
Vejledning i brug af TGO til import/eksport af data til
vejafsætning/opmåling

Indledning
Denne vejledning tager udgangspunkt i to måder at arbejde med veje på. Fælles for de to
måder er, at der skal defineres en referencelinie i plan (og kote) – ofte en centerlinie.

Definition af referencelinie – Vej elementer.
En referencelinie består ofte i planen af elementerne rette liniestykker, overgangskurver
(klotoider) og cirkelstykker. I højden tales der mest om rette liniestykker og cirkelstykker.

Ovenstående elementer udledes fra vejprojektet og indtastes i TGO.

Efter at have valgt nyt projekt med foruddefineret koordinatsystem f.eks S34 (ved brug af
defineret Template) vælges plan view og dernæst RoadLink/Start.

Nyt projekt

Projektnavn

Template



Ny vej oprettes. Navnet og start stationering på vejen indtastes .

Plan View



Første punkt på referencelinien indtastes med koordinaterne Nord og Øst (HUSK! ”-”
minus foran Øst. OBS! Der skal startes med et ret liniestykke.



Element kan være punkt (kun det første element), liniestykker (indtastes med retning
(første gang) og længde , klotoider (Spiral, indtastes kun med længde), Cirkelstykker (Arc,
indtastes kun med radius og længde. OBS! Husk at taste Apply fra tid til anden for at
gemme dine data.

Resultat af indtastningen ses på den sorte baggrund.

Element                                    Retning        Radius     Længde               Beregnet stationering



Definition af referencelinie – Punkter.

Data modtages ofte som afsætningspunkter (PRN-filer fra Vejdirektoratet) for hver f.eks.
10 m. Nedenfor er et eksempel fra Skjern Å projektet – centerlinie pr. 10 m.

Filen importeres ved hjælp af den oprettede skabelon



Første gang der indlæses i et projekt vælger programmet en falsk origo værdi for nord og
øst. (OBS! Dette har betydning for de observationer fra totalstationen, der evt. senere indlæses i projektet. Disse observationer
reduceres da jorden vi måler på er rund  og ikke flad. Reduktionerne har ingen betydning for de indlæste koordinater, men det kan evt.
give en række fejlflag. Det er derfor vigtigt, at de projekter, der arbejdes i ikke har en udstrækning på mere end 10 km x 10 km!)

Der kan vise sig adskillige importfejl, som er et udtryk for, at enkelte linier i importfilen ikke
opfylder det defineret format (f.eks. tekstlinier mm).



Da vi ønsker, at arbejde med koordinatsystemer, der har østvendt X-akse er vi nødt til at
påføre X- (Øst/Vest) koordinaten et minus (-) Til dette formål er der oprettet et kommase-
pareret eksportformat, der sætter minus foran X-aksen.



Filen der er eksporteret – nu med –X – importeres igen, men i et nyt projekt. Det gamle
projekt bruges evt. til at importerer profiler fra samme vejprojekt, som også skal have
minus foran X-aksen.



Den korrekte referencelinien eksporteres til Roadlink





Der oprettes en ny vej



Vælg PI (Points of intersection) fanebladet

Vælg Route

Vælg Range og indtast staretpunkt – slutpunkt.



Tast Close og vejen med stationering vises på skærmen (Skriftstørrelsen kan ændres
under Road/Options/Annotations height. HUSK! At gemme vejen.



Det vertikale forløb er ligeledes defineret.

Man kan importerer en baggrundsfil (dwg/dxf) for at sikre sig at vejen ligger rigtigt.



Definition af tværprofiler – skabeloner (templates).

Vejprojektets aktuelle tværprofiler oprettes.



Default biblioteket indeholder nogle skabeloner man kan rette i. Der kan også oprettes et
nyt bibliotek, som vil være tilgængeligt for det aktuelle projekt. (Har man udviklet nogle
profiltyper kan disse gemmes som default til andre projekter.)



Nye skabeloner indtastes



Udgangsprofilet start (Subgrade) er givet og der oprettes flere ”Subgrades” langs profilet

Metoden for faldet kan være % pr. meter eller højdeforskel pr. meter.



Værdier indtastes. Husk at taste Apply.

Flere profiler indtastes indtil alle aktuelle profiler er defineret. Tast Ok for afslut.

Er der forskel på højre og venstre side af profilet – i forhold til referencelinien/centerlinien
redigeres disse i henhold til den aktuelle situation

Er alle profiler defineret skal de ”hægtes” på vejen i de aktuelle stationeringer.



Det udarbejdede bibliotek vælges (kun ét kan vælges).



Linier fra
profilerne kan
vises på
skærmen



Ved valg af Road/Sections kan man gennemgå vejens profil over dens længde



Den færdige vej eksporteres til landmålingscomputeren til afsætning/kontrol måling.



Definition af tværprofiler – Digital Terræn Model (DTM).

Data modtages ofte som afsætningspunkter (PRN-filer fra Vejdirektoratet) for hver f.eks.
10 m. Nedenfor er et eksempel fra Skjern Å projektet – centerlinie pr. 10 m.

Data importeres i TGO



Mangler data et minus foran X-aksen eksporteres punkterne i en kommafil.



Der oprettes et nyt projekt (se tidligere kommentar) og punkterne indlæses



Punkterne eksporteres nu til en Digital Terræn Model





Er der dobbeltpunkter må man vurderer hvilke punkter der er gældende.

DTM’en elsporteres til landmålingscomputeren

DTM udstrækning kan justeres ved udlæsning.



Og data lægges over på landmålingscomputeren.



Afsætning.

Jobbet vælges og i Opmåling vælges afsætning/Veje.

Vejfilen vælges



DTM modellen slåes evt. til under Optioner.

Afsætning/opmåling kan nu foretages.



Efter endt afsætning/kontrolmåling eksporteres data til rapport.

Vælg eget filformat/Vejlinine_rapport

Rapporten findes på landmålingscomputeren i Trimble Data/Export


