-enheten. För att ställa in detta
ska man trycka på pilen bredvid fältet Höjd och därefter välja metoden.
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4. Välj Anpassad adapter om du har en påbyggnad mellan adaptern och prismat eller mottagaren. Ange
höjden för påbyggnaden.
Notering - Man måste använda tvåbensstödet så att strömstaven står rakt och stadigt när man tar
panoramabilder.
5. Använd eBubblan för att kontrollera stavens lutning. När bubblan är inom tilttoleransen ska man
trycka på Start för att ta panoramabilden.
6. I skärmen Panorama kan man trycka på miniatyrbilden för att förstora bilden. Tryck på Lagra för att
lagra panoramabilden. Tryck på Gör om för att ta om panoramabilden. Tryck på Esc för att radera
panoramabilden.
Samtliga panormabilder lagras i mappen "<jobbnamn>_images", som finns i jobbmappen. Den
relativa sökvägen måste bibehållas när man importerar data till Trimble Business Center, annars hittar
inte programmet panoramabilderna.

Fotostationens täckningsområde i kartan
Om jobbet har fotostationer vid en punkt med koordinater kommer täckningsområdet för fotostationen visas i
kartan. Täckningsområdet visas olika i kartan och 3D-kartan. Täckningsområdet med linjer på marknivå visar
området som fotostationen fotograferar. Mjukvaran använder instrumenthöjden för V10-panoraman och utgår
från att marken är plan.
Notering - Fotostationens täckningsområde är orienterat i samma riktning som kamerahuvudet. För att
täckningsområdet ska riktas korrekt måste du ange den magnetiska nedböjningen för jobbet. Det gör du från
huvudmenyn i Generell Mätning, tryck på Jobb / Jobbegenskaper / Cogo-inställningar.
För att kontrollera om fotostationens täckningsområden visas kan man aktivera och inaktivera dem med
tangenten Filter. Se Filter för mer information.
Fotostationens täckningsområde i kartan:
De nedåtriktade kamerorna täcker området mellan gränslinjen 1 och 2. De utåtriktade kamerorna täcker
området från gränslinjen 3 och utåt.
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Fotostationens täckningsområde i 3D-kartan:
De nedåtriktade kamerorna täcker området mellan gränslinjen 1 och 2. De utåtriktade kamerorna täcker
området från gränslinjen 3 och utåt. Linje 4 är en godtycklig yttre gräns.

Metoder för höjdmätning
Vilken mätmetod som används när man är ansluten till en V10 fotorover beror på den övriga utrustningen.
Mätmetoden måste stämma överens med mätmetoden vald i programvaran.
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V10 med ett Trimble-prisma monterat på strömstaven
Se följande diagram, där(1) är V10, (2) är prisma, (3) nederkant av V10, (4) är mittpunkten för V10
fotogrammetri, (5) är den korrigerade höjden till prismans mittpunkt från stavens från nederkant och (6) är
höjden från V10 nederkant till prismats mittpunkt. Se tabellen nedan.

Prisma
Trimble R10 360, S-Series 360
Trimble AT360, MT1000, Tvångscentrerings för
S-serien

Adapter
Enkelt
Justerbart dubbelt
Enkelt
Justerbart dubbelt

V10 nederkant till prismats
mittpunkt (m)
0,151
0,160
0,255
0,264

V10 med Trimble prisma monterat på ett stativ
För mätningar med hög noggrannhet, eller vid kalibreringskontrollen, måste man sätta fast V10 i
strömanslutningen för V10 och därefter sätta fast den på stativet. Mät till reglaget på V10:an.
Se följande diagram där (1) är V10, (2) är prisma, (3) är reglaget på V10 påbyggnad, (4) är mittpunkten för
V10 fotogrammetri, (5) är den korrigerade höjden till prismats mittpunkt från marken, (6) är den okorrigerade
höjden, och (7) är höjden från reglaget av V10 påbyggnad till prismats mittpunkt. Se tabellen nedan.
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Prisma

Adapter

Enkelt
Trimble R10 360, S-Series 360
Justerbart
dubbelt
Enkelt
Trimble AT360, MT1000, Tvångscentrerings
Justerbart
för S-serien
dubbelt

Reglade på V10 påbyggnad till prismats
mittpunkt (m)
0,451
0,460
0,554
0,563

V10 med en Trimble-mottagare monterat på strömstaven
Se följande diagram, där (1) är V10, (2) är mottagare, (3) nederkant av V10, (4) är mittpunkten för V10
fotogrammetri, (5) är den korrigerade höjden till APC från stavens från nederkant, och (6) är höjden från
nederkanten av V10 till APC. Se tabellen nedan.
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Mottagare
Trimble R10

Adapter
Nedekant av V10 till APC (m)
Inget
0,247
Enkelt
0,185
Trimble R8, R6, R4
Justerbart dubbelt 0,194

V10 med Trimble-mottagaren monterad på ett stativ
För mätningar med hög noggrannhet, eller vid kalibreringskontrollen, måste man sätta fast V10 i
strömanslutningen för V10 och därefter sätta fast den på stativet. Mät till reglaget på V10-enheten.
Se följande diagram, där (1) är V10, (2) är mottagare, (3) är reglaget på V10 påbyggnad, (4) är mittpunkten
för V10 fotogrammetri, (5) är den korrigerade höjden till APC från marken, (6) är den okorrigerade höjden,
och (7) är höjden från reglaget av V10 påbyggnad till APC. Se tabellen nedan.
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Mottagare
Trimble R10

Adapter
Reglade på V10 påbyggnad till APC (m)
Inget
0,546
Enkelt
0,484
Trimble R8, R6, R4
Justerbart dubbelt 0,493

V10 med anpassat prisma och / eller anpassad adapter
Om du använder V10 och sätter fältet Quick release adapter till Anpassat måste du ange avståndet från
adapterbas (1) till gängansbas (2):
Adapter
Adapterbas till gängansbas (m)
Trimble Enkelt
0,031
Trimble Justerbart dubbelt 0,022
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Om du använder en V10 med ett anpassat prisma måste du ange avståndet från prismabasen (3) till prismats
mitt (4).
Om du använder en V10 med ett anpassat prisma och en anpassad adapter måste du ange avståndet från
adapterbasen (1) till prismats mitt (4).
Se följande diagram, där (1) är adapterbas, (2) är gängans bas, (3) är prismats bas, och (4) är prismats
mittpunkt.

V10 kamerakalibrering kontroll
För att kontrollera kamerakalibreringen på V10 fotorover, ska man utföra en kontroll av kamerakalibreringen i
fält och därefter bearbeta jobbet som innehåller kalibreringsdata i Trimble Business Center.
Kalibreringens kontrollbilder lagras i en mapp med namnet "<jobbnamn>_bilder", som finns i jobbmappen.
Den relativa sökvägen måste behållas när man importerar data till Trimble Business Center annars hittar inte
programmet bilderna.
Notering - Kontrollen av kamerakalibreringen kalibrerar eller korrigerar inte kameran. Processen samlar in
bilder för att utvärdera om kamerans kalibrering fortfarande är inom angivna specifikationer.
1. Välj V10-inställningar.
2. Tryck på Kontrollera.
3. Ange avståndet från V10 till väggen där väggmålet hänger och se till att det är inom föreskrivna
gränser.
4. Ange antennhöjd och se till att det är inom föreskrivna gränser.
5. Tryck på Nästa.
6. Sätt ut målen som det visas i programmet, inom föreskrivna gränser.
7. Ange höjden till väggens mitt.
8. Ange avståndet från väggen till mitten på golvmålet.
9. Tryck på Nästa.
10. Rotera V10 tills en röd linje löper genom målets mittpunkt. Tryck på Nästa för att spara bildparet.
Upprepa detta steg tills du har fått alla bildpar.
11. Bearbeta jobbet i Trimble Business Center.
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För mer information se Användarguide för Trimble V10 Imaging Rover.

V10 eBubbla Optioner
Om din V10 har en inbyggd tiltsensor finns en eBubbla (elektronisk bubbla) tillgänglig.
Notering - Om du är ansluten till en GNSS-mottagare som har en inbyggd tiltsensor precis som V10
kommer endast eBubblan för GNSS-mottagaren finnas tillgänglig i programmet Trimble Access. För
ytterligare information se Mottagare eBubbla Optioner.
För att konfigurera eBubblan i V10 ska du trycka på Instrument / eBubbla optioner från huvudmenyn. Det går
att konfigurera följande inställningar:
Option
eBubbla
känslighet

Beskrivning
Bubblan flyttar sig 2mm för den specificerade känslighetsvinkeln. För att minska
känsligheten ska man välja en större vinkel.
Definierar maxradien som V10-mottagaren kan luta och fortfarande vara inom
toleranserna.
Tilttolerans
Den tillåtna toleransen är 0,001m till 1,000m.
Tiltavståndet som visas är beräknad med den aktuella antennhöjden.
eBubbla respons Kontrollerar eBubblans mottaglighet för rörelse.
eBubblans display
Tryck på skärmtangenten eBubbla för att visa eBubblan.
Bubblans färg
Grön
Röd

Betydelse
Du befinner dig inom
tilttoleranserna.
Du befinner dig utanför
tilttoleranserna.

Tips
• För att flytta fönstret för eBubblan trycker man och drar det till dess nya position.
• Tryck på CTRL + L för att visa eller gömma eBubblan.

V10 Magnetometer kalibrering
Magnometern beräknar vilken riktning V10 fotorovern är vänd mot så att även panoramabilderna är korrekt
orienterade. Trimble rekommenderar att man kalibrerar magnometern så fort man ändrar utrustningen på
strömstaven. T.ex. man sätter dit eller tar bort en Trimble-mottagare eller ett Trimble-prisma.
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VARNING - Magnetometerns prestanda påverkas av närliggande metallföremål (till exempel fordon eller
tunga maskiner) eller föremål som genererar magnetiska fält (t.ex. högspänningsledningar eller ledningar i
marken). Kalibrera alltid magnetometer utanför områden med magnetisk störningar. Som regel innebär det
utomhus.
Notering- Det går inte korrigera magnetometern genom att kalibrera den nära det som orsakar den
magnetiska störningen.
Att kalibrera magnetometern
1. Tryck på eBubbla optioner i skärmen Instrument och tryck därefter på Kalib.
2. Tryck på Kalibrera för att kalibrera magnetometern.
3. Tryck på Start och rotera därefter V10 som skärmen visar tills kalibreringen är klar.
Noteringar
• Om V10 hanterats oförsiktigt, t.ex staven tappats, bör man kalibrera om magnetometern.
• Om man trycker på Avbryt innan kalibreringen är avslutad används den befintliga kalibreringen för
magnetometern.
• Körtiden för V10 som visas på skärmen Kalibrering är hur lång tid V10-mottagaren har körts efter
senaste kalibrering.
• Kalibreringsinformation lagras i jobbet och kan hittas i Jobb / Granska jobb.
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Mätning - Utsättning
Utsättning - Att konfigurera displayläge
Displayen varierar beroende på om Du utför en Konventionell eller en GNSS- mätning.
Konventionella mätningar
För en konventionell mätning visar Utsättningens grafiska display- skärm riktningar med hjälp av det
konventionella instrumentet som referensobjekt.
För en konventionell mätning, kan du konfigurera Utsättningsriktningar och Displayläget av av Utsättningens
grafiska displayskärm.
Offset &Utsättningsriktningar låter dig konfigurera utsättningsriktningarna för att vara från ett
instrumentperspektiv, prismaperspektiv, eller automatiskt. Automatisk konfiguration ställer automatiskt in
utsättningsriktningar baserade på om du har en servoanslutning eller en fjärrstyrd anslutning till instrumentet.
Displayläge låter dig konfigurera den grafiska navigeringsdisplayen.
När Displayläget är inställt till Riktning och avstånd, visas navigeringsdisplayen:
♦ En stor punkt som pekar in den riktning som du måste förflytta dig. När du närmar punkten,
ändras pilen till in-/ut- och vänster-/högerriktningarna.
När Displayläget sätts till In/ut och vänster/höger, visar navigeringsskärmarna:
♦ In-/ut- och vänst-/högerriktningar med det konventionella instrumentet som en
referenspunkt.
För att konfigurera displayen:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn> / Instrument.
2. Ställ in Offset &Utsättningsriktningarna:
♦ Automatisk - navigationsriktningar är från Instrumentperspektivet (vid en servoanslutning),
eller Prismaperspektivet (vid en fjärrstyrd mätning).
♦ Instrumentperspectiv (man står bakom instrumentet) - in/ut och vänstra/högra
navigationsriktningar givna från ett instrumentperspektiv med sikt från instrumentet mot
prismat.
♦ Prismaperspektiv (man står vid prismat) - in/ut och vänstra/högra navigationsriktningar givna
från ett prismaperspektiv med sikt från prismat mot instrumentet.
3. Tryck på Godkänn och välj därefter Utsättning.
4. Ställ in Displayläget:
♦ Rikting och avstånd - navigera med hjälp av den stora pilen. liknar det med
GNSS-utsättning.
När du närmar punkten, ändras displayskärmen automatiskt till in--/ut- och

368

vänster-/högerinriktningarna.
♦ In/ut och väster/höger - navigera med hjälp av in-/ut- och vänster-/högerinriktningaran,
med instrumentet som referenspunkt.
5. Välj en inställning i Deltavärden- fältet. Optionerna är:
♦ Längder - navigera till en punkt endast med hjälp av avstånd
♦ Deltaplan - navigera till en punkt med hjälp av delta-planvärden
♦ Referenslinje - navigera till en punkt med hjälp av sektion och sidmått vid utsättning av en
linje eller båge.
Vid utsättning mot Närmaste punkt på linjen eller bågen, visar sektions- och offsetdisplayen
Sektion, Hor.offset, Vert.dist och Lutning.
Vid utsättning av Sektion i linjen / båge eller Sektion / offset från linje / båge visar displayen
Sektion, Hor.offset, Vert.dist, delta Sektion och delta Sidomått.
6. Använd Längdtolerans- fältet för att specificera det tillåtna avståndsfelet. Om prismat finns inom
detta avstånd från punkten, indikerar den grafiska utsättningsdisplayen att avstånd(et/en) är riktig(t/a).
7. Använd Vinkeltolerans- -fältet för att specificera det tillåtna vinkelfelet. Om det konventionella
instrumentet vrids bort från punkten med mindre än denna vinkel, indikerar den grafiska
utsättningsdisplayen att vinkeln är riktig.
8. Om en DTM-fil har förts över till Generell Mätning kan du välja kryssrutan för Visa skär/fyll till
DTM vilket gör att den grafiska displayskärmen visar skär eller fyll som är relativ till den DTM:n.
Använd fältet DTM för att ange namnet på den DTM som skall användas. Om nödvändigt ange en
vertikal offset för att höja eller sänka DTM:n.
Tips
Alternativt, tryck på Optioner från Utsättnings -skärmen för att konfigurera inställningarna för den aktuella
mätningen.
GNSS-mätningar
För en GNSS-mätning kan Du ställa in läget på den Grafiska utsättningsdisplayen så att punkten förblir fast
mitt på skärmen, eller så att ditt läge förblir fast mitt på skärmen.
För att konfigurera displayen:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn> / Utsättning.
2. I Displayläget, välj antingen Målet centrerat, eller Mätaren centrerad.
3. Välj en inställning i Deltan- fältet. Optionerna är:
♦ Bäring och avstånd - navigera till en punkt med hjälp av bäring och avstånd
♦ Deltaplan - navigera till en punkt med hjälp av delta-planvärden
♦ Sektion och offset - navigera till en punkt med hjälp av sektion och sidmått
♦ Framåt / Bakåt - navigera mot en punkt genom avstånd och använd kommandoknapparna
"Gå framåt/bakåt" och "Gå vänster/höger."
Vid utsättning Till linjen eller bågen, visar sektions- och offsetdisplayen Sektionen, Horisontell
offset, Vertikalavståndet och Lutningen.
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Vid utsättning till Sektion på linjen / bågen eller till Sektion / offset från linje / båge visar displayen
Sektion, Horisontell offset, Vertikalavståndet, delta Sektion och delta Horisontell offset.
4. Välj en inställning i fältet Visa orientering. Alternativen är:
♦ Färdriktning - skärmen orienterar sig så att skärmens överkant pekar i förflyttningens
riktning.
♦ Norr / Solen - den lilla riktningspilen visar var Norr eller Solen ligger. Skärmen orienterar sig
så att skärmens överkant är riktat mot norr eller solen. I skärmen kan man använda tangenten
Norr/Solen för att växla riktningen mellan norr och solen.
♦ Referens azimut:
◊ För en punkt orienterar sig skärmen mot den specificerade azimuten när optionen
Sätta ut är satt till Relativt till azimut.
◊ För en linje orienterar sig skärmen mot linjens azimut.
Notering
♦ När man sätter ut en punkt och Visa orientering är satt till Referensazimut och optionen Sätt
ut är inte satt till Relativt till azimut kommer skärmens orientering ändras till standardläget
Färdriktning.
♦ När man använder en TSC3 eller Trimble Slate Kontrollenhet ignoreras kompassen om Visa
orientering är satt till Norr eller Referensazimut.
5. Om en DTM-fil har förts över till Generell Mätning kan du välja kryssrutan för Visa skär/fyll till
DTM vilket gör att den grafiska displayskärmen visar skär eller fyll som är relativ till den DTM:n.
Använd fältet DTM för att ange namnet på den DTM som skall användas. Om nödvändigt ange en
vertikal offset för att höja eller sänka DTM:n.
Tips
Alternativt, tryck Optioner från Utsättnings skärmen för att konfigurera inställningarna för den aktuella
mätningen.

Utsättning - Att använda den grafiska displayen
Den grafiska displayen i Utsättning hjälper dig att navigera mot en punkt. Displayen varierar beroende på om
man utför en Konventionell eller GNSS- mätning.
Tips - Om man navigerar med en TSC3 eller en Trimble Slate Kontrollenhet kan man använda den inbyggda
kompassen för att underlätta navigeringen. Se Kompass för mer information.
Konventionell
För att använda den grafiska displayen i en konventionell mätning:
Om du använder Riktnings- och avstånds- läget:
1. Håll displayskärmen framför dig när Du går fram i den riktning pilen pekar. Pilen pekar i punktens
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riktning.
2. När Du finns inom 3 m (10 fot) av punkten, försvinner pilen och in-/ut- och
vänster-/högerriktningarna visas, med instrumentet som referenspunkt Följ anvisnngarna nedan för
att navigera i detta läge..
Notering - Ett rutnät visas när man navigerar till positionen och kommer närmare målet. Då
försvinner även den stora navigeringspilen. Rutnätet ändrar skala allt eftersom man närmar sig målet.
Om du använder In-/ut- och vänster./höger -läge:
1. Den första displayen visar hur instrumentet bör vridas, vinkeln som instrumentet bör visa och
avståndet från den senast utsatta punkten till den punkt som håller på att sättas ut.
2. Vrid instrumentet (två konturspilar visas när det är i linje), och dirigera stångbäraren så att
denna/denne befinner sig i linje.
Om Du använder ett servoinstrument och Servoautovrida -fältet i mätprofilen är satt till HV & VV
eller Endast HV , vrids instrumentet automatiskt mot punkten.
Om du arbetar med fjärrstyrt instrument, eller Servoautovrida -fältet i mätprofilen är satt till
Av-läget, vrids instrumentet inte automatiskt. Slå på Vrid for att vrida instrumentet till den vinkel
som indikeras på skärmen.
3. Om instrumentet inte finns i TRK -läge, slå Mät för att ta en avståndsmätning.
4. Displayen visar hur långt personen som håller stången bör röra sig mot eller bort från instrumentet.
5. Dirigera personen som håller stången, och utför ytterligare en avståndsmätning.
6. Upprepa stegen 2 - 5 tills punkten har lokaliserats (när fyra stycken konturspilar visas) och markera
sedan punkten.
7. Om en mätning till prismat ligger inom vinkel- och avståndstoleransen, slå när som helst på Lagra för
att acceptera aktuell mätning.
Om instrumentet befinner sig in TRK-läge och du kräver en högre precisionsavståndsmätning, slå på
Mät för att ta en STD-mätning och slå sedan på Lagra för att acceptera den mätningen.
Slå på Esc för att förkasta STD-mätningen och för att återföra instrumentet till TRK-läge.
Om du hanterar ett robotikinstrument via fjärrstyrning från prismat:
♦ trackar instrumentet automatiskt prismat allt eftersom det rör sig
♦ uppdaterar instrumentet kontinuerligt den grafiska displayen
♦ den grafiska displayen kastas om och pilarna visas från pismat till instrumentet
GNSS
När du använder den grafiska displayen i en GNSS-mätning för att navigera till en punkt visar första skärmen
en stor navigeringspil när du befinner dig på avstånd från punkten och ändras sedan automatiskt till en
femetta-symbol (bull's-eye) när du flyttar dig närmare.
Notering - När Skärmen orientering är satt till färdriktning:
• Pilen antar att du alltid är i rörelse.
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• Oxögaprismat antar inte att du flyttar dig framåt.
Tryck på skärmtangenten Norr/Solen för att ändra riktning.
För att använda den grafiska displayen i en GNSS-mätning:
1. Håll displayskärmen framför dig när Du går fram i den riktning pilen pekar. Pilen pekar i riktningen
av den punkte du skall mäta.
2. När Du befinner Dig inom 3 m från punkten, försvinner pilen och ett "bulls eye" visas.
När oxögaprismat visas, ändrar inte din orientering. Fortsätt att vända dig mot samma håll och
förflytta dig endast framåt, bakåt, till vänster eller till höger.
Notering - När man sätter ut Punkt, Linje, Båge eller Poly linjer visas ett rutnät när man närmar sig
målet. Den stora navigeringspilen försvinner. Rutnätet ändrar skala allt eftersom man närmar sig
målet.
3. Fortsätt att gå framåt tills det kryss som representerar ditt nuvarande läge täcker "bulls
eye"-markeringen, vilken representerar punkten. Markera punkten.

Utsättning - Optioner
Konfigurera utsättningsinställningarna när Du skapar eller redigerar en Mätprofil.
Välj Utsättning och sätt Inställning för utsättningskontroll och Utsättning visningsläge.
Om du inte vill att totalstationens EMD är satt till TRK -läge när du matar in utsättning, rensa kryssrutan för
Använd TRK för utsättning .
Alternativt, tryck på Optioner från Utsättnings -skärmen för att konfigurera inställningarna för den aktuella
mätningen.
Om du inte vill att punkten ska tas bort från listan Sätt ut punkt när den blivit utsatt avmarkera kryssrutan Ta
bort utsatt punkt från listan.
När man använder en TSC3 eller Trimble Slate Kontrollenhet kan man trycka på Optioner från skärmen
Utsättning för att aktivera / inaktivera den inbyggda kompassen.
I en GNSS-mätning kan man välja optionen Auto mät så att mätningen startar automatiskt när man tryckt på
tangenten Mät.

Punktdetaljer för utsättningskontroll
Konfigurera Utsättningskontrollens punkt -detaljer antingen i Utsättning soptionen, när Du skapar eller
redigerar en mätprofil i realtid, eller genom att trycka på Optioner -tangenten i Utsättnings -skärmen.
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Du kan konfiguera Visa före lagring,Utsatt deltaformat,horisontell
tolerans,Utsättningskontrollnamn,Utsättningskontrollkod och Lagra plandeltan.
Visa före lagring och Horisontal tolerans
Om Du vill se skillnaderna mellan den givna punkten och den utsatta punkten innan punkten lagras, välj
kryssrutan för Se före lagring och välj därefter en av dessa optioner:
• För att alltid se skillnaderna, ställ in den horisontella toleransen till 0,000 m.
• För att se skillnaderna endast om toleransen överskrids ska man ange ett lämpligt värde för den
Horisontella toleransen.
Notering - Delta- värden rapporteras som skillnader från den uppmätta / Utsättningskontrollpunkten
till den givna punkten.
Användardefinierbara utsättningsrapporter
Generell Mätning stöder användardefinierbara utsättningsrapporter, vilka gör det möjligt att konfigurera
visningen av utsättningsinformation på skärmen Bekräfta utsatta deltan som visas när du aktiverar Visa före
lagring.
Användardefinierbara utsättningsrapporter kan erbjuda följande fördelar:
• viktig information kan visas först
• datan kan ordnas så att den passar användarens krav
• information som inte behövs kan döljas
• ytterligare data kan beräknas för att visas, till exempel genom att applicera konstruktionsoffset till
rapporterade värden
• punktens givna höjdvärde kan redigeras efter att utsättningens mätning avslutats
• upp till 10 extra givna höjdvärden med individuella vertikala offset-värden kan definieras och
redigeras, och vardera av de extra givna höjdvärdenas skär/fyll-värde rapporteras
Formatering av utsatta delta-skärmen stöjder även följande inställningar:
• storleken på texten för uppmaningar
• storleken på texten för rapporterade värden
• färgen på texten för uppmaningar
• färgen på texten för rapporterade värden
• av och på för bred skärm
Innehållet och formatet i utsättningsrapporterna styrs av XSLT-profilmall. Översatta förvalda XSLT
utsättningsprofilmall (*sss)-filer inkluderas i språkfilerna och programvaran Generell Mätning kommer åt
dessa via språkkatalogerna. Du kan skapa nya format på kontoret och sedan kopiera dem till mappen
[Systemfiler]på kontrollenheten.
Från Utstatt deltaformat -fältet, välj ett passande visningsformat.
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Följande lista visar de översatta utsättningsrapporterna som kommer med språkfilen och det stöd som erbjuds
med de rapporterna:
• Punkt - Stakkäppsnotering
♦ Ger en förenklad skärmbild vid utsättning som visar det vertikala avståndet (skär/fyll) för den
givna punkten. Om det är applicerbart visas även det vertikala avståndet till en DTM.
• Punkt - Sätt ut multipla höjder
♦ Ger en förenklad skärmbild som gör det möjligt att ändra punktens givna höjdvärde (värdet
för (skär/fyll) uppdateras) och skriva in upp till två extra givna höjder med associerade
vertikala offset och uppdaterade skär-/fyllvärden.
• Linje - Stakkäppsnotering
♦ Ger en förenklad skärmbild som visar det vertikala avståndet (skär/fyll) för den givna
positionen. Lämplig station och offsetvärden rapporteras baserat på vald metod för
linjeutsättning.
• Båge - Stakkäppsnotering
♦ Ger en förenklad skärmbild som visar det vertikala avståndet (skär/fyll) för den givna
positionen. Lämplig station och offsetvärden rapporteras baserat på vald metod för
bågeutsättning.
• DTM - Stakkäppsnotering
♦ Ger en förenklad skärmbild som visar det vertikala avståndet (skär/fyll) för den DTM som
sätts ut.
Tips - När du använder flera profilmallsfiler för Utsättning rekommenderar Trimble att du ställer in formatet
för Utsatt delta. Från Trimble Access menyn tryck Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn> / Utsättning
för att konfigurera specifika format för Punkter, Linjer, Bågar, DTM:er, och Vägar. Vid utsättning kan du
även välja formatet inom Optioner.
Notering - Utvecklingen av XSLT-profilbladen är en avancerad process som rekommenderas för användare
med programmeringserfarenhet. För ytterligare information se www.trimble.com.
Utsättningskontrollnamn och Utsättningskontrollkod
Du kan sätta namnet på Utsättningskontrollpunkten till att vara ett av följande:
• nästa Autopunktnamn
• namn på given punkt (ej tiillgänglig för vägar)
Du kan även ställa in koden på den givna punkten till att vara ett av följande:
• Givet namn
• Given kod
• Sist använda kod
• Given station och offset
Beskrivningens grundinställning är enligt följande:
• När man sätter ut en punkt, linje eller båge med beskrivningar kommer beskrivningen av
utsättningskontrollpunkten sättas till samma som för den givna punkten om inte koden för
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Utsättningskontroll är satt till Senast använda kod.
• När man sätter ut en väg kommer beskrivningen alltid att vara den sista använda oberoende vid
inställningarna för Kod för Utsättningskontroll.
Lagra plandeltan
Ställ in kryssrutan för Visa plandeltan . Gör ett av följande:
• Välj kryssrutan för att visa och lagra förändringar i X- , Y-, och Z-värden under utsättningen.
• Rensa kryssrutan för att visa och lagra värdena som en bäring, ett avstånd och en höjd.
Notering - Om du använder en användardefinierad utsättningsrapport, används inte Lagra plandeltan
-alternativet om inte detta hänvisas till i din rapport.

Utsättning - Punkter
Det finns flera sätt att sätta ut en punkt. Välj den metod som passar bäst:
• Från Kartan - enstaka punkt
• Från Kartan - använda lista
• Från Utsättning/ Punkter - enstaka punkt
• Från Utsättning/ Punkter - använda lista
• Från Utsättning/ Punkter - använda en CSV/TXT-fil
För ytterligare information se:
Utsättningsmetod GNSS
Redigera det givna höjdvärdet
För att sätta ut en enstaka punkt från kartan:
1. Från kartan, gör något av följande:
♦ Välj punkten som skall sättas ut och tryck på Utsättning .
♦ Dubbeltryck på punkten som ska sättas ut.
2. Gör ett av följande:
• I en GNSS-mätning:
♦ Om antennens höjd är null välj metoden Sätt ut, method, skriv in Antennhöjd, fyll i fältet Mätt
till och tryck sedan på Starta.
♦ Om antennens höjd konfigurerades i mätprofilen eller nyligen angivits kommer inte
programmet be om antennhöjden igen.
För att ändra antennhöjden, tryck på antennikonen i statusfältet och skriv in ett nytt värde i
fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
• I en konventionell mätning:
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♦ För att ändra prismahöjden, tryck på prismaikonen i statusfältet, tryck på fältet för antennhöjd
och skriv in ett nytt värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
3. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
Om så behövs, redigera givet höjdvärde.
4. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
5. När en punkt har lagrats återkommer man till kartan. Markeringen för den punkt som just satts ut har
tagits bort. Markera en annan punkt som ska sättas ut och upprepa processen.
För att sätta ut en grupp punkter från Kartan:
1. Från kartan, välj de(n) punkt(en/er) som skall sättas ut. Tryck på Sätt ut .
Om du har valt fler än en punkt från kartan för utsättning, visas skärmen för Sätt ut punkt . Gå till
nästa steg. Om Du har valt en punkt från kartan, gå till steg 4.
2. Skärmen för Sätt ut punkt listar alla punkter som valts för utsättning. Gör ett av följande för att lägga
till flera punkter:
♦ Tryck på tangenten Karta och välj de önskade punkterna från kartan. Tryck på Sätt ut för att
återgå till skärmen för Sätt ut punkt .
♦ Tryck på Addera och lägg sedan till punkter genom att använda en av följande metoder
listade för att addera fler punkter till listan.
3. För att välja en punkt att sätta ut gör något av följande:
♦ Tryck på punktnamnet.
♦ Använd kontrollenhetens piltangenter för att markera punkten och tryck sedan Utsättning.
4. Gör ett av följande:
♦ I en GNSS-mätning:
◊ Om antennens höjd är null välj metoden Sätt ut, method, skriv in Antennhöjd, fyll i
fältet Mätt till och tryck sedan på Starta.
◊ Om antennens höjd konfigurerades i mätprofilen eller nyligen angivits kommer inte
programmet be om antennhöjden igen.
För att ändra antennhöjden, tryck på antennikonen i statusfältet och skriv in ett nytt
värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
♦ I en konventionell mätning:
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◊ För att ändra prismahöjden, tryck på prismaikonen i statusfältet, tryck på fältet för
antennhöjd och skriv in ett nytt värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
5. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
Om så behövs, redigera givet höjdvärde.
6. När punkten är inom toleranserna mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
7. När en punkt har lagrats återkommer man till kartan. Markeringen för den punkt som just satts ut har
tagits bort. Markera en annan punkt som ska sättas ut och upprepa processen.
Att sätta ut en enstaka punkt från menyn Utsättning:
1. Välj Utsättning / Punkter från huvudmenyn.
2. Säkerställ att du är i läget sätt ut enstaka punkt:
♦ Om fältet Punktnamn visas är sätt ut punkt i läget sätt ut enstaka punkt.
♦ Om en lista för sätt ut punkt visas är sätt ut punkt i läget sätt ut från lista. Tryck på > Punkt
för att ändra till läget sätt ut enstaka punkt.
3. Skriv in namnen på punkten som ska sättas ut eller tryck på popup-pilen och välj därefter en punkt
genom att använda en av följande metoder:
Metod

Beskrivning
Lista
Välj från en lista över alla punkter i det aktuella jobbet och länkade filer.
Wildcard-sökning Välj från en filtrerad lista över alla punkter i det aktuella jobbet och länkade filer.
Skriv in
Skriv in koordinaterna för den punkt som ska sättas ut.
Tips - Tryck på Närmast för att automatiskt fylla i fältet Punktnamn med namnet för den närmaste
punkten.
Närmast genomsöker det aktuella jobbet och alla länkade filer för att hitta den närmaste punkten som
inte är utsättningskontrollpunkt eller en given punkt för utsättningskontrollpunkterna.
4. Ange Punktökning och tryck sedan Utsättning. Gör något av följande:
♦ För att återvända till skärmen Sätt ut punkt efter utsättning av punkt ange en ökning med 0
eller ?.
♦ För att stanna i fönstret för grafisk utsättning och automatiskt inkrementera till nästa punkt
ska man skriva in ett giltigt ökningsvärde.
Om en punkt inte finns med i det angivna ökningsvärdet, tryck på Avbryt för att återvända till
detta fönster efter punkten har blivit utsatt. Alternativt kan man trycka på knappen Sök för att
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hitta nästa tillgängliga punkt.
Du kan nu använda en decimal punktökning, till exempel 0,5. Du kan även öka den numeriska
komponenten av ett punktnamn som slutar med bokstäver. Till exempel, punktnamn 1000a kan ökas
med 1 till 1001a. För att göra detta, välj den avancerade pop-up pilen vid punktökningsfältet och
avmarkera kryssrutan Använd endast för numerisk .
5. Gör ett av följande:
♦ I en GNSS-mätning:
◊ Om antennens höjd är null välj metoden Sätt ut, method, skriv in Antennhöjd, fyll i
fältet Mätt till och tryck sedan på Starta.
◊ Om antennens höjd konfigurerades i mätprofilen eller nyligen angivits kommer inte
programmet be om antennhöjden igen.
För att ändra antennhöjden, tryck på antennikonen i statusfältet och skriv in ett nytt
värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
♦ I en konventionell mätning:
◊ För att ändra prismahöjden, tryck på prismaikonen i statusfältet, tryck på fältet för
antennhöjd och skriv in ett nytt värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
6. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
Om så behövs, redigera givet höjdvärde.
7. När punkten är inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
8. När en punkt har lagrats används ökningsvärdet för att avgöra vilken punkt som därefter ska sättas ut:
♦ Om det finns en punkt inom ökningsvärdet kommer Du att vara kvar i fönstret Sätt ut grafik
med uppdaterad navigationsinformation om nästa punkt.
♦ Om nästa punkt inte finns tryck på Avbryt för att återvända till skärmen för utsättning där man
kan ange namnet på nästa punkt som ska sätta ut. Alternativt kan man trycka på knappen Sök
för att hitta nästa tillgängliga punkt.
Tips - When using stake a single point mode, you can still use a stake point list to ensure that you stake all
required points. To do this, build the stake list, make sure that Remove staked point from list is enabled, and
stake points using the stake a single point mode. As points are staked they will be removed from the stake list.
Tap > List as required to check which points still need to be staked.
Att sätta ut punkter från menyn sätta ut:
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1. Välj Utsättning / Punkter från huvudmenyn.
2. Säkerställ att du är i läget Sätta ut från lista:
♦ Om en lista för sätta ut punkt visas är sätta ut punkt i läget sätt ut från lista.
♦ Om fältet Punktnamnt visas är sätt ut punkt i läget sätt ut enstaka punkt. Tryck på > Lista för
att äntra till läget sätt ut från lista.
3. Skärmen för Sätt ut punkt listar alla punkter som valts för utsättning. Listan innehåller eventuellt
redan punkter som lagts till den tidigare listan med har inte satts ut.
Tryck på Addera och lägg till punkter genom att använda en av metoderna listade för att lägga till
flera punkter till listan.
4. För att välja en punkt att sätta ut gör något av följande:
♦ Tryck på punktnamnet.
♦ Använd kontrollenhetens piltangenter för att markera punkten och tryck sedan Utsättning.
5. Gör ett av följande:
♦ I en GNSS-mätning:
◊ Om antennens höjd är null välj metoden Sätt ut, method, skriv in Antennhöjd, fyll i
fältet Mätt till och tryck sedan på Starta.
◊ Om antennens höjd konfigurerades i mätprofilen eller nyligen angivits kommer inte
programmet be om antennhöjden igen.
För att ändra antennhöjden, tryck på antennikonen i statusfältet och skriv in ett nytt
värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
♦ I en konventionell mätning:
◊ För att ändra prismahöjden, tryck på prismaikonen i statusfältet, tryck på fältet för
antennhöjd och skriv in ett nytt värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
6. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
Om så behövs, redigera givet höjdvärde.
7. När punkten är inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
8. När en punkt har lagrats återkommer man till kartan. Markeringen för den punkt som just satts ut har
tagits bort. Markera en annan punkt som ska sättas ut och upprepa processen.
Att sätta ut punkter från en CSV/TXT-fil eller annat Jobb
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Sätta ut punkter i en länkad fil kan göras antingen från länkade punkter som visas i kartan eller med olika
metoder för att skapa en utsättningslista.
Detta avsnitt beskriver hur man skapar en utsättningslista från en CSV/TXT -fil eller en Jobb-fil som inte
behöver vara länkad:
1. Välj Utsättning / Punkter från huvudmenyn.
2. Säkerställ att du är i läget Sätta ut från lista:
♦ Om en lista för sätta ut punkt visas är sätta ut punkt i läget sätt ut från lista.
♦ Om fältet Punktnamnt visas är sätt ut punkt i läget sätt ut enstaka punkt. Tryck på > Lista för
att äntra till läget sätt ut från lista.
3. Tryck på addera och välj Välj från fil.
4. Välj filen från vilken punkter ska väljas och adderas till utstättningslistan. Gör något av följande:
♦ Tryck på filen.
♦ Använd kontrollenhetens piltangenter för att markera filen och tryck sedan Godkänn.
5. Om Avancerad geodetik är aktiverat och Du har valt en CSV- eller TXT-fil måste man specifiera om
punkterna i den länkade filen är Planpunkter eller Planpunkter (lokala).
♦ Välj Planpunkter om punkterna i CSV- eller TXT-filen är planpunkter.
♦ Välj Planpunkter (lokala) om punkterna i CSV- eller TXT-filen är planpunkter (lokala) och
välj därefter indata-transformation för att transformera dem till planpunkter.
◊ För att göra transformationen senare välj Inte angiven, definieras senare och tryck
sedan Godkänn.
◊ För att skapa en ny vytransformation välj Skapa ny transformation , tryck Nästa och
avsluta sedan de steg som behövs .
◊ För att markera en existerande vytransformation välj Välj transformation, markera
vytransformationen från listan och tryck Godkänn.
6. Alla punkter i den valda filen är listade. För att kontrollera punkterna som ska adderas till listan gör
något av följande:
♦ Tryck på Alla. En markering syns bredvid varje namn.
♦ Tryck på punktnamnen. En markering syns bredvid varje punkts namn som Du valt.
Notering - Punkter i CSV/TXT/JOB-filen som redan finns i utsättningslistan kan inte läggas till
listan igen.
7. Tryck på Addera för att lägga punkter till utsättningslistan.
8. För att välja en punkt att sätta ut gör något av följande:
♦ Tryck på punktnamnet.
♦ Använd kontrollenhetens piltangenter för att markera punkten och tryck sedan Utsättning.
9. Gör ett av följande:
♦ I en GNSS-mätning:
◊ Om antennens höjd är null välj metoden Sätt ut, method, skriv in Antennhöjd, fyll i
fältet Mätt till och tryck sedan på Starta.
◊ Om antennens höjd konfigurerades i mätprofilen eller nyligen angivits kommer inte
programmet be om antennhöjden igen.
För att ändra antennhöjden, tryck på antennikonen i statusfältet och skriv in ett nytt
värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
♦ I en konventionell mätning:
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◊ För att ändra prismahöjden, tryck på prismaikonen i statusfältet, tryck på fältet för
antennhöjd och skriv in ett nytt värde i fönstret som visas. Tryck på Godkänn.
10. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
Om så behövs, redigera givet höjdvärde.
11. När punkten är inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
12. När en punkt har lagrats återkommer man till kartan. Markeringen för den punkt som just satts ut har
tagits bort. Markera en annan punkt som ska sättas ut och upprepa processen.
GNSS-utsättningsmetoder
I en GNSS-mätning, konfigurera utsättningsmetoden för att kontrollera hur navigationsinformation för
utsättningen visas.
I Utsättning- fältet, välj en av följande metoder för att sätta ut punkten:
• Till punkten - sätt ut punkten med riktningar från din nuvarande position.
• Från fast punkt - sätt ut från punkten med sidledssinformation och riktningar från en annan punkt.
Mata in ett punktnamn i Från punkt- fältet. Välj från en lista, mata in, eller mät in detta värde.
• Från startposition - sätt ut från punkten med sidledsinformation och riktningar från nuvarande
position när Du börjar navigera.
• Från den sist utsatta punkten - sätt ut punkten med sidledsinformation och riktningar från den sist
utsatta och uppmätta punkten.Den utsatta punkten och inte den givna punkten används.
• I relation till azimuth - sätt ut punkten med sidledsinformation och rikningar i relation till den
inskrivna azimuten.
Notering
• Sidledsfunktionen skapar en linje mellan den punkt som ska sättas ut och ett av följande: en fast
punkt, startpositionen, eller den sist utsatta positionen. Generell Mätning visar denna linje, och ett
extra fält (Gå till vänster eller Gå till höger), o dem grafiska utsättningsskärmen vilket ger offset till
linjen.
• När fältet Delta är satt till Sektion och offset visas fälten Gå vänster eller Gå höger samma
information som fältet Hor.Offset.
• När Deltavärden är satt till Sektion och offset och metode Sätt ut är satt till I Relation till azimut är
fälten Gå vänster eller Gå höger ersätta med fältet för utsatt punkt Delta höjd.
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Om antennens höjd redan var angiven kan man konfigurera metoderna Sätt ut. Från andra radens
skärmtangenter i skärment sätt ut punktlista, tryck på Optioner. För att se fler skärmtangenter tryck på pilen
eller på tangenten Shift.
Redigera givet höjdvärde
• Det givna höjdvärdet visas i det nedre högra hörnet i navigeringsfönstret. För att redigera höjdvärdet,
tryck på pilen. För att ladda om ett redigerat höjdvärde välj Ladda om original höjd från
popup-menyn i fältet Givet höjdvärde.
Om navigeringsfönstret innehåller fler än fem rader av navigeringsinformation visas inte rubriken för
fältet Givet höjdvärde.
• Efter utsättning kan man ändra det givna höjdvärdet i skärmen utsättningsdelta beroende på vilken
formatmall sätta ut som används.

Utsättning - Linjer
För att sätta ut en linje i en RTK- eller konventionell mätning:
1. Gör ett av följande:
♦ Från kartan, välj två punkter för att definiera en linje, tryck och håll ned och välj sedan Sätta
ut linje från menyn.
♦ Välj från kartan den linje som skall sättas ut. Tryck på Sätt ut , eller tryck och håll kvar på
kartan och välj Sätt ut linje frånmenyn.
♦ Från huvudmenyn, välj Utsättning / Linjer. Mata in namnet på linjen.
Tips
♦ För att markera och därefter sätta ut en inskriven linje, en linje definierad utifrån två punkter
eller en linje definierad med startpunkt och bäring (azimut) ska man i fältet Linjenamn (eller
fältet Startpunkt eller Slutpunkt ) använda popup-pilen.
♦ För att sätta ut en linje, dubbelslå på kartan.
♦ Tips - När man markerar en linje att sätta ut kan man klicka nära ena änden av linjen som du
vill utnämna till linjens början. Pilar ritas sedan ut på linjen för att indikera riktningen.
Om riktningen är felaktig kan man klicka på linjen för att avmarkera den och sedan klicka på
den korrekta änden för att få linjens önskvärda riktning. Alternativt kan man trycka och hålla i
kartan och välja Omvänd Linjeriktning från menyn.
♦ När man sätter ut med Sektion på linjen eller Station / Offset från linje använd
skärmtangenterna Sekt- och Sekt+ för att markera sektionen som ska sättas ut.
Notering - Om linjen har blivit förskjuten vänds inte offsetlinjens riktning när linjeriktningen blir
omvänd.
2. I fältet Sätt ut , välj en av följande optioner:
♦ Närmaste punkt på linje
♦ Sektion i linjen
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♦ Sektion/offset från linje
♦ Lutning från linje
3. Mata in Antenn-/Prismahöjden , värdet på den sektion som skall sättas ut (om sådan finns), samt
ytterligare detaljer såsom horisontella och vertikala offset. Tryck på Starta.
4. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
5. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
Till linjen
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att staka ut punkter på den definierade linjen
med start vid närmaste punkt (1) från din nuvarande position (2).

Sektion i linjen
Använd denna option enligt anvisningarna i diagrammet nedan för att sätta ut sektioner (1) på en definierad
linje vid sektionsintervallerna (2) längs linjen.

Sektion/offset från linje
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att sätta ut punkter (1) som är vinkelrätta mot
sektioner (3) på den definierade linjen (2) och offset till vänster eller till höger vid ett fastställt avstånd.
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Lutning från linje
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att sätta ut punkter på ytor (2), vid olika
definierade lutningar (3), på endera sida av den definierade linjen (1).
Använd Lutning vänster- fältet och Lutning höger- fältet för att definiera lutningstypen på ett av följande
sätt:
• horisontell och vertikal längd
• lutning och lutande längd
• lutning och horisontell längd
Vid vilken som helst punkt på ytan, visar displayen närmaste sektion, den horisontella offseten samt den
vertikala längden som schakt (4) eller fyll (5).

Utsättning - Bågar
Följer dessa steg för att sätta ut en båge i en RTK- eller konventionell mätning:
1. Gör ett av följande:
♦ Välj från kartan den båge som skall sättas ut. Tryck på Sätt ut, eller tryck och håll kvar på
kartan och välj Utsättning från menyn.
♦ Från huvudmenyn, välj Utsättning / Bågar . Mata in namnet på bågen.
Tips
♦ För att sätta ut en båge, dubbeklicka på den i kartan.
♦ Tips - När du väljer att sätta ut en båge kan man klicka nära den ände av bågen som du vill
sätta till bågens början. Pilar ritas sedan ut på bågen för att indikera riktningen.
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Om riktningen är felaktig kan man klicka på bågen och avmarkera den och därefter klicka på
den korrekta änden för att välja bågens önskvärda riktning. Alternativt kan man trycka och
hålla i kartan och välja Omvänd bågriktning från menyn.
♦ När man sätter ut med Sektion på bågen eller Station/offset från båge kan man använda
skärmtangenterna Sekt- och Sekt+ för att markera sektionen som ska sättas ut.
Notering - Om bågen har blivit förskjuten vänds inte offsetriktningen när bågriktningen blir omvänd.
2. I Utsättning -fältet. välj en av följande optioner:
♦ Till bågen
♦ Sektion på bågen
♦ Station/offset från båge
♦ Lutning från båge
♦ Bågens skärningspunkt (vinkelspets)
♦ Bågens mittpunkt
3. Mata in Antenn-/Prismahöjden , värdet på den sektion som skall sättas ut (om sådan finns), samt
ytterligare detaljer såsom horisontella och vertikala offset. Tryck på Starta.
4. Använd den grafiska displayen för att navigera fram till punkten.
5. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
Till bågen
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att sätta ut punkter på en definierad båge,
med start vid närmaste punkt (1) från din nuvarande position (2).

Sektion på bågen
Använd denna option enligt anvisningarna i diagrammet nedan för att sätta ut punkter (1) på en definierad
båge vid sektionsintervallerna (2) längs bågen.
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Sektion/offset från båge
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att sätta ut punkter (1) vinkelrätta mot
sektioner (3) på en definierad båge (2) och offset till vänster eller höger vid ett angivet avstånd (4).

Lutning från båge
Använd denna option enligt anvisningarna i diagrammet nedan för att sätta ut punkter på ytor (2), vid olika
definierade lutningar (3) på endera sida av den definierade bågen (1).
Använd Lutning vänster- fältet och Lutning höger- fältet för att definiera lutningstypen på ett av följande
sätt:
• horisontell och vertikal längd
• lutning och lutande längd
• lutning och horisontell längd
Vid vilken som helst punkt på ytan visar den grafiska displayen närmaste sektion, den horisontella offseten
och den vertikala längden som schakt (4) eller fyll (5).

Bågens skärningspunkt (vinkelspets)
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Använd denna option enligt anvisningarna i diagrammet nedan för att sätta ut en båges (2) skärningspunkt (1).

Bågens mittpunkt (cirkelcentrum)
Använd denna option enligt anvisningar i diagrammet nedan för att sätta ut mittpunkten (1) på en definierad
båge (2).

Utsättning - Poly linjer
Generell Mätning stöder utsättning och offset av poly linjer.
Poly linjer har alltid en horisontell komponent; den vertikala komponenten är valfri. Om en poly linje har
skapats med enheter som har höjdvärden kommer den att ha en vertikal komponent.
Du kan välja eller skapa och sätta ut poly linjer genom att använda en av följande metoder:
• Skriv in punktnamnsområde.
• Välj en eller flera polylinjer i den grafiska vyn från en DXF/SHP-fil.
• Markera en tidigare inskriven poly linje från kartan.
• Välj en serie punkter från kartan.
Punkterna kan vara från det aktuella jobbet, ett länkat jobb, eller en länkad csv-fil.
• Välj en kombination av punkter, linjer, bågar, polylinjer, eller poly linjer från kartan.
Tips - För att lägga till filer från en annan mapp till listan tryck på Lägg till, navigera till rätt mapp,
och välj därefter filen/filerna som ska läggas till.
Du kan redigera poly linjer genom att använda Skriv in / Vägar. De horisontella och vertikala komponenterna
redigeras individuellt. Om du redigerar den horisontella poly linjen, måste du kontrollera om den vertikala
poly linjen också behöver redigeras.
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Att skapa en poly linje genom att skriva in en punktnamnsområden:
1. Från huvudmenyn, välj Utsättning / Poly linjer.
Du kan sätta ut en existerande poly linje eller skriva in en ny poly linje. Om fältet Punktområde inte
visas, tryck på Ny för att skriva in en ny poly linje.
2. Skriv in punktnamnen som definierar poly linjen.
Följande tekniker för namnområden stöds:
Skriv in
1,3,5
1-10
1,3,5-10
1(2)3
1(2,L)3

1(100,L,S)3

Resultat
Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3 till 5
Skapar linjer mellan alla punkter från 1 till 10
Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3, till 5, och 5 till 10
Skapar en båge mellan punkterna 1 och 3, till punkt 2
2 (Radiepunkt), L (left) eller R (right)
Skapar en båge till Vänster mellan punkterna 1 och 3, med punkt 2 som
radiepunkt
1 to 3, radie=100, L (left=vänster) eller R (right=höger), L (large=stor) eller S
(small=liten)
Skapar en Liten båge till Vänster mellan punkterna 1 och 3 med en radie på
100

3. För att spara poly linjen ska du markera kryssrutan Lagra poly linje, ange ett Poly linje namn, en
Väglinje (om det behövs) och en Startstation och ett Stationsintervall och tryck sedan på Nästa.
Du är nu vid utsättning.
Poly linjer sparas som RXL-filer. Om du sparar poly linjen, går det enkelt att sätta ut den igen,
granska den på kartan, och använda den med andra jobb och med andra kontrollenheter.
Tips - För att skapa en offset till poly linjen, tryck Offset. Om kryssrutan Lagra poly linje är
aktiverad tryck Nästa för att spara poly linjen och gå till utsättning. För att spara poly linjen utan att
gå till utsättning, Lagra.
6. Man kan sätta ut en poly linje med följande metoder:
Sektion på poly linje
Släntlutning från utbredning
Att sätta ut en polylinje från en DXF/SHP-fil:
1. Från huvudmenyn, tryck Karta. Tryck på uppåtpilen för att komma åt fler skärmtangenter och tryck
sedan på Skikt.
2. Tryck en gång på filnamnet för att göra det synbart, tryck igen för att göra det valbart.
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Tryck
för att expandera skikten inom en DXF-fil och för att göra enskilda skikt synliga och
valbara.
3. Tryck Acceptera för att godkänna valet och återgå till kartan.
4. Tryck på den polylinje som du vill sätta ut.
Tryck på den polylinjes ände som du vill ska vara polylinjens början.
5. För att sätta ut en polylinje/poly linje:
♦ Tryck Utsättning, eller tryck och håll på kartskärmen, och välj sedan Sätt ut poly linje.
Det gör det möjligt att sätta ut polylinjen utan att spara poly linjen.
♦ Tryck och håll på kartskärmen och välj Skapa/Offset poly linje. Fyll i fälten och tryck sedan
Nästa. Du kan nu göra något av följande:
◊ sätt ut polylinjen
◊ lagra polylinjen som en poly linje
◊ skapa en offset poly linje och sätt ut den
◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga
◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga samt lagra nodpunkterna vid dess
vertex
◊ sätt ut poly linjen eller en poly linje offset till den ursprungliga
Du kan även sätta ut en polylinje direkt från en DXF/SHP-fil, men samtliga polylinjer konverteras till
poly linjer vid utsättning och lagras sedan i kontrollenheten.
4. Man kan sätta ut en poly linje med följande metoder:
Sektion på poly linje
Släntlutning från utbredning
Att sätta ut en tidigare inskriven poly linje:
1. Från huvudmenyn, tryck Karta. Tryck på uppåtpilen för att komma åt fler skärmtangenter och tryck
sedan på Skikt.
2. Tryck en gång på filnamnet för att göra det synbart, tryck igen för att göra det valbart.
3. Tryck Acceptera för att godkänna valet och återgå till kartan.
4. Tryck på den poly linje som du vill sätta ut.
Riktningen för en poly linje och en Trimble-väg blir definierad när den skapas och kan inte ändras.
5. För att sätta ut poly linjen:
♦ Tryck Utsättning, eller tryck och håll på kartskärmen, och välj sedan Sätt ut poly linje.
Detta tar dig direkt till Sätt ut poly linje.
♦ Tryck och håll på kartskärmen och välj Skapa/Offset poly linje. Fyll i fälten och tryck sedan
Nästa. Du kan nu göra något eller några av följande:
◊ sätt ut polylinjen
◊ lagra polylinjen som en poly linje
◊ skapa en offset poly linje och sätt ut den
◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga
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◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga samt lagra nodpunkterna vid dess
vertex
◊ sätt ut poly linjen eller en poly linje offset till den ursprungliga
6. Man kan sätta ut en poly linje med följande metoder:
Sektion på poly linje
Släntlutning från utbredning
Att sätta ut en poly linje definierad av punkter markerade från kartan:
1. Från huvudmenyn, tryck Karta.
2. Markera punkterna som ska definiera poly linjen.
3. För att sätta ut poly linjen:
♦ Tryck Utsättning, eller tryck och håll på kartskärmen, och välj sedan Sätt ut poly linje.
Detta tar dig direkt till Sätt ut poly linje.
♦ Tryck och håll på kartskärmen och välj Skapa/Offset poly linje. Fyll i fälten och tryck sedan
Nästa. Du kan nu göra något eller några av följande:
◊ sätt ut polylinjen
◊ lagra polylinjen som en poly linje
◊ skapa en offset poly linje och sätt ut den
◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga
◊ lagra en poly linje offset till den ursprungliga samt lagra nodpunkterna vid dess
vertex
◊ sätt ut poly linjen eller en poly linje offset till den ursprungliga
4. Man kan sätta ut en poly linje med följande metoder:
Sektion på poly linje
Släntlutning från utbredning
Skapa poly linjer offset till den ursprungliga poly linjen
Du kan skapa en poly linje offset från en inskriven poly linje, en poly linje sparad som en RXL-fil eller en
polylinje från en DXF/SHP-fil.
När du skapar en offset poly linje kan du sätta ut den utan att lagra den eller namnge och spara den som en
RXL-fil. Du kan också skapa och lagra nodpunkter vid poly linjens vertex.
För att sätta ut en poly linje offset till den ursprungliga poly linjen:
1. Från huvudmenyn, välj Utsättning / Poly linjer.
Du kan välja en existerande poly linje eller skriva in en ny poly linje.
1. För att välja en existerande poly linje, tryck på poly linjens namn (om skärmen Välj en poly
linje är synlig). Om fältet Punktområde visas, tryck Välj för att granska de poly linjer som
redan finns på kontrollenheten.
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2. För att skriva in en ny poly linje, skriv in punktnamnen som definierar poly linjen (om
skärmen Ange poly linje är synlig, tryck på Ny för att skriv in punktområdet.
För ytterligare information se avsnittet ovan.
2. För att skapa en offset, tryck Offset.
3. Ange avstånd för offset.
Ange ett negativt värde för att skapa en offset till vänster.
4. För att spara poly linjens förskjutning ska du markera kryssrutan Lagra poly linje, ange ett Poly linje
namn, en Väglinje (om det behövs) och tryck sedan på Nästa. Poly linjen lagras som en RXL-fil.
5. För att lagra nodpunkter vid den nya poly linjens vertex, aktivera kryssrutan Lagra nodpunkter , ange
ett Startpunktsnamn, ange en Kod, om nödvändigt, och tryck sedan Nästa.
Genom att välja Nästa sparas poly linjen, om kryssrutan Lagra poly linje är aktiverad och tar dig till
utsättning. För att lagra en poly linje utan att gå till utsättning, tryck Lagra.
6. Man kan sätta ut en poly linje med följande metoder:
Sektion på poly linje
Släntlutning från utbredning
En poly linje offset till den ursprungliga poly linjen kommer att ha en vertikal komponent om den vertikala
geometrin stämmer överens med den horisontella geometrin och den vertikala geometrin endast består av
punkter. Den vertikala geometrin hos en poly linje som skapats som en offset till en ursprunglig poly linje kan
inte inkludera kurvor. Om den vertikala geometrin hos en poly linje inte kan göras offset kommer endast den
horisontella komponenten finnas hos den nya poly linjen som är offset till den ursprungliga. Du kan inte skapa
en offset poly linje till en som innehåller spiraler.
Stationsförkortningar
Generell Mätning använder följnade förkortningarna i popup-menyn i fältet Sektionering.
Förkortning
CS
PC
PI
PT
AS
AE
SC
Hi

Betydelse
Kurva till spiral
Punkt till kröning (Tangent till kurva)
Skärningspunkt
Tangentpunkt (Kurva till tangent)
Poly linjens början
Poly linjens slut
Spiral till kurva
Vertikalkurva högpunkt

Förkortning
SS
ST
TS
VCE
VCS
VPI
XS
Lo

Betydelse
Spiral till spiral
Spiral till tangent
Tangent till spiral
Vertikalkurvans slut
Vertikalkurvans början
Vertikal skärningspunkt
Regelbundna sektioner
Vertikalkurva lågpunkt
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Utsättning av Station på poly linje
1. I fältet Utsättning välj Station på poly linje.
2. Välj en Station att sätta ut och ange sedan Stationsintervallet.
Du kan välja en station med hjälp av en av följande metoder:
♦ Välj från listan i Stationeringsfältets popup-menyn.
♦ Mata in ett värde.
♦ Slå på r Sta+ eller Sta- för att välja föregående/nästa station.
3. Om så behövs ange en Offset.
4. För att redigera givet höjdvärde, tryck på pilen. För att ladda om ett redigerat höjdvärde, välj Ladda
om original höjd från popup-menyn i fältet Given höjd.
Notering - Om läget som du valt för utsättning inte har någon höjd, blir fältet för given höjd f
tillgängligt. Mata in en höjd i detta fält.
6. Om det behövs, mata in värden i fälten Konstruktionsoffset.
7. För att byta prisma- eller antennhöjder, slå på prismaikonen i statusfältet.
8. Tryck på Utsättning och använd sedan planet eller tvärsektionens grafiska display för att navigera
fram till punkten.
Den grafiska displayen visar:
♦ Stationsvärde
♦ Offset
♦ Din aktuella postions höjd (visas i blått)
♦ Vägens givna höjdvärde vid din aktuella postion (visas i rött om den redigerats)
Längst ner på skärmen visas navigationsdelta.
Tips
♦ För att välja deltaskärmen, tryck på pilen till vänster om gruppen navigationsdelta.
♦ Tryck på Optioner för ytterligare optioner för deltadisplayen.
♦ Klicka på ikonen i nedre högra hörnet på den grafiska displayen för att visa din befintliga
positions tvärsektion. Alternativt kan man tryck på tangenten [Tab] på kontrollenheten för att
växla mellan planvyn och tvärsektionsvyn.
♦ För att komma till statusfältet medan den grafiska skärmen finns i widescreen-läge tryck på
pilen längst upp till höger på skärmen. Statusfältet visas i ca tre sekunder och därefter återgår
fönstret till widescreen.
♦ För att ändra widescreen-läget tryck och håll i den grafiska fönstret och välj Widescreen.
9. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
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♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.

Utsättning - Släntlutning från utbredning
1. I Utsättning -fältet, välj Släntlutning från utbredning .
2. Mata in ett värde i fältet Väglinjenamn (detta steg är valfritt).
Tips - Kommentaren som matats in i fältet Väglinjenamn har lagts till slutet av släntlutningen och
visas under utsättningen.
3. Välj en Station att sätta ut och ange sedan Stationsintervallet.
Du kan välja en station med hjälp av en av följande metoder:
♦ Välj från listan i Stationeringsfältets popup-menyn.
♦ Mata in ett värde.
♦ Slå på r Sta+ eller Sta- för att välja föregående/nästa station.
4. För att definiera släntkrönet ska man välja en Dervieringsmetod för släntkrön och fylla i de passande
fälten.
Notering - Om poly linjen endast består av en horisontell poly linje är Offset och höjd den enda
tillgängliga deriveringsmetoden för släntkrön.
5. För att definiera släntlutningen ska man ange värden i fälten Skär lutning, Fyll lutning och Dikes
bottenbredd.
Notering - Skärnings- och fyllningslutningar uttrycks som positiva värden.
Tips - Lämna ena fältet för lutningsvärde som "?" för att definiera en släntlutning med enbart
skärnings- eller fyllningslutning.
6. Om det behövs, mata in värden i fälten Konstruktionsoffset.
7. För att byta prisma- eller antennhöjder, slå på prismaikonen i statusfältet.
8. Tryck på Utsättning och använd sedan planet eller tvärsektionens grafiska display för att navigera
fram till punkten.
Den grafiska displayen visar:
♦ Stationsvärde
♦ Offset
♦ Släntlutningsvärde definierat av din aktuella position (visas i blått)
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♦ Givet släntlutningsvärde
♦ Din aktuella postions höjd (visas i blått)
Längst ner på skärmen visas navigationsdelta.
Om du befinner dig 3 m inom målet visar den grafiska displayen i planvyn din nuvarande position
tillsammans med målpunkten. Det visas även en streckad linje som förbinder yttersläntens
anslutningsposition, (punkten där släntlutningen genomskär marknivån), med släntens startpunkt.
Tips
♦ För att välja deltaskärmen, tryck på pilen till vänster om gruppen navigationsdelta.
♦ Tryck på Optioner för ytterligare optioner för deltadisplayen.
♦ Klicka på ikonen i nedre högra hörnet på den grafiska displayen för att visa din befintliga
positions tvärsektion. Alternativt kan man tryck på tangenten [Tab] på kontrollenheten för att
växla mellan planvyn och tvärsektionsvyn.
♦ För att komma till statusfältet medan den grafiska skärmen finns i widescreen-läge tryck på
pilen längst upp till höger på skärmen. Statusfältet visas i ca tre sekunder och därefter återgår
fönstret till widescreen.
♦ För att ändra widescreen-läget tryck och håll i den grafiska fönstret och välj Widescreen.
♦ Om du befinner dig 3 m inom målet visar den grafiska displayen i planvyn din nuvarande
position tillsammans med målpunkten. Det visas även en streckad linje som förbinder
yttersläntens anslutningsposition, (punkten där släntlutningen genomskär marknivån), med
släntens startpunkt.
9. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
Notering
• Om Du navigerar fram till en anslutningspunkt med konstruktionsförskjutningar ska man navigera till
anslutningenspunkten och sedan trycka Använd för addera konstruktionsförskjutningarna. Du
uppmanas att lägga till förskjutningarna från din nuvarande position. Om du inte är vid
anslutningspositionen välj Nej, navigera till anslutningspositionen och tryck sedan åter på Använd.
Om du vill lagra släntanlutningsläget och konstruktionsförskjutningen, se Se Konstruktionsoffset.
• För att även sätta ut tillhörande släntstart, slå på Välj > > och välj antingen optionen Släntkrön (Skär)
eller Släntkrön (Fyll).
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Deriveringsmetod för släntkrön
Följande diagram förklarar de tre deriveringsmetoderna för släntkrön.

Nyckel till diagrammet ovan:
1 - Offset och höjd. Mata in en offset(4) från poly linjen, samt höjden(5) på släntstarten.
2 - Offset och lutning. Mata in en offset(6) från poly linjen, samt lutningsvärdet(7) från poly linje/profil till
släntstart.
3 - Offset och vertikallängd. Mata in en offset(8) från poly linjen, samt den vertikala differensen(9) från poly
linje/profil till släntens startpunkt.

Tvärsektionsvy
Tvärsektionen som visas är orienterad i riktning mot ökande station. Ditt nuvarande läge och prisma visas.
Om prismat har specifiicerade konstruktionsförskjutningar, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och
dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för de/n/ specificerade konstruktionsförskjutning/en/arna.
Konstruktionsförskjutning/en/arna visas som gröna linjer.

Att specificera konstruktionsoffset
En punkt som skall utsättas kan förskjutas med en:
• Horisontell offset
• Vertikal offset
Konstruktionsoffset indikeras i den grafiska displayen med en gröna linje. En dubbelcirkel indikerar den valda
positionen justerad efter angiven konstruktionsoffset.
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Tips
• Konstruktionsoffset är jobbspecifika. Det innebär att en konstruktionsoffset specificerad för en poly
linje i ett jobb inte används för samma poly linje i ett annat jobb.
• Konstruktionsoffset är inte specifika för poly linjer. Det betyder att en konstruktionsoffset
specificerad för en poly linje används till samtliga poly linjer inom samma jobb.
• Konstruktionsoffset är inte specifika till en mätningsomgång. Det betyder att en konstruktionsoffset
specificerad för en poly linje används till efterföljande mätomgångar.
Horisontella konstruktionsoffset :
Man kan förskjuta en punkt horisontellt där:
• Ett negativt värde förskjuter punkten mot centerlinjen (in).
• Ett positivt värde förskjuter punkten bort från centerlinjem (ut).
När man sätter ut en släntanslutningspunkt kan man använda den avancerade popup-pilen
offset skall tillämpas:

för att ange om

• horisontellt
• vid föregående elementets lutning i tvärsektionen
Följande diagram visar hur en Horisontell offset (1) och Lutning föregående offset (2) och Lutning nästa offset
(3) appliceras till en släntanslutningspunkt. För alternativet Lutning föregående definieras förskjutningens
lutning av lutning för släntlutningen (4). Det Vertikala offsetvärdet i diagrammet är 0.000.

Notering- Du kan inte applicera konstruktionshorisontella förskjutningar vid lutningsvärdet på tidigare
tvärsektionselement för punkter med nollförskjutning.
Noteringar
• Om du matar in ett värde för den horisontella förskjutningen på mittlinjen (vid offset 0.00 m), är ett
negativt förskjutningsvärdet till vänster.
• Konstruktionsförskjutningar appliceras inte automatiskt till en släntlutnings offset. För ytterligare
information se Utsättning Släntanslutning.
• När du säter ut en släntlutning, välj kryssrutan för Lagra både släntanslutning och horisontella
förskjutnings om du vill mäta och lagra släntanslutningen.
Vertikala konstruktionsoffset
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Du kan förskjuta en punkt där:
• Ett negativt värde förskjuter punkten vertikalt nedåt.
• Ett positivt värde förskjuter punkten vertikalt uppåt.
När man sätter ut en släntlutning från utbredningen kan man i fältet Vertikaloffset använda den avancerade
popup-pilen
för att ange om offseten skall tillämpas:
• vertikalt
• vinkelrätt mot elementet i rvärsektionen före punkten som skall sätta ut
Följande diagram visar en Vertikal offset som appliceras vertikalt (1) och en Vertikal offset som appliceras
vinkelrätt (2) mot släntlutningen (3).

Specificera en Släntlutning
En Släntlutning definieras av Skär lutning, Fyll lutning och Dikes bottenbredd.
Följande diagram visar släntlutningen.

Släntanslutning
Släntanslutningen är den punkt där den givna sidlutningen genomskär marken.
Släntlutningens verkliga skärningspunkt med den befintliga markytan - släntanslutningspunkten - bestäms
iterativt (genom upprepning). Generell Mätning beräknar skärningen mellan ett horisontellt plan som passerar
genom aktuell position samt endera av skär- eller fyllsläntlutningar, vilket visas i diagrammet nedan, där x n
är värdet Gå till höger/till vänster.
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Den grafiska displayen i planvyn visar den beräknade anslutningenspositionen. Det beräknade lutningsvärdet
(i blått) och det teoretiska lutningsvärdet visas längst upp på skärmen.
Klicka på ikonen i nedre högra hörnet på den grafiska displayen för att visa din befintliga positions
tvärsektion. Alternativt kan man tryck på tangenten [Tab] på kontrollenheten för att växla mellan planvyn och
tvärsektionsvyn.
Tvärsektionen som visas är riktad mot ökande stationer. Den aktuella positionen och det beräknade målet
visas. En linje dras (i blått) från släntkröns/släntfotspositionen till den aktuella positionen för att ange den
beräknade lutningen.
Om släntanslutningen har angivna konstruktionsförskjutningar, visas dessa i tvärsektionsvyn som gröna linjer.
Den mindre enkelcirkeln anger den beräknade släntanslutningen och dubbelcirkeln anger den valda positionen
justerad för de(n) specificerade konstruktionsförskjutning(en/erna). Konstruktionsförskjutningarna visas
endast efter att dessa applicerats.
Från skärmen Bekräfta utsatta delta (eller Granska jobb ) tryck Rapportera för att visa skärmen
Släntanslutningens deltarapport.
Skärmtangenten Välj
Skärmtangenten Välj har följande optioner relaterade till att sätta ut en släntlutning.
Option

Beskrivning
Generell Mätning väljer den släntlutning (skär eller fyll) som skall skära
Släntanslutning (Auto)
marken. Detta är grundinställningen.
Anslutningspunkt (Skär)
Bestämmer att ytterslänten är en schaktslänt.
Anslutningspunkt (Fyll)
Bestämmer att ytterslänten är en fyllslänt.
släntkröns-/släntfotspunkt(Skär) Sätter ut början av schaktytterslänten.
släntkröns-/släntfotspunkt (Fyll) Sätter ut början av fyllnings-ytterslänten.

Släntanslutningspunkt Utsatta Delta
Om Du har valt kryssrutan för Visa innan lagring i Utsättning -optioner, visas skärmen för Bekräfta utsatta
deltan innan Du lagrar punkten.
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Programvaran Generell Mätning stöder användardefinierade utsättningsrapporter vilket gör det möjligt för dig
att konfigurera visningen av utsatt information på skärmen Bekräfta utstättningsdeltan som visas när du
aktiverar Visa före lagring . För ytterligare information se Punktdetaljer för utsättningskontroll.
Notering - Värdet i fältet för Lutande Längd till släntkrön+ Konstr.offset . inkluderar specificerade värden
och rapporterar lutande längd från släntkrönet till Utsättningskontrollpositionen. Värdet är noll (?) om det inte
finns en specificerad horisontell konstruktionsförskjutning eller den horisontella konstruktionsförskjutningen
har applicerats horisontellt.
Tips - Tryck på Rapport för att visa rapportskärmen för Släntanslutningensdelta. Denna skärm visar de
horisontella och vertikala avstånden från släntkrönet till mittlinjen. Om släntlutningen inkluderar ett
urschaktat dike kommer rapporten inkludera släntkrönspositionen vid den urschaktade släntfoten. De
rapporterade värdena undantar specificerade konstruktionsförskjutningar.
Följande diagram förklarar några av dessa fält.

Där:
A
B
C
D
E
F
G
H
J

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Avstånd till mittlinje
Horisontell längd till släntkrönet
Vertikal längd till släntkrönet
Lutning
Lutande längd till gångjärnspunkten
Horisontell konstruktionförskj.
Dikesoffset
Släntkrön
Släntanslutning

Utsättning - DTM (Digitala terrängmodeller)
En DTM är en elektronisk representation av en tredimensionell yta. Generell Mätning stöder rutnäts-(.dtm),
triangel-(.ttm) DTM:er, och triangel- DTM:er i en LandXML-fil.
Notering - DTM:er i en LandXML-fil stöds enbart i Kartan, inte i Utsättning.
När Du specificerar en DTM, kan Du granska skärning resp. fyll i relation till DTM:en. Du måste definiera en
projektion och datumtransformation innan Du använder en DTM i en GNSS- eller konventionell mätning.
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När en DTM är aktiverad på kartan, visar färgövergång höjdförändringar. För att inaktivera färgövergång och
enbart visa en kontur av den digitala terrängmodellen, gå till Optioner och avmarkera kryssrutan Visa
färgövergång.
För att sätta ut en DTM:
1. Överför en DTM-fil till Generell Mätning och välj därefter Utsättning / DTM:er.
2. Välj den fil som skall användas.
Tips
3. Om så behövs, ange en vertikal offset för att höja eller sänka DTM:en.
4. För att byta prisma- eller antennhöjder, slå på prismaikonen i statusfältet.
Om inte prisma- eller antennhöjd definierats kommer höjden och skär/fyll är vara noll (?).
5. Tryck på Starta. Utsättningens skärm för grafisk display kommer fram och visar koordinaterna för
nuvarande position samt den vertikala längden över (skärning) eller under (fyll) DTM:en.
Notering: Om inte Du använder ett konventionellt instrument som stödjer tracking (t.ex. ett Trimble
5600), visas endast värdena efter att Du utfört en avståndsmätning.
6. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
Tips
♦ När man använder en GNSS-mottagare med inbyggd tiltsensor kan man:
◊ trycka på eBubbla för att visa en elektronisk bubbla
◊ konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför specificerad Tilt
tolerans
♦ Tryck på Optioner för att konfigurera kvalitetskontroll, precision och tilt-inställningar.
När Du sätter ut en DTM, kommer DTM-höjden och skär/fyll att vara noll (?) om Du befinner dig utanför
modellens ytterkant eller i ett "hål".
För att visa skär/fyll till en DTM vid utsättning av en punkt, linje, båge eller väg:
1. Tryck på Optioner på skärmen för Utsättning .
2. Välj kryssrutan för Visa skär/fyll till DTM och ange modellen.
Notering: Detta gäller inte för utsättningsmetoderna Lutning från linje eller Lutning från båge.
För att visa skär/fyll till en DTM i kartan:
1. Överför en DTM-fil till lämplig projektmapp på kontrollenheten.
2. Från huvudmenyn, tryck Karta. Tryck på uppåtpilen för att komma åt fler skärmtangenter och tryck
sedan på Skikt.
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3. Tryck en gång på DTM-filen för att välja filen och granska den på kartan, tryck på DTM-filen igen
för att aktivera den. Tryck Acceptera för att återgå till kartan.
När DTM-filen är aktiverad och kartan har en position på den digitala terräng modellen visas
DTM-höjden och det vertikala avståndet ovanför (skär) och nedanför (fyll) den digitala
terrängmodellen på skärmen.
Tips - På en Trimble Tablet visas höjden för din aktuella position även på kartskärmen.
4. Om så behövs, ange en vertikal offset för att höja eller sänka den digitala terrängmodellen.
En vertikal offset kan konfigureras i Optioner när man väljer DTM-filen. När den är definierad visas
även den vertikala offseten i Kartan.
5. För att byta prisma- eller antennhöjder, slå på prismaikonen i statusfältet.
Om inte prisma- eller antennhöjd definierats kommer höjden och skär/fyll är vara noll (?).
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Mätningskonfiguration
Konfigurationsmeny
Använd Inställningar från menyn Trimble Access menyn för att konfigurera vanliga inställningar som delas
av flera program.
Följande program har vanliga konfigurationsinställningar som är tillgängliga i Inställningar:
• Trimble Access Generell Mätning
• Trimble Access Roads
• Trimble Access Tunnels
• Trimble Access Gruvor
Använd menyn Mätprofiler för att
• Skapa och editera mätprofiler
Använd menyn Tvärsektioner för att:
• Skapa, redigera, ändra namn eller radera en tvärsektion.
• Importera en tvärsektion från ett annat jobb.
Använd denna meny för att:
• Konfigurera Internet-inställningarna
• Skapa GNSS-kontakter för användning med cellulära modem
• Konfigurera optionerna auto-anslut
• Konfigurera radio-inställningar för Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station och
Trimble 5600 totalstation
• Konfigurera anslutningar för Bluetooth
• Konfigurera inställningarna för Wi-Fi Bildöverföring. Detta är bara tillgängligt om man använder en
kontrollenhet med installerad mjukvara för Wi-Fi-Bildöverföring.
• Kalibrera Kompassen. Detta är bara tillgängligt om man använder en TSC3 eller Trimble Slate
Kontrollenhet.
Använd menyn Kodbiblioteket för att:
• Skapa och editera kodbibliotek
Använd Språkmenyn för att:
• Ändra språk.
• Sätta på eller stänga av ljudinspelningar.
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Mätprofiler
Mätprofiler definierar parametrarna för konfigurering och kommunikation med dina instrument, samt för
mätning och lagring av punkter. I en GNSS-mätning, instrueras bas- och rover-mottagarna av Mätprofilerna
att utföra de funktioner som krävs för en specifik typ av mätning. Hela denna uppsättning med information
lagras som en mall som kan hämtas och återanvändas efter behov.
Du kan använda de profiler som levereras med systemet utan att konfigurera dem men det går även att efter
behov ändra på standardinställningar.
Notering - 5600 3600-profilen fungerar både med Trimbles 5600- och 3600-instrument. Generell Mätning
upptäcker det instrument som är anslutet och konfigurerar automatiskt de passande reglagen.
I ett nytt system skapas ett antal Mätprofiler automatiskt och hur de visas kontrolleras med optioner som inte
är aktiverade från början. Optionerna aktiveras automatiskt när programvaran för kontrollenheten
auto-ansluts till instrumentet. För att manuellt kontrollera optionerna tryck på Inställningar / Mätprofiler från
Trimble Access menyn och tryck därefter på skärmtangenten Optioner.
Du kan ställa in programvarualternativen och alternativen för autoanslutning oberoende av varandra. Om man
till exempel rensar kontrollrutan för Trimble GNSS-mottagaren i dialogen Autoanslutningsalternativ
inaktiverar inte detta alternativet GNSS-mätning i dialogen Option.
Om däremot autoanslutningsalternativen inaktiveras kan inte programvarualternativen automatiskt inaktiveras
eftersomt autoanslutningsprocessen upptäcker instrumenten och konfigurerar sedan programvarualternativen.
Konfigurera endast profilen om standardvärden inte passar dina behov. För att ändra mätprofilen tryck på
Inställningar från Trimble Access menyn och välj därefter Mätprofiler.
Det går att låsa Mätprofiler för att förhindra att de ändras i fält. För att göra detta:
1. Använd tekniken Microsoft ActiveSync för att skapa en anslutning mellan kontrollenheten och
kontorsdatorn.
2. Navigera till mappen [Mobile Device / My Windows Mobile-Based Device / Trimble Data / Systems
Files].
3. Kopiera önskad profilfil till din kontorsdator.
4. Markera filen, högerklicka och välj sedan [Properties].
5. Från fliken [Properties / General] markera kryssrutan [Read-only].
6. Tryck på OK.
7. Kopiera tillbaka filen till mappen [Systems Files] på kontrollenheten.
Välj Inställningar / Mätprofiler och notera att låssymbolen till vänster om profilnamnet indikerar att det inte
går att redigera profilen.
Notering - En låst profil uppdateras för att reflektera de ändringar som görs när instrumentet auto-ansluter.
Tips - Det går att redigera en kopierad mätprofil.
För ytterligare information, se:
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Integrerade mätningar
Konfigurera din Mätprofil (Konventionella mätningar)
Konfigurera din Mätprofil (GNSS-mätningar)

Mätningstyper
Din GNSS-mätningstyp är beroende av tillgänglig utrustning, fältförhållanden, samt önskade resultat.
Konfigurera mätningstypen när Du skapar eller editerar en Mätprofil.
För att göra detta:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn> / Basoptioner.
2. Ändra på typfältet efter behov.
3. Gör samma sak i Inställningar för rover.
Notering - Generell Mätning använder inställningarna från mätprofilen som valdes när mätningen startades.
Generell Mätning kontrollerar profilinställningarna för att säkerställa att de är rätt konfigurerade för den
utrustning man är ansluten till. Om till exempel GLONASS är aktiverat i mätprofilen kontrollerar det även om
GNSS-mottagaren eller antennen som man är anslutan till stöder GLONASS. Om Generell Mätning
upptäcker ett fel i inställningarna eller upptäcker att mätprofilens inställningar aldrig kontrollerats kommer
man uppmanas godkänna eller korrigera inställningarna. Alla ändringar i inställningarna sparas till
mätprofilen.
För ytterligare information, se:
Integrerade mätningar
Konfigurera din Mätprofil (Konventionella mätningar)
Konfigurera din Mätprofil (GNSS-mätningar)

Laseravståndsmätare
För att mäta punkter eller avstånd med hjälp av en laseravståndsmätare ansluten till kontrollenheten, börja
med att konfigurera laseravståndmätaren i din mätprofil.
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler.
2. Markera en mätprofil och tryck Redigera.
3. Välj Laseravståndsmätare .
4. Välj ett av instrumenten i Typ- fältet.
5. Om nödvändigt, konfigurera Kontrollenhetsporten och fälten för Överföringshastighet .
Standardvärdet i fältet för Överföringshastighet är tillverkarens rekommenderade inställning. Om
lasern är en modell med vilken Generell Mätning automatiskt kan utföra en mätning när Du trycker på
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tangenten Mätning, redigera fältet Automätning.
6. Om så önskas, välj kryssrutan för Autolagra punkt.
7. Tryck Enter. Precisionsfälten innehåller tillverkarens precisionsvärden för lasern. Dessa tjänstgör
endast som information.
Trimble kontrollenheter stöder Bluetooth-anslutning till ett antal laseravståndsmätare. Om du
ansluter via Bluetooth till en laseravståndsmätare konfigurera inställningarna för en
Bluetooth-anslutning. För ytterligare information se Att konfigurera programvaran Generell Mätning
för att ansluta till en Bluetooth laseravståndsmätare.
Lasermätningar kan visas som vertikala vinklar mätta från zenit eller lutningar mätta från
horisontalplanet. Välj en displayoption i Laser VV-displayfältet på Enheter-skärmen. För ytterligare
information, se Systemenheter.
Om man använder LTI TruPulse 200B eller 360B går det att markera kryssrutan Låg kvalitet mål. När
kryssrutan inte är markerad ratas de mätningar som är flaggade av laseravståndsmätaren som låg
kvalitet och man behöver göra en ny mätning.
Innan lasern används med kontrollenheten, konfigurera laseroptionerna. Följande tabell visar konfigurationen
för varje laser som stöds av Generell Mätning.
Laser

Trimble LaserAce 1000

Bosch DLE 150
LTI Criterion 300 eller LTI
Criterion 400
LTI Impulse
LTI TruPulse 200B/360B

Laser Atlanta Advantage

LaserCraft Kontur XLR

Laserinställning
Bluetooth anslutningsinformation:
Det finns ingen Bluetooth-konfiguering på LaserAce 1000 eftersom den
alltid är aktiverad.
När LaserAce 1000 upptäcks efter en Bluetooth-avsökning visas
dialogrutan för autenticering. Man ska då ange det PIN-nummer som finns
på Laseravståndsmätaren (standard PIN = 1234).
När Bosch DLE 150 upptäckts, visas en anhållansdialog om behörighet.
Du måste mata in det PIN-nummer som är inställt i laseravståndsmätaren.
Från huvudmenyn, tryck ned- eller uppilen tills menyn Mätning visas.
Tryck därefter på Enter. Välj Basmätningar och tryck Enter. En skärm
med HL och AZ visas.
Ställ in lasern för att arbeta i formatet CR 400D. Se till att ett litet "d" visas
på skärmen. (Vid behov, tryck ned knappen Fire2 på lasern).
Sätt läget TruPulse till antingen [Lutande Längd], [Vertikal Längd], eller
[Horisontell Längd].
Sät optionen Räckvidd / Läges till Standard (Medeltal) och optionen
Seriell/Fjärr till Trimble Pro XL.
Sätt Seriell / Fjärr / Avtryckare till 7 (37 t). Fjärravtryckaren fungerar bara
vid kabelanslutning och inte vid anslutning med Bluetooth.
Sätt Fire-tiden till den fördröjning som behövs (ej noll eller oändligt).
Sätt läget Seriell T till Av.
Ställ in LaserCraft-läge på lasern. Om du ansluter via Bluetooth måste du
också ändra på inställningen av överföringshastigheten på
laseravståndsmätaren till 4800.
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Leica Disto memo/pro

Leica Disto Plus

MDL Generation II

MDL LaserAce

Sätt enheten till meter eller fot, inte fot och tum.
Du måste aktivera Bluetooth på Leica Disto Plus innan du kör en
Bluetooth-avsökning. För att göra detta ska du sätta System / Power /
Bluetooth till På.
Om automätning är frånslagen:
1. Görmätningen, tryck på tangenten [Dist] på laseravståndsmätaren.
2. Tryck på tangenten [2nd].
3. För att överföra mätningen till kontrollenheten, tryck en av de åtta
piltangenterna för riktning.
Inga speciella inställningar behövs.
Sätt formatet Dataregistrering- till Läge 1 . När Du använder
vinkelsensorn, sätt den magnetiska deklinationen i Generell Mätning till
noll. Vinkelsensorn i LaserAce korrigerar för magnetisk deklination. Sätt
Överföringshastigheten till 4800.
Anslutningsinformation för Bluetooth modell:
Det finns ingen konfigurering för Bluetooth på MDL LaserAce eftersom
den alltid är aktiverad.
När MDL LaserAce upptäcks vid en sökning efter Bluetooth-enheter visas
en autentiseringsdialog. Man måste ange den PIN-kod som finns på
Laseravståndsmätaren (standardinställning = 1234).

Notering - Du måste konfigurera laseravståndmätaren för att uppdatera lutningsmätaren och avläsningarna
för lutande längd efter varje mätning.
För ytterligare information, se:
Konfigurera Generell Mätning för att ansluta till en Bluetooth Laseravståndsmätare
Mäta punkter med en Laseravståndsmätare

Ekolod-instrument
Generell Mätning stöder som standard följande modeller av Bathymetric Ekolod
Ekolod

Ekolodets inställningar
CeeStar Dual Fequency ekolod, BASIC utdataformat när djup med hög frekvens ska lagras.
CeeStar Basic
Enheten måste ha utdataformatet satt till "prefix" och inte "komma". Dvs. [Menu / Advanced /
High Freq
Prefix / Comma outfm] ska sättas till [Use prefix].
CeeStar Dual Fequency ekolod, BASIC utdataformat när djup med lågfrekvens ska lagras.
CeeStar Basic
Enheten måste ha utdataformatet satt till "prefix" och inte "komma". Dvs. [Menu / Advanced /
Low Freq
Prefix / Comma outfm] ska sättas till [Use prefix].
Vilket generiska ekolod som helst som kan skicka ut NMEA DBT - meningar. DBT- (Depth
NMEA
Below Transducer). "Talker ID" måste skicka standardmeningar med identifieringen "SD"
SDDBT enhet (dvs all utdata börjar med "$SDDBT,.."). Generell Mätning accepterar data i Fot, Meter eller
Famn och kan då konvertera värdena.

406

SonarMite

För ett SonarMITE-instrument växlar enheten till läget "Engineering mode" (utdataformat 0)
och andra inställningar kan eventuellt bli justerade av Generell Mätning.

För vissa Trimble-enheter finns ESD-filer. För att se om din enhet redan har en definition se
www.trimble.com/access och tryck på Downloads och därefter på Echo Sounder Protocol Description Files.
I mappen "Systemfiler" finns en ESD-fil för varje ekolod som stöds. Om du behöver ändra ESD-filen måste
du kopiera filen till en PC och döpa om den. Öppna filen i ett textredigeringsprogram, som t.ex. Notepad++.
När du är klar sparar du dina ändringar och kopierar filen till mappen "Systemfiler" på din kontrollenhet.
ESD-filens namn visas i fältet Typ på skärmen Ekolod.
Notering - När man använder ekolodet för att registrera djup som är lika med noll måste man addera flaggan
allowZero="True" direkt efter flaggan isDepth="True". Till exempel: "<Field name... isDepth="True"
allowZero="True" />"
För ytterligare information se Använda ett Eko-lod för att lagra djup.
Utökar stöd för ytterligare ekolodsmodeller
Notering - Generell Mätning använder filer av typen XML Echosounder protocol description (*.esd) och
stöder eventuellt ytterligare Bathymetric ekolod förutsatt att kommunikationsprotokollet är likt de protokoll
som stöds idag. Om man vill göra detta ska man använda en av ESD-filerna som kommer med Generell
Mätning och använda det som din mall. Du behöver veta formatet på ditt ekolod och därefter anpassa
ESD-filen.
Om formatet för ditt ekolod är:
• avgränsat (med till exempel komma eller blanksteg), använd filen SonarMite ESD som mall.
• fast bredd, använd någon av CeeStar ESD-filerna som mall.
• en NMEA-sträng som t.ex. NMEA $SDDBS, använd en NMEA $SDDBT ESD-fil som mall.
Nedan finns formatet för SonarMite ESD-filen:

Formaten för andra ESD-filer är liknande. Nedan finns information om hur du ändrar den ESD-fil du
använder som mall.
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Parameter

Max Latency

Applicerbara
format

Alla

Noteringar
MaxLatency anger vidden på det godtagbara tidsfönstret inom
vilket en avläsning kan accepteras. MaxLatency antar att
GPS-positionen halverar det godtagbara fönstret. Detta innebär att
Sonar-avläsningen måste vara +/- MaxLatency/2 av den lagrade
GPS-position. I exemplet ovan är den MaxLatency 0,5 vilket
innebär att Sonar-avläsningen måste ske inom 0,25 sekunder före
eller efter den lagrade GPS-positionen.
Vanligtvis är MaxLatency-värdet inställt till perioden av
ekomätningarna men kan minskas om du föredrar att ta bort
mätningar som hamnar utanför ett smalare fönster.

Protokoll
type="Delimited" or
"FixedWidth"

Alla

delimiter="2C"

avgränsad

lineLength=""

fast bredd

startsWith=""
startsWith2=""
ignoreLines=""

Alla

special="SonarMite" or avgränsad,
"NMEA"
NMEA

requiredFieldCount=""

avgränsad

Anger om ESD-informationen är en datasträng avgränsad med
ASCII-tecken, t.ex. blanksteg eller komma, eller om varje fält har
ett fast antal tecken (fast bredd).
Anger avgränsningen med två hexadecimala siffror vilket
specificerar det avgränsade ASCII-tecknet (fältseparator). Till
exempel, blanksteg="20", komma="2C", tab="09".
Anger linjelängden som en decimalsiffra vilket indikerar
minimumlängden för en godkänd linje. Till exempel,
lineLength="34".
Det här är valfria strängar som underlättar identifiering av
godkända datalinjer. Dessa kan användas för att ange texten som
identifierar början av en linje. Strängarna kan lämnas blanka.
Dessa strängar trimmas med XML på inledande, avslutande och
dubbla blanksteg. Använd ("_") som ersättning för
blankstegstecken. Till exempel startsWith="_A".
Dessa stränger anger att en speciell behandling bör användas. Om
du anger "SonarMilte" skickar Trimble Access
SonarMite-protokollkommandon till enheten för att konfigurera
protokollet. Om du anget NMEA, bekräftar Trimble Access varje
linjes kontrollsumma.
Om du använder en SonarMite ESD-fil som mall för en annan typ
av ESD bör du radera den här strängen. Du behöver också radera
strängarna sonarMiteFlags="True" från fält specifierade med
type="Integer".
Anger antalet fält i en linje med avgränsad data. Till exempel
innehåller en vanlig linje med SonarMite ESD-data 8 fält: 1 0.96 0
0 0 9.3 79 0

Fält
name=""

Alla

fieldNumber=""

avgränsad,
NMEA

Specificerar namnet på informationen i fältet. Alla tecken kan
användas förutom reserverade tecken.
Anger antal fält i datasträngen som innehåller data för fältet. Ange
fieldNumber (fältnumret) som ett decimaltal, börja på 0. Till
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start=""

fast bredd

end=""

fast bredd

type="Number" or
"Integer" or "String"

Alla

multiplier=""

Alla

isDepth="True" or
"False"

Alla

allowZero="True"

Alla

exempel, fieldNumber="1".
Anger teckenpositionen, börjar på 0. Till exempel, start="21".
Anger positionen för det första tecknet som ska exkluderas.
Slutvärdet måste vara större än startvärdet.
Anger datatypen i fältet.
Om du använder en SonarMite ESD-fil som mall för en annan typ
av ESD bör du radera strängarna sonarMiteFlags="True" för att
den anpassade ESD-filen ska fungera med ekolodet.
Om typen är "Nummer" ska du specificera ett multiplikatorvärd.
Det är värdet som multipliceras med avläsningsvärdet för att
beräka SI-enheter. Till exempel,multiplier="0.5468" för att
konvertera famn till meter.
Standardvärdet är "False" (Falskt). Värdet "True" (Sant) indikerar
att fältet "isDepth" behandlas som ett numreriskt värde och ska
visas och beräknas i programmet. Andra värden för djup lagras
utan att visas eller tolkas. Detta är användbart när man arbetar med
omvandlar med dubbla frekvenser.
Addera den här flaggan direkt efter flaggan isDepth="True" för att
godkänna djup som är lika med noll.

NMEA-strängar för ekolod
Ekolod skickar ut en av flera NMEA 0183-meningar. De vanligast meningarna beskrivs nedan.
NMEA DBT - Depth Below Transducer
NMEA DBT-meningen rapporterar djup i relation till givarens position. Djupen anges i fot, meter
och famnar.
Till exempel:$xxDBT,DATA_FEET,f,DATA_METRES,M,DATA_FATHOMS,F*hh<CR><LF>
NMEA DBS - Depth Below Surface
NMEA DBT-meningen rapporterar djup i relation till ytan. Djupen anges i fot, meter och famnar.
For example: $xxDBS,DATA_FEET,f,DATA_METRES,M,DATA_FATHOMS,F*hh<CR><LF>

Dubblettpunkttolerans
I en GNSS-mätning, när Du försöker att lägga till ett punktnamn, varnar Generell Mätning dig om det redan
finns en punkt med det namnet.
I en konventionell mätning, när Du försöker att lägga till ett punktnamn som redan existerar, visas inget
meddelande för att varna dig om att den punkten redan existerar. Anledningen till detta är att Du kanske vill
regelbundet mäta punkter i båda cirkellägen.
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I en GNSS-mätning i realtid eller i en konventionell mätning, kan Du ställa in toleransen för en
dubblettpunktvarning.
• Ange det maximala avståndet en ny punkt får vara från en existerande punkt.
• En dubblettpunktvarning visas endast när Du försöker lagra en ny punkt om denna är en
dubblettpunkt utanför fastställd tolerans.
• Om den nya punkten har samma namn som en existerande punkt, och befinner sig närmare till den
existerande punkten än den specificerade toleransen, lagras punkten som en ny punkt och skriver inte
över den existerande punkten.
• När Du väljer optionen Autoberäkna medeltal i mätprofilen, lagras punkten som en ny punkt och som
ett genomsnitt av alla tidigare positioner (med samma namn).
• Ett genomsnittligt läge har en högre sökklassificering än en normal observation.
Om den nya punkten är längre bort från den ursprungliga punkten än den specificerade toleransen kan man
när man lagrar punkten välja vad man vill göra med den nya punkten.
Följande optioner finns:
• Förkasta
• Byta namn
• Skriva över - Skriver över och raderar den ursprungliga punkten, och alla andra punkter med samma
namn och med samma (eller lägre) sökklassning.
• Lagra som kontroll - Lagrar med en lägre klassificering.
• Lagra och omorientera - (Denna option visas endast om Du observerar ett referensobjekt.) Lagra en
annan observation som ger en ny orientering för efterföljande punkter uppmätta i den aktuella
stationsetableringen. Tidigare observationer har inte ändrats.
• Lagra en annan punkt - Lagrar punkten, varefter medelvärdet räknas fram i kontorsprogrammet. Den
ursprungliga punkten används hellre än denna punkt.
• Beräkna medelvärde - Lagra punkten och sedan beräkna och lagra det beräknade medelvärdet för
läget.
Metoder för att beräkna medelvärde
Två metoder för medelsvärdesberäkning stöds:
• Viktad
• Oviktad
Man väljer metod för medelsvärdesberäkning i skärmen Cogo-inställningar.
Notering - När Du väljer optionen Beräkna medelvärde, lagras den aktuella observationen och det beräknade
medelvärdet för planpositionen visas tillsammans med de beräknade standardavvikelserna för X-, Y- och
Z-koordinater. Om det finns fler än två positioner för punkten, visas en skärmtangent för Detaljer. Tryck
Detaljer för att visa förbättringarna från medelvärdesläget till varje individuell position. Du kan använda
formuläret Förbättringar för att inkludera eller undanta specifika positioner från det beräknade medelvärdet.
För att konfigurera dubblettpunkttoleransen:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Mätprofiler / <Mätprofilnamn>.
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2. Välj Dubblettpunkttolerans.
3. Ange de horisontella och vertikala toleranserna. En varning ges alltid om dessa avstånd sätts till noll.
4. För att automatiskt beräkna och lagra medelvärdesläget, välj Autoberäkna medelvärde inom
tolerans-optionen.
Notering - När optionen Autoberäkna medelvärde kontrolleras, och en observation till en dubblettpunkt finns
inom de specificerade dubblettpunkttoleranserna, lagras observationen och den beräknade medeltalspositionen
(med använding av alla tillgängliga punktpositioner) automatiskt.
Notering - Generell Mätning beräknar medelvärdet på koordinaten genom att utifrån de grundläggande
koordinaterna beräkna medeltalet av plankoordinater eller observationer. Observationer som inte tillåter att en
plankoordinat beräknas (t.ex. endast vinklar-observation) inkluderas inte i medelvärdeskoordinaterna.
För ytterligare information, se:
Cogo / Beräkna medelvärde
Cirkelläge 1 och Cirkelläge-observationer
När Du utför observationer i två cirkellägen i en konventionell mätning under Fri station, Stationsetablering
Plus eller Satsmätningar, kontrollerar Generell Mätning att Cirkelläge 1- och Cirkelläge 2-observationerna
till en punkt ligger inom en på förhand inställd tolerans.
Om observationerna ligger utanför toleransen, visas skärmen Observation: Utanför tolerans .
Följande optioner gäller:
• Förkasta - förkastar observation utan lagring.
• Byta namn - byter namn till ett annat punktnamn.
• Skriva över - Skriver över och raderar den ursprungliga punkten, och alla andra punkter med samma
namn och med samma (eller lägre) sökklassning.
• Lagra som kontroll - lagrar med en kontrollklassificering.
• Lagra annat - lagrar observationen.
När Du utfört Stationsetablering Plus, Fri station, eller Satsmätningar, sparar Generell Mätning Satsmedeltal
för varje observerad punkt. I det här läget kontrollerar programvaran inte om det finns dubblettpunkter. Därför
måste Du välja Beräkna medelvärde- optionen från menyn Cogo för att använda observationerna för att
beräkna medelvärdesläget av en observerad punkt.

Kodbibliotek
Du kan skapa ett kodbibliotek genom att använda kontorsprogram och sedan överföra biblioteket till
kontrollenheten, alternativt skapa en objektkodlista direkt i kontrollenheten.
Notering - Objektkoder skapade med hjälp av programvaran för Generell Mätning har inga attibut som
associeras med dem.
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Använd följande kontorsprogram för att skapa och överföra kodbibliotek:
För att skapa biblioteket, använd...
Objekt- och attributeditor
Feature Definition Manager

För att överföra biblioteket, använd...
Trimble Geomatics Office
Trimble Business Center

Fil sparad på
kontrollenheten som...
.fal
.fxl

Noteringar
• Trimble Business Center version 1 Feature Definition Manager skapar och läser version 1 fxl filer.
• Trimble Business Center version 2 Feature Definition Manager skapar och läser version 1 och 2 fxl
filer.
• Trimble Business Center version 2 Feature Definition Manager skapar och läser version 1, 2 och 3 fxl
filer.
• General Survey uppgraderar inte fxl v2 filer till en fxl v3-fil.
• General Survey version 1.90 och senare kan läsa version 1, 2 och 3 fxl filer men bara skapa en version
3 fil.
• Generell Mätning version 1.00 t.o.m. 1.80 kan läsa .fxl-filer version 1 och 2 filer men kan endast
skapa en version 2 fil.
• Generell Mätning version 1.00 och senare kan läsa .fal-filer
• Trimble Survey Controller version 11.40 och tidigare skapade .fal filer.
• Trimble Survey Controller version 12.00 t.o.m. 12.22 skapar och läser .fxl-filer version 1. De stöder
inte filer från version 2 eller 3.
Det finns upp till fem fält att konfigurera när man lägger till eller ändrar objektkoder.
Vilka alternativ som finns tillgängliga beror filtypen:
• Alla kodbibliotek har en Objektkod och en Beskrivning.
• Alla kodbibliotek har en Objekttyp. Man kan ändra Objekttypen i en .fal-fil och det går att definiera
Objekttypen när man skapar en ny .fxl-fil men det går inte att ändra Objekttypen i en .fxl-fil när den
definierats.
• Alla kodbibliotek har en Linjestil. Bara två linjestilar stöds av Generell Mätning Fyllda linjer och
Sträckade linjer.
• Bara kodbibliotek i .fxl kan ha Linjefärg.
• Endast objektbibliotek i version 3 fxl kan innehålla elementtypen pologoner.
För att skapa en nyobjektkodlista:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / kodbibliotek.
2. Tryck på tangenten Ny.
3. Mata in listans namn
4. Tryck på namnet för den nya Kodbibliotekfilen som just skapades och tryck sedan Editera för att
lägga till, radera, eller editera koder.
Notering - En individuell objektkod får inte innehålla mer än 20 tecken. Däremot är maximalt antal
tecken i ett kodfält 60.
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Tips - Både Koden och Beskrivningen visas när Du använder Kodbibliotek.
De koder som används senast visas indragna längst upp på listan.
Objektkodnamn som innehåller mellanslag visas i Generell Mätning med en liten punkt mellan orden,
t.ex Fire·Hydrant. Dessa punkter syns inte i kontorsprogrammet.
Vissa symboler stöds inte i kodbibliotek. t.ex. ! och [ ].Om Du använder icke-stödda symboler när Du
skapar ett bibliotek i kontorsprogrammet, omvandlar Generell Mätning dessa överförs till symbolen
understreck "_".
Linjekoder
När använt tillsammans med ett objektkodsbibliotek kan programvaran Generell Mätning processa
objektkoder så att punkter med deras Objekttyp satt till Linje kan sammanbindas med linjer. Polygoner sluts
automatiskt.
För att konfigurera ett kodbibliotek för bearbetning av objektkoder i realtid:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Kodbibliotek.
2. Välj kodbibliotek och välj därefter Ändra.
3. Välj kodbibliotek och tryck därefter på Ändra eller tryck på Lägg till för att skapa en ny objektskod.
4. Kontrollera att Objekttypen är satt till Linje eller Polygon.
5. Välj en Linjefärg för linjen.
6. Klicka Godkänn och klicka sedan Lagra för att spara ändringar.
Om filtret CAD trådmodell är aktiverat i kartan ritar Generell Mätning linjer mellan punkter baserade
på de specifika displayegenskaperna.
Noteringar
• Det finns 15 grundfärger tillgängliga när man konfigurerar linjefärgen i Generell Mätning.
• Färger kan definieras på kontoret genom att använda programmet Feature Manager och överförda via
en .fxl-fil till kontrollenheten. Färgerna som defnieras i .fxl-filen med Feature Manager kan skilja sig
från färgerna som används i Generell Mätning.
• Färger kan i Feature Manager definieras som "Lagervis" eller "Anpassad".
♦ När "Lagervis" har definierats använder Generell Mätning svart.
♦ När "Anpassad" har definierats använder Generell Mätning den färg som närmast matchar
paletten i Generell Mätning.
♦ Det går inte att definiera färgen som "Lagervis" eller "Anpassad" i Generell Mätning. Om
färgen ställts in i kontorsvaran visas dessa alternativ i Generell Mätning och kan ändras till en
färg i Generell Mätning. Om man gör detta går det inte att ändra tillbaka färgerna till
ursprungsfärgen.
• General Survey fyller inte objektkodade polygoner.
Kontrollkoder
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Med linjekoder skapade i ett kodbibliotek (som beskrivs ovan) kan punkter som har samma kod förenas med
linjer.
Exempel - I en topografisk mätning, ställ in koden CL (mittlinje) som Linjekod. Mät vägens mittlinjen och
tilldela koden CL till varje punkt. Om du har aktiverat filtret CAD trådmodell kommer alla punkter som har
tilldelats koden CL att sammanfogas.
Du behöver däremot extra kontroll vid linjesammanbindning för att starta en ny linjesekvens, slutna figurer
och sammanbinda specifika punkter. Definiera Styrkoder för att uppnå denna extra kontroll. Dessa är
tilldelade punkter utöver punktens Linjekod. En Styrkod står efter den Linjekod den appliceras till och är
separerad från Linjekoden med ett mellanslag.
För att skapa Styrkod från den kod du editerar sätt Objekttypen till Styrkod. När du gjort detta blir en ny
Styrkod åtgärd tillgänglig.
Följande styrkodsåtgärder stöds:
Styrkod
Sammanbind till
första (samma kod)
Förbind till
namngiven punkt

Starta
sammanbindning

Avsluta
sammanbindning

Skippa
sammanbindning

Starta tangerande
båge

Avsluta tangentiell
båge

Åtgärd
Binder samman punkten till den första punkten som har samma kod. Använd denna
åtgärd i definitionen av en styrkod som används för att sluta en figur. För polygoner är
detta samma som Sammanbind till första (samma kod) och Avsluta sammanbindning ).
Skapar en linje sammanbunden med en punkt med denna styrkod till namngiven punkt
efter denna styrkod i kodfältet. Styrkoden och namnet ska skiljas åt med ett
mellanslag. En linjeförbindelse skapad med denna styrkod visas utöver
linjeförbindelser utförda av linjekoden som styrkoden är kopplad till.
Starta ny sammanbindning. Den aktuella punkten sätts till den första punkten i
sammanbindningen. Som följd punkten som den binds samman med har en styrkod
med åtgärden sammanbind med första (samma kod) . Denna åtgärd hoppar även över
sammanbindningen till föregående punkt med samma kod som dess associerade
linjekod skulle ha skapat.
Instruerar systemet att den aktuella punkten är den sista punkten i sammanbindningen.
Detta betyder att den inte kommer att bindas samman med nästa punkt som har samma
linjekod. För polygoner är detta samma som Sammanbind till första (samma kod) och
Avsluta sammanbindning ).
Fungerar på liknande sätt som åtgärden Starta sammanbindning , men den avslutar
bara sammanbindningen med den linjekod som den är associerad med. De gör inte den
aktuella punkten till den första punkten i en ny sammanbindning. Skippa
sammanbindning är inte aktuellt för polygoner.
Använd objektkoden Starta tangentiell båge för att starta en båge tangentiellt (med
punkter som definierar ingångstangentens riktning). Azimuten mellan den tidigare
punkten med samma objektkod och punkten som har startbågens objektkod definierar
ingångstangentens riktning.
Använd objektkoden Avsluta tangentiell båge för att avsluta en båge tangentiellt (med
punkter som definierar utgångstangentens riktning). Azimuten mellan den tidigare
punkten med ändbågens objektkod och nästa punkt med samma objektkod definierar
utgångstangentens riktning.
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Använd objektkoden Starta icke-tangentiell båge för att starta en båge
Starta
icke-tangentiellt. man behöver inte en tidigare punkt med samma objektkod för att på
icke-tangentiell båge
detta sätt starta en båge.
Använd objektkoden Avsluta icke-tangentiell båge för att avsluta en båge
Avsluta
icke-tangentiellt. Nästa punkt behöver inte ha samma objektkod för att på detta sätt
icke-tangentiell båge
avsluta en båge.
Använd kontrollkoden Starta mjuk kurva för att starta en mjuk kurva. Efterföljande
punkter adderas till den mjuka kurvan tills du avslutar kurvan med kontrollkoden
Starta mjuk kurva
Avsluta mjuk kurva. Om någon av punkterna som utgör kurvan har höjdvärde null
kommer hela kurvan betraktas som 2D och ligga på markplanet.
Använd kontrollkoden Avsluta mjuk kurva för att avsluta en mjuk kurva. Den
Avsluta mjuk kurva
efterföljande punkter kommer inte adderas till kurvan.
Noteringar
När bågens objektkoder bearbetas och om en båge inte går att beräkna dras ett segment som en sträckad röd
linje för att indikera att något är fel med kodningen. Detta kan inträffa vid följande situationer:
• En båge är definierad mellan två punkter och ingen tangentinformation är definierad för åtminstone en
av de två punkterna.
• En två punktsbåge är definierad som tangentiell både i början och slutet med dessa tangenter är
inkorrekta.
• En tangerande båge från tre eller fler punkter kan inte bestämmas om till exempel alla punkterna är i
en rak linje.

Konfigurera en Radio Datalänk
Generell Mätning har en mätprofil för kinematiska realtidsmätningar. Kinematiska mätningar i realtid
använder en datalänk att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Därefter
beräknar rovern positionen i realtid.
För att konfigurera datalänken som en radio-anslutning:
1. Anslut kontrollenheten, mottagaren, ström och radio. För ytterligare information se Inställningar
Basmottagare.
Alternativt kan man använda en Y-kabel för att direkt ansluta strömmen och kontrollenheten till
radion.
2. Från Trimble Access menyn tryck på Inställningar / Mätprofiler / <Profilnamn> och tryck därefter
på Redigera.
3. Välj Bas-datalänk eller Rover-datalänk beroende på vilken radio som ska konfigureras.
4. Sätt fältet Typ till Radio.
5. Sätt fältet Radio till den radiotyp som används.
Om din radio inte finns på listan, välj Skräddarsy radio och definiera mottagarporten,
överföringshastigheten, samt pariteten.
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6. Om radion är ansluten:
♦ Avmarkera kryssrutan Väg genom kontrollenhet om radion är direkt ansluten till mottagaren.
Ange portnummer till vilken radion är ansluten på mottagaren samt kommunikationens
överföringshastighet.
♦ Markera kryssrutan Väg genom kontrollenhet om radion är ansluten till kontrollenheten. Det
gör det möjligt för realtidsdata mellan mottagaren och radion att passera genom
kontrollenheten. Ange portnummer till vilken radion är ansluten på mottagaren samt
kommunikationens överföringshastighet.
Noteringar
♦ För att ansluta till och konfigurera radioinställningarna som du angett, tryck på Ansluta.
♦ Vissa TRIMTALK- och Pacific Crest radioapparater måste vara i kommandoläge för att
kunna konfigureras. Kommandoläget visas vid uppstart. Följ anvisningarna för att ansluta till
radion.
♦ Det går bara att konfigurera de interna inställningarna för den valda radiotypen om
skärmtangenten Anslut syns.
♦ Tryck på Lägg till Frekv. för att addera en ny frekvens till rover-radion. Ange den nya
frekvensen och tryck på Lägg till. Den nya frekvensen skickas till radion och dyker upp i
listan över tillgängliga frekvenser. För att använda den nya frekvensen måste du först markera
frekvensen från listan.
7. Tryck på Enter när informationen är korrekt.
När en mätning startas visas en ikon för radiosignalen i statusfältet. Om det är problem med
datalänken mellan bas- och rovermottagarna syns ett rött kryss över ikonen.
Tryck på ikonen för radiosignaler för att kontrollera inställningarna. Om kontrollenheten är ansluten
till en mottagare med inbyggd radio går den även att konfigurera om radions interna inställningar.
Tips - Man kan även få tillgång till datalänkens konfigurering genom att trycka på knappen Datalänk i
GNSS-funktioner.
Notering - I vissa länder är det olagligt att ändra frekvensen i en radio. Programvaran för Generell Mätning
använder den senaste GNSS-positionen för att se om Du finns i ett av dessa länder. Om Du gör det, visas
endast de tillgängliga frekvenserna i Frekvens- fältet.
Om man väljer Bas-datalänk och sätter fältet Typ till Anpassa radio kan man även aktivera Redo att sända
(CTS).
Varning - Aktivera inte CTS om mottagaren inte är ansluten till en radio som stödjer CTS.
En GNSS-mottagare i Trimble R / 5000-serien stöder RTS/CTS flödeskontroll när man aktiverar CTS.
För ytterligare information om CTS-support, hänvisas till den dokumentation som följde med din mottagare.
Notering - Den inbyggda radion på en Trimble-mottagare med integrerad GNSS kan även fungera som en
basradio om den konfigureras som en sändtagare och om optionen UHF Transmit är aktiverat på mottagaren.
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Det innebär att man inte behöver använda en extern radiolösning på basmottagaren för att sända ut basdata.
Radioöverväganden
Realtidsmätningsmetoder litar sig på problemfri radioöverföring.
För att reducera effekterna av interferens från andra basstationer som arbetar på samma frekvens, använd en
överföringsfördröjning för din basstation som inte sammanfaller med andra på samma frekvens. För
ytterligare information, se Att arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens .
Ibland påverkar en anläggnings förhållanden eller topografi radioöverföringen negativt resulterande i
begränsad täckning.
För att öka anläggningstäckning:
• Flytta basstationeran till framskjutande punkter runt anläggningen.
• Res basstationens radioantenn så högt som möjligt.
• Använd radioförstärkare.
Tips - Fördubbla höjden av sändningsantennen för att öka täckningen med ca 40%. Det skulle vara
nödvändigt att fyrdubbla radiosändningens effekt för att uppnå samma effekt.
Radioförstärkare
Radioförstärkare ökar en basradios sändingsräckvidd genom att först ta emot bassändningen för att sedan
återsända den på samma frekvens.
Du kan använda en förstärkare/repeterare med en radio som har 12,5 kHz kanalseparation, och en eller två
förstärkare med en radio som har 25 kHz kanalseparation. För ytterligare information om Trimble- och
Pacific Crest-radioenheter, hänvisas Du till den specifika produktinformationen.
Du kan konfigurera Trimble R-series inbyggda radioenheter för att förstärka basdata till andra roverenheter
medan den utför en rovermätning. Detta kallas en rörlig reläuppsättning. Den inbyggda radion kan upprepa
bassignalen över dess UHF-kommunikationslänk till andra roverenheter medan den samtidigt utför en
rovermätning. Detta alternativ finns tillgängligt på Trimble GNSS-mottagare med inbyggda radioenheter som
har optionen UHF Transmit aktiverad. Välj detta upprepningsläge när du vill ansluta till internradion från
skärmen Rover-datalänk i Mätprofilen.
Notering - För att använda några av dessa radioenheter som förstärkare, måste de konfigureras som
förstärkare. För att göra detta, följ stegen ovan för att ansluta till radion och välj ett förstärkarläge, vilket visas
om den radio som du är ansluten till har kan tjänstgöra som förstärkare. Annars, om radio har en frampanel,
kan denna navändas för att ställa in förstärkarläge.

Cellulärt modem - översikt
I en mätning i realtid kan man använda ett externt cellulärt modem eller en modul för Trimble internt GSM/
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mobilt Internet som korrektionsdatalänken mellan bas- och rover-mottagarna och för att ansluta till Internet
för att utbyta data och e-post.
Cellulära modem kan användas vid både bas- och rovermottagare. Vid basen ansluts det cellulära modemet
till mottagaren. Vid rovern kan det cellulära modemet anslutas till mottagaren eller kontrollenheten.
Noteringar
• Cellulära modem som används med programvaran Generell Mätning måste stöda Hayes-kompatibla
AT-kommandon.
• Basmottagare med modem måste stöda CTC-flödeskontroll.
Man kan använda ett cellulärt modem i uppringningsläge för att ta emot basdata från en serviceleverantör som
använder ett modem som servicedatalänk, eller från en fjärrstyrd basstation som även är utrustad med ett
cellulärt modem. När man använder sin egna basstation ringer roverns cellulära modem direkt upp basens
cellulära modem. Det cellulära modemet kan anslutas till mottagaren eller kontrollenheten.
För att kunna använda externa modem eller Trimble Internt GSM / mobilt Internet i en uppringningsmätning i
realtid ska man konfigurera bas- och rover-datalänken som en uppringd anslutning när man skapar eller
redigerar en Mätprofil.
För att utföra en Internetmätning i realtid, använd en av följande metoderna:
• Ta emot basdata från en serviceleverantör genom att använda ett system som t.ex. VRSNow, GPSnet
eller GPSbase.
• Använd din egna fjärrstyrda basstation som även är ansluten till Internet via ett cellulärt modem eller
Trimble internt GSM/ mobilt Internet. Använder man metoden med ett externt cellulärt modem måste
man alltid ha en Generell Mätning-datasamlare ansluten vid basen.
Om Du använder din egna basstation som är ansluten till Internet, kan Du ställa in basstationen för att fungera
som en server som rovern kommer att vara anslutas till, eller överföra datan till en distributionsserver. När
basstationen fungerar som en server, begränsas antalet roveranslutningar som är ansluten till den bas av
bas-Internetanslutningens kapacitet. I somliga fall är endast en roveranslutning möjlig. När basen överför
datan till en distributionsserver, kan distributionsservern skicka basdatan till många roverenheter.
Se Att ansluta till Internet för att få information om hur man använder ett externt modem eller en modul för
Trimble inbyggt GSM/mobilt Internet för att ansluta kontrollenheten till Internet. Konfigurera bas- och
rover-datalänken som en Internet-anslutning när du skapar eller redigerar en Mätprofil. Modemet måste
stöda Internet-anslutning.

Konfigurera en Internet-Datalänk
Generell Mätning har en mätprofil för kinematiska realtidsmätningar. Kinematiska mätningar i realtid
använder en datalänk att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Därefter
beräknar rovern positionen i realtid.
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För att konfigurera datalänken som en Internet-anslutning:
1. Från Trimble Access menyn tryck på Inställningar / Mätprofiler / <Profilnamn> och tryck därefter
på Redigera.
2. Välj Bas-datalänk eller Rover-datalänk beroende på vilken radio som ska konfigureras.
3. Sätt fältet Typ till Internet-anslutning.
4. Från fältet GNSS-kontakt slå på fältmeny-knappen (högerpilen) för att öppna formuläret
GNSS-kontakter. Välj en GNSS-kontakt från listan eller skapa en ny kontakt.
Mata in namnet på GNSS-kontakten för en kontakt som du redan konfigurerat.
Notering - Listan GNSS-Kontakt är filtrerad efter modemtyp.
5. För att visa GNSS-kontakten som är konfigurerad i mätprofilen eller ändra GNSS-kontakten när du
påbörjar en mätning markera kryssrutan Uppmaning att välja GNSS-kontakt.
Notering – För att använda Trimble-mottagarens inbyggda GSM-/ mobilmodul för rovermätningar i
realtid via Internet ska man ansluta kontrollenheten till mottagaren med hjälp av Bluetooth.
För basmätningar via Internet kan man använda Bluetooth om man använder Väg genom
kontrollenhet i GNSS-kontakten.
När du påbörjar en mätning med Trimble-mottagarens inbyggda GSM-/ mobilmodul ansluter Generell
Mätning till fästpunkten och påbörjar sedan mätningen. Se Att starta en mätning i realtid med en mobil
Internet-anslutning för ytterligare information.
Notering - Du kan även skapa och redigera profiler genom att redigera filen [GNSSContacts.xml] som lagras
i mappen [Systemfiler]. För att göra detta, kopiera filen till din dator, redigera filen och ladda den sedan åter
in i mappen [Systemfiler].
Innan man påbörjar en mätning med en Trimble-mottagare med inbyggd GSM- / mobilmodul:
1. Anslut kontrollenheten till den Trimble GNSS-mottagaren som har internt GSM/ mobilt Internet med
installerad Bluetooth.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth. Markera mottagaren i fältet Anslut
till GNSS-mottagare.
Tips - För att nå genvägen till skärmen för Bluetooth-konfigurering tryck på ikonen för auto-anslut
innan en anslutning gjorts eller på ikonen för mottagare efter en anslutning gjorts.

Konfigurera en uppringd datalänk
Generell Mätning har en mätprofil för kinematiska realtidsmätningar. Kinematiska mätningar i realtid
använder en datalänk att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Därefter
beräknar rovern positionen i realtid.
För att konfigurera datalänken som en uppringnings-anslutning:
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1. Från Trimble Access menyn tryck på Inställningar / Mätprofiler / <Profilnamn> och tryck därefter
på Redigera.
2. Välj Bas-datalänk eller Rover-datalänk beroende på vilken radio som ska konfigureras.
3. Sätt fältet Typ till Uppringning.
4. Markera kryssrutan Väg genom kontrollenheten om du i en uppringd rovermätning ansluter det
cellulära modemet direkt till kontrollenheten via en kabel eller Bluetooth.
5. Från fältet GNSS-kontakt slå på fältmeny-knappen (högerpilen) för att komma till formulären för
GNSS-kontakter. Välj en GNSS_ -kontakt från listan eller skapa en ny kontakt.
Mata in namnet på GNSS-kontakten för en kontakt som du redan konfigurerat.
Notering - Listan GNSS-Kontakt är filtrerad efter modemtyp.
6. För att visa GNSS-kontakten som är konfigurerad i mätprofilen eller ändra GNSS-kontakten när du
påbörjar en mätning markera kryssrutan Uppmaning att välja GNSS-kontakt.
Notering – För att använda Trimble-mottagarens inbyggda GSM-/ mobilmodul för rovermätningar i
realtid via Internet ska man ansluta kontrollenheten till mottagaren med hjälp av Bluetooth.
För basmätningar via Internet kan man använda Bluetooth om man använder Väg genom
kontrollenhet i GNSS-kontakten.
När du påbörjar en mätning med Trimble Internt GSM/ mobilt Internet ringer Generell Mätning upp
basstationens modem och påbörjar sedan mätningen. För ytterligare information, se Att starta en mätning i
realtid med en uppringningsbar GSM-anslutning.
Notering - Du kan även skapa och redigera profiler genom att redigera filen [GNSSContacts.xml] som lagras
i mappen [Systemfiler]. För att göra detta, kopiera filen till din dator, redigera filen och ladda den sedan åter
in i mappen [Systemfiler].
Innan man påbörjar en mätning med Trimble Internt GSM/ mobilt Internet:
1. Anslut kontrollenheten till den Trimble GNSS-mottagaren som har internt GSM/ mobilt Internet med
installerad Bluetooth.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth. Markera mottagaren i fältet Anslut
till GNSS-mottagare.
Tips - För att nå genvägen till skärmen för Bluetooth-konfigurering tryck på ikonen för auto-anslut
innan en anslutning gjorts eller på ikonen för mottagare efter en anslutning gjorts.

GNSS-kontakter
Om du använder ett cellulärt modem som korrektionsdatalänk för en mätning i realtid kan du skapa och
konfigurera Internet- och uppringningsanslutningen.
För att lägga till, redigera, eller radera poster i GNSS-kontakter, välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter
från Trimble Access menyn.
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Göra en Bluetooth-anslutning för ett extern cellulärt modem uppringning eller Internet-mätning
Innan du påbörjar en mätning med hjälp av ett cellulärt modem som är anslutet till kontrollenheten med
Bluetooth, se till att telefonen paras med kontrollenheten.
Bluetooth-parning måste konstatera att både kontrollenheten och modemet har tillstånd att kommunicera med
varandra.
För att starta parningsprocessen med ett Bluetooth-modem:
1. Se till att telefonen är påslagen och att det finns i upptäcktsbar -läge.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth och klicka sedan på Konfig för att
få fram skärmen för Bluetooth-konfigurationen för kontrollenheten.
Tips - För att nå genvägen till skärmen för Bluetooth-konfigurering tryck på ikonen för auto-anslut
innan en anslutning gjorts eller på ikonen för mottagare efter en anslutning gjorts.
Notering - Om man använder en Trimble GNSS-mottagare med internt GSM/ mobilt Internet behöver man
inte avsöka modulen separat från mottagaren.
Trimble GNSS-mottagaren och modulen för internt GSM/ mobilt Internet känns igen i en
Bluetooth-avsökning som om de vore samma enhet men med serieport och möjlighet till
nätverksuppringning.
Att skapa och konfigurera GNSS-kontakter
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny eller välj en GNSS-kontakt att konfigurera.
3. Mata in kontaktens Namn.
4. Välj en Kontakttyp.
♦ Om du konfigurerar kontakttypen för en rover som får korrektioner från Internet välj
Internet-rover.
♦ Om du konfigurerar kontakttypen för en rover som ringer upp ett modem för att få
korrektioner välj Uppringningsrover.
♦ Om du konfigurerar kontakttypen för en bas som sänder korrektioner till Internet välj
Internet-bas.
♦ Om du konfigurerar kontakttypen för en bas som du kommer ringa upp för att använda ett
modem för att få korrektioner välj Uppringningsbas.
Att radera en GNSS-kontakt:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Markera den post som skall raderas.
3. Tryck på Radera.
4. Vid frågan om du permanent vill radera kontakten tryck Ja.
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Skapa en GNSS-kontakt för en uppringd Datalänk
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny eller välj en GNSS-kontakt att konfigurera.
3. Mata in kontaktens Namn.
4. Om det behöver, välj en Kontakttyp.
♦ Om du konfigurerar profilen för en rover som kommer ringa upp ett modem för att få
korrektioner välj Uppringningsrover.
♦ Om du konfigurerar profilen för en bas som du kommer ring upp för att använda ett modem
för att få korrektioner välj Uppringningsbas.
5. Om du använder ett Bluetooth-modem, välj något från rullgardinsmenyn eller tryck Konfig för att
utföra en Bluetooth-avsökning.
6. Ange all information för GNSS-kontakten.
7. Tryck på Lagra.
Följande tabell visar kommandon för cellulära modem och upplysningar som kan vara användbara när man
ska fylla in en ny GNSS-kontakt.
Fält
Modem-PIN
(valfri)

Erfordrad information
Nummer (4-8 siffror)

Lägg på

Kommando
Notering - För basmodemet, måste kommandot lämna
modemet i autosvar-läge. Alternativt, ställ in
autosvar-läget separat via ett terminalprogram.
Kommando

Slå prefixet

Kommando

Init-sträng
(valfri)

Kommand-funktioner
Låser upp det cellulära modemet
Startar kommunikationen och
ställer in modemets optioner.
Avslutar kommunikation
Kommandot som används för att
slå ett nummer

Telefonnummer till basstationsmodemet.
Nummer att slå Notering - Använd kommatecken (,) för att skicka en kort fördröjning, t.ex. för att skilja områdeskoden från numret.
Programvaran sänder till
Slå suffixet
Kommando
modemet efter att det slagit
(valfri)
numret.
Notering - Värdena för Slå prefixet, Nummer att slå, och
Slå suffixet är sammanlänkade för att skickas till modemet.
När anslutningen mellan bas- och rovermodemen är
etablerad skickas information från rovern till basen.
Normalt är detta inloggningsnamn och lösenord.
Anslut efteråt
Notering - Använd karat (^) för att skicka en "carrriage
(valfri)
return" och en 3-sekunders fördröjning till bassystemet.
Till exempel, använd detta för att separera ett
inloggningsnamn från ett lösenord.
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När du påbörjar en mätning med Trimble Internt GSM/mobilt Internet ringer Generell Mätning upp
basstationens modem och påbörjar sedan mätningen. För ytterligare information, se Att starta en mätning i
realtid med en uppringningsbar GSM-anslutning.
För information om hur man startar en mätning i realtid med ett cellulärt modem, se:
Inställningar Basmottagare
Att starta en Real Time Survey med en GSM-anslutning
Att starta en WA RTK-mätning

Skapa en GNSS-kontakt för en Internet-Datalänk
I en realtidsmätning kan man använda ett extern cellulärt modem eller Trimble Internt GSM/ mobilt Internet
som korrektionsdatalänk mellan bas- och rovermottagarna och för att ansluta till Internet för att utbyta data
och e-post.
För att konfigerera en ny GNSS-kontakt för att använda en extern eller Trimble Internal Internet-anslutning
för en rover-mätning:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny eller välj en GNSS-kontakt att konfigurera.
3. Mata in Kontaktnamnet.
4. Om det behövs sätt Kontakttyp till Internet rover.
5. I fältet för Nätverksanslutning mata in en nätverksanslutning eller välj en från popup-katalogen. För
att skapa en nätverksanslutning för en:
♦ TSC2 / TSC3 / TCU / Slate / Geo7X / GeoXR ska du trycka på Konfig. Se "Att skapa eller
redigera en Internet-anslutning med telefon/modem för en Trimble-kontrollenhet (inte
Tablet)" i Anslut till Internet.
♦ Trimble Tablet ska du trycka på Addera. Se "Att skapa en ny nätverksanslutning på en
Trimble Tablet" i Anslut till Internet.
6. Om den valda nätverksanslutningen specificerar ett Bluetooth modem kommer fältet Bluetooth
modem automatiskt fyllas i och gråskuggas.
Om nätverksanslutningen inte specificerar ett Bluetooth modem men det behövs ett, välj ett modem
från rullgardinsmenyn eller tryck Konfig för att göra en Bluetooth-avsökning.
Om Internet-anslutningen specificerar ett serieport modem kommer fältet Bluetooth modem vara satt
till Ingen.
Notering - Om du använder ett Mottagarens inbyggda modem för en Internet-anslutning och är
ansluten till mottagaren via Bluetooth-trådlös teknologi måste du markera mottagaren i fältet
Bluetooth-modem i formuläret Redigera GNSS-kontakt.
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7. Om så krävs, mata in Modem PIN.
Det kan behövas en modem PIN för att låsa upp det cellulära modemet.
8. Specificera ett Access Point Name (APN) för modemet.
För att välja ett befintligt APN tryck på fältmenyknappen (högerpil) och välj Välj Access Point Name
(APN) för att välja en Plats och Leverantör och plan.
Notering - Man kan även skapa och ändra en befintlig APN-lista genom att ändra filen
[ServiceProviders.xml] som finns lagrad i mappen [Systemfiler]. För att göra detta, kopiera filen till
datorn, ändra filen och ladda därefter tillbaka filen till mappen [Systemfiler].
Ett APN får man utav sin Internet-leverantör när man skapar ett konto.
9. På en Trimble CU, om din mobila Internet-leverantör kräver ett användarnamn och ett lösenord för
en nätverksanslutning, ska man markera kryssrutan för Visa anlutningsdialog i din
GNSS-kontaktlista. Systemet uppmanar dig att mata in ett användarnamn och lösenord innan det kan
upprätta en nätverksanslutning.
Notering - Operativsystemet på Trimble-kontrollenheter (inte Tablet) har inte kryssrutan för Visa
anslutningsdiaglog. Det beror på att du anger användarnamn och lösenord när du skapar
nätverksanslutningen. Dessa inställningar sparas på kontrollenheten så att du inte behöver mata in
dem varje gång du gör en anslutning.
10. Markera kryssrutan Använd RTX (TGIP) om rovern ska anslutas till Internet-tjänsten RTX. Om det
behövs ska du markera kryssrutan Använd proxyserver och ange proxyserverns adress och port. Gå
därefter till steg 18.
Om inte, går till steg 11.
11. Om rover skall ansluta till basen via NTRIP, välj kryssrutan för Använd NTRIP.
Om inte, går till steg 14.
12. Om rovern skall anslutas till proxyservern välj kryssrutan Proxyserver och mata sedan in
proxyserverns adress och port. Kryssrutan för proxyservern visas när du väljer kryssrutan för NTRIP.
Man erhåller proxyserverns adress och port från Internetleverantören.
13. För att ansluta till en anslutningspunkt vid mätningens början, om man inte blivit uppmanad att ange
anslutningspunktens namn välj Anslut direkt till Anslutningspunkt och ange ett
Anslutningspunktnamn.
Om inte ett Anslutningspunktsnamn specificeras kommer systemet uppmana dig att påbörja en
mätning. Ditt val kommer att lagras i GNSS-kontakter.
Om inte den specificerade anslutningspunkten kan nås när mätningen påbörjas visas en lista över
tillgängliga anslutningspunkter.
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14. Om så behövs ange ett NTRIP-användarnamn och NTRIP-lösenord.
15. Om du konfigurerar en roveranslutning, mata in IP-adressen och IP-portnumret på den server som
du anslutar till som en källa för basdata i formulären Redigera GNSS-kontakt .
Erhåll basens IP-adress från leverantören av Internet GNSS-korrektionsdata. Om du använder en
kontrollenhet vid Internet-basen, använd IP-adressen och IP-porten som visas i fältet
IP-inställningar för denna bas på skärmen Bas som visas på kontrollenheten.
Notering - Om baskontrollenhetens IP-adress visar sig vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du
utför en mjuk återställning av enheten innan du ansluta dig till Internetet och startar basen.
16. I Anslutningstyp -fältet, välj den metod som ditt modem använder för att ansluta till Internet.
♦ Om ditt modem använder mobilt Internet ska man välja Mobilt Internet.
♦ Om din enhet är ett CDPD-modem, välj CDPD.
♦ Om du använder en uppringningsbar Internetanslutning där ett telefonnummer används för att
ringa upp din ISP, välj Uppringning.
17. Om rovern måste lämna identifikationsinformation till basdataservern via vanliga
NMEA-meddelanden, välj kryssrutan för Skicka information om användarindentitet . Vid start av
mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.
18. Tryck på Lagra.
När Du påbärjar mätningen, etablerar Generell Mätning en nätverksanslutning med Trimble Intert GSM/
mobilt Internet för att sedan börjar mätningen. För ytterligare information, se Att påbörja en mätning i realtid
med en mobil Internetanslutning.
För att konfigerera en ny GNSS-kontakt för att använda en extern Internetanslutning för en
basmätning:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny eller välj en GNSS-kontakt att konfigurera.
3. Mata in Kontaktnamnet.
4. Om det behövs, sätt Kontakttyp till Internet-bas.
5. Om man vill att kontrollenheten ska vara ansluten till Internet vid basen, vilket kräver att
kontrollenheten är ansluten till basmottagaren under mätningen, markera kryssrutan Väg genom
kontrollenhet .
Om man avmarkerar kryssrutan Väg genom kontrollenhet laddar basmottagaren upp basdata till en
server och kontrollenheten behöver inte vara ansluten till basmottagaren efter det att mätningen
påbörjats. Detta kräver att programvaran för mottagaren är version 3.70 eller senare.
Om du inte använder Väg genom kontrollenhet gå till steg 12.
6. I fältet för Nätverksanslutning mata in en nätverksanslutning eller välj en från popup-katalogen. För
att skapa en nätverksanslutning för en:
♦ TSC2 / TSC3 / TCU / Slate / Geo7X / GeoXR ska du trycka på Konfig. Se "Att skapa eller
redigera en Internet-anslutning med telefon/modem för en Trimble-kontrollenhet (inte
Tablet)" i Anslut till Internet.
♦ Trimble Tablet ska du trycka på Addera. Se "Att skapa en ny nätverksanslutning på en
Trimble Tablet" i Anslut till Internet.
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7. Om den valda nätverksanslutningen specificerar ett Bluetooth modem kommer fältet Bluetooth
modem automatiskt fyllas i och gråskuggas.
Om nätverksanslutningen inte specificerar ett Bluetooth modem men det behövs ett, välj ett modem
från rullgardinsmenyn eller tryck Konfig för att göra en Bluetooth-avsökning.
Om Internet-anslutningen specificerar ett serieport modem kommer fältet Bluetooth modem vara satt
till Ingen.
Notering - Om du använder ett Mottagarens inbyggda modem för en Internet-anslutning och är
ansluten till mottagaren via Bluetooth-trådlös teknologi måste du markera mottagaren i fältet
Bluetooth-modem i formuläret Redigera GNSS-kontakt.
8. Om så krävs, mata in Modem PIN.
Det kan behövas en modem PIN för att låsa upp det cellulära modemet.
9. Specificera ett Access Point Name (APN) för det externa modemet.
För att välja ett befintligt APN tryck på fältmenyknappen (högerpil) och välj Välj Access Point Name
(APN) för att välja en Plats och Leverantör och plan.
Notering - Man kan även skapa och ändra en befintlig APN-lista genom att ändra filen
[ServiceProviders.xml] som finns lagrad i mappen [Systemfiler]. För att göra detta, kopiera filen till
datorn genom att använda ActiveSync-teknik, ändra filen och ladda därefter tillbaka filen till mappen
[Systemfiler].
Ett APN får man utav sin Internet-leverantör när man skapar ett konto.
10. På en Trimble CU, om leverantören för mobilt Internet kräver ett användarnamn och ett lösenord för
en nätverksanslutning, ska man markera kryssrutan för Visa anlutningsdialog i din GNSS-kontakt.
Systemet uppmanar dig att mata in ett användarnamn och lösenord innan det kan upprätta en
nätverksanslutning.
Notering - Operativsystemet på Trimble-kontrollenheter (inte Tablet) har inte kryssrutan för Visa
anslutningsdiaglog. Det beror på att du anger användarnamn och lösenord när du skapar
nätverksanslutningen. Dessa inställningar sparas på kontrollenheten så att du inte behöver mata in
dem varje gång du gör en anslutning.
11. Sätt Bashanteringsläge till Överför data till fjärrserver när datan ska laddas till en server eller för att
Hantera som server.
12. Om man laddar data till en NTRIP- server välj kryssrutan för Använd NTRIP.
◊ Ange Anslutningspunktnamn.
◊ Om så behövs ange NTRIP-användarnamn och NTRIP-lösenord.
13. Gör ett av följande:
♦ Om du konfigurerar dina GNSS-kontakter för att Hantera som en server ange IP Port.
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IP-adressen och IP-porten visas i fältet IP-inställningar för denna bas på skärmen Bas som
visas på kontrollenheten så fort basen startats.
♦ Om du konfigurerar en basanslutning för att överföra till en fjärrserver, mata in IP-adressen
och IP-porten på fjärrservern.
Notering - Om baskontrollenhetens IP-adress visar sig vara ogiltig, rekommenderar Trimble
att du utför en mjuk återställning av enheten innan du ansluta dig till Internetet och startar
basen.
Tips - För att ansluta en rover till basen måste man starta en mobil Internetbas med en
offentlig IP-adress.
14. I Anslutningstyp -fältet, välj den metod som ditt modem använder för att ansluta till Internet.
♦ Om ditt modem använder mobilt Internet ska man välja mobilt Internet.
♦ Om din enhet är ett CDPD-modem, välj CDPD.
♦ Om du använder en uppringningsbar Internetanslutning där ett telefonnummer används för att
ringa upp din ISP, välj Uppringning.
15. Tryck på Lagra.
När Du påbärjar mätningen skapar Generell Mätning en nätverksanslutning med Trimble Intert GSM/ mobilt
Intenetl för att sedan börjar mätningen. För ytterligare information, se Att påbörja en mätning i realtid med en
mobil Internetanslutning.
Notering - Om baskontrollenhetens IP-adress visar sig vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en
mjuk återställning av enheten innan du ansluta dig till Internetet och startar basen.
För att testa en konfiguration för mobilt Internet i GNSS-kontakt
Om det uppstår anslutningsproblem eller om GNSS-kontakten har fel inställningar kan man trycka på Testa
för att felsöka:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Markera GNSS-kontakten du vill testa i ringprofilen.
3. Tryck Editera och tryck därefter Testa.
4. Generell Mätning stegar igenom anslutningsprocessen och använder de inställningar som definierats i
GNSS-kontakter och testar inställningarna för att säkerställa att de är korrekta. Om testet misslyckas
för Bluetooth- eller modemanslutningsinställningar eller om APN-aktiveringen inte fungerar skapas
en rapport där problemet specificeras och en lösning föreslås.
Notering - Endast mobilt Internet i GNSS-kontakter kan testas.
Att ansluta till Internet med en GNSS-kontakt:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. Markera en GNSS-kontakt som blivit konfigurerad för en Internet-anslutning.
3. Tryck på Anslut längst ner på formuläret GNSS-kontakt. En Internet-anslutning upprättades och bock
visas intill profilen för att visa att den används.
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4. För att avsluta Interne-tanslutningen, markera GNSS-kontakten och slå sedan på Lägg på.
Om du påbörjar en mätning med mobilt Internet efter att du upprättat en Internetanslutning i GNSS-kontakter
använder programvaran Generell Mätning denna anslutning för mätningen med mobilt Internet.
Notering - Det APN (Accesspunktnamn) som Du matar in ger nätverksrouting och anslutningsinformation för
den önskade tjänsten. Denna information finns att få hos din leverantör för mobilt Internet.
Notering - Om du använder ett Mottagarens inbyggda modem för en Internet-anslutning och är ansluten till
mottagaren via Bluetooth-trådlös teknologi måste du markera mottagaren i fältet Bluetooth-modem i
formuläret Redigera GNSS-kontakt.
Nätverkstransport av RTCM via Internetprotokoll (NTRIP)
NTRIP använder Internetet för att distribuera GNSS-basstationsdata i realtid.
När GNSS-kontakter har konfigurerats korrekt och du påbörjar mätningen, etableras en anslutning med
NTRIP-servern. Dessutom syns en tabell som visar de tillgängliga korrektionskällorna från servern. Dessa
kan var enkelstationskällor, eller nätverkskällor (t.ex. VRS). Typen av basstationsdata som denna
"infästningpunkt" ger visas i tabellen med källor. Välj den källa som du vill använda. När du gör detta, utförs
en anslutning till den källan och basstationsdata överförs genom Generell Mätning till den anslutna
GNSS-mottagaren.
Notering - För att bestämma närmaste källan, slå på Avstånd till här -rubriken för att sortera den kolumnen.
Om autenticering krävs för att ansluta till en viss infästningspunkt, och detta inte konfigurerats i
GNSS-kontakter, visar Generell Mätning en skärm där du kan agne användarnamn och lösenord.
När Generell Mätning ansluter till NTRIP-castern kontrollerar det om castern stöder NTRIP version 2.0.
• Om castern stöder version 2.0 kommunicerar Generell Mätning med protokoll i version 2.0.
• Om castern inte stöder version 2.0 använder Generell Mätning automatiskt NTRIP version 1.0.
För att få Generell Mätning att alltid använda NTRIP version 1.0 markera kryssrutan Använd NTRIP v1.0 vid
konfigurering av NTRIP-inställningarna.
The NTRIP version 2 inkluderar förbättningar till den ursprungliga standardversionen. Generell Mätning
stöder nu följande funktioner av NTRIP version 2:
NTRIP 2.0 funktion

Fördelar framför 1.0
Gäller proxyserver-frågor.
Total HTTP-kompabilitet
Stöder virtuella värdar via "Host directive".
Minskar bearbetningstiden av data.
Bitvis dataöverföring
Kraftfullare datakontroll.
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Att ansluta till Internet
Internet-anslutningens inställningar görs i Internet-inställningar. Gör något av följande för att öppna
skärmen Internet-inställningar i Trimble Access:
• Från the Trimble Access menu tryck på Internet-inställningar.
• Tryck på Inställningar / Anslut / Internet-inställningar.
• Tryck på knappen Internet-anslutning (
or
) från aktivitetsfältet i Trimble Access.
De steg som krävs för att ansluta till Internet beror på vilken kontrollenhet du använder. För mer information
se avsnitten nedan:
• Ansluta till Internet på en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet)
• Ansluta till Internet på en Trimble Tablet
Ansluta till Internet på en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet)
Ansluta till Internet på en TSC3 / Slate / Geo7X / GeoXR, skapa en Internet-anslutning med kontrollenhetens
interna modem.
Kontrollenheterna Trimble CU och TSC2 har inget internt cellulärt modem så du måste använda en extern
telefon eller ett externt modem för att ansluta till Internet. Innan du börjar ska du göra något av följande:
• Om du använder en kabel ska du ansluta den cellulära modemdatakabeln till serieporten på
kontrollenheten.
• Om du använder Bluetooth måste du kontrollera att optionen Bluetooth är aktiverad och att det
cellulära modemet är parat och anslutet. För ytterligare information se Bluetooth.
När du är ansluten till telefonen eller modemet ska du skapa en Internet-anslutning precis som om du
använder en kontrollenhet med ett internt modem.
Om du använder en av kontrollenheterna TSC3 / TSC2 / Geo7X / GeoXR kan man även ansluta till Internet
med en intern WiFi-radio.
Att aktivera en Trimble-kontrollenhet på ett CDMA-nätverk:
Om du använder en andra generationens Trimble Tablet, en Geo7X, eller en TSC3 med ett integrerat
dual-mode modem i USA och ett Verizon-abonnemang kan du använda det för att få tillgång till
nätverket Verizon CDMA. Dual-mode modemet kan köras i läget GSM/GPRS eller i läget CDMA.
Samtliga andra generationens Trimble Tablet och Geo7X-kontrollenheter har ett dual-mode modem.
TSC3-kontrollenheterna med ett dual-mode modem har ett artikelnummer som slutar på -002 (t.ex.
TSC3112-002). För att kontrollera artikelnumret på din TSC3-kontrollenhet ska du avlägsna
batteriet för att se etiketten som sitter till vänster i batterifacket.
Telefonen måste vara "aktiverad" innan du öppnar CDMA-nätverket. Eventuellt måste du innan
aktivering ange MEID till din leverantör. Detta behöver bara göras en gång. Telefonen måste vara
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registrerad för att kunna aktiveras.
För att aktivera telefonen på en Geo7X / TSC3-kontrollenhet:
1. Från the Trimble Access menu tryck på Internet-inställningar.
2. Tryck på GSM/CDMA-inställingar .
2. Välj CDMA-läge.
4. Tryck på Aktivera.
För att aktivera telefonen på andra generationens Trimble Tablet, se "Yuma 2: Activation of
CDMA/Verizon Connectivity" från www.trimble.com.
Att skapa eller ändra en Internet-anslutning med telefon / modem på
Trimble-kontrollenheterna (icke Tablet):
1. Från the Trimble Access menu tryck på Internet-inställningar.
2. Välj Telefon / Modem.
Notering - Om du använder en kontrollenhet med ett integrerat dual-mode modem ska du
trycka på GSM/CDMA-inställningar för att växla modemet till önskat läge. Om du använder
ett CDMA-nätverk måste du först aktivera telefonen innan du kan använda den. Se ovan "Att
aktivera en Trimble-kontrollenhet på ett CDMA-nätverk".
3. Tryck på knappen Ny/Ändra.
4. Från rullgardinsmenyn välj Port. Detta är typen av anslutning från kontrollenheten till det
cellulära modement.
◊ Om du använder kontrollenhetens inbyggda modem välj Internt modem:
Tips - På en TSC3-kontrollenhet kommer man åt SIM-kortet under batteriet. På
Slate / Geo7X / GeoXR är det genom en port på vänster sida.
◊ Om du använder ett CF-kort för mobilt Internet, välj mobilt Internet-modem.
◊ Om du använder Bluetooth, välj Bluetooth.
◊ Om du använder en kabel, välj Hayes Compatible på Com1.
Om du väljer Bluetooth välj Bluetooth-enhet från rullgardinsmenyn vilken visar alla modem
som parats ihop med kontrollenheten. Om en enhet inte finns i listan måste enheten paras
ihop. För mer information se Bluetooth.
5. Om modemet kräver en PIN-kod välj Mitt modem kräver en PIN och agne PIN-koden och
tryck därefter på Ok.
6. Tryck på Nästa.
7. Välj information om Hemnätverk, Nätverksleverantör, och Plan.
Om inte denna information finns listad går det att konfigurera den manuellt:
a. Tryck på Lägg till ny nätverksleverantör.
b. För APN, ange antingen värdet Ingen, eller använd guiden Välj Access Point Name
(APN). I guiden anger du ditt lang i fält Plats och ange Leverantör och abonnemang.
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Tryck på Godkänn. Fältet APN uppdateras.
c. I fältet Nummer att ringa ange *99***1#. *99***1# är en standard kod för mobilt
Internet. Om det inte går att ansluta med *99***1# kontakta din leverantör för mobilt
Internet.
d. Om det behövs för nätverksanslutningen ange Användarnamn och Lösenord.
Tips - Om man använder en TSC3/Slate/Geo7X/GeoXR och valt ett internt modem kan du
trycka på knappen Identifiera för att extrahera information från SIM-kortet om
tjänsteleverantören.
8. Tryck på Nästa.
Om du använder en kontrollenhet med ett integrerat dual-mode modem och om
anslutningstypen på modemet är felinställt för kommer du uppmanas byta läge.
9. Ange ett namn för anslutningen och tryck därefter på Avsluta.
Noteringar
♦ Om det redan finns en anslutning med detta namnet uppmanas du att ersätta den tidigare
anslutningen. Om du inte vill ersätta den tidigare anslutningen tryck Nej och spara den nya
anslutningen med ett annat namn.
♦ Om den förinställda informationen om leverantören ändras sparas den nya informationen till
filen [userserviceproviders.xml] som finns på kontrollenheten under [\Program
Files\Trimble\Common]. Om du vill återskapa den förinställda informationen måste man ta
bort denna filen från kontrollenheten.
♦ Det går inte att ansluta Internet med ett CompactFlash-kort som har en modem-PIN. Vid
användning av ett CompactFlash-kort i TSC2-kontrollenheten måste man säkerställa att
SIM-kortet inte behöver en PIN.
♦ Förutom för nödsamtal blockeras SIM-kortet efter tre försök att låsa upp SIM-kortet med fel
PIN-kod. Man uppmanas då att ange PUK-koden. Om man inte vet PUK-koden för
modemet kan man kontakta leverantören för modemets SIM-kort. Efter tio misslyckade
försök att ange PUK-koden blir SIM-kortet ogiltigt och fungerar inte längre. Om detta
inträffar måste man byta ut kortet.
För att ansluta, koppla ifrån eller granska aktuell status för din Internet-anslutningen med
modem / telefon på en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet):
När en anslutning väl gjorts är det lätt att återansluta till Internet:
1. Från rullgardinslistan GPRS-anslutning välj den förkonfigurerade anslutningen.
2. Vid användning av Bluetooth-teknologi måste man säkerställa att Starta Bluetooth är
markerad.
3. Tryck på Anslut.
När en anslutning blivit etablerad uppdateras statusfältet Internet-inställningar till
Internet-anslutning <anslutningsnamn> etablerad, och knappen Anslut ändras till Lägg på. För att
avbryta anslutning tryck på Lägg på.
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När det inte finns någon anslutning uppdateras status fältet Internet-inställningar till Internet ej
anslutet och knappen Lägg på ändras till Anslut.
I verktygsfältet finns även en Indikator för Internet-anslutning vilken även syns i andra Trimble
Access-fönster.
Tips - För att tillåta andra applikationer på din Trimble-kontrollenhet (inte Tablet), t.ex. en
webläsare, att använda den Internet-anslutning du skapade i Trimble Access, måste man kontrollera
att inställningen Program som autmatiskt ansluter till ett privat nätverk ska anslut med är satt till
TrimbleNet. För att ändra denna inställning ska man från Windows Startmeny trycka på Inställningar
/ Anslutningar och därefter trycka på ikonen för Anslutningar. Markera fliken Avancerad och tryck
därefter på Välj Nätverk.
Noteringar
♦ Notering - När det finns en Active Sync- eller WiFi-anslutning på kontrollenheten visas
detta i guiden för Internet-inställningar.
♦ Om det finns en Wi-Fi-anslutning till en kamera kan det hända att guiden för
Internet-inställningar felaktigt rapporterar att en Wi-Fi-anslutning upprättats.
♦ Om man vill ha en Wi-Fi-anslutning till en kamera och en Internet-anslutning samtidigt
måste man först skapa anslutningen till Internet och därefter skapa kameraanslutningen.
För att skapa eller ändra en Internet-anslutning med en Wi-Fi-anslutning för
kontrollenheterna TSC3 / TSC2 / Geo7X / GeoXR:
1. Från the Trimble Access menu tryck på Internet-inställningar.
2. Välj Wi-Fi. Detta aktiverar Wi-Fi på kontrollenheten.
Notering - För att inaktivera Wi-Fi på kontrollenheten välj optionen Telefon / Modem.
3. För att konfigurera och ansluta till Wi-Fi:
◊ På kontrollenheten TSC2 tryck på Start / Inställningar / Anslutningar / Trådlös
hanterare.
◊ På kontrollenheten TSC3 tryck på Start / Inställningar / Anslutningar / Wi-Fi.
◊ På kontrollenheten Geo7X/GeoXR tryck på knappen Trimble och välj Startmenyn
och därefter Inställningar / Anslutningar / Trådlös hanterare. Tryck på Meny och välj
därefter Wi-Fi-inställningar.
Om man redan har konfigurerat och anslutet till ett nätverk ansluter kontrollenheten
automatiskt till nätverket om det befinner sig inom täckningsområdet.
Ansluta till Internet på en Trimble Tablet
Andra generationens Trimble Tablet har ett dual-mode cellulärt modem. Om du använder ett CDMA-nätverk
måste du aktivera telefonen innan du kan använda den. För mer information se "Yuma 2: Activation of
CDMA/Verizon Connectivity" från www.trimble.com.
Den första generationen Trimble Tablet har inget inbyggt cellulärt modem. Du måste därför ansluta till
Internet med extern telefon eller modem med kontrollenhetens WiFi-radio.
Anslut Trimble Tablet till Internet med en av följande metoder:
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• En extern telefon ansluten eller ett externt modem anslutet med Bluetooth
• Det inbyggda cellulära modemet på Trimble Tablet (endast andra generationens Trimble Tablet)
• Den integrerade WiFi-radion på Trimble Tablet
Att skapa ny nätverksanslutning på en Trimble Tablet med en extern telefon eller externt
modem anslutet med Bluetooth:
Notering - Kontrollera att du har parat ditt Bluetooth-modem innan du skapar en nätverksanslutning.
För ytterligare information se Bluetooth.
1. Från huvudmenyn Trimble Access tryck på Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter.
2. I GNSS-kontakter tryck på pilen till höger om fältet Nätverksanslutning.
3. Från sidan Nätverksanslutning tryck på Lägg till.
4. Ange ett Namn för nätverksanslutningen.
5. Välj ett Bluetooth-modem från listan över parade enheter.
6. För APN, ange antingen värdet Ingen, eller använd guiden Välj Access Point Name (APN). I
guiden anger du ditt lang i fält Plats och ange Leverantör och abonnemang. Tryck på
Godkänn. Fältet APN uppdateras.
7. I fältet Nummer att ringa ange *99***1#. *99***1# är en standard kod för mobilt Internet.
Om det inte går att ansluta med *99***1# kontakta din leverantör för mobilt Internet.
8. Om det behövs för nätverksanslutningen ange Användarnamn och Lösenord.
9. Tryck på Godkänn för att skapa en ny nätverksanslutning.
Noteringar
♦ För att se inställningarna för en befintlig nätverksanslutning, markera anslutningen och tryck
sedan på skärmtangenten Redigera.
♦ För att skapa en nätverksanslutning utanför GNSS kontakter använder man
Internet-inställningar från menyn Trimble Access eller väljer Inställningar / Anslut /
Internet-inställning. Internet-inställningar tar dig direkt till Windows Network and Sharing
Center.
Att skapa en ny nätverksanslutning på en Trimble Tablet med det inbyggda modemet (endast
andra generationens Trimble Tablet)
Gör något av följande:
♦ Sätt upp en nätverksanslutning med Windows Network och Sharing Center och sätt
modemtypen till Sierra trådlöst WWAN-modem. Tryck därefter på Inställningar / Anslut /
GNSS-kontakter från menyn Trimble Access. I GNSS-kontakter tryck på pilen till höger om
fältet Nätverksanslutning och välj nätverksanslutningen du skapade. Ange Användarnamn
och om det behövs Lösenord och tryck på Godkänn.
♦ Från Startmenyn välj Program / Sierra-trådlöst och använd AirCard Watcher att ansluta till
Internet. Tryck därefter på Inställningar / Anslut / GNSS-kontakter från menyn Trimble
Access. I GNSS-kontakter tryck på pilen till höger om fältet Nätverksanslutning och välj
nätverksanslutningen som heter Wi-Fi, ActiveSync. Tryck på Godkänn.
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För att skapa eller ändra en Internet-anslutning med en WiFi-anslutning för en Trimble
Tablet:
1. Från the Trimble Access menu tryck på Internet-inställningar.
2. Skärmen för Windows Networks and Sharing Center visas. Välj Set up a new connection or
network för att skapa ett Wi-Fi-nätverk. Se Windows Hjälp för mer information.

Bluetooth
Du kan konfigurear en Trimble kontrollenhet för att anslutas till andra enheter med hjälp av Bluetooth.
På kontrollenheten kan man skapa anslutningar till:
• En annan Trimble-kontrollenhet
• En GNSS-mottagare i Trimble R/5000 serien
• Ett konventionellt Trimble-instrument
• Bluetooth som hanterar cellulära modem
• Stödda Bluetooth avståndsmätare
• Bluetooth som stöder ekolod
Notering - Vid hänvisning till en Trimble CU menas samtliga versioner av Trimble CU inklusive
kontrollenheten Trimble CU (Model 3). När det behövs nämns Trimble CU (Model 3) specifikt. En Trimble
CU (Model 3) kan identifieras på baksidans märkning.
Aktivera Bluetooth automatiskt
Man kan automatiskt aktivera Bluetooth-teknik när Generell Mätning har startats. Om man har Bluetooth
konfigurerat som den anslutningsmetod som ska användas för att ansluta en enhet, kan det användas även om
Bluetooth inte är aktiverat. För att göra detta tryck på Inställningar / Anslut / Bluetooth från Trimble Access
menyn och markera därefter kryssrutan Aktivera Bluetooth automatiskt.
Aktivera Bluetooth automatiskt har fördelen över [Aktivera Bluetooth efter återställning] eftersom det
aktiverar Bluetooth när det behövs och inte bara efter en återställning.
Tips - För att nå genvägen till skärmen för Bluetooth-konfigurering tryck på ikonen för auto-anslut innan en
anslutning gjorts eller på ikonen för mottagare efter en anslutning gjorts.
Att konfigurera en kontrollenhet för anslutning till en annan kontrollenhet.
1. Sätt på båda kontrollenheterna.
2. Från Trimble Access menyn välj på båda kontrollenheterna Inställningar / Anslut / Bluetooth.
3. På båda kontrollenheter, tryck på Konfig.
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Mode] och se till att
kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device detectable to other devices] är
markerade.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
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♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
4. Börja en avsökning på en kontrollenhet:
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan på
[Add new device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå [Devices]-fliken och slå sedan [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökning avslutats.)
Kontrollenheten söker inom räckhåll efter andra enheter med Bluetooth trådlös teknik.
Utför inte en avsökning på mer än en kontrollenhet åt gången. En Bluetooth-enhet kan inte svara
medan den söker.
5. När avsökningen är avslutad markera Bluetooth-enheten som ska anslutas til.
♦ På en Trimble Tablet:
a. Tryck på [Next].
b. Markera [Create a pairing code for me] för att se paringskod.
c. På kontrollenheten du parar med: Tryck på [OK] för att godkänna parningen med
Trimble Tablet, ange koden som visas på Trimble Tablet, tryck på [Next] och därefter
på [Finish].
d. Tryck [Close] på Trimble Tablet.
Tips - För att undvika problem med time-out vid parning med en Trimble CU kontrollenhet,
rekommenderar Trimble att du använder en kort parningskod och anger koden omgående.
♦ På en On a TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet, slå [Next].
När man ansluter en kontrollenhet till en annan behöver man inte ange en passkod. Tryck
[Next].
Mata in ett skärmnamn för enheten och tryck på [Finish] för en TSC2-kontrollenhet eller
tryck [Done] för en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra det till en tillförlitlig
enhet.
När man ansluter en kontrollenhet till en annan, behöver man inte verifiera enheten. När
verifikationsmeddelandet visas, slå [No].
6. Tryck på båda kontrollenheter [OK].
7. På kontrollenheten som sänder datan, välj den kontrollenhet som Du sänder till i fältet Skickar ASCII
data till . Tryck sedan på Godkänn.
Kontrollenheterna är nu konfigurerade för att sända och ta emot ASCII-data.
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Notering - Du kan ge kontrollenheten ett unikt namn. Detta gör det lättare att identifiera under en
Bluetooth-avsökning. För att göra detta:
• På en Trimble Tablet gå till [Windows Start \ Control Panel\ System]. Tryck [Change settings], ange
ett nytt datornamn i fliken [Computer Name] och tryck därefter på [Change...]. Tryck [OK] och
återigen [OK] för att bekräfta att du vill starta om datorn. Tryck på [Close] och därefter [Restart
Now].
• På en Trimble GeoXR-kontrollenhet tryck på Trimble-knappen, Startmenyn och välj därefter
[Settings \ System \ About]. Tryck på fliken [Device ID] och ändra fältet [Device Name] och tryck
sedan [Ok]. Tryck och håll ner strömbrytaren för att göra en mjuk omstart av kontrollenheten.
• Tryck på Trimble-knappen på en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på Startmenyn och välj därefter
[Settings \ System \ About]. Tryck på fliken [Device ID] och ändra fältet [Device Name] och tryck
sedan [Ok]. Tryck och håll ner strömbrytaren för att göra en mjuk omstart av kontrollenheten.
• På en Trimble Slate Kontrollenhet tryck på Windows-knappen för att komma till menyn [Start] och
välj därefter [Settings \ System \ About]. Tryck på fliken [Device ID] och ändra fältet [Device Name]
och tryck sedan [Ok]. Tryck och håll ner strömbrytaren för att göra en mjuk omstart av
kontrollenheten.
• På en Trimble CU (Model 3) gå till [Start \ Settings \ Control Panel \ System]. Tryck på fliken
[Device Name] och ändra fältet [Device name]och tryck sedan [Ok]. För att återställa kontrollenheten
håll ner strömbrytaren och välj [Optioner / Reset].
• På en Trimble CU-kontrollenhet, gå till [Start \ Settings \ Control Panel \ System]. Slå på [Device
Name]-fliken och ändra [Device name]-fältet, och slå sedan [Ok]. För att återställa kontrollenheten,
gå till [Start \ Programs \ Utilities\Reset \ Soft Reset].
För att konfigurera Generell Mätning för att ansluta till en GNSS-mottagare i Trimble R /
5000-serien:
Notering - Trimble 5700-mottagare stöder inte Bluetooth-teknik.
1. Sätt på mottagaren och kontrollenheten.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth.
3. Tryck på Konfig. och se till att kryssrutan för [Enable Bluetooth] är vald.
♦ På en Slate/TSC3-kontrollenhet, tryck på knappen [Mode] och se till att kryssrutorna [Turn
on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är markerade.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
4. Starta en avsökning på kontrollenheten:
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en Slate/TSC3-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan på[Add new
device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå på [Devices]-fliken och slå sedan [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CUkontrollenhet, slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökningen slutförs.)
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Programvaran Generell Mätning söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden.
En GNSS-mottagare i Trimble R / 5000-serien (exklusive R10) svarar inte mot en avsökning om den
redan anslutits med Bluetooth-teknik.
5. När avsökningen är avslutad, markera Bluetooth-enheten som den skall anslutas till.
♦ På en Trimble Tablet tryck [Next].
Välj [Pair without using a code] vid anslutning av en Trimble Tablet till en GNSS-mottagare
i Trimble R / 5000-serien. När enhetens drivrutin är installerad (om det behövs) tryck på
[Close].
Notering - Om enheten frågar efter en parningskod, ange 0000.
♦ På en TSC2/Slate/TSC3-kontrollenhet, tryck på [Next].
Vid anslutning av en kontrollenhet till en GNSS-mottagare i Trimble R / 5000-serien
behöver man inte ange en lösenordsnyckel. Tryck på [Next].
Ange ett skärmnamn för enheten och tryck därefter på [Finish] för en TSC2-kontrollenhet
eller tryck på [Done] för en Slate/TSC3-kontrollenhet.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra den till en tillförlitlig
anordning.
Vid anslutning av en kontrollenhet till en GNSS-mottagare i Trimble R / 5000-serien
behöver man verifiera enheten. När verifikationsmeddelandet visas, slå [No].
6. Slå på [OK].
7. I fältet Ansluta till GNSS-rover markera den Bluetooth-enhet som ska anslutas och tryck därefter på
Godkänn.
När man är i läget Rover ansluts Generell Mätning automatiskt till Trimble GNSS-mottagaren inom
ett par sekunder.
8. I fältet Ansluta till GNSS-bas markera den Bluetooth-enhet som ska anslutas och tryck därefter på
Godkänn.
När man är i läget Bas ansluts Generell Mätning automatiskt till Trimble GNSS-mottagaren inom ett
par sekunder.
Notering - Om man inte ändrar fälten Ansluta till GNSS-rover eller Ansluta till GNSS-bas till Ingen behöver
man inte använda avsökningsfunktionen igen. Kontrollenheten ansluter automatiskt till mottagaren när man
sätter på de båda enheterna.
För att konfigurera programvaran att ansluta till ett konventionellt instrument:
1. Konfigurera instrumentet för Bluetooth-kommunikation enligt instrumentet.
Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
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♦ Sätt på instrumentet och använd därefter displayen i Cirkelläge 2 på instrumentet för att sätta
på Bluetooth trådlösteknik.
Notering - Man kan endast komma åt menyn på Cirkelläge 2-displayen på instrumentet när
instrumentet är På och programvaran Generell Mätning inte är ansluten Från ellibellskärmen,
välj [Set] för att komma åt menyn och för att konfigurera Bluetooth trådlös teknik.
Trimble M3 total station
a. Sätt på instrumentet och tryck därefter på [Start / Programs / TSMode].
b. Tryck på [Sett.]: Från fliken [Comm.] sätt [Port] till Bluetooth. Tryck på [OK] och avsluta.
c. Tryck på [Start / Settings / Control panel].
d. Tryck på [Bluetooth Device Properties]: Från fliken [Power] välj [Enable Bluetooth] och
[Discoverable]. Tryck [OK] och avsluta.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth.
3. Slå på Konfig. och se till Bluetooth är påslagen..
♦ På en Slate/TSC3-kontrollenhet, tryck på fliken [Mode] se till att kryssrutorna [Turn on
Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är valda.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
4. Påbörja en avsökning på kontrollenheten:
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en Slate/TSC3-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan på[Add new
device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå på [Devices]-fliken och slå sedan [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökningen slutförs.)
Kontrollenheten söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidd.
Ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station svarar inte mot en avsökning om det
redan anslutits via Bluetooth trådlös teknik.
5. När avsökningen är avslutad, markera Bluetooth-enheten som den skall anslutas till.
♦ På en Trimble Tablet tryck [Next].
När man ansluter en Trimble Tablet till ett instrument välj [Pair without using a code]. När
enhetens drivrutin är installerad (om det behövs) tryck på [Close].
♦ På en TSC2/Slate/TSC3-kontrollenhet tryck på [Next].
Man behöver man inte ange en passkod när man ansluter en kontrollenhet till ett instrument.
Tryck [Next].
Mata in ett skärmnamn för enheten och tryck på [Finish] för en TSC2-kontrollenhet eller
tryck [Done] för en Slate/TSC3-kontrollenhet.
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Varning - Medan du konfigurerar Bluetooth-anslutningen på en
TSC2/Slate/TSC3-kontrollenhet ska man trycka på [No] om ett meddelande säger att
instrumentet vill ansluta till kontrollenheten och frågar om du vill lägga till instrumentet till
din lista över enheter.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra den till en tillförlitlig
anordning.
När du anslutar en kontrollenhet till ett Trimble VX/S-serieinstrument, behöver du inte
verifiera kontrollenheten. Slå på [No] när verifiicieringsknappen visas.
6. Slå på [OK].
7. I fältet Ansluta till konventionellt instrument välj den Bluetooth-enhet som ska anslutas till och tryck
därefter på Godkänn.
Programvaran ansluter automatiskt till ett Trimble VX Spatial Station or Trimble S Series total station
inom ett par sekunder. För Trimble M3 total station-instrumentet måste man först starta en mätning
för att framtvinga en anslutning.
Notering - Om man inte ändrar fälten Ansluta till konventionellt instrument till Ingen, behöver man inte
använda avsökningsfunktionen igen. Kontrollenheten ansluter automatiskt till Trimble VX Spatial
StationSSerie-instrument när man sätter på båda enheterna. För Trimble M3 total station-instrumentet måste
man först starta en mätning för att framtvinga en anslutning.
För att konfigurera programvaran för att anslutas till ett Bluetooth cellulärt modem:
1. Sätt på det cellulära modemet och kontrollenheten.
2. På det cellulära modemet, välj optionen för att göra det cellulära modemet upptäckningsbart.
3. Från Trimble Access menyn välj Inställningar/ Anslut / Bluetooth.
4. Slå på Konfig.och se till att kryssrutan för [Enable Bluetooth] är vald.
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Mode] se till att
kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är
valda.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
5. Påbörja en avsökning av kontrollenheten:
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan
på[Add new device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå [Devices]-fliken och slå sedan [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökningen slutförs.)
5. Kontrollenheten söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden. När avsökningen slutförts,
markera den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till:
♦ På en Trimble Tablet tryck [Next].
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♦ På en TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på [Next].
Skriv in en passkod (t.ex. 1234) för att etablera en säker koppling. Slå into på [Next] tills steg
7 slutförs.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra den till en tillförlitlig
enhet.
Vid uppmaning att verifiera enheten, välj [Yes].
När [Enter Pin]-dialogen visas, skriv in ett valfritt PIN, t.ex. 1234. Slå inte [OK] tills steg 7
slutförts.
6. På det cellulära modemet, välj en passande option för att acceptera en begäran om parning.
t.ex. på Sony Ericsson T68i behöver du välja [Connect (8) | Bluetooth (4) | Paired devices (2) | Add
device | Phone accepts (2)].
Notering - Kontrollenheten måste vara en parad/pålitlig enhet på telefonen.
7. För att avsluta parning av enheter:
♦ På en Trimble Tablet:
a. Markera [Create a pairing code for me] för att se paringskod.
b. På det cellulära modemet: Ange koden som visas på Trimble Tablet och tryck sedan
[OK].
c. På en Trimble Tablet tryck [Close] när enhetens drivrutin är installerad (om det
behövs).
♦ På en TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck [Next].
Skriv in ett skärmnamn för enheten och tryck sedan [Finish] för en TSC2-kontrollenhet eller
[Done] för en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå [OK] på [Enter Pin]-dialogboxen.
Det cellulära modemet uppmanar dig att lägga till kontrollenheten som en parad enhet och låter dig
skriva in det motsvarande PIN-numret som valdes under steg 8.
Kontrollenheten är nu listad som en parad enhet på det cellulära modemet, och det cellulära modemet
har lagts till listan över pålitade enheter på kontrollenheten.
8. Slå på [OK].
Notering -Om du använder programvaram Generell Mätning för att direkt anropa en basstation med en
Bluetooth cellulär telefon, kör inte [Bluetooth2Mobile.exe]. Om du gör detta, kan programvaran inte ansluta
till modemet, och felmeddelandet Anslutningen misslyckades visas.
För att ansluta till Internet måste man skapa en uppringningsplats och påbörja en anslutning för mobilt
Internet. För ytterligare information, se Att ansluta till Internet
För att använda ett cellulärt modem för mätningar i realtid, se Att använda cellulär modem
Att konfigurera programvaran Generell Mätning för att ansluta till en Bluetooth laseravståndsmätare:

440

Det går att ansluta en Trimble-kontrollenhet till de Bluetooth laseravståndsmätare som stöds.
1. Sätt på laseravståndsmätaren och kontrollenheten.
2. Om det behövs, aktivera Bluetooth på laseravståndsmätaren.
3. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth.
4. Slå Konfig och se till att Bluetooth är påslagen:
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Mode], se till att
kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är
markerade.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
4. Starta en avsökning på kontrollenheten
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan
på[Add new device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå [Devices]-fliken och slå [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökningen slutförs.)
5. Kontrollenheten söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden. När avsökningen slutförts,
markera den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till:
♦ På en Trimble Tablet-kontrollenhet, slå [Next].
Tryck på [Pair without using a code] om laseravståndsmätaren inte kräver en passnyckel.
Vissa laseravståndsmätare (Trimble LaserAce 1000, Bosch DLE 150, MDL LaserAce) kräver
att man anger ett lösenord. Ange lösenordet som följde med laseravståndsmätare
(standardinställningen för Trimble LaserAce 1000 och MDL LaserAce = 1234) och tryck på
[Next]. När du ansluter en kontrollenhet till andra laseravståndsmätare som stöds tryck på
[Next].
När enhetens drivrutin är installerad (om det behövs) tryck på [Close].
♦ På en TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på [Next].
Vissa laseravståndsmätare (Trimble LaserAce 1000, Bosch DLE 150, MDL LaserAce) kräver
att man anger ett lösenord. Ange lösenordet som följde med laseravståndsmätare
(standardinställningen för Trimble LaserAce 1000 och MDL LaserAce = 1234) och tryck på
[Next]. När du ansluter en kontrollenhet till andra laseravståndsmätare som stöds tryck på
[Next].
Ange ett skärmnamn för enheten och tryck därefter på [Finish] för en TSC2-kontrollenhet
eller tryck på [Done] för TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet.
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♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra den till en tillförlitlig
enhet.
Vissa laseravståndsmätare (Trimble LaserAce 1000, Bosch DLE 150, MDL LaserAce) kräver
att man måste verifiera enheten. Vid begäran om autentisering ange pin-koden som följde
med laseravståndsmätare (standardinställningen för Trimble LaserAce och MDL LaserAce =
1234) och tryck på [OK]. När du ansluter en kontrollenhet till andra laseravståndsmätare som
stöds behövs ingen verifiering.
6. Slå på [OK].
7. I Anslut till laser -fältet, välj vilken Bluetooth-enhet du villa ansluta till. Slå sedan Acceptera.
Programvaran Generell Mätning anslutes till laseravståndsmätaren när du öppnar Mät laserpunkter
-skärmen eller när du använder lasern att mäta avständ för fältifyllnad.
Att konfigurera programvaran Generell Mätning för att ansluta till ett Bluetooth ekolod:
Det går att ansluta en Trimble-kontrollenhet till de Bluetooth- ekolod som stöds.
1. Sätt på ekolodet och kontrollenheten.
Tips - Vissa ekolod sätts automatiskt på när omvandlingskabeln är ansluten.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Anslut / Bluetooth.
3. Slå Konfig och se till att Bluetooth är påslagen:
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Mode], se till att
kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är
markerade.
♦ På en TSC2-kontrollenhet, se till att kryssrutorna [Turn on Bluetooth] och [Make this device
discoverable to other devices] är valda.
♦ På en Trimble CU (Model 3) tryck på fliken [Power] se till att kryssrutorna [Enable
Bluetooth] och [Discoverable] är markerade.
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, se till att kryssrutan [Enable Bluetooth] är vald.
4. Starta en avsökning på kontrollenheten
♦ På en Trimble Tablet tryck på [Add a device].
♦ På en TSC3/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på fliken [Devices] och tryck sedan på
fs[Add new device...].
♦ På en TSC2-kontrollenhet, slå [Devices]-fliken och slå [New Partnership...].
♦ På en Trimble CU (MOdel 3) tryck på fliken [Scan Device]och därefter på [Avsökning].
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå [Scan Device].
(Använd inte [Stop] - vänta på att avsökningen slutförs.)
5. Kontrollenheten söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden. När avsökningen slutförts,
markera den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till:
♦ På en Trimble Tablet-kontrollenhet, slå [Next].
Tryck på [Pair without using a code] om ekolodet inte kräver en passnyckel.
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Notering - När man ansluter kontrollenheten till en enhet som kräver PIN- eller
passernyckel ange den PIN eller passernyckel som erhållits.
Ohmex SonarMite använder vanligtvis en PIN/passernyckel som att satt till "1111".
När enhetens drivrutin är installerad (om det behövs) tryck på [Close].
♦ På en TSC3/TSC2/Geo7X/GeoXR/Slate-kontrollenhet tryck på [Next].
Notering - När man ansluter kontrollenheten till en enhet som kräver PIN- eller
passernyckel ange den PIN eller passernyckel som erhållits.
Ohmex SonarMite använder vanligtvis en PIN/passernyckel som att satt till "1111".
♦ På en Trimble CU-kontrollenhet, slå -->-skärmtangenten för att göra den till en tillförlitlig
enhet.
6. Slå på [OK].
7. I fältet Anslut till ekolod välj vilken Bluetooth-enhet du vill ansluta till. Tryck sedan Godkänn.
Man måste nu konfigurera ekolodets inställningar i Mätprofilen.
Programvaran Generell Mätning ansluter till ekolodet när man öppnar GNSS-skärmen Kontinuerlig
detaljmätning.
Att använda programmet Microsoft Windows Mobile Beam för att skicka filer mellan en
Trimble-kontrollenhet (inte Tablet) och ett Bluetooth cellulärt modem
Notering - Detta avsnitt gäller inte för en Trimble CU-kontrollenhet
1. Stäng ner all programvara. Annars kan filöverföringen misslyckas.
2. Specificera inställningarna för Bluetooth:
♦ På en Slate/TSC3 -kontrollenhet tryck på knappen Windows för att komma till Startmeny.
Välj [ Settings / Bluetooth] och se till att kryssrutorna för [Turn to Bluetooth] och [Make this
device discoverable to other devices] är markerade under fliken [Mode].
♦ På en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på knappen Trimble och välj Startmenyn , markera
[ Settings / Bluetooth] och se till att kryssrutorna för [Turn to Bluetooth] och [Make this
device discoverable to other devices] är markerade under fliken [Mode].
♦ På en TSC2-kontrollenhet tryck på [Start / Settings / Connections / Bluetooth]. Se till att
kryssrutorna för [Turn to Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är
valda.
3. Markera filen som ska skickas:
♦ På en Slate/TSC3 -kontrollenhet tryck på knappen Windows för att komma till Startmenyn
och välj [File Explorer] och bläddra för att hitta filen som ska skickas.
♦ På en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på knappen Trimble, välj Startmenyn och [File
Explorer]. Sök sedan efter filen som ska skickas.
♦ På en TSC2-kontrollenhet tryck på [Start / Programs / File Explorer] och bläddra för att hitta
filen som ska skickas.
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4. Slå och håll ned filen och slå sedan på [Beam File].
Kontrollenheten söker efter enhetern inom räckvidden.
5. Tryck på enheten till vilken du vill skicka filen.
Statusen ändras från [Tap to send] till [Pending].
6. Godkänn filen på den mottagande enheten. Filen är överförd.
På kontrollenheten visar statusfältet [Done].
För att överföra en fil från en Sony Ericsson Z1010 till en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet):
1. Använd filhanteraren på Z1010 för att hitta filen för att skicka till kontrollenheten.
2. Tryck [More], välj [Send] och skicka sedan [Via Bluetooth].
Det cellulära modemet söker efter enheter inom räckvidden.
3. Välj den kontrollenhet som du vill skicka filen till.
4. Om du behöver para ihop och verifiera enheterna, följ uppmaningarna på det cellulära modemet och
på kontrollenheten efter behov.
De anslutna enheterna och filen överförs.
File sparas till [\My Documents] på kontrollenheten.

Kompass
En Trimble-kontrollenhet har en intern kompass som kan användas när man sätter ut en position eller
navigerar mot en punkt. Kompassen ger riktningsinformation vid utsättningens början och när du är så nära
utsättningspunkten att du kan titta på bullseye-skärmen. Efter man påbörjat utsättningen, men innan man är
tillräckligt nära för att titta på bullseye-skärmen används postioner från GNSS-mottagaren eller
totalstationen eftersom detta ger en noggrannare riktning.
När kompassen är aktiverad visas följande norrpil:

Om du vill inaktivera kompassen när du är nära magnetiska fält som kan orsaka störningar välj Navigera till
punkt / Optioner eller Utsättning / Optioner.
Kompasskalibrering
Eftersom kompassens prestanda påverkas av magnetiska fält rekommenderar Trimble att kompassen
kalibreras om när kontrollenheten byter miljö.
För att konfigurera kompassens missvisning väl Konventionell Mätning / Jobb / Jobbegenskaper /
Cogo-inställningar.
För att kalibrera kontrollenhetens inbyggda kompass:
1. Välj Inställningar / Anslut / Kompass.
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2. Följ stegen 1 till 5 på skärmen för att kalibrera kompassen.
3. För att avsluta kalibreringsprocessen tryck på OK.

Att överföra filer mellan kontrollenheter
För att överföra filer mellan en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet) med Microsoft Windows Mobile Beam.
Notering - Detta avsnitt gäller inte Trimble CU-kontrollenheter.
Att använda Microsoft Mobile Beam-programmet för att sända filer mellan kontrollenheter
Du kan använda Beam-programmet i Microsoft Windows Mobile för att överföra alla sorters filtyper mellan
två Trimble-kontrollenheter (inte Tablet) eller från en Trimble-kontrollenhet (inte Tablet) till en kontorsdator
med hjälp av Bluetooth.
Notering - Du kan endast överföra en file i taget med Beam.
För att överföra filer med Beam:
1. Aktivera Bluetooth på kontrollenheten/erna.
♦ På en Slate- och TSC3-kontrollenhet tryck på knappen Windows Start för att öppna
Startmenyn och tryck därefter på [Settings / Bluetooth]. Välj [Mode] och se till att
kryssrutorna för [Turn on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other devices] är
markerade.
♦ På en TSC2-kontrollenhet tryck på knappen Windows och välj [Settings / Connections /
Bluetooth].
Se till att kryssrutorna för [Turn on Bluetooth] och [Make this device discoverable to other
devices] är markerade.
♦ På en Geo7X/GeoXR-kontrollenhet tryck på knappen Trimble, Startmenyn och tryck därefter
på [Settings / Bluetooth].
Tryck på fliken [Mode] och se till att kryssrutorna för [Turn on Bluetooth] och [Make this
device discoverable to other devices] är markerade.
2. Stäng Generell Mätning. I annat fall kan filöverföringen misslyckas.
3. På kontrollenheten som skall skicka filen, välj [Start / Programs / FileExplorer].
*Bläddra för att hitta filen som skall sändas.
4. Ställ upp enheten som skall ta emot filen.
♦ Om du skickar till en kontrollenhet, bläddra till [Start / Settings / Connections / Beam] och se
till att kryssrutan för för Ta emot alla inkommande beams är markerad.
♦ Om du skickar till en kontorsdator, måste du tala om för datorn att ta emot en fil.
5. På den kontrollenhet som skickar filen, slå och håll ned filen och slå sedan på [Beam File].
6. Kontrollenheten avsöker efter enheter inom räckvidd. Väl den enhet som du vill skickar filen till.
7. På mottagningsenheten, acceptera filen. Filen har överförts.
För hjälp med frågor angående Bluetooth, gå till Felhantering .
Du kan använda Bluetooth för att etablera en anslutning mellan en Trimble CU och en kontorsdata. Därefter
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kan du överföra filer med Bluetooth och hjälprogrammet för Trimble Data Transfer eller Microsoft
ActiveSync. För ytterligare information, se Att använda Bluetooth för att ansluta en Trimble CU till en
kontorsdata.

Språk
För att byta språk i Generell Mätning:
1. Överför språkfilen till kontrollenheten.
2. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Språk.
3. Från listan, välj det önskade språket.
4. Starta om Generell Mätning.
Järnvägsterminologi
Välj optionen Använd järnvägsterminologi för att använda:
• Lift för termen skär / fyll istället för V.Avst
• Sväng vänster / Sväng höger navigationsuppmaning istället för Gå vänster / Gå häger när du:
♦ Sätter ut en station på en väglinje
♦ Mäter din position relativt en väglinje
♦ Sätter ut en släntlutning från en poly linje
Avståndsterminologi
Om du har valt engelska som språk visas optionen Use chainage distance terminology. Markera denna option
för att använda Chainage som avståndsterm istället för standardtermen Station.

Ljudinspelningar
Ljudinspelningar är förinspelade meddelanden som talar om för dig att en händelse eller handling har uppstått.
De stämmer överens med statuslinjemeddelanden, samt vanliga fel- och varningsmeddelanden.
Ljudinspelningar lagras som .wav-filer. Du kan skräddarsy dina egna ljudinspelningar genom att ersätta eller
radera de befintliga .wav-filer som finns i Programfiler\General Survey\Languages\Svenska\] mapp.
Tips - Använd inspelningsapplikationen som levereras med samtliga Trimble-kontrollenheter förutom
Trimble CU för att göra dina egna ljudinspelningar. Alternativt kan man med Data Transfer eller Microsoft
ActiveSync överföra .wav-filer från kontorsdatorn till en kontrollenhet.
För att stänga av/sätta på alla ljudinspelningar:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Språk.
2. Välj kryssrutan för Spela upp ljudinspelningar för att aktivera ljudmeddelanden, eller rensa den för att
stänga av dessa.
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Tvärsektioner
Använd Tvärsektioner för att skapa en tvärsektion för jobbegenskaper som kan användas i nya jobb. För att
skapa en ny tvärsektion:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Templates.
2. Tryck på Ny.
(För att redigera eller granska en ny tvärsektion, markera tvärsektionens namn och tryck på Redigera.)
3. Ange ett namn för tvärsektionen.
4. Använd fältet Kopiera från för att kopiera egenskaper från Senast använda jobb eller en befintlig
tvärsektion.
5. Redigera de egenskaper från tvärsektionen som behövs.
6. Tryck på Godkänn.
För att importera en tvärsektion från ett annat jobb:
1. Från Trimble Access menyn välj Inställningar / Tvärsektioner.
2. Tryck på Importera.
3. Markera jobbet och tryck på OK.
4. Ange tvärsektionens namn och tryck på OK.
Tips- För att byta namn eller ta bort en tvärsektion använd Ändra namn eller Radera.
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Instrument
Instrumentmeny
Menyn Instrument ger information om instrument som är anslutna till Trimble-kontrollenheten med Trimble
Access och används för att konfigurera instrumentets inställningar.
Se följande för ytterligare information:
Konventionellt Instrument Meny
GNSS Instrument Meny

GNSS-Instrument Meny
GNSS-Instrument meny visas om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare. De optioner som är
tillgängliga beror på vilken typ av mottagare som är ansluten.
Följande GNSS-mottagare kan anslutas till en kontrollenhet som kör Trimble Access:
• Trimble integrated GNSS mätsystem: R10, R8, R6, R4
• Trimble modulära GNSS mätsystem: R7, R5
• Trimble NetR9 Geospatial mottagare
• Trimble GeoExplorer Geo7X handhållen
• Trimble GeoExplorer GeoXR handhållen
Notering - Om även ett konventionellt instrument är anslutet och du utför en integrerad mätning visas
ytterligare poster i Instrumentmenyn. Se Konventionellt Instrument Meny för ytterligare information.
Se följande avsnitt för ytterligare information om inställningar för GNSS-instrument:
GNSS-funktioner
Satelliter
Mottagarfiler
Position
Mottagarstatus
GSM-status
Mottagarinställningar
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eBubbla Optioner
Kalibrering Magnetometer
Navigera till punkt
RTK-nätverkstatus
V10 Panorama
Kamera
Batteristatus

GNSS Instrumentfunktioner
Gör något av följande för att komma till skärmen GNSS-funktioner:
• tryck på instrumentikonen på kontrollenhetsskärmen.
• välj Instrument / GNSS-funktioner från huvudmenyn i Generell Mätning
• tryck och håll på Trimble-tangenten
Skärmen GNSS-funktioner finns tillgänglig för GNSS-mottagare. Använd den för att styra GNSS-funktioner
som används ofta. I Bluetooth inställningar kan man konfigurera bas- och rovermottagarna var för sig och
därefter använda GNSS-funktioner för att växla mellan dem. Detta gör det enkelt att ansluta till och styra baseller rovermottagaren.
Följande knappar finns tillgängliga i GNSS-funktioner:
• Basens läge
• Roverns läge
• Bluetooth
• Datalänk
• Starta mätning
• Avsluta mätning
• Stäng av Mottagare
• Satelliter
• Position
• Navigera till punkt
• Importera filer
• Mottagarens status
Om inte knappen är tillgänglig går inte funktionen att använda i detta läget eller så är mottagaren inte
ansluten för det läget som nu används.
Lägesknapparna Bas och Rover inom GNSS-funktioner har olika lägen. Om knappen är gulmarkerad
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betyder det att läget är aktiverat.
Basens läge
När läget Bas är aktiverat försöker auto-anslut ansluta till Trimble GNSS-mottagaren. Detta konfigureras i
fältet Anslut till GNSS-bas i fönstret för Bluetooth- inställningar.
Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker den ansluta till en Trimble GNSS-mottagare på
kontrollenhetens serieport.
Mottagaren som hittas på serieporten behandlas som basmottagaren när mjukvaran är i läget Bas.
In läget Bas startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS-funktioner en
basmätning med Mätprofilen som valdes när en av knapparna aktiverades.
Ikonen auto-anslut visas om programmet är i läget Bas.
Roverns läge
När läget Rover är aktiverat försöker auto-anslut ansluta till Trimble GNSS-mottagaren. Detta konfigureras i
fältet Anslut till GNSS-rover i fönstret för Bluetooth- inställningar.
Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker den ansluta till en Trimble GNSS-mottagare på
kontrollenhetens serieport.
Mottagaren som hittas på serieporten behandlas som rovermottagaren när mjukvaran är i läget Rover.
In läget Rover startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS-funktioner en
rovermätning med Mätprofilen som valdes när en av knapparna aktiverades.
Ikonen auto-anslut visas om programmet är i läget Rover.
Datalänk
Datalänk-knappen används för att ansluta till och konfigurera radion för RTK-datalänken. När instrumentet
är i läget Rover tryck på knappen Datalänk för att komma till fönstret för inställningarna för Rover datalänk.
När instrumentet är i läget Bas tryck på knappen Datalänk för att komma till fönstret för inställningar för Bas
datalänk. Man kan trycka på tangenten som visar >Rover eller >Bas för att växla till rätt läge och tryck
därefter på Anslut.
När ingen mätning körs kan man i detta fönster välja vilken typ av RTK-radio man ska använda och därefter
trycka på Anslut (om den är tillgänglig) för att ansluta till och konfigurera radions
kommunikationsinställningar. Om radion som är ansluten till instrumentet tillåter kan man här granska och
ställa in radions frekvens, baud rate samt andra inställningar.
Det går inte att redigera inställningarna för Mätprofilen i detta fönstret. Om man startar en mätning med en
annan typ av radio än den som lagts in i Mätprofilen använder systemet denna och inte radion som lagts in i
GNSS-funtioner.
Vid en RTK-mätning visas den radio som används i skärmen för radio och eventuellt går det inte att ansluta
till en extern radio.
Se Konfigurera en Radio-datalänk för ytterligare information.

Satelliter
För att se information om de satelliter som mottagaren håller på att följa, tryck på satellitikonen i statusfältet,
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eller välj Instrument / Satelliter från huvudmenyn.
En satellit identifieras av SV-numret.
• GPS-satllitnumren har prefixen "G".
• GLONASS-satellitnumren har prefixen "R".
• Galileo-satellitnumren har prefixen "E".
• QZSS-satllitnumren har prefixen "J".
• BeiDou-satellitnummer har prefix "C".
• OmniSTAR-satelliter är identifierade som "OS".
• RTX-satelliter är identifierade som "RTX".
Satellitlägena kan presenteras grafiskt med himmeldiagrammet eller med text i en lista.
Sky Plot
Slå på Diagram för att se Sky Plot.
• Slå på Sol för att se diagrammet orienterat mot solen.
• Slå på Nord för att se diagrammet orienterat mot nord.
• Den yttre cirkeln representerar horisonten eller 0° höjd.
• Den inre, heldragna gröna cirkeln föreställer höjdmaskinställningen.
• SV-numren på diagrammet placeras i det läge där respektive satellit finns belägen.
• Satelliter som följs men som inte används i positioneringslösningen visas i blått.
• Zenit (90° höjdvinkel) är mittpunkten i cirkeln.
Noteringar
♦ Slå på SV-numret för att visa mera information om den speciella satelliten.
♦ En ofördelaktig satellit visas i rött.
Satellitlista
För att se listan över satelliterna, tryck Lista .
• I listan över satelliter, är varje horisontell linje relaterad till en satellit.
• Azimut ( Az ) och höjd ( Höjd ) definiera en satellits läge i himmelen.
• Pilen som visas intill höjden anger om höjden ökar eller minskar.
• Signal-brusförhållandet (SNR) anger styrkan hos respektive satellitsignaler. Ju större numret, desto
bättre är signalen.
• Om en signal inte spåras visas en strecklinje (-----) i kolumnen.
• Kontrollmärket på skärmens vänstra sida indikerar om satelliten finns i den aktuella lösningen enligt
vad som illustreras i följande tabell.
Situation
Ingen mätning pågår
RTK-mätningen är aktiv

Vad ett kontrollmärke indikerar
Satellit används i den aktuella positionslösningen
Satellit är gemensam till bas- och rovermottagare
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Efterbehandlad mätning pågår Satellit för vilken en eller flera dataepoker har insamlats
• För att se ytterligare information om en viss satellit, slå lätt mot en passande rad.
Du kan också välja en av följande optioner:
• För att stoppa mottagaren från att följa en satellit, slå lätt på satelliten för att visa satellitinformataion
och slå sedan Avaktivera .
Notering - Om Du avaktiverar en satellit, förblir denna avaktiverad tills den aktiveras på nytt. Även
när mottagaren är avstängd, lagrar den information om att satelliten är avaktiverad.
• För att ändra höjd- masken och PDOP -gränsen, slå Optioner .
• För att aktivera SBAS utanför en mätning tryck på Optioner och markera därefter Aktivera SBAS.
• I en mätning i realtid, tryck Bas för att se vilka satelliter följs av basmottagaren. Inga värden syns i Az
och Z- kolumner eftersom denna information inte ingår i det korrektionsmeddelande som basen
sänder ut.
• I en efterbehandlad mätning, visas L1- skärmtangenten i Satelliter- dialogen. Tryck på L1 för att visa
en lista över cykler som följs på L1-frekvensen för varje satellit.
Värdet i CntL1- kolumnen är antalet cykler på L1-frekvensen som har följts kontinuerligt för den
satelliten. Värdet i TotL1- kolumnen är det totala antalet cykler som har följts för den satelliten sedan
mätningen påbörjades.
• Med en tvåfrekvensmottagare, visas L2- skärmtangenten i Satelliter -dialogen. Tryck L2 för att visa
en lista av cykler som följts på L2-frekvensen för varje satellit.
SNR- skärmtangenten visas. Tryck på SNR för att återgå till den ursprungliga skärmen och granska
informationen om signal-till-brus-förhållandet för varje satellit
Att aktivera och avaktivera SBAS-satelliter
När du startar en mätning som är konfigurerad att använda SBAS med Trimble Access är de satelliter som är
mest lämpliga aktiverade i mottagaren så att de kan trackas. För att använda en alternativ SBAS-satellit ska
man inaktivera satelliten som du inte vill använda och aktivera satelliten du vill att mottagaren ska tracka. För
att göra detta:
1. Starta mätningen med den SBAS-aktiverade profilen.
2. Slå på satellitikonen.
3. Tryck på Info och knappa sedan in PNR-numret på den satellit som du vill aktivera eller inaktivera.
4. För att Aktivera eller Avaktivera .
SBAS-satelliterna förblir aktiverade eller avaktiverade tills nästa gång du startar en ny mätning.
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Mottagarfiler
Om kontrollenheten är ansluten till en mottagare som stöder denna funktion går det att överföra filer till och
från Trimble-kontrollenheten och mottagaren.
Optionen Importera från mottagare finns tillgänglig när en Trimble GNSS-mottagare används. Använd den
för att radera filer i den anslutna mottagaren eller kopiera filer från den anslutna mottagaren till din
kontrollenhet.
Noteringar
• För att komma åt de externa minnet på en mottagare som stöder både internt och externt minne ska
man trycka på den Huvudmappen i den Interna katalogen och sedan klicka på Externt.
• Det går inte att ångra raderade filer.
Optionen Exportera till mottagare är tillgänglig när du använder en Trimble GNSS-mottagare som har ett
compact flash kort insatt. Använd optionen för att kopiera filer från kontrollenheten till den anslutna
mottagaren.
Det går endast att överföra filer till och från den aktuella projektmappen på kontrollenheten. För att överföra
filer till eller från en annan projektmapp, öppna ett jobb i denna mapp (vilken därmed ändras till att bli
aktuell projektmapp) och överför därefter filerna. Alternativt kan man använda Utforskaren i Windows för att
kopiera filer till en annan mapp.
För att överföra filer från mottagaren till kontrollenheten:
1. Från huvudmenyn, välj Instrument / Mottagarfiler / Importera från mottagare.
Listan som kommer fram visar alla filer som finns lagrade i mottagaren.
2. Tryck på fil(en/erna) för att överföra. Ett kontrollmärke visas intill de valda filerna.
Notering - För att se ytterligare information om en fil ska man markera filnamnet och trycka på Info.
För att radera en filen ska man markera filnamnet och trycka på Radera. För att välja samliga filer
inom en katalog ska man trycka på Alla.
3. Tryck Importera. Kopierar fil till Trimble-kontroller- skärm visas.
4. Tryck Start.
För att överföra filer från kontrollenheten till mottagaren:
1. Från huvudmenyn, välj Instrument / Mottagarfiler / Importera från mottagare.
Listan som kommer fram visar alla filer som lagras i mottagaren.
2. Tryck på fil(en/erna) för att överföra. Ett kontrollmärke visas intill de valda filerna.
3. Tryck Exportera.
4. Tryck Start.
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Position
Man kan granska sin position om kontrollenheten är ansluten till en GNSS- / GPS-mottagare eller om man
använder en kontrollenhet med intern GPS.
Tryck på Lagra för att lagra den aktuella positionen i jobbdatabasen.
Notering - När man använder en kontrollenhet med intern GPS används alltid en ansluten GNSS-mottagare
istället för den interna GPS:en.
En projektion och datumtransformation måste definieras för att kunna granska plankoordinater.
Om antennhöjden är definierad beräknar programmet antennspetsens position. För att också granska
positionen för antennens bas tryck Bas.
Tryck på Optioner för att ta reda på vilken typ av koordinater positionen visas med; WGS-84, lokala, plan,
plan (lokal), ECEF (WGS84), station och offset eller USNG/MGRS.
Om man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor visas även det aktuella tiltavståndet.
Skärmen för positioner applicerar inte lutningskorrektionen på positioner. Positionen som visas är en
okorrigerad position.

Mottagarstatus
För att granska den anslutna GNSS-mottagarens nätströms- och minnesstatus, GPS-tiden, och GPS-veckan,
välj Instrument / Mottagarstatus från huvudmenyn.
GSM-status
GSM-statusen är endast tillgänglig med Mottagarens inbyggda modem.
För att se GSM-signalstyrkan och tillgängliga nätverksoperatörer när man Trimbles Interna GSM-modul välj
Instrument / GSM-status från Instrumentmenyn.
Skärmen GSM-status visar den status som rapporteras från modemet vid den tidpunkt man väljer GSM status
eller när man trycker Ladda om.
Om man väljer en PIN-kod för SIM-kortet och modemet är i låst läge måste man skriva in det SIM PIN som
ska skickas till modemet. PIN-koden lagras inte men mottagaren förblir olåst med korrekt PIN-kod tills man
slår av strömmen och därefter slår på den igen.
Notering - Förutom för nödsamtal blockeras SIM-kortet efter tre försök att låsa upp SIM-kortet med fel
PIN-kod. Man uppmanas då att ange PUK-koden. Om man inte vet PUK-koden för modemet kan man
kontakta leverantören för modemets SIM-kort. Efter tio misslyckade försök att ange PUK-koden blir
SIM-kortet ogiltigt och fungerar inte längre. Om detta inträffar måste man byta ut kortet.
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Nätverksoperatör visar aktuell nätverksoperatör. Ikonen för hemmanätverk visar att den aktuella
nätverksoperatören är hemmanätverket för det aktiva SIM-kortet. Ikonen för sökande nätverk
visar att den
aktuella nätverksoperatören inte är hemmanätverket.
Välj nätverk visar en lista över nätverksoperatörer som kan fås från det mobila nätverket.
När man går in i menyn GSM status eller när man tryck på Ladda om efterfrågar modemet efter listan över
nätverksoperatörer. Dålig mottagning kan resulterar i att färre nätverk returneras då modemet efterfrågar
listan.
Vissa SIM-kort är låsta till specifika nätverk. Om du väljer en nätverksoperatör som är förbjuden av
basnätverket visas följande meddelande: Kunde ej välja nätverksoperatör eller Nätverket är inte tillåtet endast nödsamtal.
Välj Automatiskt för att sätta modemet i läget "automatiskt" val av nätverk. Modemet söker då efter samtliga
nätverksoperatörer och försöker ansluta till den mest lämpade nätverksoperatören vilken eventuellt inte är
hemmanätverket.
Om man väljer en annan nätverksoperatör från Välj nätverk hamnar modemet i läget "manuellt" val av nätverk
och försöker ansluta till den valda nätverksoperatören .
Om man i läget "manuellt" väljer GSM-status eller trycker på Ladda om söker modemet endast efter den
senast manuellt valda nätverksoperatören.
Kontakta din avtalade nätverksoperatör för att få en lista över nätverksoperatörer som det går att ansluta till.
Signalstyrka visar GSM-signalens styrka.
Programversion visar modemets programversion.
Notering - GSM-statusen är inte tillgänglig när Mottagarens inbyggda modem är anslutet till Internet.

Mottagarinställningar
För att granska den anslutna GNSS-mottagaren välj Mottagarinställningar från huvudmenyn. Alternativt kan
man komma till Mottagarinställningar genom att trycka och hålla på ikonen för mottagaren i statusfältet.
Optioner för eBubbla
Om din mottagare har en inbyggd tiltsensor finns en eBubbla (elektronisk bubbla) tillgänglig.
• Tryck på skärmtangenten eBubbla för att konfigurerar eBubblan.
• För att kalibrera eBubblan ska man först trycka på eBubble och därefter på Kalib.
• Tryck på eBubbla för att visa eBubblan.
Wi-Fi
Man kan använda Trimble Access för att konfigurera inställningarna för Wi-Fi på en mottagare som har
Wi-Fi aktiverad. För att göra detta:
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1. Välj Instrument / Mottagarinställningar och tryck på Wi-Fi.
Notering - Skärmtangent Wi-Fi visas endast om mottagaren är ansluten och inte körs i en mätning.
2. Välj Läge. Tre lägen stöds.
♦ Av
♦ Accesspunkt: Använd detta läge för att aktivera mottagaren som en accesspunkt som många
klienter kan ansluta till.
♦ Klient: Använd detta läge för att aktivera mottagaren att ansluta till befintliga nätverk.
Noteringar
♦ Läget uppdateras på mottagaren efter att mottagaren startas om.
♦ Det går att få längre battritid om man sätter Läget till Av.
3. Konfigurera de inställningar som behövs. Se mottagarens manuall för ytterligare information.
Tips - Använd piltangenterna för att ändra nätverkens ordning.

Optioner för Mottagarens eBubbla
Om din mottagare har en inbyggd tiltsensor finns en eBubbla (elektronisk bubbla) tillgänglig. Tryck på
Instrument / eBubbla optioner från huvudmenyn för att konfigurerar eBubblan. Det går att konfigurera
följande inställningar:
Option
eBubbla känslighet

Tilttolerans
Tilt kalibreringsstatus
Kalibreringen går ut om
Kalibreringens maxålder
eBubbla respons

Beskrivning
Bubblan flyttar sig 2mm för den specificerade känslighetsvinkeln. För att
minska känsligheten ska man välja en större vinkel.
Definierar maxradien som mottagaren kan luta och fortfarande vara inom
toleranserna.
Den tillåtna toleransen är 0,001m till 1,000m.
Tiltavståndet beräknad med den aktuella antennhöjden visas.
En sensor som visar tiltkalibreringens status.
Datumet när den senaste kalibreringen går ut. Då måste eBubblan kalibreras
om.
Visar tiden mellan kalibreringar. Vid slutet av tidsperioden uppmanar
systemet dig att kalibrera om eBubblan. För att ändra standardinställningen
ska man trycka på popup-pilen.
Kontrollerar eBubblans mottaglighet för rörelse.

Tips - Det går även att öppna skärmen eBubbla optioner om man gör något av följande:
• Tryck och håll på ikonen för mottagaren i statusraden och välj därefter eBubbla från skärmen
Mottagarinställningar.
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• Tryck på ikonen för inställningar i det övre vänstra hörnet i fönstret eBubbla.
eBubbla Kalibrering
För att kalibrera eBubblan trycker man på skärmtangent Kalib och därefter på knappen Kalibrera för att börja
tiltkalibreringen. Nivellera instrumentet med den kalibrerade referensen och förhindra rörelse. Tryck på OK.
Varning - Om du trycker på Avbryt innan kalibreringen är avslutad försvinner den tidigare kalibreringen och
eBubblan kommer inte att kalibreras.
Noteringar
• Mottagaren behöver inte spåra satelliter när eBubblan kalibreras. Eftersom kalibreringstiden lagras i
mottagaren är det viktigt att kontrollenheten har rätt tid och tidszon.
• Kalibreringens information inkluderar Tiltkaliberingens status finns lagrad i jobbet och kan granskas
från Jobb / Granska jobb.
En välkalibrerad eBubbla har en avgörande betydelse. Noggrannheten av tilt-informationen som används för
att visa eBubblan och lagras med uppmätta punkter är helt beroende på kalibrering av tilt-sensorerna inne i
GNSS-mottagaren. Att använda en dåligt kalibrerad eBubbla kommer direkt försämra noggrannheten hos
koordinaterna som mäts med eBubblan som en nivåreferens. För att säkerställa att den mest exakta
tilt-informationen hela tiden finns tillgänglig bör stor försiktighet iakttas när man kalibrerar eBubblan.
Bubbelreferens: Kalibrera eBubblan mot en riktigt kalibrerad fysisk bubbla. Noggrannheten hos
eBubblan beror helt och hållet på noggrannheten hos den fysiska bubblan som används för att
kalibrera den.
Stavstabilitet: När man kalibrerar eBubblan bör staven för GNSS-mottagaren vara så vertikal och så
stabil som möjligt. I praktiken innebär det att använda minst en stötta för att hålla staven så stilla som
möjligt.
Stavens rakhet: En böjd stav kommer att påverka lutningen som mäts av sensorerna i
GNSS-mottagaren. Om du kalibrerar eBubblan med hjälp av en böjd stav och sedan byter stav
kommer noggrannheten av punkter påverkas. Dessutom, om du kalibrerar med en rak stav och sedan
byter till en böjd kommer GNSS-mottagaren inte vara lodrät även om eBubblan säger det och
återigen påverkas noggrannheten hos de uppmätta punkterna.
Miljö: När en tilt-kalibrering utförs justerar den eBubblan med den lokala gravitationen. Om du
kalibrerar eBubblan och sedan flyttar systemet till ett område med mycket olika lokala
gravitationsförhållanden måste man kalibrera om eBubblan.
Temperatur: Tilt-sensorerna påverkas av temperaturen i enheten. GNSS-mottagaren kommer att
upphäva kalibreringen om den aktuella temperaturen inne i mottagaren skiljer sig mer än 30 grader än
när den nuvarande kalibreringen utfördes. Detta gör att du måste att kalibrera om eBubblan.
Åverkan: Om GNSS-mottagaren råkar ut för handhavandefel, t.ex staven tappas, bör eBubblan
kalibreras om.
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Se manualen för mottagaren för mer information.
eBubblans display
Tryck på skärmtangenten eBubbla för att visa eBubblan.
Bubblans färg
Grön
Röd

Betydelse
Du befinner dig inom
tilttoleranserna.
Du befinner dig utanför
tilttoleranserna.

Tips
• För att flytta fönstret för eBubblan trycker man och drar det till dess nya position.
• Tryck på CTRL + L för att visa eller gömma eBubblan.
Se även: Tilt auto mätning och Tiltvarningar.

Kalibrering Magnetometer
Notering - Detta avsnitt beskriver hur man kalibrerar magnetometern i en R10-mottagare. För information
om hur man kalibrerar magnetometern i en V10 se Kalibrering V10 Magnetometer.
Det är mycket viktigt att magnometern är välkalibrerad när man mäter kompenserade punkter .
Magnetometern beräknar riktningen av antennens lutning. Informationen från magnetometern avspeglas i
punktens precisionsuppskattning. Om man i en mätning med kompenserade punkter använder en dåligt
kalibrerad magnetometer försämras noggrannheten direkt för de mätta koordinaterna.
VARNING - Magnetometerns prestanda påverkas av närliggande metallföremål (till exempel fordon eller
tunga maskiner) eller föremål som genererar magnetiska fält (t.ex. högspänningsledningar eller ledningar i
marken). Kalibrera alltid magnetometer utanför områden med magnetisk störningar. Som regel innebär det
utomhus.
Notering- Det går inte korrigera magnetometern genom att kalibrera den nära det som orsakar den
magnetiska störningen.
Att kalibrera magnetometern
1. Tryck på eBubbla optioner på skärmen Instrument och tryck därefter på Kalib.
2. Ta av mottagaren från staven.
3. Tryck på Kalibrera för att kalibrera magnetometern.
4. Tryck på Start och rotera därefter mottagaren som det visas på skärmen i minst 12 olika riktningar
tills kalibreringen är klar.
5. Sätt tillbaka mottagaren på staven.
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6. För att justera magnetometern ska man använda eBubblan för att säkerställa att staven är så vertikal
som möjligt och tryck därefter på Kalibrera.
7. Tryck på Starta och rotera därefter sakta och lugnt mottagaren runt dess vertikala axel till
kalibreringen är klar.
Noteringar • För bäst horisontell noggrannhet rekommenderar Trimble att man kalibrerera tiltsensorn och
magnetometern i mottagaren varje gång man byter batteri.
• Kalibrering av tiltsensorn upphäver justeringen av magnetometern. Justera alltid om magnetometern
efter du kalibrerat tiltsensorn.
• Magnetometern är inte lika känslig för temperaturer som tiltsensor. Men om den aktuella
temperaturen inuti mottagaren skiljer sig mer än 30 grader Celsius från att tiltsensorns kalibrering
utfördes, är tiltsensorns kalibrering ogiltig. Detta ogiltigförklarar i sin tur magnetometerns justering.
• Om GNSS-mottagaren hanterats oförsiktigt, t.ex staven tappats, bör man kalibrera om tiltsensorn och
magnetometern.
• Om man trycker på Avbryt innan kalibreringen är avslutad används den befintliga kalibreringen för
magnetometern.
• Mottagaren behöver inte spåra satelliter för att kalibrera magnetometern. Men eftersom
kalibreringstiden lagras i mottagaren, är det viktigt att kontrollenheten har rätt tid och tidszon.
• Kalibreringsinformation lagras i jobbet och kan hittas i Jobb / Granska jobb.

Navigera mot en punkt
Man kan navigera mot en punkt om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare eller om man
använder en kontrollenhet med intern GPS. Med GNSS / GPS kan man navigera mot en punkt utan att en
mätning körs.
Man kan även navigera mot en punkt om man kör en konventionell mätning. Det går att fortsätta navigera mot
en punkt i en konventionell mätning om man inaktiverar autolock och är ansluten till en GNSS-mottagare
eller om man använder en kontrollenhet med inbyggd GPS. Tryck på knappen Använd GPS och navigera
därefter mot punkten.
När du startar funktionen Navigera mot punkt används inställningarna från den senast använda
GNSS-mätprofilen.
Varning - För att säkerställa att den inbyggda GPS:en är tillgänglig på en TSC3 eller en Trimble Slate
Kontrollenhet måste GPS-formatet vara satt till NMEA (Detta är grundinställningen). Det går inte att använda
den inbyggda GPS:en om formatet är satt till SiRF Binary. För att ange format ska du trycka på knappen
Windows för att öppna Startmenyn och därefter trycka på SatViewer. Säkerställ att optionen NMEA är
markerad under fliken GPS.
Noteringar
• Notering - Ingen konfigurering behövs för kontrollenheterna Geo7X/GeoXR eller andra
generationens Trimble Tablet. Första generationen av Trimble Tablet saknar inbyggs GPS .
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• När man använder en kontrollenhet med intern GPS används alltid en ansluten GNSS-mottagare
istället för den interna GPS:en.
• Om man använder en GNSS-mottagare som kan följa SBAS-signaler kan man använda
SBAS-positioner istället för autonoma positioner när radiolänken är avbruten. För att använda
SBAS-positioner, sätt Satellitens differentiella fält i Mätprofilen till SBAS.
För att navigera till en punkt:
1. Gör något av följande:
♦ Från kartan väljer du punkten du vill navigera mot. Tryck och håll på kartan och välj
Navigera mot punkt från genvägsmenyn.
♦ Välj Instrument / Navigera mot punkt från huvudmenyn.
2. Fyll i de andra fälten efter behov och tryck Start. Den grafiska displayskärmen visas.
3. Använd pilen för att navigera mot punkten vilken visas som ett kryss. När du befinner dig nära till
punkten försvinner pilen och en bullseye-symbol visas. Även ett rutnät visas och ändra skala allt
eftersom du närmar dig målet.
4. När Du befinner dig på punkten, täcker bulls eye-symbolen krysset.
5. Markera punkten efter behov.
Tips
• Tryck på Position och sedan Lagra för att lagra en punkt.
• Om man navigerar med en kontrollenhet som har en inbyggd kompass kan man använda den för att
underlätta navigeringen. Se Kompass för mer information.

RTK-nätverkstatus
Menyalternativet RTK-nätverkstatus visas när man utför en mätning i realtid och om referensstationen eller
nätverksservern från vilken man tar emot basstationsdata stöder statusmeddelanden. Skärmen för detta
menyalternativ visar statusen för referensstationsservern, de optioner som referensstationen stöder (som RTK
på begäran ), samt låter dig konfigurera avisering och lagring av statusmeddelanden i det aktuella jobbet.
Om du väljer kryssrutan för Popup ny referensstation -meddelanden, dyker upp meddelanden från
referensstationen eller nätverksservervn på skärmen.
Om du väljer kryssrutan för Lagra referensstation -meddelanden, lagraa meddelanden från referensstationen
eller nätverksservern i den aktuella jobbdatabasen.

Batteristatus
Gör följande för att öppna skärmen Batteristatus:
• Från menyn Instrument tryck på Batteristatus.
• Tryck på Batteri-ikonen
i statusfältet.
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Skärmen Batteristatus visar batteristatusen för alla anslutna enheter, inklusive kontrollenheten. Den
procentnivå som Batteri-ikonen visar stämmer överens med den lägst batterinivå som visas på skärmen
Batteristatus.
För mer information tryck på:
• Kontrollenhetens batteri-ikon för att öppna operativsystemets batteriskärm.
• Ikonen för GNSS-batteriet för att öppna skärmen Mottagarstatus.
• Ikonen för V10-batteriet för att öppna skärmen V10-inställningar.

461

Instrument
Instrumentmeny
Menyn Instrument ger information om instrument som är anslutna till Trimble-kontrollenheten med Trimble
Access och används för att konfigurera instrumentets inställningar.
Se följande för ytterligare information:
Konventionellt Instrument Meny
GNSS Instrument Meny

GNSS-Instrument Meny
GNSS-Instrument meny visas om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare. De optioner som är
tillgängliga beror på vilken typ av mottagare som är ansluten.
Följande GNSS-mottagare kan anslutas till en kontrollenhet som kör Trimble Access:
• Trimble integrated GNSS mätsystem: R10, R8, R6, R4
• Trimble modulära GNSS mätsystem: R7, R5
• Trimble NetR9 Geospatial mottagare
• Trimble GeoExplorer Geo7X handhållen
• Trimble GeoExplorer GeoXR handhållen
Notering - Om även ett konventionellt instrument är anslutet och du utför en integrerad mätning visas
ytterligare poster i Instrumentmenyn. Se Konventionellt Instrument Meny för ytterligare information.
Se följande avsnitt för ytterligare information om inställningar för GNSS-instrument:
GNSS-funktioner
Satelliter
Mottagarfiler
Position
Mottagarstatus
GSM-status
Mottagarinställningar

462

eBubbla Optioner
Kalibrering Magnetometer
Navigera till punkt
RTK-nätverkstatus
V10 Panorama
Kamera
Batteristatus

GNSS Instrumentfunktioner
Gör något av följande för att komma till skärmen GNSS-funktioner:
• tryck på instrumentikonen på kontrollenhetsskärmen.
• välj Instrument / GNSS-funktioner från huvudmenyn i Generell Mätning
• tryck och håll på Trimble-tangenten
Skärmen GNSS-funktioner finns tillgänglig för GNSS-mottagare. Använd den för att styra GNSS-funktioner
som används ofta. I Bluetooth inställningar kan man konfigurera bas- och rovermottagarna var för sig och
därefter använda GNSS-funktioner för att växla mellan dem. Detta gör det enkelt att ansluta till och styra baseller rovermottagaren.
Följande knappar finns tillgängliga i GNSS-funktioner:
• Basens läge
• Roverns läge
• Bluetooth
• Datalänk
• Starta mätning
• Avsluta mätning
• Stäng av Mottagare
• Satelliter
• Position
• Navigera till punkt
• Importera filer
• Mottagarens status
Om inte knappen är tillgänglig går inte funktionen att använda i detta läget eller så är mottagaren inte
ansluten för det läget som nu används.
Lägesknapparna Bas och Rover inom GNSS-funktioner har olika lägen. Om knappen är gulmarkerad
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betyder det att läget är aktiverat.
Basens läge
När läget Bas är aktiverat försöker auto-anslut ansluta till Trimble GNSS-mottagaren. Detta konfigureras i
fältet Anslut till GNSS-bas i fönstret för Bluetooth- inställningar.
Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker den ansluta till en Trimble GNSS-mottagare på
kontrollenhetens serieport.
Mottagaren som hittas på serieporten behandlas som basmottagaren när mjukvaran är i läget Bas.
In läget Bas startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS-funktioner en
basmätning med Mätprofilen som valdes när en av knapparna aktiverades.
Ikonen auto-anslut visas om programmet är i läget Bas.
Roverns läge
När läget Rover är aktiverat försöker auto-anslut ansluta till Trimble GNSS-mottagaren. Detta konfigureras i
fältet Anslut till GNSS-rover i fönstret för Bluetooth- inställningar.
Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker den ansluta till en Trimble GNSS-mottagare på
kontrollenhetens serieport.
Mottagaren som hittas på serieporten behandlas som rovermottagaren när mjukvaran är i läget Rover.
In läget Rover startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS-funktioner en
rovermätning med Mätprofilen som valdes när en av knapparna aktiverades.
Ikonen auto-anslut visas om programmet är i läget Rover.
Datalänk
Datalänk-knappen används för att ansluta till och konfigurera radion för RTK-datalänken. När instrumentet
är i läget Rover tryck på knappen Datalänk för att komma till fönstret för inställningarna för Rover datalänk.
När instrumentet är i läget Bas tryck på knappen Datalänk för att komma till fönstret för inställningar för Bas
datalänk. Man kan trycka på tangenten som visar >Rover eller >Bas för att växla till rätt läge och tryck
därefter på Anslut.
När ingen mätning körs kan man i detta fönster välja vilken typ av RTK-radio man ska använda och därefter
trycka på Anslut (om den är tillgänglig) för att ansluta till och konfigurera radions
kommunikationsinställningar. Om radion som är ansluten till instrumentet tillåter kan man här granska och
ställa in radions frekvens, baud rate samt andra inställningar.
Det går inte att redigera inställningarna för Mätprofilen i detta fönstret. Om man startar en mätning med en
annan typ av radio än den som lagts in i Mätprofilen använder systemet denna och inte radion som lagts in i
GNSS-funtioner.
Vid en RTK-mätning visas den radio som används i skärmen för radio och eventuellt går det inte att ansluta
till en extern radio.
Se Konfigurera en Radio-datalänk för ytterligare information.

Satelliter
För att se information om de satelliter som mottagaren håller på att följa, tryck på satellitikonen i statusfältet,
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eller välj Instrument / Satelliter från huvudmenyn.
En satellit identifieras av SV-numret.
• GPS-satllitnumren har prefixen "G".
• GLONASS-satellitnumren har prefixen "R".
• Galileo-satellitnumren har prefixen "E".
• QZSS-satllitnumren har prefixen "J".
• BeiDou-satellitnummer har prefix "C".
• OmniSTAR-satelliter är identifierade som "OS".
• RTX-satelliter är identifierade som "RTX".
Satellitlägena kan presenteras grafiskt med himmeldiagrammet eller med text i en lista.
Sky Plot
Slå på Diagram för att se Sky Plot.
• Slå på Sol för att se diagrammet orienterat mot solen.
• Slå på Nord för att se diagrammet orienterat mot nord.
• Den yttre cirkeln representerar horisonten eller 0° höjd.
• Den inre, heldragna gröna cirkeln föreställer höjdmaskinställningen.
• SV-numren på diagrammet placeras i det läge där respektive satellit finns belägen.
• Satelliter som följs men som inte används i positioneringslösningen visas i blått.
• Zenit (90° höjdvinkel) är mittpunkten i cirkeln.
Noteringar
♦ Slå på SV-numret för att visa mera information om den speciella satelliten.
♦ En ofördelaktig satellit visas i rött.
Satellitlista
För att se listan över satelliterna, tryck Lista .
• I listan över satelliter, är varje horisontell linje relaterad till en satellit.
• Azimut ( Az ) och höjd ( Höjd ) definiera en satellits läge i himmelen.
• Pilen som visas intill höjden anger om höjden ökar eller minskar.
• Signal-brusförhållandet (SNR) anger styrkan hos respektive satellitsignaler. Ju större numret, desto
bättre är signalen.
• Om en signal inte spåras visas en strecklinje (-----) i kolumnen.
• Kontrollmärket på skärmens vänstra sida indikerar om satelliten finns i den aktuella lösningen enligt
vad som illustreras i följande tabell.
Situation
Ingen mätning pågår
RTK-mätningen är aktiv

Vad ett kontrollmärke indikerar
Satellit används i den aktuella positionslösningen
Satellit är gemensam till bas- och rovermottagare
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Efterbehandlad mätning pågår Satellit för vilken en eller flera dataepoker har insamlats
• För att se ytterligare information om en viss satellit, slå lätt mot en passande rad.
Du kan också välja en av följande optioner:
• För att stoppa mottagaren från att följa en satellit, slå lätt på satelliten för att visa satellitinformataion
och slå sedan Avaktivera .
Notering - Om Du avaktiverar en satellit, förblir denna avaktiverad tills den aktiveras på nytt. Även
när mottagaren är avstängd, lagrar den information om att satelliten är avaktiverad.
• För att ändra höjd- masken och PDOP -gränsen, slå Optioner .
• För att aktivera SBAS utanför en mätning tryck på Optioner och markera därefter Aktivera SBAS.
• I en mätning i realtid, tryck Bas för att se vilka satelliter följs av basmottagaren. Inga värden syns i Az
och Z- kolumner eftersom denna information inte ingår i det korrektionsmeddelande som basen
sänder ut.
• I en efterbehandlad mätning, visas L1- skärmtangenten i Satelliter- dialogen. Tryck på L1 för att visa
en lista över cykler som följs på L1-frekvensen för varje satellit.
Värdet i CntL1- kolumnen är antalet cykler på L1-frekvensen som har följts kontinuerligt för den
satelliten. Värdet i TotL1- kolumnen är det totala antalet cykler som har följts för den satelliten sedan
mätningen påbörjades.
• Med en tvåfrekvensmottagare, visas L2- skärmtangenten i Satelliter -dialogen. Tryck L2 för att visa
en lista av cykler som följts på L2-frekvensen för varje satellit.
SNR- skärmtangenten visas. Tryck på SNR för att återgå till den ursprungliga skärmen och granska
informationen om signal-till-brus-förhållandet för varje satellit
Att aktivera och avaktivera SBAS-satelliter
När du startar en mätning som är konfigurerad att använda SBAS med Trimble Access är de satelliter som är
mest lämpliga aktiverade i mottagaren så att de kan trackas. För att använda en alternativ SBAS-satellit ska
man inaktivera satelliten som du inte vill använda och aktivera satelliten du vill att mottagaren ska tracka. För
att göra detta:
1. Starta mätningen med den SBAS-aktiverade profilen.
2. Slå på satellitikonen.
3. Tryck på Info och knappa sedan in PNR-numret på den satellit som du vill aktivera eller inaktivera.
4. För att Aktivera eller Avaktivera .
SBAS-satelliterna förblir aktiverade eller avaktiverade tills nästa gång du startar en ny mätning.
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Mottagarfiler
Om kontrollenheten är ansluten till en mottagare som stöder denna funktion går det att överföra filer till och
från Trimble-kontrollenheten och mottagaren.
Optionen Importera från mottagare finns tillgänglig när en Trimble GNSS-mottagare används. Använd den
för att radera filer i den anslutna mottagaren eller kopiera filer från den anslutna mottagaren till din
kontrollenhet.
Noteringar
• För att komma åt de externa minnet på en mottagare som stöder både internt och externt minne ska
man trycka på den Huvudmappen i den Interna katalogen och sedan klicka på Externt.
• Det går inte att ångra raderade filer.
Optionen Exportera till mottagare är tillgänglig när du använder en Trimble GNSS-mottagare som har ett
compact flash kort insatt. Använd optionen för att kopiera filer från kontrollenheten till den anslutna
mottagaren.
Det går endast att överföra filer till och från den aktuella projektmappen på kontrollenheten. För att överföra
filer till eller från en annan projektmapp, öppna ett jobb i denna mapp (vilken därmed ändras till att bli
aktuell projektmapp) och överför därefter filerna. Alternativt kan man använda Utforskaren i Windows för att
kopiera filer till en annan mapp.
För att överföra filer från mottagaren till kontrollenheten:
1. Från huvudmenyn, välj Instrument / Mottagarfiler / Importera från mottagare.
Listan som kommer fram visar alla filer som finns lagrade i mottagaren.
2. Tryck på fil(en/erna) för att överföra. Ett kontrollmärke visas intill de valda filerna.
Notering - För att se ytterligare information om en fil ska man markera filnamnet och trycka på Info.
För att radera en filen ska man markera filnamnet och trycka på Radera. För att välja samliga filer
inom en katalog ska man trycka på Alla.
3. Tryck Importera. Kopierar fil till Trimble-kontroller- skärm visas.
4. Tryck Start.
För att överföra filer från kontrollenheten till mottagaren:
1. Från huvudmenyn, välj Instrument / Mottagarfiler / Importera från mottagare.
Listan som kommer fram visar alla filer som lagras i mottagaren.
2. Tryck på fil(en/erna) för att överföra. Ett kontrollmärke visas intill de valda filerna.
3. Tryck Exportera.
4. Tryck Start.
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Position
Man kan granska sin position om kontrollenheten är ansluten till en GNSS- / GPS-mottagare eller om man
använder en kontrollenhet med intern GPS.
Tryck på Lagra för att lagra den aktuella positionen i jobbdatabasen.
Notering - När man använder en kontrollenhet med intern GPS används alltid en ansluten GNSS-mottagare
istället för den interna GPS:en.
En projektion och datumtransformation måste definieras för att kunna granska plankoordinater.
Om antennhöjden är definierad beräknar programmet antennspetsens position. För att också granska
positionen för antennens bas tryck Bas.
Tryck på Optioner för att ta reda på vilken typ av koordinater positionen visas med; WGS-84, lokala, plan,
plan (lokal), ECEF (WGS84), station och offset eller USNG/MGRS.
Om man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd tiltsensor visas även det aktuella tiltavståndet.
Skärmen för positioner applicerar inte lutningskorrektionen på positioner. Positionen som visas är en
okorrigerad position.

Mottagarstatus
För att granska den anslutna GNSS-mottagarens nätströms- och minnesstatus, GPS-tiden, och GPS-veckan,
välj Instrument / Mottagarstatus från huvudmenyn.
GSM-status
GSM-statusen är endast tillgänglig med Mottagarens inbyggda modem.
För att se GSM-signalstyrkan och tillgängliga nätverksoperatörer när man Trimbles Interna GSM-modul välj
Instrument / GSM-status från Instrumentmenyn.
Skärmen GSM-status visar den status som rapporteras från modemet vid den tidpunkt man väljer GSM status
eller när man trycker Ladda om.
Om man väljer en PIN-kod för SIM-kortet och modemet är i låst läge måste man skriva in det SIM PIN som
ska skickas till modemet. PIN-koden lagras inte men mottagaren förblir olåst med korrekt PIN-kod tills man
slår av strömmen och därefter slår på den igen.
Notering - Förutom för nödsamtal blockeras SIM-kortet efter tre försök att låsa upp SIM-kortet med fel
PIN-kod. Man uppmanas då att ange PUK-koden. Om man inte vet PUK-koden för modemet kan man
kontakta leverantören för modemets SIM-kort. Efter tio misslyckade försök att ange PUK-koden blir
SIM-kortet ogiltigt och fungerar inte längre. Om detta inträffar måste man byta ut kortet.
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Nätverksoperatör visar aktuell nätverksoperatör. Ikonen för hemmanätverk visar att den aktuella
nätverksoperatören är hemmanätverket för det aktiva SIM-kortet. Ikonen för sökande nätverk
visar att den
aktuella nätverksoperatören inte är hemmanätverket.
Välj nätverk visar en lista över nätverksoperatörer som kan fås från det mobila nätverket.
När man går in i menyn GSM status eller när man tryck på Ladda om efterfrågar modemet efter listan över
nätverksoperatörer. Dålig mottagning kan resulterar i att färre nätverk returneras då modemet efterfrågar
listan.
Vissa SIM-kort är låsta till specifika nätverk. Om du väljer en nätverksoperatör som är förbjuden av
basnätverket visas följande meddelande: Kunde ej välja nätverksoperatör eller Nätverket är inte tillåtet endast nödsamtal.
Välj Automatiskt för att sätta modemet i läget "automatiskt" val av nätverk. Modemet söker då efter samtliga
nätverksoperatörer och försöker ansluta till den mest lämpade nätverksoperatören vilken eventuellt inte är
hemmanätverket.
Om man väljer en annan nätverksoperatör från Välj nätverk hamnar modemet i läget "manuellt" val av nätverk
och försöker ansluta till den valda nätverksoperatören .
Om man i läget "manuellt" väljer GSM-status eller trycker på Ladda om söker modemet endast efter den
senast manuellt valda nätverksoperatören.
Kontakta din avtalade nätverksoperatör för att få en lista över nätverksoperatörer som det går att ansluta till.
Signalstyrka visar GSM-signalens styrka.
Programversion visar modemets programversion.
Notering - GSM-statusen är inte tillgänglig när Mottagarens inbyggda modem är anslutet till Internet.

Mottagarinställningar
För att granska den anslutna GNSS-mottagaren välj Mottagarinställningar från huvudmenyn. Alternativt kan
man komma till Mottagarinställningar genom att trycka och hålla på ikonen för mottagaren i statusfältet.
Optioner för eBubbla
Om din mottagare har en inbyggd tiltsensor finns en eBubbla (elektronisk bubbla) tillgänglig.
• Tryck på skärmtangenten eBubbla för att konfigurerar eBubblan.
• För att kalibrera eBubblan ska man först trycka på eBubble och därefter på Kalib.
• Tryck på eBubbla för att visa eBubblan.
Wi-Fi
Man kan använda Trimble Access för att konfigurera inställningarna för Wi-Fi på en mottagare som har
Wi-Fi aktiverad. För att göra detta:
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1. Välj Instrument / Mottagarinställningar och tryck på Wi-Fi.
Notering - Skärmtangent Wi-Fi visas endast om mottagaren är ansluten och inte körs i en mätning.
2. Välj Läge. Tre lägen stöds.
♦ Av
♦ Accesspunkt: Använd detta läge för att aktivera mottagaren som en accesspunkt som många
klienter kan ansluta till.
♦ Klient: Använd detta läge för att aktivera mottagaren att ansluta till befintliga nätverk.
Noteringar
♦ Läget uppdateras på mottagaren efter att mottagaren startas om.
♦ Det går att få längre battritid om man sätter Läget till Av.
3. Konfigurera de inställningar som behövs. Se mottagarens manuall för ytterligare information.
Tips - Använd piltangenterna för att ändra nätverkens ordning.

Optioner för Mottagarens eBubbla
Om din mottagare har en inbyggd tiltsensor finns en eBubbla (elektronisk bubbla) tillgänglig. Tryck på
Instrument / eBubbla optioner från huvudmenyn för att konfigurerar eBubblan. Det går att konfigurera
följande inställningar:
Option
eBubbla känslighet

Tilttolerans
Tilt kalibreringsstatus
Kalibreringen går ut om
Kalibreringens maxålder
eBubbla respons

Beskrivning
Bubblan flyttar sig 2mm för den specificerade känslighetsvinkeln. För att
minska känsligheten ska man välja en större vinkel.
Definierar maxradien som mottagaren kan luta och fortfarande vara inom
toleranserna.
Den tillåtna toleransen är 0,001m till 1,000m.
Tiltavståndet beräknad med den aktuella antennhöjden visas.
En sensor som visar tiltkalibreringens status.
Datumet när den senaste kalibreringen går ut. Då måste eBubblan kalibreras
om.
Visar tiden mellan kalibreringar. Vid slutet av tidsperioden uppmanar
systemet dig att kalibrera om eBubblan. För att ändra standardinställningen
ska man trycka på popup-pilen.
Kontrollerar eBubblans mottaglighet för rörelse.

Tips - Det går även att öppna skärmen eBubbla optioner om man gör något av följande:
• Tryck och håll på ikonen för mottagaren i statusraden och välj därefter eBubbla från skärmen
Mottagarinställningar.
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• Tryck på ikonen för inställningar i det övre vänstra hörnet i fönstret eBubbla.
eBubbla Kalibrering
För att kalibrera eBubblan trycker man på skärmtangent Kalib och därefter på knappen Kalibrera för att börja
tiltkalibreringen. Nivellera instrumentet med den kalibrerade referensen och förhindra rörelse. Tryck på OK.
Varning - Om du trycker på Avbryt innan kalibreringen är avslutad försvinner den tidigare kalibreringen och
eBubblan kommer inte att kalibreras.
Noteringar
• Mottagaren behöver inte spåra satelliter när eBubblan kalibreras. Eftersom kalibreringstiden lagras i
mottagaren är det viktigt att kontrollenheten har rätt tid och tidszon.
• Kalibreringens information inkluderar Tiltkaliberingens status finns lagrad i jobbet och kan granskas
från Jobb / Granska jobb.
En välkalibrerad eBubbla har en avgörande betydelse. Noggrannheten av tilt-informationen som används för
att visa eBubblan och lagras med uppmätta punkter är helt beroende på kalibrering av tilt-sensorerna inne i
GNSS-mottagaren. Att använda en dåligt kalibrerad eBubbla kommer direkt försämra noggrannheten hos
koordinaterna som mäts med eBubblan som en nivåreferens. För att säkerställa att den mest exakta
tilt-informationen hela tiden finns tillgänglig bör stor försiktighet iakttas när man kalibrerar eBubblan.
Bubbelreferens: Kalibrera eBubblan mot en riktigt kalibrerad fysisk bubbla. Noggrannheten hos
eBubblan beror helt och hållet på noggrannheten hos den fysiska bubblan som används för att
kalibrera den.
Stavstabilitet: När man kalibrerar eBubblan bör staven för GNSS-mottagaren vara så vertikal och så
stabil som möjligt. I praktiken innebär det att använda minst en stötta för att hålla staven så stilla som
möjligt.
Stavens rakhet: En böjd stav kommer att påverka lutningen som mäts av sensorerna i
GNSS-mottagaren. Om du kalibrerar eBubblan med hjälp av en böjd stav och sedan byter stav
kommer noggrannheten av punkter påverkas. Dessutom, om du kalibrerar med en rak stav och sedan
byter till en böjd kommer GNSS-mottagaren inte vara lodrät även om eBubblan säger det och
återigen påverkas noggrannheten hos de uppmätta punkterna.
Miljö: När en tilt-kalibrering utförs justerar den eBubblan med den lokala gravitationen. Om du
kalibrerar eBubblan och sedan flyttar systemet till ett område med mycket olika lokala
gravitationsförhållanden måste man kalibrera om eBubblan.
Temperatur: Tilt-sensorerna påverkas av temperaturen i enheten. GNSS-mottagaren kommer att
upphäva kalibreringen om den aktuella temperaturen inne i mottagaren skiljer sig mer än 30 grader än
när den nuvarande kalibreringen utfördes. Detta gör att du måste att kalibrera om eBubblan.
Åverkan: Om GNSS-mottagaren råkar ut för handhavandefel, t.ex staven tappas, bör eBubblan
kalibreras om.
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Se manualen för mottagaren för mer information.
eBubblans display
Tryck på skärmtangenten eBubbla för att visa eBubblan.
Bubblans färg
Grön
Röd

Betydelse
Du befinner dig inom
tilttoleranserna.
Du befinner dig utanför
tilttoleranserna.

Tips
• För att flytta fönstret för eBubblan trycker man och drar det till dess nya position.
• Tryck på CTRL + L för att visa eller gömma eBubblan.
Se även: Tilt auto mätning och Tiltvarningar.

Kalibrering Magnetometer
Notering - Detta avsnitt beskriver hur man kalibrerar magnetometern i en R10-mottagare. För information
om hur man kalibrerar magnetometern i en V10 se Kalibrering V10 Magnetometer.
Det är mycket viktigt att magnometern är välkalibrerad när man mäter kompenserade punkter .
Magnetometern beräknar riktningen av antennens lutning. Informationen från magnetometern avspeglas i
punktens precisionsuppskattning. Om man i en mätning med kompenserade punkter använder en dåligt
kalibrerad magnetometer försämras noggrannheten direkt för de mätta koordinaterna.
VARNING - Magnetometerns prestanda påverkas av närliggande metallföremål (till exempel fordon eller
tunga maskiner) eller föremål som genererar magnetiska fält (t.ex. högspänningsledningar eller ledningar i
marken). Kalibrera alltid magnetometer utanför områden med magnetisk störningar. Som regel innebär det
utomhus.
Notering- Det går inte korrigera magnetometern genom att kalibrera den nära det som orsakar den
magnetiska störningen.
Att kalibrera magnetometern
1. Tryck på eBubbla optioner på skärmen Instrument och tryck därefter på Kalib.
2. Ta av mottagaren från staven.
3. Tryck på Kalibrera för att kalibrera magnetometern.
4. Tryck på Start och rotera därefter mottagaren som det visas på skärmen i minst 12 olika riktningar
tills kalibreringen är klar.
5. Sätt tillbaka mottagaren på staven.
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6. För att justera magnetometern ska man använda eBubblan för att säkerställa att staven är så vertikal
som möjligt och tryck därefter på Kalibrera.
7. Tryck på Starta och rotera därefter sakta och lugnt mottagaren runt dess vertikala axel till
kalibreringen är klar.
Noteringar • För bäst horisontell noggrannhet rekommenderar Trimble att man kalibrerera tiltsensorn och
magnetometern i mottagaren varje gång man byter batteri.
• Kalibrering av tiltsensorn upphäver justeringen av magnetometern. Justera alltid om magnetometern
efter du kalibrerat tiltsensorn.
• Magnetometern är inte lika känslig för temperaturer som tiltsensor. Men om den aktuella
temperaturen inuti mottagaren skiljer sig mer än 30 grader Celsius från att tiltsensorns kalibrering
utfördes, är tiltsensorns kalibrering ogiltig. Detta ogiltigförklarar i sin tur magnetometerns justering.
• Om GNSS-mottagaren hanterats oförsiktigt, t.ex staven tappats, bör man kalibrera om tiltsensorn och
magnetometern.
• Om man trycker på Avbryt innan kalibreringen är avslutad används den befintliga kalibreringen för
magnetometern.
• Mottagaren behöver inte spåra satelliter för att kalibrera magnetometern. Men eftersom
kalibreringstiden lagras i mottagaren, är det viktigt att kontrollenheten har rätt tid och tidszon.
• Kalibreringsinformation lagras i jobbet och kan hittas i Jobb / Granska jobb.

Navigera mot en punkt
Man kan navigera mot en punkt om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare eller om man
använder en kontrollenhet med intern GPS. Med GNSS / GPS kan man navigera mot en punkt utan att en
mätning körs.
Man kan även navigera mot en punkt om man kör en konventionell mätning. Det går att fortsätta navigera mot
en punkt i en konventionell mätning om man inaktiverar autolock och är ansluten till en GNSS-mottagare
eller om man använder en kontrollenhet med inbyggd GPS. Tryck på knappen Använd GPS och navigera
därefter mot punkten.
När du startar funktionen Navigera mot punkt används inställningarna från den senast använda
GNSS-mätprofilen.
Varning - För att säkerställa att den inbyggda GPS:en är tillgänglig på en TSC3 eller en Trimble Slate
Kontrollenhet måste GPS-formatet vara satt till NMEA (Detta är grundinställningen). Det går inte att använda
den inbyggda GPS:en om formatet är satt till SiRF Binary. För att ange format ska du trycka på knappen
Windows för att öppna Startmenyn och därefter trycka på SatViewer. Säkerställ att optionen NMEA är
markerad under fliken GPS.
Noteringar
• Notering - Ingen konfigurering behövs för kontrollenheterna Geo7X/GeoXR eller andra
generationens Trimble Tablet. Första generationen av Trimble Tablet saknar inbyggs GPS .
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• När man använder en kontrollenhet med intern GPS används alltid en ansluten GNSS-mottagare
istället för den interna GPS:en.
• Om man använder en GNSS-mottagare som kan följa SBAS-signaler kan man använda
SBAS-positioner istället för autonoma positioner när radiolänken är avbruten. För att använda
SBAS-positioner, sätt Satellitens differentiella fält i Mätprofilen till SBAS.
För att navigera till en punkt:
1. Gör något av följande:
♦ Från kartan väljer du punkten du vill navigera mot. Tryck och håll på kartan och välj
Navigera mot punkt från genvägsmenyn.
♦ Välj Instrument / Navigera mot punkt från huvudmenyn.
2. Fyll i de andra fälten efter behov och tryck Start. Den grafiska displayskärmen visas.
3. Använd pilen för att navigera mot punkten vilken visas som ett kryss. När du befinner dig nära till
punkten försvinner pilen och en bullseye-symbol visas. Även ett rutnät visas och ändra skala allt
eftersom du närmar dig målet.
4. När Du befinner dig på punkten, täcker bulls eye-symbolen krysset.
5. Markera punkten efter behov.
Tips
• Tryck på Position och sedan Lagra för att lagra en punkt.
• Om man navigerar med en kontrollenhet som har en inbyggd kompass kan man använda den för att
underlätta navigeringen. Se Kompass för mer information.

RTK-nätverkstatus
Menyalternativet RTK-nätverkstatus visas när man utför en mätning i realtid och om referensstationen eller
nätverksservern från vilken man tar emot basstationsdata stöder statusmeddelanden. Skärmen för detta
menyalternativ visar statusen för referensstationsservern, de optioner som referensstationen stöder (som RTK
på begäran ), samt låter dig konfigurera avisering och lagring av statusmeddelanden i det aktuella jobbet.
Om du väljer kryssrutan för Popup ny referensstation -meddelanden, dyker upp meddelanden från
referensstationen eller nätverksservervn på skärmen.
Om du väljer kryssrutan för Lagra referensstation -meddelanden, lagraa meddelanden från referensstationen
eller nätverksservern i den aktuella jobbdatabasen.

Batteristatus
Gör följande för att öppna skärmen Batteristatus:
• Från menyn Instrument tryck på Batteristatus.
• Tryck på Batteri-ikonen
i statusfältet.
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Skärmen Batteristatus visar batteristatusen för alla anslutna enheter, inklusive kontrollenheten. Den
procentnivå som Batteri-ikonen visar stämmer överens med den lägst batterinivå som visas på skärmen
Batteristatus.
För mer information tryck på:
• Kontrollenhetens batteri-ikon för att öppna operativsystemets batteriskärm.
• Ikonen för GNSS-batteriet för att öppna skärmen Mottagarstatus.
• Ikonen för V10-batteriet för att öppna skärmen V10-inställningar.

475

Koordinatsystem
Koordinatsystem
Ett koordinatsystem består av en projektions- och datumtransformation och ibland ytterligare horisontella och
vertikala korrigeringar.
Använd en av följande metoderna för att skapa ett jobb:
• Endast skalfaktor
• Välj från biblioteket
• Skriv in parametrarna
• Ingen projektion/ inget datum
• Broadcast RTCM
• SnakeGrid (endast tillgänglig när optionen Avancerad geodetik är aktiverad)
Om Du behöver utföra en GNSS-platskalibrering eller manuellt ändra på parametrarna efter val av
koordinatsystem, välj Jobb / Jobbegenskaper / Koord. sys .
Där jobbparametrarna har skrivits in eller en lokal inpassning använts visas koordinatsystemets inställningar
som "Lokal byggplats".
Om Du modifierar koordinatsystemet genom lokal inpassning eller genom att manuellt ändra på parametrarna,
måste detta göras innan Du beräknar offset eller skärningspunkter, eller utsättningspunkter i det lokala
koordinatsystemet.
För att sätta upp ett markkoordinatsystem för jobbet, välj alternativet Välj från biblioteket eller Skriv in
parametrar.
För att anpassa tillgängliga koordinatsystem på Generell Mätning använd programvaran Coordinate System
Manager. För ytterligare information se Att anpassa koordinatsystemdatabasen.

Att anpassa Koordinatsystemsdatabasen
Man kan anpassa koordinatsystemsdatabasen som programvaran Generell Mätning använder. Detta gör att du
kan:
• Reducera antalet tillgängliga koordinatsystem i programvaran Generell Mätning så att den endast
omfattar de som behövs.
• Anspassa befintliga koordinatsystemdefinitioner eller lägg till nya koordinatsystemdefinitioner.
• Inkludera GNSS-byggplatskalibreringar i koordinatsystemsbiblioteket.
Du måste använda programvaran Coordinate System Manager för att modifiera koordinatsystemdatabasen
(CSD) och för att sedan överföra den modifierade databasen till mappen [Systemfiler] på
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Trimble-kontrollenheten. När en [custom.csd]-fil finns i mappen [Systemfiler] använder Generell Mätning
den anpassade csd-databasen istället för databasen för koordinatsystem som är inbyggd i Generell Mätning.
Notering - Programvaran Coordinate System Manager installeras samtidigt som Trimble
Office-programmen, t.ex. Trimble Business Center.
Det finns ett antal sätt på vilket man kan använda programvaran Coordinate System Manager för att anpassa
koordinatsystemen. Välj ett alternativ som bäst passar dina behov från följande.
För att reducera koordinatsystembiblioteket till ett eller flera koordinatsystem, zoner, och byggplatser:
1. Kör programvaran Coordinate System Manager software på din kontorsdator.
2. Utför en eller flera av följande för att dölja önskat element:
♦ Koordinatsystem: I Koordinatsystem- flikens vänstra fönster, välj de(t) koordinatsystem som
du inte vill ha; högerklicka och välj därefter Dölj .
♦ Zon: : I Koordinatsystem- flikens vänstra fönster, välj ett koordinatsystem; från det högra
fönstret välj de(n) Zon(er) som du inte vill ha; högerklicka och välj därefter Dölj .
♦ Byggplats: Från Byggplatser- fliken, högerklicka på de(n) byggplats(er) du inte vill ha och
tryck därefter på Dölj .
3. Välj Fil / Spara som.
4. Namnge filen [custom.csd] och klicka sedan på Spara.
Som standardvärde, sparas filen i [Program Files\Common Files\Trimble\GeoData] med tilläget *.csd.
För att exportera användardefinerade koordinatsystem:
1. Kör programvran Coordinate System Manager på din kontorsdator.
2. Välj Fil / Exportera.
3. Välj Endast användardefinierade registreringar och klicka sedan på OK.
4. Namnge filen [custom] och klicka sedan på Spara.
Som standardvärde sparas filen i [Program Files\Common Files\Trimble\GeoData] med tillägget *.csw.
Förslag för användning av programvaran Coordinate System Manager software
♦ För att utföra flera val, tryck CTRL eller SKIFT.
♦ För att dölja registreringar, högerklicka på urvalet och väld sedan Dölj.
♦ För att visa dolda registreringar, välj Visa / Dolda registreringar. Dolda registreringar visas
med en mörkröd ikon.
♦ För att ta fram dolda registreringar, högerklicka dold(a) registring(ar) och rensa sedan i
kryssrutan för Dölj ..
För ytterligare information, se Coordinate System Manager-databasen.
Notering - Om en GNSS-byggplatskalibrering har sparats med hjälp af programvaran Trimble Office, läggs
en byggplats med det tilldelade namnet till byggplatser- fliken och vid behov skapas en Byggplatsgrupp i
Coordinate Systems -fliken. När du skapar ett anpassat koordinatsystem som omfattar byggplatser som
sparades av programvaran Trimble Office, inkludera de byggplatser som skapades i Byggplatser- fliken.
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Byggplatsgruppen i Coordinate Systems -fliken innehåller de koordinatsystemdetaljer som hänvisas till av
andra byggplatser som sparas i Byggplatser- fliken, men kalibreringsdetaljerna lagras endast i byggplatsen i
byggplatser- fliken.
Att överföra anpassade koordinatsystem
Man kan överföra filen till kontrollenheten med hjälp av hjälpprogrammet Trimble Data Transfer eller
Microsoft ActiveSync-teknologi. Filen måste kallas [custom.csd] för att Generell Mätning skall kunna
komma åt den.
En fil som överförts av hjälpporgrammet Data Transfer ges automatiskt ett nytt namn och sparas till mappen
[Systemfiler]. Om du överför filen med hjälp av ActiveSync-teknologi måste du kopiera filen till mappen
[Systemfiler] och sedan byta filnamn till [custom.csd].
För ytterligare information om överförandet av en fil från en Trimble-kontrollenhet till en kontorsdator, se
Att anluta kontrollenheten till kontorsdatorn med hjälp av Microsoft ActiveSync-teknologi.
När dialogrutan för Öppna visas, välj CSD-filer (*.csd) eller CSD-filer (*.csw) från listan Filer av typ .
För att välja en anpassad byggplats i programvaran Generell Mätning:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb/ Nytt jobb.
2. Mmata in Jobbnamnet .
3. I Egenskaper -gruppen, slå lätt mot Koord sys -knappen.
4. Vid behov, välj Välj från bibliotek och slå sedan på Nästa .
5. Om det gäller en ny anpassad csd-fil, visas en varning. Slå på OK för att acceptrea.
6. I System- fältet, välj [User sites] .
7. I Byggplats -föltet, välj den önskade byggplatsen.
8. Vid behov, välj en geoidmodell..
9. Slä på Lagra för att återgå till dialogrutan Nytt jobb .
10. I dialogrutan för Nytt jobb , slå lätt mot Acceptera för att spara det nya jobbet.

Endast skalfaktor
Använd denna projektionstyp när Du utför en mätning med konventionellt instrument med en lokal skalfaktor.
Detta alternativt är användbart för områden som använder en lokal skalfaktor för att reducera avstånden till
det lokala koordinatsystemet.
För att använda en projektion med Endast skalfaktor:
1. Skapa ett nytt jobb.
2. Välj Endast skalfaktor från Välj koordinatsystem -menyn.
3. Mata in ett värde i Skalfaktor- fältet och slå lätt mot Lagra .
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Projektion
En projektion används för att omvandla lokala geodetiska koordinater till lokala plankoordinater.
Notering - Mata in ett passande värde på standardhöjd för Generell Mätning för att rätt beräkna en korrektion
vid havsnivån och för att sedan applicera det till plankoordinaten.
GNSS-koordinater står i relation till ellipsoiden WGS-84. Du måste ange en projektions- och
datumtransformation för att arbeta i lokala plankoordinater.
Du kan specificera en projektion:
• när ett jobb skapas and när Du har valt ett koordinatsystem (välj från en lista, eller knappa in).
• under en mätning (Du beräknar värden genom att utföra en inpassningsmätning)
• i programmet Trimble Business Center efter att datan är överförd.
Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att Du satt ut punkter eller beräknat offset eller
skärningspunkter.
Om en projektions- och datumtransformation är angivna, kan Du minska på avvikelserna mellan
WGS-84-koordinater och de lokala plankoordinaterna genom att utföra en lokal inpassning.

Markkoordinatsystem
Om Du behöver ha koordinater vid marknivå istället för vid projektionsnivå, använd ett markkoordinatsystem.
Vid val av ett markkoordinatsystem, är planavstånden lika med markavstånden.
För att sätta upp ett markkoordinatsystem när Du skapar ett jobb:
1. Ange ett koordinatsystem genom att välja alternativet Välj från biblioteket eller Skriv in parametrar.
2. För att använda markkoordinater med det valda koordinatsystemet, tryck Sida upp-knappen och gör
ett av följande från Koordinat -fältet:
♦ Välj Mark (Inknappad skalfaktor) för att knappa in en skalfaktor.
♦ Välj Mark (Beräknad skalfaktor) för att låta Generell Mätning beräkna skalfaktorn.
Den beräknade skalfaktorn tar hänsyn till projektionsskalfaktorn vid projektpositionen för att
säkerställa att den kombinerade faktorn (planskalfaktor multiplicerad med havsnivåfaktorn) vid
projektpositionen är lika med 1.
Programvaran för Generell Mätning applicerar markskalfaktorn till projektionen.
3. För att lägga till offset till koordinatorna, mata in ett värde för den falska X-offseten och falska
Y-offseten efter behov.
Notering - Vid arbete med ett markkoordinatsystem, kan det rapporterade markavståndet eventuellt inte vara
samma som det rapporterade planavståndet. Det rapporterade markavståndet är helt enkelt det ellipsoida
avståndet korrigerat för medelhöjden ovanför ellipsoiden. Dock beräknas planavståndet mellan punkternas

479

grundkoordinator och det baseras sålunda på ett koordinatsystem som ger en kombinerad skalfaktor av 1 vid
projektlpositionen.
Notering: Använd offset för att skilja mellan markkoordinater och omodifierade plankoordinater.

Projekthöjd
Projekthöjden kan definieras som en del av koordinatsystemsdefinitionen när ett nytt jobb skapas. För att hitta
denna, välj Jobb/ Jobbegenskaper för ett koordinatsystem antingen i dialogen Bibliotek eller i dialogen Skriv
in projektion.
Om en punkt saknar höjd, använder Generell Mätning projekthöjden i Cogo-beräkningar. Om Du kombinerar
GNSS och konventionella 2-D observationer, sätt Projekthöjds-fältet till att ungefärligen motsvara
arbetsområdets höjd. Denna höjd används med 2-D-punkter för att beräkna avstånden från uppmätta
markavstånd på planet och ellipsoiden.
I 2-D-mätningar där en projektion har definierats, mata in ett värde för projekthöjden som approximerar
arbetsområdets höjd. Detta värde behövs för att reducera uppmätta markavstånd till det ellipsoida avståndet
och för att beräkna koordinater.
Om Du redigerar projekthöjden (eller annan lokal parameter) efter inpassning, är inpassningen ogiltig och
måste göras om.

Ingen Projektion / Inget Datum
För att välja ett koordinatsystem med en odefinerad projektion och odefinerat datum när Du skapar ett jobb:
1. Tryck Koord.sys-knappen och välj Ingen projektion / inget datum.
2. Sätt Koordinater- fältet till Mark , och mata in ett värde (medelhöjd på arbetsområdet) i
Projekthöjds- fältet för att använda markkoordinater efter en lokal inpassning. Alternativt, sätt
Koordinater- fältet till Plan .
3. Välj kryssrutan Använd geoidmodell och välj en geoidmodell för att beräkna en vertikal kalibrering av
Geoid/Lutande plan efter en lokal inpassning.
Tips - Tryck Här för att automatiskt fylla i fältet Projekthöjd genom att använda den aktuella autnoma
höjden som fåtts från GNSS-mottagaren.
Alla punkter som mäts med GNSS visas endast som WGS84-koordinater. Alla punkter som mäts med ett
konventionellt instrument visas med null-(?) koordinater.
Generell Mätning utför en kalibrering som beräknar en Transversal Mercator- projektion samt en
Molodensky treparametrars datumtransformation med de tillhandahållna kontrollpunkterna. Projekthöjden
används för att beräkna en skalfaktor för projektionen så att markkoordinater kan beräknas vid höjden.
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Broadcast RTCM
En nätverks-RTK operatör kan konfigurera ett VRS-nätverk till att sända ut RTCM-meddelanden som
innehåller vissa av koordinatsystemets definitionsparametrar. När sändningsformatet är satt till RTCM RTK,
och meddelandena med datumdefinitioner är utsända med ett VRS-nätverk kan Generell Mätning använda
detta för att få fram datum- och ellipsoiddefinitionen för ett jobb.
När man skapar ett nytt jobb med Broadcast RTCM välj Broadcast RTCM från skärmen Välj koordinatsystem
tilsammans med lämpliga projektionsparametrar.
Som visas nedan stöder Generell Mätning en delmängd av RTCM:s transformationsparametrar:
Transformationsmeddelande
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

Information
Helmert/Förkortad Molodenski (Kontroll)
Molodenski-Badekas Transformation (Kontroll)
Residuala planvärden för ellipsoiddatumförskjutning
Plana planresidualer
Projektion
Lamberts koniska konforma projektion Parallell 2
Mercator-projektion Skev
Lokal Transformation

Stöds
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Meddelandet för RCTM broadcast måste innehålla antingen kontrollmeddelandet 1021 eller 1022. Detta avgör
vilka andra meddelanden som kommer att finnas. Alla andra meddelanden är valfria.
Planvärden för datumförskjutningar sänds vid fasta tidsintervaller för ett nät som omger området du arbetar i.
Nätets storlek som sänds beror på densiteten av datan för ursprungsnätet. För att utföra transformation på
koordinatsystem måste planfilen som byggs av Generell Mätning innehålla förskjutningsplan som täcker
positionerna för punkterna som ska transformeras. Om du flyttar till en ny plats, sänds en ny uppsättning
planvärden för datumförskjutningar och det kan uppstå en viss fördröjning innan rätt värden tas emot från
servern för VRS-nätverket.
Meddelandena med sändningstransformationer innehåller en unik identifierare för sändningsparametrarna.
Om sändningsparametrarna ändras, ändra identifieraren och Generell Mätning skapar en ny planfil för att
lagra de nya datumplanens förskjutningsvärden.
Om transformationen för Broadcast RTCM ändras visar Generell Mätning följande meddelande: Sändningens
koordinatsystem har ändrats. Fortsätta?
• Om man väljer Ja skapar systemen en ny planfil, eller om den existerar, använder en annan planfil
som matchar den nyligen utsända transformationen. Om du ändrar planfiler kan det hända att den nya
planfilen inte täcker samma område som den gamla filen. Detta innebär eventuellt att Generell
Mätning inte kan transformera punkter där det finns "hål" i planfilen.
• Om du väljer Nej går det inte att fortsätta mätningen. Skapa ett nytt jobb och börja om mätningen.
Länka det gamla jobbet om du behöver komma åt data från det.
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Om du kopierar ett jobb som är definierat att använda ett Broadcast RTCM-datum till en annan kontrollenhet
och du inte kopierar planfilen, eller om du raderar planfilen från kontrollenheten kommer inte Generell
Mätning ha rätt planfil för att utföra transformationen och plankoordinater är inte tillgängliga. Motsvarande
händer om kontrollenheten med det kopierade jobbet redan har en planfil, men filen täcker inte arean för det
kopierade jobbet. Det är då inte möjligt att utföra en koordinattransformation.
Noteringar
• När ett jobb i Generell Mätning med broadcast RTCM data exporteras som en DC-fil blir
GNSS-observationer exporterade som planpositioner.
• Ett jobb i Generell Mätning med broadcast RTCM data kan inte importeras till programmet Trimble
Business Center version 2.0 eller tidigare.

SnakeGrid
SnakeGrid är ett koordinatsystem med minimal skalfaktor och höjddistorsion även när projekten sträcker sig
flera hundra mil.
Ett jobb som använder ett koordinatsystem för SnakeGrid måste ha en anpassad parameterfil för SnakeGrid.
Dessa filer erhålls genom ett licensavtal från UCL. Varje parameterfil för SnakeGrid är anpassad för ett
specifikt projekt. Se www.SnakeGrid.org för mer information.
Notering - Namnet på parameterfilen för SnakeGrid måste vara SnakeXXXXX.dat. "XXXXX" kan vara vad
du vill.
För att välja en SnakeGrid-projektion:
1. Skapa ett nytt jobb.
2. Från menyn Välj koordinatsystem välj SnakeGrid.
Notering - Optionen SnakeGrid är endast tillgänglig när optionen Avancerad Geoditik är aktiverad.
3. Markera en SnakeGrid-parameterfil.
Parameterfiler för SnakeGrid måste läggas i mappen för Systemfiler under mappen för Trimbledata på
enheten.

Horisontell inpassning
En horisontell inpassning är en minsta-kvadratskalibrering som tillämpas för att minimera skillnaden mellan
omvandlade plankoordinater och lokala passpunkter.
Horisontella och vertikal kalibreringar beräknas om Du utför en inpassning när en projektions- och
datumtransformation definieras.
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Trimble rekommenderar att Du använder minst fyra passpunkter för att beräkna en horisontell och vertikal
inpassning.
Alternativt kan Du knappa in horisontella inpassningsparametrar när Du påbörjar ett nytt jobb.

Vertikal inpassning
Detta är en minsta-kvadratskalibrering som tillämpas för att omvandla (ellipsoida) höjder till höjd. Det
beräknas när Du utför en inpassning. Minst en punkt behövs för att beräkna inpassningen. Om flera punkter
används, kan en kalibrering av det lutande planet beräknas.
Om du har valt en geoidmodell, kan Du välja att endast använda den geoidmodellen, eller att använda
geoidmodellen samt att utföra en inpassning av lutningsplanet. Trimble rekommenderar att Du använder en
geoidmodell för att erhålla noggrannare ortometriska höjder från dina GNSS-mätningar.
Du kan ange typen av vertikal inpassning när Du skapar ett jobb. Ställ in denna parameter när Du väljer
koordinatsystemet. Du kan även mata in parametrarna när Du skapar ett jobb.
För att ändra parametrarna för det aktuella jobbet, välj Jobb / Jobbegenskaper från huvudmenyn, slå på
skärmtangenten för Koord.sys och välj Mata in parametrar / vertikal kalibrering.
Notering - När projektionen är inställd till Endast skalfaktor , finns optionerna för Datumtransformation,
horisontell och Vertikal inpassning ej tillgängliga . Välj en projektion utan Endast skalfaktor för att komma åt
de andra parametrarna.

Koordinatsystem
Innan Du påbörjar en GNSS-mätning, bestäm vilket koordinatsystem som skall användas. Detta avsnitt tar
upp några av de saker man bör överväga när man tar ett sådant beslut.
Val av koordinatsystem för en konventionell mätning
Val av koordinatsystem för en GNSS-mätning
Val av koordinatsystem för en Broadcast RTCM-mätning
GNSS-koordinatsystem
Lokala koordinatsystem
Inpassning
Att använda en planfil
Att använda en geoidmodell

483

Trimble Geoidmodeller - WGS84 jämfört med Lokala Ellipsoider baserade Geoidmodeller
Att arbeta med markkoordinater
Om Du ämnar kombinera konventionella observationer med GNSS-mätningar, läs hela detta ämne. För att
endast utföra konventionella observationer, se Val av koordinatsystem för en konventionell mätning .
Val av koordinatsystem för en konventionell mätning
När Du utför mätningar med konventionell utrustning är det viktigt att Du väljer ett passande
koordinatsystem.
Exempelvis, om ett jobb består av att kombinera GNSS-mätningar med konventionella observationer, välj ett
koordinatsystem som låter dig granska GNSS-observationerna som punkter på ett plan.Detta innebär att Du
måste definiera en projektions- och en datumtransformation. För ytterligare information, se Att skapa ett
jobb.
Notering - Du kan avsluta fältarbetet för en kombinerad mätning utan att definiera en projektions- och
datumtransformation, men Du kommer inte kunna granska GNSS-observationerna som plankoordinater.
Om Du vill kombinera GNSS-mätningar med tvådimensionella konventionella observationer, ange en
projekthöjd för jobbet. För ytterligare information, se Projekthöjd
Om ett jobb skall innehålla endast konventionella observationer, välj ett av följande när Du skapar jobbet:
• Ett typiskt koordinatsystem och typisk zon som ger koordinater för kartläggningsplanet. Exempelvis,
Nationella plankoordinater.
• Endast skalfaktor
I en konventionell mätning, utförs mätningar vid marknivån. Observationerna reduceras till plannivån
för att beräkna koordinaterna för dessa mätningar. Den angivna skalfaktorn appliceras till uppmätta
avstånd för att reducera dem från marken till planet.
Endast skalfaktor- alternativet är användbart för områden som använder en lokal skalfaktor för att
reducera avstånd till planet.
Tips - Om Du inte är säker på vilket koordinatsystem som skall användas, välj Endast skalfaktor- projektion
och mata in en skalfaktor av 1,000.
Val av koordinatsystem för en GNSS-mätning
När Du skapar ett nytt jobb, uppmanar Generell Mätning dig att definiera det koordinatsystem som Du
använder. Du kan välja ett system från biblioteket, mata in parametrar, välja Endast skalfaktor, eller välja
Ingen projektions- och ingen datumtransformation. För ytterligare information, se Att skapa ett jobb.
Det noggrannaste koordinatsystemet består av fyra delar:
• datumtransformation
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• kartprojektion
• horisontell utjämning
• vertikal utjämning
Notering - För att utföra en realtidsmätning i form av lokala plankoordinater, definiera
datumtransformationen och kartprojektionen innan Du påbörjar mätningen.
Tips - I Koordinatsöversikts- fältet, välj Lokalt för att visa lokala geodetiska koordinater. Välj Plan för att
visa plankoordinater.
När WGS84-koordinator omformas till den lokala ellipsoiden via datumtransformation, uppstår lokala
geodetiska koordinater. Lokala geodetiska koordinater omformas till lokala plankoordinater med hjälp av
kartprojektion. Resultatet är X- och Y-koordinater på det lokala planet. Om en horisontell inpassning är
definierad, appliceras denna som nästa steg och efterföljs av den vertikala inpassningen.
Val av koordinatsystem för en Broadcast RTCM-mätning
När du skapar ett nytt jobb uppmanar Generell Mätning dig att definiera det koordinatsystem som används.
Vid mätning med VRS och RTCM-sändningen innehåller parametrar för koordinatsystemet ska man skapa
jobbet med Datumet satt till Broadcast RTCM. För att göra detta välj Broadcast RTCM från skärmen Välj
koordinatsystem och välj därefter lämpligt koordinatsystem från tillgängliga biblioteksdefinitioner.
För att ange en egen specifik projektionsdefinition kan man även använda Skriva in parametrar. När man
skriver in projektionsdefinitionens parametrar säkerställ att Datumtransformationen är satt till Broadcast
RTCM. För att göra detta tryck på knappen Datum trans och välj därefter Broadcast RTCM, innan du sparar
definitionen för koordinatsystemet.
GNSS-koordinatsystem
GNSS-mätningar refereras till 1984 World Geodetic Systems referensellipsoid, känd som WGS84. Dock för
de flesta mätarbetena har WGS84 ringa värde. Det är bättre att visa och lagra resultaten som ett lokal
koordinatsystem. Välj ett koordinatsystem innan Du påbörjar en mätning. Beroende på mätningens krav, kan
Du rapportera resultaten i det nationella koordinatsystemet, ett lokalt koordinatplansystem, eller som lokala
geodetiska koordinater.
När Du har valt ett koordinatsystem, sök igenom dina mätningsarkiv efter horisontella och vertikala
kontrollpunkter i det koordinatsystem som finns inom det område som skall mätas. Du kan använda dessa för
att passa in en GNSS-mätning. För ytterligare information, se Inpassning.
Lokala koordinatsystem
Ett lokalt koordinatsystem omformar helt enkelt mätningar från en krökt yta (jorden) till en platt yta (en karta
eller ett plan). Fyra viktiga element utgör ett lokalt koordinatsystem:
• lokalt datum
• datumtransformation
• kartprojektion
• inpassning (horisontella och vertikala utjämningar)
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Tänk på alla dessa när Du utför mätningar med GNSS.
Lokalt datum
På grund av att en exakt modell av jordens yta inte kan skapas på matematisk väg, har lokala ellipsoider
(matematiska ytor) utvecklats för att bäst representera specifika områden. Dessa ellipsoider nämns ibland som
lokala datum .NAD83, GRS80, och AGD66 är exempel på lokala datum.
Datumtransformation
GNSS är baserad på WGS84-ellipsoiden, vilket till storlek och läge bäst representerar hela jordklotet.
För att mäta in ett lokalt koordinatsystem, måste WGS84 GNSS-lägen först omformas till den lokala
ellipsoiden med hjälp av datumtransformation. Normalt används tre typer av datumtransformation. Alternativt
kan Du välja att inte alls använda transformation.
Datumtransformationerna är följande:
• 3-parameter - Detta förutsätter att det lokala datumets rotationsaxel är parallell med WGS84:s
rotationsaxel. 3-parametertransformationen medför tre enkla översättningar i X, Y, och Z.
3-parameterstransformationen som Generell Mätning använder är en Molodensky transformation,
varför det kan också vara frågan om en ändring i ellipsoid radie och tillplattning.
Notering - Normalt kallas lägen på ett lokalt datum för "lokala geodetiska koordinater". Generell Mätning
förkortar detta till "Lokal"´.
• 7-parameter - Detta är den mest komplexa transformationen. Den tillämpar översättningar och
rotationer i X, Y, och Z, liksom en skalfaktor.
• datumplan - Detta använder en rutindelad datauppsättning av standard datumskift. Via interpolering
ger den ett uppskattat värde för en datumtransformation på vilken som helst punkt på planet.
Noggrannheten av datumplanet är beroende av noggrannheten hos den använda rutindelade
datauppsättningen. För ytterligare information, se Att använda en datumplanfil.
Kartprojektion
Lokala geodetiska koordinater omformas till lokala plankoordinater med hjälp av en kartprojektion (en
matematisk modell). Transversal Mercator och Lambert är exempel på vanliga kartprojektioner.
Notering - Normalt kallas lägen på en kartprojektion för "lokala plankoordinater". Generell Mätning
förkortar detta till "Plan".
Horisontella och vertikala inpassningar
Om de publicerade parametrarna för datumtransformation används, kan det förekomma smärre avvikelser
mellan lokala passpunkts- och GNSS-erhållna koordinater. Dessa avvikelser kan reduceras med hjälp av
mindre kalibreringar. Generell Mätning beräknar dessa kalibreringar när Du använder Inpassningfunktionen. De kallas för horisontella och vertikala inpassningar.
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Inpassning
Inpassning är processen för justeringen av projicerade (plan-) koordinater för att passa det lokala stomnätet.
Du kan mata in en inpassning, eller låta Generell Mätning beräkna den. Du bör beräkna och applicera en
inpassning före:
• utsättning av punkter
• beräkning av offset- eller skärningspunkter
Resten av detta avsnitt beskriver hur man utför en inpassning med hjälp av Generell Mätning. För att mata in
en inpassning, se Att skapa ett jobb.
Inpassningsberäkningar
Använd Generell Mätning för att utföra en inpassning på ett av två sätt. Varje metod leder till beräkningen av
olika komponenter, men helhetsresultatet är detsamma om tillräckligt många tillförlitliga inpassningspunkter
(koordinater i ditt lokala system) används. De två metoderna är:
• Om Du använder publicerade parametrar för datumtransformation och kartprojektionsdetaljer när Du
skapar ett jobb, och om Du tillhandahåller tillräckligt med inpassningspunkter, utför Generell Mätning
en inpassning som beräknar horisontella och vertikala justeringar. Horisontella inpassningspunkter
gör att skalfelsavvikelser i kartprojektionen kan avlägsnas. Vertikala inpassningspunkter gör att
ellipsoida höjder kan omformas till användbara ortometriska höjder.
Tips - Använd alltid publicerade parametrar om de finns.
• Om Du inte känner till parametrarna för kartprojektionen och datumtransformationen när Du skapar
jobbet och definierar det lokala koordinatsystemet, ange Ingen projektion / inget datum .
Ange sedan om plan- eller markkoordinater skall användas efter en kalibrering (inpassning). När
markkoordinater skall användas, måste Du ange projekthöjden. I detta fall, utför Generell Mätning en
kalibrering som beräknar Transversal Mercator-projektionen och en Molodensky 3-parameters
datumtransformation med hjälp av de tillhandahållna inpassningspunkterna. Projekthöjden används
för att beräkna en markskalfaktor för projektionen så att markkoordinater beräknas vid den höjden.
Följande tabell visar resultatet för en inpassning när olika data tillhandahålls.
Projektion
Ja
Ja
Nej
Nej

Datum-transformation
Inpassningsproduktion
Ja
Horisontell och vertikal inpassning
Nej
Datumtransformation, horisontell och vertikal inpassning.
Ja
Transversal Mercator-projektion, horisontell och vertikal inpassning
Transversal Mercator-projektion, ingen datumtransformation,
Nej
horisontell och vertikal inpassning

Lokal kontroll för inpassning
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Trimble rekommenderar att Du observerar och använder minst fyra lokala
kontrollpunkter(inpassningspunkter) för inpassningsberäkning. För bästa resultat bör lokala kontrollpunkter
jämnt fördelas över jobbområdet och även sträcka sig utanför arbetsområdets periferi (vi antar att
kontrollpunkterna är befriade från fel).
Tips - Tillämpa samma principer som Du skulle när Du placerar ut passpunkter för fotogrammetriska jobb.
Se till att de lokala passpunkterna är jämnt fördelade över hela arbetsområdet.
Varför inpassningar behövs
Om Du passar in ett projekt och sedan utför mätningar i realtid, ger Generell Mätning realtidslösningar med
avseende på det lokala koordinatsystemet och dess kontrollpunkter.
Operationer som kräver inpassning
Notering - Utför en inpassning närsomhelst, men avsluta alltid inpassningen innan Du sätter ut några
punkter, eller beräknar offset eller skärningspunkter.
Om inget datum eller ingen projektion definieras, kan Du endast sätta ut linjer och punkter som har
WGS84-koordinater. Azimut och avstånd som visas är i relation till WGS84.
Ange en projektion innan Du sätter ut bågar, vägar, och DTM:er. Generell Mätning förutsätter inte att WGS84
är den lokala ellipsoiden, varför Du måste definiera ett datum.
Utan en datumtransformation kan Du endast starta en RTK-bas med en WGS84-punkt.
För information om hur man utför en inpassning, se Inpassning.
Följande diagram visar ordningen av de utförda beräkningarna när en inpassning beräknas.
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Att kopiera inpassningar
Du kan kopiera en inpassning från ett tidigare jobb om det nya jobbet är fullständigt omgivet av den
ursprungliga inpassningen. Om en del av det nya jobbet ligger utanför det ursprungliga projektområdet,
introducera extra kontrollpunkter för att täcka det okända området. Använd detta som inpassningen för jobbet.
Tips - För att kopiera inpassningen från ett befintligt jobb till ett nytt jobb, se till att det aktuella jobb som
Du vill kopiera har den inpassning som Du önskar i det nya jobbet. Skapa sedan det nya jobbet. Ett nytt jobb
använder grundvärden från det tidigare jobbet. Använd skärmtangenterna på skärmen för Jobbegenskaper för
att ändra grundinställningarna.
Att använda en datumplanfil
En plantransformation för datumet använder interpolering för att uppskatta värdet på datumtransformationen
vid vilken som helst punkt i det område som täcks av datumets planfil. Två rutindelade datumfiler krävs för
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denna interpolering - en datumplansfil för latituden och en för longituden. När Du exporterar ett datumplan
med hjälp av programmet Trimble Geomatics Office, kombineras de två planfiler för datumet som är
förknippade med det aktuella projektet till en enkel fil för använding i programvaran för Generell Mätning.
Notering - Om man använder det kanadensiska datumplanet NTv2 ska man vara medveten om att den data
som ges har den kvalitet som finns i nu-läget. The Department of Natural Resources Canada (NRCan) ger
inga sökerheter, representationer eller garantier för informations korrekthet.
Val av planfil för datum
Gör att av följande för att välja en planfil för ett datum när Du skapar ett jobb:
• Välj ett koordinatsystem från biblioteket som medföljer Generell Mätning. Välj kryssrutan Använd
datumplan i Datumplan- fältet, välj den fil som Du vill använda.
• Mata in koordinatsystemets parametrar. Välj Datumtransformation och ställ in Typ- fältet till
Datumplan. I Datumplan- fältet, välj den fil som Du vill använda.
Notering - Det amerikanska Nationalplanets koordinatsystem från 1927 och Nationalplanets koordinatsystem
från 1983 använder 3-parameters transformationer i Generell Mätning.
För att välja en planfil för datumet som skall användas i det aktuella jobbet:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper - Koord.sys.
2. Gör ett av följande:
♦ Om Skriv in parametrar valts, välj Nästa. Välj Datumtransformation och sätt Typ- fältet till
Datumplan. I Datumplan- fältet. välj den fil som Du vill använda.
♦ Om Välj koordinatsystem är vald, välj Nästa . Välj kryssrutan Använd datumplan . I
Datumplan- fältet, välj den fil som Du vill använda.
Halvhuvudaxeln och tillplattningsvärden för den valda planfilen för datumet visas. Dessa detaljer
skriver över värden som redan tillhandahållits av en specificerad projektion.
Att använda en geoidmodell
Geoiden är en yta av konstant gravitationspotential som approximerar medelhavsytan. En geodimodell eller
geoid planfil (*.ggf) är en tabell över geoida-ellipsoida separationer som används med GNSS-systemets
ellipsoida höjdobservationer för att ge en uppskattning av höjden.
Det geoida-ellipsoida separationsvärdet (N) erhålls från geoidmodellen och subtraheras från den ellipsoida
höjden (H) för en bestämd punkt. Höjden (h) av punkten ovanför medelhavsyta (geoiden) är resultatet. Detta
illustreras i följande diagram.
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Notering - För att erhålla riktiga resultat, måste den ellipsoida höjden (H) vara baserad på
WGS-84-ellipsoiden.
När Du väljer en geoidmodell för vertikal utjämning, tar Generell Mätning de geoida-ellipsoida
separationerna från den valda geoidfilen, och använder dessa för att visa höjder på skärmen.
Fördelen med denna funktion är att Du kan visa höjder utan att behöva kalibrera mot referenshöjder. Detta är
nyttigt när lokal kontroll eller referenshöjder inte finns tillgängliga, eftersom det möjliggör att Du kan arbeta
"på marken" snarare än på ellipsoiden.
Notering - Om Du använder en geoidmodell i ett projekt i Trimble Business Center se till att Du överför den
geoidfil (eller relevanta delar av den) när Du överför jobbet in i Trimble-kontrollenheten.
Att välja en geoidfil
Gör ett av följande för att välja en geoidfil när Du skapar ett jobb:
• Välj ett koordinatsystem från biblioteket som medföljer Generell Mätning. Välj kryssrutan Använd
geoidmodell . I Geoidmodell- fältet, välj den fil som skall användas.
• Knappa in koordinatsystemets parametrar. Väl Vertikal utjämning och ställ Typ- fältet till
Geoidmodell eller Geoid/Lutande plan efter behov. (Välj Geoid/Lutande plan om Du ämnar knappa in
det lutande planets utjämningsparametrar.)
För att välja en geoidfil för det aktuella jobbet:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper - Koord.sys.
2. Gör ett av följande:
♦ Om Skriv in parametrar- skärmen väljs, välj Nästa. Välj Vertikal utjämning och ställ Typfältet till Geoidmodell eller Geoid/Lutande plan efter behov. (Välj Geoid/Lutande plan , om
Du ämnar knappa in det lutande planets utjämningsparametrar.)
♦ Om Välj koordinatsystem- skärmen är vald, välj Nästa. Välj Använd kryssrutan för
geoidmodell. I geoidmodell -fältet, välj den fil som skall användas.
Trimble Geoidmodeller - WGS84 jämfört med Lokala Ellipsoider baserade Geoidmodeller
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Varning - Traditionellt har geoidmodeller baserats på globala WGS-84 och innan Trimble Access System
version 2011,00 behandlades de alltid som geoidmodeller baserade på globala WGS-84 även när de kan ha
varit geoidmodeller baserade på lokala ellipsoider.
Trimbles geoidmodeller tillämpas nu med avseende på den interpolationsmetod som är angiven i geoidfilen
och innebär att både geoidmodeller baserad på den globala WGS-84 och lokala ellipsoider stöds.
För ytterligare information se Trimble Geoidmodeller - WGS84 jämfört med Geoidmodeller baserade på
lokala ellipsoider.
Att arbeta med markkoordinater
Om Du behöver att koordinater skall vara vid marknivå istället för vid projektionsnivå (t.ex. i områden med
hög höjd), använd ett markkoordinatsystem.
När Du väljer ett markkoordinatsystem, är planavstånd lika med markavstånd.
Att sätta upp ett markkoordinatsystem
När Du sätter upp ett markkoordinatsystem i ett jobb med Generell Mätning, applicerar programmet en
markskalfaktor till koordinatsystemets projektionsdefinition.
För att sätta upp ett markkoordinatsystem när Du skapar ett jobb:
1. Definiera koordinatsystemet för jobbet. Gör ett av följande:
♦ Välj Välj från biblioteket- alternativet för att välja ett koordinatsystem från det bibliotek som
medföljer Generell Mätning. Tryck Nästa.
♦ Välj Skriv in parametrar- alternativet för att mata in koordinatsystemets parametrar. Tryck
Nästa och välj Projektion .
2. I Koordinater- fältet, välj ett alternativ för att definiera markskalfaktorn.
Ytterligare fält visas under Koordinater- fältet.
3. Om Du väljer Mark- (inknappad skalfaktor) alternativet, mata in ett värde i Markskalfaktor- fältet.
4. I Projektpositions- gruppen, mata in värden i fälten efter behov. Tryck på Här- knappen för att mata
in den aktuella autonoma position som erhållits av GNSS-mottagaren. Den autonoma positionen
visas i relation till WGS-84.
Projekthöjden används med 2-D punkter för att reducera markavstånd i Cogo-beräkningar. För
ytterligare information, se Projekthöjd. Om Du väljer Mark- (Beräknad skalfaktor) alternativet,
används fälten för att beräkna markskalfaktorn. När fälten är färdiga, visas den beräknade
markskalfaktorn i Markskalfaktor- fältet.
5. För att lägga till offset till koordinaterna, mata in ett värde i Falsk X-offset- och Falsk Y-offsetfältet, efter behov.
Notering - Använd offset för att skilja åt markkoordinater från omodifierade plankoordinater.
För att konfigurera ett markkoordinatsystem för det aktuella jobbet:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Jobbegenskaper - Koord.sys.
2. Gör ett av följande:
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♦ Om Skriv in parametrar- skärmen är vald, tryck Nästa och välj Projektion. Välj ett alternativ
från Koordinater- fältet. Fyll i fälten efter behov.
♦ Om Välj koordinatsystem- skärmen är vald, välj Nästa. Välj ett alternativ från Koordinaterfältet och fyll i fälten efter behov.

Trimble Geoidmodeller - WGS84 jämfört med Geoidmodeller
baserade på lokala ellipsoider
Varning - Geoidmodellerna är traditionellt baserade på globala WGS-84 och före Generell Mätning version
12.47 behandlades alltid som geoidmodeller baserade på globala WGS-84 även när de kan ha varit
geoidmodeller baserade på lokala ellipsoider.
Nu tillämpas Trimble-geoidmodeller beroende på vilken interpolationsmetod som är angiven i geoidfilen.
Detta innebär att både globala WGS-84 och geoidmodeller baserade på lokala ellipsoider stöds.
För att undvika problem på grund av denna förändring bör man överväga:
Notering - Majoriteten av jobben är skapade med koordinatsystem med identitetstransformationer (0,0,0) där
de globala och lokala ellipsoider är samma. Så i dessa fall har den förbättrade geoidmodellen som stöder
modeller baserade på både global- och lokalinterpolering ingen inverkan.
• Alla nordamerikanska geoidmodeller har interpolationsmetoden inställd så att de identifieras som
modeller baserade på lokala ellipsoider trots att de tidigare behandlades som modeller baserade på
global WGS-84. Detta innebär att om du använder definitioner för datumtransformationen som inte
är identitetstransformationer (0,0,0) kommer höjden som fåtts från de nordamerikanska
geoidmodellerna att förändras. Denna skillnad skulle normalt ha korrigerats vid en inpassning och
eftersom geoidmodellen nu interpoleras annorlunda är det viktigt att kalibrera jobb som hör till den
kategori som anges nedan.
• Samtliga inpassningar med de tre följande attributen måste beräknas om för att ge samma resultat:
♦ en vertikal inpassning och
♦ en geoidmodell som inte är byggd på en identitetstransformation (0,0,0) och
♦ en interpoleringsmetod som är baserad på lokala ellipsoider.
• Den befintliga geoidmodellen EGM96 (Global) (ww15mgh.ggf) är uppdaterad för att
interpolationsmetoden ändrats så att den nu indikerar att det är en global WGS-84 modell snarare än
en lokal ellipsoid modell. Uppdatera din geoidmodell att säkerställa att den korrekt interpolerad.
• Den befintliga geoidmodellen OSU91A (Global) (OSU91A.ggf) är uppdaterad för att ändra
interpolationsmetoden så att den nu indikerar att det är en global WGS-84 modell snarare än en lokal
ellipsoid modell. Uppdatera din geoidmodell att säkerställa att den korrekt interpolerad.
• Eftersom koordinatsystemdefinitionerna i Minnesotas och Wisconsins län använder anpassade lokala
ellipsoider går det inte använda de vanliga nordamerikanska geoidmodellerna baserade på lokala
ellipsoider. Därför har man skapat Geoid09 (G09-MN.ggf och G09-WI.ggf) som är de förinställda
geoidmodellerna i de uppdaterade definitionerna för dessa system. Ladda upp dessa nya globala
WGS-84 geoidmodellerna baserade på Geoid09 till alla kontrollenheter som ska använda dessa
koordinatsystemsdefinitioner.
• Alla geoidmodellfiler baserade på Geoid09 som laddas upp till en kontrollenhet ärver samma
interpolationsmetod som geoidmodellen de skapades från. Uppdatera Geoid09-modeller som har
skapats från befintliga geoidmodeller baserade på EGM96 (Global) med modeller baserade på
Geoid09 som skapats med geoidmodeller från det nya EGM96 (Global) som satts till global
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geoidmodell baserad på WGS-84.
Programmet GeoidModelConfig.exe finns på webbsidan för Trimble Geoidfiler
(www.trimble.com/tbc_ts.asp?Nav=Collection-71). Använd detta program för att kontrollera
interpolationsmetoden i en Trimble geoidmodellfil och ändra den vid behov.
Notering - När Trimble Access Installation Manager uppdaterar Trimble Office-produkter (till exempel
Business Center, Trimble Geomatics Office och GPS Pathfinder Office) uppdaterar det också geodetiska
komponenter. Man måste köra Trimble Access Installation Manager på alla kontorsdatorer så att både fältoch kontorsprogramvaror använder samma geodetiska komponenter.

Option (alternativ)-skärmtangenten
Denna skärmtangent visas endast på vissa skärmar. Det låter dig ändra konfigurationen för det utförda arbetet.
Om Du utför ändringar med Optioner- skärmtangenten, gäller dessa endast för den aktuella mätningen eller
beräkningen. Ändringarna påverkar inte den aktuella mätprofilen eller jobbkonfigurationen.
Tillval för att ställa in avstånd
Den beräknade arean ändrar sig alltefter inställningen på Avstånds- displayen. Följande tabell visar hur
avståndsinställningen påverkar den beräknade arean.
Avstånds-inställningar
Beräknad area
Mark
Vid genomsnittlig markhöjd
Ellipsoid
På den ellipsoida ytan
Plan
Direkt från plankoordinater
Alternativ i polygontåg
Använd dessa alternativ för att ange hur en beräkning av polygonmätningen utjämnas.
Fält

Alternativ
Kompass

Utjämningsmetod
Kompass-teodolit

Vad den uträtter
Justerar polygontåget genom att distribuera felen i förhållande till
avståndet mellan polygontågspunkterna.
Justerar polygontåget genom att distribuera felen i förhållande till
polygontågspunkters X- och Y-koordinater

Felfördelning

Vinkelformig

Proportionell mot
avstånd
Jämna proportioner
Inga

Fördelar vinkelfelen bland vinklarna i polygontåget baserade på
summan av de inverterade värdena av avstånden mellan
polygontågspunkterna.
Fördelar vinkelfelet jämnt bland vinklarna i polygontåget.
Fördelar inte vinkelfelet

Höjd
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Proportionell mot
avstånd
Jämna proportioner
Inga

Fördelar höjdfelet i förhållande till avståndet mellan
polygontågspunkterna.
Fördelar höjdfelet jämnt mellan polygontågspunkterna.
Fördelar inte höjdfelet

Notering - Kompass- alternativet är samma som kalibrering viktad med elementlängd..
För information om beräkning och justering av polygontåg, se Polygontåg .
Mät display
Använd Mät display- fältet för att definiera hur observationerna lagras på kontrollenheten. .
Se *Konventionellt instrument - korrektioner -tabellen för en beskrivning av mätningsdisplayoptionerna och
korrektionerna som tillämpades.
Underindelning av Pkter-kod
När Du delar upp en linje eller båge i mindre enheter, skapas ett antal punkter. Använd Underindelning av
pkter-kod för att ange koden som de nya punkterna tilldelas. Välj från namnet eller koden på den linje som
skall delas upp i mindre enheter.

Koordinatvyinställningar
För att ändra Koordinatvy- inställningen (när ett jobb granskas) för en punkt som Du vill granska:
1. När Du granskar databasen, markera punkten och tryck Enter.
2. Tryck Option (alternativ) och ställ in Koordinatvy -fältet efter behov.
Om koordinatvärdet för en punkt är ? , kan en av följande situationer ha uppstått:
• Eventuellt kan punkten ha lagrats som en GNSS-punkt men med Koordinatöversikts- fältet sätt till
Lokalt eller Plan och med datumtransformation och projektion odefinerade. För att rätta till detta,
ändra Koordinatöversikts- inställningen till WGS-84 , definiera en datumtransformation och/eller
projektion, eller passa in jobbet.
• Punkten kan ha lagrats som en punkt av typ Plan (lokal) och med fältet Koordinatvy satt till Plan men
en transformation har inte definierats för att konvertera Plan (lokalt) till ett Plan.
• Eventuellt kan punkten ha lagrats som en polär vektor från en punkt som har raderats. Återställ
punkten för att rätta till detta.
• I en 2-D mätning kan en projektion eventuellt ha definierats utan projekthöjd. Ställ in Projekthöjden
så att den approximerar arbetsområdets höjd.

Projektionsplan
Använd ett projektionsplan för att hantera projektionstyper som inte direkt stöds av Trimble
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koordinatsystemrutiner. En projektionsplanfil lagrar lokala latitud- och longitudvärden som motsvarar
regelbundna X-/Y-lägen. Beroende på konverteringens riktning, interpoleras endera projektion eller lokal
latitud-/longitudpositioner från plandatan för punkter inom rutnätets täckning.
Använd koordinatsystemhanteraren för att generera den definierade projektionsplanfilen (*pjg).
För ytterligare information, hänvisas till Koordinatsystemhantererarens Hjälpavsnitt .
Använd hjälpprogrammet Data Transfer eller programvaran Microsoft ActiveSync för att överföra *.pjg-filen
till kontrollenheten. För ytterligare information, filöverförningshjälpen för Generell Mätning, Data
Transfer-hjälpen eller Microsoft ActiveSync.
För att använda projektionsnätet i Generell Mätning:
1. Från huvudmenyn, välj Jobb / Nytt jobb.
2. Skriv in Jobbnamnet .
3. I Egenskaper -gruppen, tryck Koord sys -knappen.
4. Välj Skriv in parametrar . Tryck Nästa .
5. I dialogrutan för Skriv in parametrar , välj Projektion .
6. I Typ- fältet, välj Projektionsplan från listrutan.
7. I filfältet för Projektionsplan, välj den efterfrågade planfilen.
8. Vid behov, välj kryssrutan för Använd förskjutningsplan .
9. Tryck Acceptera två gånger för att återgå till dialogrutan för Nytt jobb .
10. I dialogrutan för Nytt jobb , tryck Acceptera för att spara det nya jobbet.

Förskjutningsnät
Initialprojektionskoordinater är projektioner som beräknas med hjälp av specificerade projektionsrutiner.
Vissa länder använder förskjutningsplan som de använder för att korrigera dessa koordinater. Normalt
används dessa korrektioner för att anpassa initialkoordinaterna till lokala distorsioner i mätningsramen, varför
de inte kan modelleras genom en enkel transformation. Man kan applicera ett förskjutningsplan till vilken som
helst sorts projektionsdefinition. Koordinatsystem som använder sig av förskjutningsplan inkluderar
Nederländernas RD-zon och Storbritanniens OS riksplan-zonen.
Notering - För närvarande används OS riksplanzonerna som en specifik projektionstyp men kan även
användas som en Transversal mercator-projektion med förskjutningsplan.För ytterligare information, kontakt
din lokala Trimble-återförsäljare.
Använd Koordinatsystemhanteraren för att generera ett förskjutningsplanfil (*.sgf-fil). För ytterligare
information, hänvisas till Hjälpen om Koordinatsystemhanteraren .
Överför deformationsmodellsfilen (*.sgf-filen) till kontrollenheten. Filen lagras i mappen [Systemfiler].
Deformationsmodells- och Geoid-filer är tillgängliga på nätet från:
www.trimble.com/tsc_ts.asp?Nav=Collection-58928.
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För att använda ett förskjutningsplan med en projektionsdefinition:
1. I dialogrutan för Projektionen , välj kryssrutan för Använd projektionsplan .
2. I det visade filfältet för Deformationsmodell, välj den önskade filen från rullgardinsmenyn.
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Databasens sökregler
Sökregler för databasen
Detta ämne förklarar sökreglerna för databasen som är relevanta för databasen för Generell Mätning.
• Dynamisk databas
• Sökregler
♦ ordning i databasen
♦ sökklass
• Undantag till sökrelgerna
• Linkade filer och deras sökregler
• Att hitta bästa punkten i databasen
• Överskrivningsregler
• Lagra en annan ändrar inte bästa punkten
• Att tilldela en punkt en kontrollklass
Notering - Om ditt jobb inte innehåller punkter med samma namn, används inte Sökreglerna.
Dynamisk databas
Generell Mätning inkluderar en dynamisk databas. Denna lagrar nätverk med anslutna vektorer under RTK
samt konventionella mätningar, och gör att lägen för vissa punkter blir beroende av lägen på andra punkter.
Om Du ändrar på koordinaterna på en punkt som har sådana beroende vektorer (t.ex. en instrumentstation, ett
referensobjekt, eller en GPS-basstation), påverkar detta koordinaterna på alla punkter som är beroende av
den.
Notering - Att ändra namnet på en punkt som har beroende vektorer kan påverka punkters koordinater som
är beroende av den punkten. Om du ändrar punktens namn kommer följande att hända:
• andra punkters positioner kan bli null
• om det finns en annan punkt med matchande namn kan den komma att användas för att koordinera de
beroende vektorerna
Generell Mätning använder databasens sökregler för att beräkna koordinaterna för beroende punkter. Dessa är
baserade på de nya koordinaterna för en punkt som de är beroende av. Om koordinaterna för en punkt med
beroende punkter förändras, förändras de beroende punkterna i samma utsträckning
När två punkter med samma namn förekommer, använder programvaran Generell Mätning sökreglerna för att
fastställa bästa punkten.
Sökregler
Generell Mätning tillåter flera punkter med samma punktnamn (punkt ID) att existera i samma jobb:
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För att skilja mellan punkter med samma namn och för att fastställa hur dessa punkter skall användas,
tillämpar Generell Mätning en uppsättning sökregler. När Du frågar efter koordinaterna för en punkt för att
genomföra en funktion eller beräkning, sorterar dessa sökregler databasen i enlighet med:
• ordningen i vilken punktregistreringarna inskrevs i databasen
• den klassificering (sökklassning) som ges till varje punkt
Ordningen i databasen
En databassökning påbörjas vid början av jobbdatabasen och arbetar sig ner till slutet av jobbet
sökande efter en punkt med ett specificerat namn.
Generell Mätning hittar den första förekomsten av en punkt med det namnet. Därefter söker det
genom resten av databasen för punkter med samma namn.
Reglerna som programmet normalt följer är:
♦ Om två eller flera punkter har samma klassning och samma namn, används den första
punkten.
♦ Om två eller flera punkter har samma namn men olika klassningar, används punkten med
högre klassning, även om den inte är den första gången punkten förekommer.
♦ Om två eller flera punkter - en från databasen och en från en bifogad länkad fil - har samma
namn, använder programvaran punkten i jobbdatabasen, oberoende av punktens klassificering
i den länkade filen. För ytterligare information, se Länkade filer och deras sökregler .
Denna regel har ett undantag. Det går att lägga till punkter till en utsättningslista från den
länkade filen genom att använda alternativet Välj från fil. Punkten från den länkade filen
kommer användas även om punkten redan finns i det aktuella jobbet.
Sökklass
Generell Mätning ger de flesta koordinaterna och observationerna en klassificering. Den använder
denna klassificering för att bestämma den relativa betydelsen av punkter och observationer som
lagrats i jobbdatabasen.
Notering - Koordinater har prioritet över en observationer. Om en koordinata och en observation
med samma namn har samma klassificering, används koordinatan oberoende av dess ordning i
databasen.
Koordinatklassningarna är anordnade i en fallande rangordning enligt följande:
♦ Passpunkt - (den högsta klassningen) kan endast inställas när en punkt inmatas eller överförs.
♦ Beräknat medelvärde - ges till planpositioner som lagrats som ett resultat av ett genomsnittlig
lägesberäkning.
♦ Kalibrerad - ges till punkter som justeras i en polygontågberäkning.
♦ Normal - ges till inmatade och kopierade punkter.
♦ Konstruktion - ges till alla punkter som mäter med hjälp av Snabb Fix, vilket typiskt används
i beräkningen av en annan punkt.
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♦ Raderad- ges till punkter som har skrivits över, där den ursprungliga punkten hade samma
(eller lägre) sökklassning som den nya punkten.
Raderade punkter visas inte i punktlistor och de används inte i beräkningar. Dock blir de kvar
i databasen.
Kontrollklass
Passpunktsklassning används framför andra klassningar. Endast Du kan ställa in den. Använd
passpunktsklassning för punkter som Du vill använda framför punkter med samma namn i
samma jobbdatabas. För ytterligare information. se Att tilldela en punkt en kontrollklassning.
Notering - Du kan inte skriva över en kontrollklassningspunkt med en uppmätt punkt, eller
använda en kontrollklassningspunkt i en genomsnittlig lägesberäkning.
Generellt gäller att vid flera observationer med samma namn avgörs den bästa punkten utifrån den
punkt som har högst klassificeringen.
Observationsklasserna sorteras efter fallande ordning enligt följande:
♦ Satsmedeltal (MTA)*, Nu är Normal, Referensobjekt och Utsättning alla samma
klassification.
♦ Konstruktion
♦ Kontroll
♦ Raderad
Raderade mätningar visas inte i punktlistor och används inte i beräkningar. Dock blir de kvar
i databasen.
Om det finns flera observationer med samma namn vilka även har motsvarande klassification (dvs.
normal och referensobjekt är lika) då blir den bästa observationen den som hittas först i databasen.
* Inom en enkel stationsetablering är en Satsmedeltals- (MTA) observation bättre än alla andra
klasser - den behandlas som en motsvarande klassification till andra klassificationer som endast är
listade när observationerna visas i andra stationsetableringar.
Exempel
Om en punkt med namn "1000" matas in som startpunkten vid beräkning av en offset från baslinjen,
söker Generell Mätning efter första förekomst av punkt "1000". Sedan söker det i resten av databasen
efter en punkt med namnet "1000" enligt följande regler:
♦ Om ingen annan punkt med detta namn hittas, använder den namnet den har för att beräkna
offseten.
♦ Om ytterligare en punkt "1000" hittas, jämför programmet de två punkternas klassning. Det
använder punkten "1000" som har den högsta klassningen. Kom ihåg att en
koordinatklassningspunkt (t.ex. inmatad) är högre än en observationsklassningspunkt.
Till exempel, om båda punkter inmatades och en gavs en normal klassificering och den andra
en passpunktsklassificering, skulle Generell Mätning använda den passpunktsklassade
punkten för att beräkna offseten, oberoende av vilken registrering sökningen hittar först. Om
en punkt matades in och en mättes, skulle Generell Mätning använda den som inmatades
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först.
♦ Om punkterna har samma klassning, använder Generell Mätning den första av dessa två.
Till exempel, om båda punkter med namnet "1000" inmatades, och båda gavs en normal
klassificering, skulle den första av dessa användas.
Undantag till sökreglerna
Normala sökregler används inte i följande situationer:
Undantag till sökreglerna för GPS-mätningar:
• I en GPS-kalibrering
Vid inpassning - Inpassningssökningar efter den högst klassade punkten som lagrats som
plankoordinater. Denna planpunkt används som en av ett par inpassningspunkter. Generell Mätning
söker då efter den högsta klassificerade GPS-punkt som lagrats som WGS84.koordinater eller som en
WGS84-vektor. Denna punkt används som GPS-delen i punktparet.
• Vid start av en RTK Rover
När Du startar en rovermätning, om baspunkten för sändningen kallas "BAS001", orsakar valet av
Starta mätning Generell Mätning att söka efter den högst klassificerade GPS- (WGS-84) punkten
med det namnet. Om ingen GPS-punkt existerar med namnet "BAS001", men "BAS001" existerar
med plan- eller lokala koordinater, omvandlar Generell Mätning plan- eller de lokala koordinaterna
för den punkten till en GPS (WGS-84)-punkt. Den använder projektionen, datumtransformationen,
samt aktuell inpassning för att beräkna punkten. Därefter lagras den som "BAS001" med
WGS-84-koordinator och ges en passpunktsklassificering så att de ursprungliga plan- eller lokala
koordinaterna fortfarande används i beräkningar.
Notering - WGS-84-koordinaterna för baspunkten i Generell Mätning databas är de koordinater
från vilka GPS-vektorer beräknas.
Om det inte finns en baspunkt i databasen, är positionen som utsänds av basmottagaren lagrad som en
normal klassningspunkt och används som basens koordinater.
Undantag till sökreglerna för konventionella mätningar:
• C1 eller C2 från en stationsetablering och en MTA från en annan stationsetablering
Om du obervera en punkt med mer än ett cireklläge, kombineras en C1-observation och en
C2-observation för att skapa en MTA-registrering. I denna situation, används MTA:n för att
koordinera punkten.
Dock om det finns en observation till endast en punkt på C1 eller C2 från en tidigare
stationsetablering och en senare stationsetablering (som kunde vara samma station som den första) till
samma punkten skapar en ny MTA, bedöms MTA:n att ha samma klassning som den tidigare C1eller C2-observationen. I denna situation åkallas ordningen i databasregeln, och första punkten i
databasen anses vara bästa punkten.
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• Observationer som koordinarar en punkt är bättre än de som inte gör det
En vinkel- och avståndsobservation som koordinerar punkten är bättre än en Endast
vinkel-observation som inte koordinerar en punkt. Denna regeln gäller även när Endast
vinkel-obervationen ligger tidigare i databasen, och har en högre klassning, t.e.x. en MTA.
Länkade filer och deras sökregler
Kommaseparade (*.csv eller *.txt) filer eller Generell Mätning-(jobb)filer kan länkas till det aktuella Generell
Mätning-jobbet för att komma åt extern data. För ytterligare information, se Länkade filer .
Sökreglerna för Generell Mätning fungerar inte över länkade filer. Punkter i det aktuella jobbet används alltid
framför en punkt med samma namn i den länkade filen, oberoende av klassificeringen.
Till exempel, om punkt 1000 i det aktuella jobbet har lägre klassificering, och punkt 1000 i en länkad jobbfil
har en högre koordinatklassificering, väljer sökreglerna punkten med den lägre klassificeringen framför den
med högre klassificering.
Om båda punkter fanns i det aktuella jobbet, skulle sökreglerna välja den högst klassade punkten.
Notering - Det går att lägga till punkter till en utsättningslista från den länkade filen genom att använda
alternativet Välj från fil. Punkten från den länkade filen kommer användas även om punkten redan finns i det
aktuella jobbet. När det finns en punkt med samma namn i det aktuella jobbet är detta det enda sättet som det
går att sätt ut en punkt från en länkad fil på.
När punkter med samm namn existerar i en enkel CSV-fil, använder programvaran Generell Mätning första
punkten.
När punkter med samma nsamn exsterar i flera CSV-filer, använder progravaran Generell Mätning punkten i
första CSV-filen. Föra tt ändra ordningen på CSV-filerna, slå på flikarna längst upp på filvalsskärmen. Om
du ändrar ordningen på CSV-filerna kan detta ändrar ordningen i vilket filerna väljs..
När du acceptrerar ett CSV-filval och sedan går tillbaka och väljer flera CSV-filer, bifogas alla efterföljande
filer till det ursprungliga valet med hjälp av reglerna. Detta förutsäter att det ursprungliga valet inte ändras.
Trimble rekommenderar att du inte använder flera CSV-filer som innehåller punkter med samma namn.
Att hitta bästa punkt i databasen
För att hitta punkten med högsta klassificering, använd Punkthanteraren . I Punkthanteraren visas alltid
högsta klassificeringspunkten vid första nivån i trädstrukturen. Om det finna fler än en punkt med samma
namn har träsdstrukturen ytterligare en nivå som innehåller alla punktr med samma namn. Punkten med
högsta klassificering visas längst upp följd av de andra punkterna med samma namn i samma ordning som de
observerades.
Dubblettpunkter och överskrivning
Dubblettpunkttoleranser jämför koordinaterna för en punkt som skall lagras med en punkt med samma namn
som redan existerar i databasen. Om koordinaterna finns utanför dubblettpunkttoleranserna som definieras i
mätprofilen, visas dialogrutan för Dubblett punkt utanför toleranser . Välj Skriv över för att lagra den nya
punkten och för att radera alla existerande punkter av samma klassificering eller lägre.
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Av de optioner som visas, är Överskrivning och Medelvärdesbestämma de enda två optionerna som skulle
kunna leda till en att en punkt "befordras" och sålunda för att koordinatorna för bästa punkten skulle ändras.
Notering - Denna varning visas endast om den nya punkten ligger utanför toleransen med den ursprungliga
punkten. Om du har ändrat på toleransvärdena, kan detta meddelande eventuellt inte visas. För ytterligare
information, se Dubblettpunkttolerans
I en konventionell mätning, kombineras observationer från en stationsetablering för samma punkt för att skapa
en MTA-registrering. Du ser inte varningen "dubblettpunkt ligger utanför toleransen".
Om Du lagrar en cirkelläge 2-mätning till en punkt som redan har en cirkelläge 1-mätning, kontrolleras
cirkelläge 2-mätningen för att se om den ligger inom toleransen för cirkelläge 1-mätningen. Därefter lagras
den. För ytterligare information om cirkelläge 1 och cirkelläge 2, se Att mäta en punkt i två cirkellägen.
Varning - Dubblettpunktvarningen kan ge en indikation om Du håller på att skriva över en punkt med
beroende vektorer. Om du fortsätter, skulle koordinaterna på de beroende vektorerna kunna ändras.
Överskrivningsregler
Överskrivning raderar punkter, och medför en ändring i bästa punkten koordinater.
Notering - Raderade punkter stannar kvar i databasen och har en sökklassning som Raderade. För ytterligare
information, se Sökklassning .
Om Överskrivning- optionen inte visas i programvaran Generell Mätning, innebär detta att en överskrvnng
inte skulle leda till ändringar i bästa punkten koordinater.
Generella observations- och koordinatöverskrivningsregler:
♦ Observationer kan skriva över och sålunda radera observationer.
♦ Koordinater kan skiva över och såluna radera koordinater.
♦ Observationer kan inte skriva över koordinater.
♦ Koordinater kan inte skriva över observationer.
Ett undantag till dessa regler är när Rotera, Skala eller Översättning utförs. När en av dessa
transformationer används, raderas de ursprungliga observationerna och ersätts av de översatta
punkterna.
Detta innebär inte att alla observationer kan skriva över alla observationer med samma namn, och att alla
koordinater kan skriva över alla koordinater med samma namn. Sökklass -regler gäller fortfarande.
Vissa exempel
♦ Om Du mäter eller matar in en punkt med ett namn som redan existerar i databasen, kan Du
välja att skriva över den när Du lagrar den nya. Alla tidigare punkter med samma namn, och
med samma eller lägre sökklassning, raderas.
Om en punkt som lagras som en koordinata förekom, skulle överskrivning inte kunna väljas
eftersom en överskrivning av observationer skulle inte ha ändrat bästa punkten.
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♦ Om Du mäter eller matar in en punkt med ett namn som redan existerar i databasen, kan Du
välja att skriva över den när Du lagrar den nya. Alla tidigare punkter som lagrats som
koordinater med samma namn, och med samma eller lägre sökklassning, raderas.
Punkter med samma namn lagras som observationer och påverkas inte.
Lagrar en ennan ändra inte bästa punkten
Om Du mäter eller matar in en punkt med ett namn som redan existerar i databasen, kan Du välja att lagra
båda punkter i databasen, och båda överförs med jobbet. Generell Mätning sökregler garanterar att punkten
med den högsta klassningen används för beräkningar. Om det finns två punkter med samma klassning,
används den första.
Medelvärdestämning skriver över annan medelvärdesbestämning
Om Du mäter en punkt och använder ett namn som redan existerar i det aktuella jobbet, kan Du välja att
beräkna medelvärdet av alla punkter med det namnet. För att lagra observationen och ett beräknat medelvärde
på en plankoordinat, välj Beräkna medelvärde. När en position med beräknat medelvärde med det namnet
redan existerar, kommer det nya beräknade medelvärdet för positionen att skriva över den existerande
positionens beräknade medelvärde. Punkter med beräknade medelvärden har koordinatklassificering.
Koordinater har högre klassificering än observationer, varför positionen med beräknat medelvärde används
framför andra observationer. Du kan även välja att Autoberäkna medelvärdet när punkten ligger inom
toleranserna. För ytterligare information, se Att beräkna medelvärde.
Att tilldela en punkt en passpunktsklassning
Passpunktsklassning är den högsta klassificering som Du kan ge till en punkt. Vilken som helst
högprecisionspunkt som Du använder som en utgångspunkt i ett jobb kan tjänstgöra som en passpunkt.
Om Du anger en passpunktsökklassning när Du matar in en punkts koordinater, kan Du vara säker på att dess
koordinater inte kommer att ändras förrän Du matat in en annan punkt med samma namn och samma
sökklassning (passpunkt) och valt att skriva över den första punkten.
Generell Mätning höjer aldrig uppmätta punkter till passpunktsklassning. Detta beror på att uppmätta punkter
har mätfel och kan ändras eller mätas om under arbetets gång. Om den inmatade punkten, "KONTROLL29"
har passpunktsklassning, skulle Du normalt inte vilja ändra koordinaterna för den punkten. En
passpunktsklassad punkt bibehålls intakt för jobbet.
Generell Mätning kan mäta passpunkter-inmätta passpunkter-men den förser dem inte med någon
passpunktsklassificering därför att, vid inpassningen, den inmätta punkten ofta har samma namn som den
inmatade passpunkten. Detta gör det lättare att sätta upp inpassningen. Det gör det också lättare för dig att
hantera datan, t.ex. om Du vet att alla referenser till punkt "KONTROLL29" på marken är även referenser till
punkt "KONTROLL29" i databasen.
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Appendix A
Beräkningar utförda av programvaran Generell Mätning
Inledning
Denna bilaga beskriver några av de beräkningar som utförts av Generell Mätning.
• Transformationer som appliceras till GNSS-lägen
• Ellipsoida beräkningar
• Konventionella instrumentberäkningar
• Ytberäkningar

Transformationer som appliceras till GNSS-lägen
För RTK-mätning krävs koordinattransformationer så att en uppsättning koordinater (GNSS-lägen) kan
representeras i form av andra (planlägen), eller omvänt.
Tips - För att se ett exempel av omvandlingen av mätningar till plankoordinater med hjälp av programvaran
Generell Mätning, klicka här och välj sedan Kalibrering avsnittet.
Detta avsnitt erbjuder en översikt av hanteringen och applikationen av koordinattransformationerna med hjälp
av programvaran Generell Mätning. Det beskriver hur man använder en datumtransformation och
kartprojektion, samt horisontella och vertikala justeringar.
Med programvaran Generell Mätning, definierar platsens kalibreringsprocess transformationsparametrar som
baseras på en uppsättning punkter. Denna uppsättning punkter koordineras i form av två system.
• WGS-84 latitud, longitud, höjd (LLH) geodetiska koordinater
• Ett lokalt system med projektspecifika x-, y- och z-plankoordianter (NEE).
Följande diagram visar ordningen av de utförda beräkningarna när en kalibrering beräknas.
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Formel som används i flödesdiagrammet ovan finns specificeras nedan.
Att omvandla WGS-84 ECEF till WGS-84 LLH
När GNSS-signaler bearbetas av en mottagare, levereras jord-centrerade-jord-fasta (X, Y, Z) koordinater
som sedan måste omvandlas till mera meningsfulla geodetiska koordinater ( φ , λ , H).
Här φ representerar den geodetiska latituden, λ är longituden, och H är den vinkelräta höjden ovanför
WGS-84-ellipsoiden.
Först definierar vi:
e² = 2f - f²
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där f är avplattningsvärdet för källellipsen och r är halva storaxeln.
Värdena av ECEF-koordinaterna är:
• X = (N + H).cos ( φ ).cos ( λ )
• Y = (N + H).cos ( φ ).sin ( λ )
• Z = [N (1 - e²) + H].sin ( φ )
Det motsatta problemet (det av att imvandla ECEF-koordinater till φ , λ , och H) löses genom att använda ett
iterativt förfarande. Värdena av of e² och N använder nu destinationellipsoidens avplattning och halva
storaxelns värden.

iterera sedan

om 45°S < φ < 45°N

eller om φ > 45°N eller φ < 45°S

Datumtransformation
En datumtransformation ger de nödvändiga parametrarna för att omvandla från ett geodetiskt koordinatsystem
till ett annat.
Programvaran Generell Mätning kan använda en fördefinierad 3- eller 7-parameters datumtransformation.
Den kan även beräkna en 3-parameter datumtransformation om den förses med punkter koordinerade i
WGS-84 och lokal L'L'H'.
X = T + kRX'
där X' är en a matris av 3-D Kartesiska ECEF-koordinater eller Kartasiska lokal koordinater, är T en matris
av översättningsparamtetrar, k är en skalär, och R är en rotationsmatris. I de flesta fall, är X' uppmätt och T, k
och R är användarangivna.
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För att beräkna en 3-parameters datumtransformation, behövs par med WGS-84 LLH och lokala
L'L'H'-koordinater.
I det triviala enpunktfallet, är de tre översättningsparametrarna endast vektorkomponenter till ECEF-vektorn
som förbinder ECEF-paret som härstammar från WGS-84 LLH och det lokala L'L'H'.
I det icke-triviala fallet, är översättningsparametrarna vektorkomponenterna av medelvärdesvektorn. Detta
representeras som:
AX + W = 0
där lösningen

och

där Xn är det värde på ECEF-koordinaten som härstammar från den lokala L'L'H' av den n:te 3-D punken på
listan, och X'n är X-värdet av ECEF-koordinaten som härstammar från WGS-84 LLH av den the n:te 3-D
punkten och

kallas is Molodensky-matrisen.
För ytterligare information, konsultera GPS Satellite Surveying av A. Leick (John Wiley & Sons, 1995).
Kartprojektion
En kartprojektion definierar förhållandet mellan den lokala ellipsiodytan (L´L´H) och ett plan. Normalt
baseras kartprojektioner på en lokal konformisk mappingmodell.
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För ytterligare information om kartprojektioner, konsultera Map Projections--A Working Manual av J.P.
Snyder (U.S. Geological Survey Professional Paper 1295, U.S. Government Printing Office, Washington,
1987).
För nästan samtliga projektionstyper som används i programvaran, är höjdkomponenten av en projicerad
komponent just den höjd över eller under datumet för den punkten. Dock för en planprojektion, innehåller
definitionen en ellipsoidal höjd och en projicerad ythöjd vid ursprungspunkten.
Horisontell utjämning
Det kan vara nödvändigt att minimera avvikelsen mellan lokalt fasta kontrollkoordinater (NE kontroll) och
projicerade plankoordinater (N'E'). Den horisontella utjämningen löser parameteröversättningar i nord och öst
( ∆ N, ∆ E), en rotation φ och en skalfaktor k som använder två olika uppsättnignar plankoordinater-- en
omvandlad från mätningar i fältet, och den andra från en kontrollista. Där programvaran Generell Mätning
genererar dess egna 3-parameters datumtranformation, är det nödvändigt att sörja för skalning och rotation.
Detta utförs genom horisontell utjämning.
Följande diagram visar transformationen mellan två koordinatsystem.

Koordinatsystem för horisontell utjämning
Programvaran Generell Mätning minimerar avvikelsen mellan lokala NE kontroll- och NE-värden som
härstammar från användningen GNSS-observationer samt en datumtransformation och en kartprojektion. Det
gör detta genom att utför en plan horisontell utjämning med minsta kvadratmetoden utan viktning.
I det triviala enpunktsfallet, är översättningsparametrarna just de nordliga och östliga komponenterna på
vektorn mellan de två koordinerade värdena. Skalfaktorn är ett och rotationsvärdet är noll.
För två eller flera punkter, använder berkäkningen av horisontell utjämning en enkel 4-parameters
transformation. Denna löser för två översättningar ( ∆ N, ∆ E), en rotation ( φ ), och en skalfaktor (k) mellan
koordinatpar.
Geometrin mellan de två koordinatsystemen leder till två transformationsekavationer.
• N' = aN + bE + ∆ N
• E' = -bN + aE + ∆ E
där a = k cos φ och b = k sin φ används för att förenkla representationen av matrisen, och ∆ N och ∆ E
representerar förändringarna av X- och Y-axlarna i N' och E'-systemetet.
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Gemensamma punkter i båda koordinatsystem används i en minsta kvadratutjämning för att lösa de fyra
okända parametrarna (a, b, ∆ E, and ∆ N).
När uppskattningar av a och b har fastställts, beräknas rotationen och skalan mellan de två systemem genom:
och
För yttterligare informatioin om horisontell utjämning, konsultera Observations and Least Squares av E.
Mikhail (John Wiley & Sons, 1982).
Vertikal utjämning
Programvaran Generell Mätning bestämmer en vertikal utjämning med hjälp av minsta kvadratmetoderna utan
viktning. Denna utjämning kräver uppmätta WGS-84-höjder och kontrollhöjder.
I det triviala enpunktsfallet, består utjämningen av endast in konstant höjdförändring. för två eller flera
punkter, beräknas även en lutning i x och y.
Det lutade planets parametrar fastställs genom att lösa matrisekvationen.
AX = B
där lösningen

komponenterna bestående av konstant höjdförändring och lutning i y- och x-led (när det gäller förändring
per avståndsenhet i y- och x-led) och den givna matrisen.

där En Nn är koordinaterna till den n:te punkt som den härstammar från WGS-84-datauppsättningen..
Y 1 X 1 är utjämningens ursprungpunktskoordinater (Ursprungspunkten kan vara vilken som helst av
n-punkterna).

där H'n - Hn är skillnaden mellan det inmatade värdet för den n_te punkten och det värde som härstammar
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från WGS-84-datauppsättningen.
Markskalfaktor
I programvaran Generell Mätning, kan man definiera en Projekthöjd w när ett Ingen projektion-/Inget
datum- jobb skapas. Projekthöjden används efter att en arbetsplatskalibrering utförs för att beräkna en
skalfaktor för projektionen, så att markkoordinaterna beräknas vid höjden.
Projektionens skalfaktor beräknas enligt följande:

och

där:
SF
R
h
a
e²
φ

projektionens skalfaktor
ellipsoidal radie
medelhöjd (referenshöjd)
semimajor axis
excentricitet²
projektionens ursprungslatitud

Geoidmodell
Programvaran Generell Mätning kan använda en geoidmodell för att ge ortometriska höjder från uppmätta (av
GNSS) WGS-84-höjder.
Geoidmodell är ett av alternativen i Vertikal utjämning -fältet. (De andra alternativen i detta fält är Ingen
utjämning, Lutande plan, Geoidmodell/Lutande plan. )
Om du väljer Geoidmodell och inte uför en kalibrering i fältet, föreställer de höjdvärden som visas av
programvaran Generell Mätning den outjämnade höjden ovanför den den definierade geoiden som använder
relationen.
hgeoid = H - N
där:
hgeoid den outjämnade höjden ovanför geioden
H
den uppmätta GNSS-höjden ovanför ellipsoiden
N
ellipsoidal geiodseparation, framtagen från en geoidmdell
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Om du väljer Geoidmodell och utför sdean en kalibrering i fältet, beräknar programvaran Generell Mätning
kalibreringsparametrarna med hjälp av hkontroll och hgeoid som indata, så att geoidmodellen lutas för att
passa de lokala kontrollhöjder. Metoden med vertikal utjämning blir Geoid/Lutande plan.

Ellipsoidberäkningar
Mark och ellipsoidavstånd i programvaran Generell Mätning beräknas parallellt med ellipsoiden.
Ekvationerna som används för dessa beräkningar baseras på Robbins formler för ellipsoid geometri. Dessa
formler (av Dr A.R. Robbins) finns i Empire Survey Review No. 125, 1962. De har en precision som är bättre
än 20 mm över ett avstånd på 1 500 km. Felen kan uppgå till 16 meter vid 4 500 km och mer än 2 000 m vid 9
000 km.

Konventionella instrumentberäkningar
Följande diagram sätter etikett på de observationer och korrektioner som används när du använder
programvaran Generell Mätning tillsammans med ett konventionellt instrument.
Notering - Mellankorrektioner visas inte i diagrammet. De omslutas av hakparentes i följande tabell.

Korrektionsvariabler som används i konventionella instrumentberäkningar
Där:

VA

2

[VA 3 ]
VA 4
SD R
[SD 1 ]
[SD 2 ]
SD 3
HD 1
VD 1

Vertikalvinkel från konventionellt instrument.
Programvaran Generell Mätning förutsätter att det konventionella instrumentet använder
korrektioner för kollimation och lutning.
Vertikalvinkel korrigerad för krökning och refraktion.
Vertikalvinkel korrigerad för krökning och refraktion, instrument- och prismahöjder
Lutande längd från EDM
Lutande längd korrigerad för prismakonstant (PC)
Lutande längd korrigerad för prismakonstant och PPM
Lutande längd korrigerad för prismakonstant, PPM, instrument- och prsimahöjder
Horisontallängd mellan instrument och prismapunkt
Vertikallängd mellan instrument och prismapunkt
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H I
H T
PC

Instrumenthöjd
Prismahöjd
Prismakonstant

Korrektion av prismakonstant
Prismakonstanten som används för alla Lutande längd. Normalt är den negativ, men den kan vara positiv
SD

1

= SD

R

+ PC

där:
SD
SD
PC

R
1

uppmätt (rå) Lutande längd
resulterande Lutande längd
prismakonstant

PPM-korrektion
PPM (delar per miljon delar)-korrektion används för Lutande längd efter att den korrigerats för
prismakonstanten (se ovan). PPM är beroende av tryck och temperatur

där:
P
lufttryck i millibar
T
temperatur i °C
J &N konstanter levererade av EDM-tillverkaren
Följande tabell ger en lista av några tillverkare av konventionella instrument, och J- (RefractiveIndex) och
N-(CarrierWavelength) -konstanter som programvaran Generell Mätning använder för att beräkna
PPM-korrektionen for de instrumenten.
PPM-konstanter för konventionella instrument
Tillverkare av
konventionella instrument
Trimble VX/S/M Series
Trimble 5600
Trimble 3300/3600
Trimble TTS300/500
Sokkia SET
Topcon
Geotronics 400/600

J-konstant

N-konstant

från instrument
274.41
278.77
270.0
279.0
279.7
275.0

från instrument
79.39
80.653
79.167
79.400
79.600
79.550
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Leica
Zeiss Elta2/Elta3/Elta4
Zeiss Elta C
Pentax
Nikon

282.0
255.0
281.8
279.0
275.0

79.400
79.100
79.391
79.400
79.5065

Notering - Trimble VX/S/M-serieinstrumentets J- och N-konstanter som avläsas från instrumentet kan
granskas i en exporterad JobXML-fil.
Notering - J-konstantvärdet är instrumentets refraktiva index. N-konstantvärdet används med
tryckmätningar i millibar. I .dc-filen omvandlas värdet till ett värde som kan användas med tryckmätningar i
mmHg.
Korrektion av krökning och refraktion
Korrektion av krökning och refraktion används för vertikalvinklar i enlighet med den inställda
refraktionskoefficienten.

där:
KOnAv
ROnAv
k
R
SD 1
VA 2
VA 3

om optionen Korrigering böjning är markerad är dess värde 1, annars är det 0
om optionen Korrigering Refraktion är markerad är dess värde 1, annars är det 0
jordrefraktionskoefficienten angiven i fältet Rekraktions konst- på skärmen Korrektioner.
approximativ sfäroid radie = 6378137m. (WGS-84 halva storaxel)
Lutande längd, från ekvation - Korrektion av prismakonstant
vertikalvinkel, från instrument
korrigerad vertikalvinkel

Minskning av instrument- och prismahöjd
Den korrigerade vertikalvinkeln (VA

4

) från instrumentet till prismat är:

där:
H
H

I
T

instrumenthöjd
prismahöjd
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SD

2

VA

3

VA

4

Lutande längd
vertikalvinkel, från ekvation - Korrektion av krökning och
refraktion
korigerad vertikalvinkel

Lutande längd frän källpunkten till prismapunkten (LL

3

) anges av följande:

(Punkt-till-punkt Lutande längd)
Cirkelläge 1/Cirkelläge 2 Bestämning
Detta avsnitt beskriver hur programvaran Generell Mätning minskar Cirkelläge 2-avläsningar till Cirkelläge
1-avläsningar för att utföra beräkningar. Detta utförs automatiskt.
Den observade råvertikalvinkeln används för att bestämma om en observation är i Cirkelläge 1 eller
Cikrelläge 2.
• Om vertikalvinkeln inte förekommer, antas observationen vara i Cirkelläge 1.
• Om vertikalvinkeln ligger inom intervallet 0° till 180°, är observationen i Cirkelläge 1.
• Om vertikalvinkeln ligger inom intervallet 180°-360°, är observationen i Cirkelläge 2.
Orienteringskorrektion
För att orientera cirkelavläsningar så att de blir bäringar, används en orienteringskorrektion.
Orienteringskorrektionen utgör skillnaden mellan referensobjektets cirkelavläsning och referensobjektets
bäring. Denna terma används för alla de andra observationerna (cirkelavläsningar) vid en station.
Formeln är:
(Orienteringskorrektion)
där:
Az x
HA x
Az B
HA B

bäring till valfri punkt X
horisontell observation till valfri punkt X
verklig referensobjektsbäring (`referensbäring')
observerat referensobjekts cirkelavläsning

Lutningsminskning
De horisontella och vertikala komponenterna för en observation (HL
vertikalvinkeln och Lutande längd genom:

1

och VL

1

) tas fram från
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där:
HD 1
VD 1
VA 4
SD 3

horisontell längd
vertikal längd
bäringsvinkel
Lutande längd

Koordinatberäkning
En prismapunkts koordinater beräknas från observationer samt koordinaterna av den instrumentpunkt som
använder:

där:
N

1

,E

1

,Z

1

N

2

,E

2

,Z

2

HD
VD
Az

1
1
1

Instrumentpunktens X-, Yoch Z-värden
Prismapunktens X-, Y- och
Z-värden
horisontell längd
vertikallängd
från ekvation Oreitneringskorrektion.

Beräkningar av medelvärdet av vridningsvinkeln
När programvaran beräknar medelvärdet av vridningsvinkeln och medelavståndet till en punkt, beräknar den
även medelfel enligt följande:
För vinklarna används medelfelet av medelvärdet av en uppsättning mätningsformler:

För längder, används medelfelet av en uppsättning mätningsformler:

Beräkning av fri station
Beräkningen av fri station är en beräkning med minsta kvadratmetoden som använder all tillgänglig data.
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Observationer till samma punkt på olika cirkellägen behandlas som separata observationer. Dock är resultaten
samma som dem man får från användningen av medelvärdesbestämda observationer.
Förbättringarna ges för varje punkt , inte varje observation.
Formeln som används för medelfel är enligt följande:

Beräkning av polygontåg
Detta avsnitt visar de formler som programvaran använder när den beräknar ett polygontåg.
Utjämning viktad vid elementlängd
Utjämningen som viktas vid elementlängd distribuerar felet i förhållande till polygongtågslinjerns längd.
Formlerna är enlight följande:
X-utjämning

x Nordligt vinkelsummefel

där:
D horisontell längd
summa horisontella längder i polygontåget
Y-utjämning

x Östligt vinkelsummefel

där:
D horisontell längd
summa horisontella längder i polygontåget
Utjämning viktad med dx och dy
Utjämningen viktad med dx och dy fördelar felet i förhållande till varje polygongtågspunkts x- och y-värde.
X-utjämning

x Nordlligt vinkelsummefel

där:
texthär
text här
Y-utjämning

ändring i x-värde for polygontågslinjen
summa ändringar in x-värden för samtliga polygongtågslinjer
x Östligt vinkelsummefel
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där:
text här
text här

ändring i y-värde för polygontågslinjen
summa ändringar i y-värden för samtliga polygontågslinjer

Vinkelutjämningar
Det finns tre alternativ för fördelningen av vinkelfel i ett polygontåg.
• Proportionellt i förhållande till längden fördelas felet bland de vinklar som baseras på summan av de
inverterade värden av framåtriktade och bakåttiktade polygontågslängder för varje punkt. Formeln
som används är enligt följande:

där:
A
A

a
m

Vinkeljutjämning
Vinkelsummefel

• Jämna proportioner--felet fördelas jämnt bland vinklarna i polygontåget
• Inget--felet fördelas inte.
Höjdutjämningar
Det finns tre alternativ för fördelningen av höjdfelet i ett polygontåg
• Proportionellt mot längd--felet fördelas i förhållande till längden av polygongtågslinjen till punkten
• Jämna proportioner--felet fördelas jämnt bland polygongtågslinjerna
• Inget--felet fördelas inte.

Standardfel registrerade med konventionella observationer
Varje konventionell observation som registreras i jobbfilen har standardfel associerade med den.
Standardfelen som registreras med observationerna bestäms enligt följande:
• För en enkel observation till en punkt (t.ex. Mät detaljpunkt) är standardfelvärden som tilldelas
observationen standardfelvärden för instrumentet (apriorevärden). Detta beror på att det inte finns
något annat som standardfelen kan fastställas från.
♦ Om ett avstånd inte når instruments angivna noggrannhet (oftast beroende på ett ostabilt mål)
sparar Generell Mätning den uppnådda standardavvikelsen för mätningen. När detta inträffar
fås meddelandet att instrumentets standardavvikelse för avstånd uppnåddes inte för denna
observation.
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• För beräknade "observationer" t.ex. med metoderna Dubbelprismaoffset, Längdoffset, Cirkulärt
objekt och Fjärrobjekt registreras standardfelet som null.

Ytberäkningar
Planytor
När fältet Avstånd är satt till Plan är den beräknade ytan vid havsnivå och är beräknad genom att använd
plankoordinater.
Höjd är inte använt i beräkningen.
Ellipsoidytor
När fältet Avstånd är satt till Ellipsiod är markytan beräknad genom att multiplicera planytan med
projektionens skalfaktor (vid ytans centroid) upphöjt i två.
Markytor
När fältet Avstånd är satt till Mark är markytan beräknad genom att multiplicera planytan med den
kombinerade skalfaktorn (vid ytans centroid) upphöjt i två.
Den kombinerade skalfaktorn (vid ytans centroid) är skalfaktorn för punkten multiplicerad med havsnivåns
faktor
där punktens skalfaktor är beräknad för ytans centroid baserad på den aktuella projektionsdefinitionen och
faktorn för havsnivån är:

Markytan är:
×

där:

GA Planyta
PSF Punktens skalfaktor
N
antalet element vid höjder
medelhöjd
R
ellipsoidradie
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Ordlista
Ordlista
Detta ämne förklarar några av de termer som används i denna Hjälp.

almanacka

Autolock
automatiserade satser
autonom positionering
Azimut

basstation

baud
byt cirkelläge
C/A (Grovföljning)-kod
Cirkelläge 1 (C1)
Cirkelläge 2 (C2)
CMR

datameddelande
datum

Data, översända av en GNSS-satellit, som inkluderar information om alla
satelliters banor, klockkorrektion, samt atmosfäriska
fördröjningsparametrar. Almanackan underlättar snabb SV-följning.
Informationen om banan utgör en delmängd av efemeriddatan med
reducerad precision.
Förmågan att låsa på och tracka ett prisma.
Metoden för att automatiskt mäta flera observationer till observerade
punkter.
Den minst noggranna positioneringsbestämning som en GNSS-mottagare
kan producera. Positioneringsfixet beräknas av endast en mottagare på
basis av endast satellitdata.
Horisontell riktning i relation till ett definierat koordinatsystem.
I en GNSS-mätning, observerar och beräknar Du baslinjerna (den ena
mottagarens position i förhållande till den andras). Basstationen fungerar
som det läge från vilket alla okända lägen härstammar. En basstation
består av en antenn och mottagare uppställda på en känd plats speciellt för
att insamla data som skall användas i differentiellt korrigerande
rover-filer.
En enhet för dataöverföring (från en binär digitalanordning till en annan
sådan) som används för beskrivning av seriella kommunikationer, normalt
en bit per sekund.
Vrider ett servoinstrument från cirkelläge 1:s observationsyta till cirkelläge
2.
Ett pseudoslumpljud (PRN)-kod som modulerats på en L1-signal. Denna
kod hjälper mottagaren att beräkna avståndet från en satellit.
Observationsläget för ett instrument där den vertikala cirkeln normalt finns
på teleskopets vänstra sida.
Observationsläget för ett instrument där den vertikala cirkeln normalt finns
på teleskopets högra sida.
Compact Measurement Record. Ett satellitmätningsmeddelande som sänds
från basmottagaren och används vid RTK-mätningar för att beräkna en
noggrann baslinjevektor från basen till rovern.
Ett meddelande, inkluderande en GNSS-signal, som lämnar en rapport om
läget och tillståndet hos satelliterna såväl korrektion av klockan. Det
inkluderar såväl information om tillståndet av andra satelliter som om
deras approximativa lägen.
Se geodetiskt datum.
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Differential mätning i realtid

Differentiell positionering
Direktreflex (DR)

DOP (Precisionsutspädning)

Doppler-förskjutning
DTM

dubbelfrekvens

ECEF
(Jordcentrerad-jordfixerad)
efemerid
efterbearbetad kinematisk
mätning
efterbehandling
EGNOS

elevationsgräns
ellipsoid
Endast h.vinkel

En sorts GNSS-mätning. En differential mätning i realtid använder
differentialkorrektioner utsända från en markbaserad mottagare eller från
SBAS- eller OmniSTAR-satelliter för att uppnå en noggrannhet på
centimeternivå.
Noggrann mätning av det relativa läget av två mottagare som samtidigt
följer samma satelliter.
EDM-typen som kan mäta fram till icke-reflektiva mål.
Indikerar GNSS-positionens kvalitet. DOP tar hänsyn till positionen för
varje satellit relativt de andra satelliterna i konstellationen, samt deras
geometri i förhållande till GNSS-mottagaren. Ett lågt DOP-värde
indikerar en högre sannolikhet för noggrannhet. Standard DOP:er för
GNSS-applikationer är:
- PDOP - Position (tre koordinater)
GDOP - Geometrisk (tre koordinater och höjd)
- RDOP - Relativ (position, medelvärde över tid)
- HDOP - Horisontell (två horisontella koordinater)
- VDOP - Vertikal (endast höjd)
TDOP - Tid (endast klockoffset).
Den synbara förändringen i frekvens för en signal föranledd av
satelliternas och mottagarens relativa rörelse.
Digitalterrängmodell. En elektronisk representation av terrängen i tre
dimensioner.
En GNSS-mottagare som använder båda L1 och L2-signaler fråm
GNSS-satelliter. En dubbelfrekvensmottagare kan beräkna
positionsbestämningar över längre avstånd och under ogynsammare
förhållanden därför att den kompenserar för jonsfäriska fördröjningar.
Ett kartesiskt koordinatsystem som används av WGS-84-referensramen. I
detta koordinatsystem, är systemets center vid jordens tyngdpunkt.
Z-axeln sammanfaller med jordens medelrotationsaxel och x-axeln passer
igenom 0° N och 0° Ö. Y-axeln är vinkelrätt mot x- och z-axelns plan.
De aktuella prognoser för satellitpositionerna, överförda i
datameddelandet.
En sorts GNSS-mätning. Efterbearbetade kinematiska mätningar lagrar
råa stop-and-go och kontinuerliga observationer. Den data som samlas in
efterbehandlas för att uppnå noggrannhet på centimeternivå.
Att bearbeta satellitdata på en dator efter att de har samlats in.
European Global Navigation Overlay Service. Ett satellit-baserat
hjälpsystem (SBAS) som ger en FTA-baserad(kostnadsfri) differentiell
korrektionstjänst för GNSS.
Vinkel under vilken Trimble rekommenderar att Du inte trackar satelliter.
Normalt ställs denna till 10 grader för att undvika interferens från
byggnader och träd såväl som flervägssignalfel vid marknivån.
En matematisk modell av jorden som skapas genom att rotera en ellips runt
dess mindre axel.
Mätning av horisontell vinkel.
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Endast vinklar
Enkel avst. offset
Enkelfrekvens

epok

excentriskt objekt

FastStatic mätning

fixlösning
flervägssignal
flytlösning
fotor-rover

Fotostation
fri station
GAGAN

Galileo

GDOP
GENIO
geodetiskt datum

Mätning av horisontella och vertikala vinklar.
Mätning av horisontella och vertikala vinklar och avstånd och en lutande
längd, plus extra offsetavstånd till positionsskymda punkter.
En sorts mottagare som endast använder L1 GNSS-signalen. Det
förekommer ingen kompensation för jonofäriska påverkningar.
Mätningsintervallet för en GNSS-mottagare. Epoken varierar enligt
mätningstypen: - för mätningar i realtid sätts det till en sekund - för
efterbehandlade mätningar kan det sättas till en hastighet av mellan en
sekund och en minut.
Mätning av horisontella och vertikala vinklar och en lutande längd till ett
radiellt objekts yta (t.ex. en lyktstolpe). Ytterligare en horisontell vinkel
observeras vid objektets kant för att beräkna radien och sålunda läget på
objektets centrum.
En sorts GNSS-mätning. En FastStatic-mätning är en efterbearbetad
mätning som använder ockupationstider upp till 20 minuter för att samla in
rå GNSS-data. Denna efterbehandlas för att uppnå noggrannhet på
centermeternivå.
Indikerar att heltalscyklerna har lösts och att en mätning har initierats.
Detta är den noggrannaste lösningstypen.
Interferens, liknande spökbilder på en TV-skärm.
Flervägssignalstörningar uppträder när GNSS-signaler korsar olika banor
innan de når fram till antennen.
Indikerar att heltalscyklerna inte lösts och att mätningen inte initierats.
En rörlig enhet som har en kamera för fotografering. Den kan innehålla en
GNSS-mottagare eller anslutas till en GNSS-mottagare eller sättas fast på
ett prisma för att registrera positionen när bilden tas.
En fotostation skapas varje gång man tar en bild eller en serie bilder med
foto-rovern. En fotostation definierar en punkt och inkluderar
koordinatinformation, bild(er), och eventuella data över sensorvärden.
Processen för att bestämma positionen för en stationspunkt genom att mäta
mot två eller flera kända punkter.
GPS Aided Geo Augmented Navigation. Ett reginalt satellitbaserat
hjälpsystem (SBAS) som utvecklas i Indien.
Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem (GNSS) som utvecklas på
uppdrag av Europeiska unionen (EU) och Europeiska rymdorganisationen
(ESA). Galileo är alternativt och ett kompletterande GNSS till det
amerikanska Global Positioning System GPS, det ryska GLONASS och
det japanska Quasi-Zenith Satellite QZSS.
Geometrisk precisionsutspädning. Relationen mellan fel i användarens
position och tid, samt fel i satellitavstånd. Se även DOP .
GENerisk ingång/utgångsfil som exporteras av ett antal
vägutformningsprogrampaket som definierar en väg som en serie
väglinjer. Se även väglinje. I
En matematisk modell utvecklad för att passa in i en del av, eller hela
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geoid
given kod
givet punktnamn
GLONASS

GNSS
GNSS-mätning
GPS
GPS-tid

Grannskaps-kalibrering

H. vinkeloffset
HDOP
Helmertkalibrering

heltalscykel

high dynamic range (HDR)
horisontell cirkel
höjd
instrumenthöjd
instrumentpunkt
Integrerad mätning

geoiden (den fysiska jordytan).
Ytan på gravitationsekvipotentialen som nära approximerar
medelhavsytan.
Kodnamnet som ges till den givna punkten.
Namnet som ges till den givna punkten.
GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS) är ett
satellitpositioneringssystem (GNSS) som drivs av Ryssland. GLONASS är
alternativt och ett kompletterande GNSS till GPS, Galileo och QZSS.
Global Navigation Satellite System (GNSS). Detta är den allmänna termen
för ett världstäckande satellitnavigeringssystem som ger geospatial
positionering.
I en GNSS-mätning är kontrollenheten ansluten till en GNSS-mottagare.
Globalt positioneringssystem. Baserad på en konstellation av 24
operationella satelliter som kretsar runt jorden vid hög höjd.
En tidsmätning som används av NAVSTAR GPS-systemet.
En koordinatkalibrering som används för varje stationsetablering. Under
stationsetablering, beräknas förbättringar för varje observerad passpunkt.
De beräknade avstånden från varje ny punkt till passpunkterna som
används vid stationsetableringen används för att fastställa
koordinatkalibreringen som skall appliceras på den nya punkten.
Grannskapskalibreringen kan endast användas under Stationsetablering
plus samt stationsetableringar för Fri station. Med dessa etableringstyper
kan Du utföra observationer till ett flertal passpunkter.
Mätning av vertikal vinkel och lutande längd. Därefter mäts den
horisontells vinkeln separat, normalt till en skymd punkt.
Horisontell precisonsutspädning. Se även DOP .
Helmert-kalibreringen ger en alternativ metod för att beräkna en fri
stationsetablering. Helmert-kalibreringen är i huvudsak samma
kalibrering som används för att beräkna en horisontell kalibrering i en
GNSS-kalibrering.
Heltalet cykler i en bärvågsfas' pseudoavstånd mellan GNSS-satelliten
och GNSS-mottagaren.
När HDR är aktiverat tas en serie fotografier, alla med olika exponeringar
varje gång kameraknappen trycks. Under HDR-bildbehandling integreras
bilderna till ett fotografi som har bättre färgtonsintervall vilket ger större
detaljrikedom än någon av de individuella bilderna.
Graderad eller digital skiva från vilken den horisontella vinkeln mäts.
Höjd ovanför medelhavsyta. Vertikalt avstånd ovanför geoiden.
Instrumenthöjden ovanför instrumentpunkten.
Punkt som upptas av instrumentet.
I en integrared mätning är kontrollenheten ansluten till både ett
konventionellt mätinstrument och en GNSS-mottagare. Programmet
Generell mätning kan snabbt växla mellan de båda instrumenten inom
samma jobb.
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Bandet med laddade partiklar 128 till 192 km ovanför jordytan. Jonosfären
påverkar noggrannheten hos GNSS-mätningar om Du mäter långa
baslinjer med hjälp av enfrekvensmottagare.
K-faktorn är en konstant som definierar en vertikal kurva i en
vägdefinition.
K = L/A. där:
K-faktor
L är kurvans längd
A är den algebraiska skillnaden mellan inkommande och utgående
sluttningar i %.
En sorts GNSS-mätning. En kinematisk och dataloggningsmätning i
Kinematisk och data-loggnings
realtid registrerar rå GNSS-data under en RTK-mätning. Denna rådata
mätning i realtid
kan om det behövs efterbehandlas senare.
En sorts GNSS-mätning. En kinematisk och ifyllnadsmätning i realtid gör
kinematisk och ifyllnads mätning det möjligt att fortsätta en kinematisk mätning även om radiokontakten
i realtid
med basstationen brutits. Den ifyllnadsdata som samlats in måste
efterbehandlas.
En specifik uppställning satelliter som används för att beräkna positioner:
tre satelliter för tvådimensionella bestämningar, fyra satelliter för
konstellation
tredimensionella bestämningar. Alla satelliter som är synliga för en
GNSS-mottagare vid en given tid. Den optimala konstellationen är
konstellationen med den lägsta PDOP. Se även PDOP .
Ett specifikt horisontellt och/eller vertikalt offsetavstånd för att möjliggöra
konstruktions-förskjutningar
att maskinerna kan arbeta utan störande stakkäppar.
Konstruktionspunkt
En punkt som mäts med hjälp av "snabbestämnings"-optionen i COGO.
I en konventionell mätning är kontrollenheten ansluten till ett
Konventionell mätning
konventionellt mätinstrument som t.ex. en totalstation.
Korrektion av den uppmätta vertikalvinkeln för jordens krökning och
krökning och refraktion
refraktionen som orsakas av jordens atmosfär.
Den primära L-bandbärvåg som används av GNSS-satelliter för att
L1
överföra satellitdata.
Den sekundära L-bandbärvåg som används av GNSS-satelliter för att
L2
överföra satellitdata. Block IIR-M och senare GPS-satelliter kommer att
överföra en extra signal på L2 som kallas L2C.
En tredje L-bandbärvåg som används av GNSS-satelliter för att överföra
L5
satellitdata. Denna har adderats till Block IIF satelliter och senare
GPS-satelliter.
MGRS
Military Grid Reference System (Militärt referenssystem för rutnät)
MTSAT Satellite-Based Augmentation System. Ett satellitbaserad
hjälpsystem (SBAS) som ger en FTA-baserad (kostnadsfri) differentiell
MSAS
korrektionstjänst för GNSS i det område systemet täcker, vilket i detta fall
är Japan.
mätningslägen: Standard (STD) Vinklarna mäts och medelvärdet beräknas alltefter ett avstånd mäts.
Snabb standard (FSTD) Tracking STD-läge indikeras av ett "S" intill instrumentikonen i statusfältet. En
(TRK)
vinkel och ett avstånd mäts. FSTD-läge indikeras av ett "F" intill
instrumentinkonen i statutsfältet. Vinklar och avstånd mäts kontinuerligt.
jonosfär
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NMEA
NTRIP
objektkoder
OmniSTAR
P-kod
paritet

PDOP
PDOP-gräns
PPM
prismahöjd
Prismakonstant
projektion

QZSS

RDOP
Referensobjekt
referensstation
reflinje
RMS
RMT
rover

TRK-läge indikeras av ett "T" intill instrumentikonen i statusfältet.
En standard som upprättats av National Marine Electronics Association
(NMEA), vilket definierar elektriska signaler, dataöverföringsprotokoll,
tidsräkning, samt meningsformat för kommunikation av navigeringsdata
mellan sjönavigeringsinstrument.
Nåtverkstransport av RTCCM via Internetprotokoll
Enkla beskrivande ord eller förkortningar som beskriver en punkts
funktioner. För ytterligare information, se Hjälp.
Ett satellitbaserat system som sänder ut GPS-korrektionsinformation.
Den 'precisa' koden som överförs av GPS-satelliterna. Varje satellit har en
unik kod som moduleras på både L1- och L2-bärvågor.
En typ av felkontrollering som använder binär digitaldatalagring och
-överföring. Optioner för paritetskontroll omfattar Jämn, Udda, eller
Ingen.
Precisionsutspädning av positionen, en enhetslös meritklassning som
uttrycker förhållandet mellan felet i användarpositionen och felet i
satellitpositionen.
Det högsta PDOP-värdet vid vilket en mottagare beräknar positioner.
"Miljondels"-korrektion som appliceras på uppmätta lutande längder för
att korrigera för påverkan av jordens atmosfär. PPM bestäms med hjälp av
avläsningar från lufttrycket och temperaturen tillsammans med specifika
instrumentkonstanter.
Höjden av prismat ovanför mätpunkten.
Avståndsförskjutning mellan ett prismas center och punkten som mäts.
Används för att skapa platta kartor som representerar jordens yta eller
delar av denna yta.
Quasi-Zenith Satellite (QZSS) är ett japanskt satellitsystem byggt av
Japans rymdforskningsorgan JAXA, (Japan Aersospace Exploration
Agency). QZSS är ett kompletterande GNSS till systemen GPS (USA),
GLONSASS (Ryssland) och Galileo (EUs). QZSS är även ett
satellitbaserat hjälpsystem (SBAS).
Relativ precisionsutspädning. Se även DOP .
Punkt med kända koordinater eller känd bäring från den instrumentpunkt
som används för att orientera instrumentet under stationsetablering.
Se basstation .
Processen av att etablera ett läge för en uppmätt punkt i relation till en
baslinje genom att ta mätningar till två kända eller okända punkter.
Effektivvärde (standardavvikelse). Detta används för att uttrycka
noggrannheten av punktmätningen. Det består av radien av felcirkeln inom
vilken ca 70% av lägesbestämningar kan hittas.
Aktivt prisma
Vilken som helst mobil GNSS-mottagare och fältdator som insamlar data
ute på fältet. Läget för en rovermottagare kan korrigeras differentiellt i
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RTCM

RTK
satser
SBAS
sektionering
Skydd mot
radiostörning-Anti-Spoofing
(AS)

snabb standard (FSTD)

SNR

Stationsetablering
SV
TDOP
TOW
tracking
Tracklight
Trk
Tvåprisma-förskjutning
USNG
UTC
WAAS

relation till en stationär bas GNSS-mottagare.
Radio Technical Commission for Maritime Services.Detta är en
kommission som upprättades för att definiera en differentiell datalänk för
differentiell korrektion i realtid av roving GNSS-mottagare. Det finns två
typer RTCM differentiella korrektionsmeddelanden, men samtliga Trimble
GNSS-mottagare änvänder den nyare sortens Typ 2 eller Typ 3
RTCM-protokoll.
Realtids kinematik, en typ av GNSS-mätning.
Konventionell observationsmetod för flera observationer av en eller flera
punkter
Satellite Based Augmentation System. SBAS är baserat på differentiell
GNSS men appliceras på tilläggssystemen (WAAS, EGNOS, MSAS).
Korrektioner och ytterligare information sänds via geostationära satelliter.
Avståndet eller intervallet längs en linje, båge, poly linje, väg eller tunnel.
En funktion som gör att USA:s Försvarsdepartement kan översända en
krypterad Y-kod istället för en P-kod. Y-kod är avsedd att endast vara
användbart för behöriga (huvudsakligen militära) användare.
Anti-Spoofing används tillsammans med selektiv tillgänglighet (SA) för
att förhindra att GNSS-systemets fulla precision blir tillgänglig för
icke-militära användare.
Metoden att mäta ett avstånd och en vinkel för att koordinatbestämma en
punkt.
Signal-till-brus-förhållandet, en mätning av styrkan hos satellitsignalen.
SNR-förändringar omfattar intervallet från 0 (ingen signal) till ca 99, där
99 är perfekt och 0 betyder att ingen satellit finns tillgänglig. Ett bra värde
är 40. Ett GNSS-system startar normalt sätt när dess SNR-värde är högre
än 25.
Processen för definiering av stationspunkten och orientering av
instrumentet mot ett/flera referensobjekt.
Satellitfordon (eller Rymdfordon).
Precisionsutspädning för tid. Se även DOP .
Veckotid i sekunder, från midnatt på Lördagkväll/Söndag morgon.
GPS-tid.
Process för mottagning och erkännande av signaler från en satellit.
Ett synligt ljus som styr prismaoperatören till rätt bäring.
Tracking-läge. Används för att mäta mot ett rörligt prisma.
Mätning av horisontella och vertikala vinklar och lutande längd till två
prismor placerade på en prismastång för att lägesbestämma en skymd
punkt.
United States National Grid (USAs nationella rutnät)
Universell tidssamordning. En tidsstandard grundat på lokal solmedeltid
vid Greenwich.meridianen. Se även GPS-tid.
Wide Area Augmentation System. Ett satellitbaserat hjälpsystem (SBAS)
som förbättrar noggrannhet och tillgänglighet av GNSS-signaler för
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VBS
VDOP
vertikal cirkel
WGS-84

Viktexponent

Vinklar och avstånd
VPI
Väglinje
Y-kod

täckområdet vilket inkluderar USA och vissa delar av Kanada och Mexiko.
Virtual Base Station
Vertikal precisionsutspädning. Se även DOP .
Graderad eller digital disk från vilken den vertikal vinkeln kan mätas.
World Geodetic System (1984), den matematiska ellipsoiden som använts
av GPS sedan januari 1987. Se även ellipsoid .
Viktexponenten används i Grannskapskalibreringsberäkningen. Vid
beräkningen av koordinatkalibreringen som skall appliceras till en ny
punkt, används de beräknade avstånden från varje ny punkt till
passpunkter som används i stationsetableringen viktade enligt
Viktexponenten.
Mätning av horisontella och vertikala vinklar och en lutande längd.
Vertikal skärningspunkt.
En väglinje är en serie 3D-punkter som är förenade. Varje väglinje
föreställer ett enda objekt såsom en kantstenslinje eller vägens mittlinje.
En krypterad form av informationen som finns i P-koden. Satelliter sänder
Y-kod istället för P-kod när skyddet mot radiostörning är aktiverat.
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