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Luc Le Blanc

1.- AURIGA v. 2.15
Auriga es un software gratuït de topografia de cavitats per a PDA sota el sistema operatiu Palm
Os.
L’objectiu d’Auriga és accelerar el procés d’exploració, la estadística de la cavitat, la seva
orientació i posició, en temps real sense tenir que sortir a fora.
Perquè utilitzem Auriga?
.Permet el procés topogràfic sense paper.
.Millora la presa de dades amb millor visibilitat.
.Redueix el risc d’errors en la transmissió de dades a l’ordinador principal.
.Ofereix seguretat de backup de dades, permet la transmissió a altres Palm per infrarojos o
bluetooth.
.Ofereix una visió immediata de la progressió topogràfica i permet detectar errors de bulto.

Simulador Palm
OS windows
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a.- La compatibilitat i el tipus d’arxius que Auriga pot exportar i importar.
Auriga busca la màxima compatibilitat possible amb altres programes de topografia, i ens
permet exportar i importar arxius de forma ràpida i segura sense tenir que introduir un altre cop
les dades.
Aquesta integració ens permet fer servir Auriga i la PDA per l’introdució de dades i analitzar una
xarxa al PC amb Compass, acabar el dibuix definitiu amb Inkscape, posar la nostra poligonal
sobre cartografia digital amb Compegps, o enviar la nostra poligonal a un GPS.
Els formats d’exportació i importació entre altres programes de topografia són:
Programa
Topo de destí

Format
Exportació

Es pot
Importar?

Descripció de l’exportació

Export.
radiants

Coord
Estac.

Export.
sessió

Export.
dibuix

Full càlcul
Compass
Compass
GH Topo
Toporobot
Survex
Therion
Therion
Visual Topo
Cave Sniper
Walls

*.csv
*.dat
*.mak
*.tab
*.tab
*.svx
*.th
*.txt
*.tro
-*.srv

-Si
-Si
Si
---Si
Si
--

Text tabulat importable
Cavitat editable
Xarxa georeferenciada
Cavitat editable
Cavitat editable
Cavitat editable
Cavitat editable (natiu)
Arxiu txt amb dibuix
Cavitat editable
-Cavitat editable

Si
----Si
Si
Si
--Si

Si
-Si
--Si
Si
Si
----

Si
Si
-Si
Si
Si
Si
-Si
-Si

-------Si
----

Els formats d’exportació a altre software no topografic:
Format
Exportació

*.gpx

*.kml

*.dxf

*.svg

Descripció de l’exportació

Programes de destí

Converteix la poligonal en un track que es pot
enviar a programes de cartografia digital o a un
GPS.
Enviar la poligonal al GPS ens permet caminar per
l’exterior a la recerca de possibles conexions
exteriors al sistema.
Converteix la poligonal en un track que es pot
enviar a programes de cartografia digital o
sobreposar-lo sobre ortofotos.
Ideal per superposar una xarxa completja sobre una
ortofoto
Exporta la poligonal i el dibuix a programes de CAD
o programes de dibuix vectorial per fer el dibuix
definitiu.
Exporta la poligonal i el dibuix a programes de
dibuix vectorial.
Amb el dibuix Auriga podem fer servir 10 capes que
són exportables.
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CompeGps, Oziexplorer,
Compass,...

Export.
dibuix

--

Google Earth, CompeGps
--

Programes CAD,
Inkscape, Corel Draw,
Adobe Ilustrator, ...
Inkscape, Adobe Ilustrator,
Corel Draw,...

Si

Si

b.- Una mica d’història.
Fins a l’any 2000. El projecte original
d’Auriga és de Martin Melzer que
desenvolupa una caixa de captació
(compàs i clinòmetre electrònics) amb
suport d’un software sota Palm OS.
A partir del 2002. Luc Le Blanc
reprèn els treballs amb el software
d’Auriga.
A l’any 2003. Christian Chénier
desenvolupa el conducte que fa
possible la connexió bidireccional d’Auriga amb el PC transformant les dades al format
Compass i Visual Topo i es publica la primera versió 0.0 beta.
A l’octubre del 2004. Evaristo Quiroga dona a conèixer el programa Auriga en el 1er Congrés
Català d’Espeleologia amb la versió 0.15.
Any
2003

Versió
0.0 Beta

Resum de les millores més importants
Conducte. Connexió bidireccional d’Auriga amb el PC

2004

0.16

Parrilla configurable, seccions implanten series

2005

0.33

2006

1.04

Les vistes mostren coordenades reals, suport per la presa de dades del busseig,
opció Spot
Sondeix de pous, selecció implementada

2007

1.08

Bluetooch suportat

2008

1.13

2009

1.18

Conversor geodèsic, coordenades geogràfiques Lambert, re connexió del DistoX
sota bluetooch
Medicions radiants, tancament de bucles, exportar GPX i KML de la poligonal

2010

1.29

Modo camino, anàlisi de bucles, detecció Acceca PDA32

2011

2.02

Dibuix ajustat a les estacions, suport Acceca Meazura 1500

2012

2.03

2013

2.05

2013

2.13

Millores en el dibuix, datum ITR92, exportar GPX, SVG, DXF i KML a la targeta de
memòria
Import/Export al Format CSV, Compass, Visual Topo, Toporobot, Survex, Walls i
Therion via tarjeta SD.
Rotació de la topografia, calcula l’escala, agrupament d’elements del dibuix.

2014

2.15

Exportar la xarxa georeferenciada en format *.mak o *.txt
Auriga deixa de funcionar en Palm OS vers.3.0
Millora l’exportació KML i la reserca per visuals i per proximitat.
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1.1) Crear una cavitat.
A la “Finestra principal” hem de fer clic al botó de full en blanc.

Zona de búsqueda

Al cliclar “full en blanc” surt un nou menú amb 4 pestanyes:
Cavitat, Estacions, Càlculs i Topo. (és la mateixa que menú “Detalls” de la Finestra
Auriga)
Tot seguit omplirem la “pestanya cavitat” + tecla OK
Podem definir les altres tres pestanyes, en cas contrari agafa els valors per defecte.
Un cop validada la “pestanya cavitat” el programa activa automàticament la “Menú Sessions”
per definir el joc d’instruments que farem servir. + tecla HECHO
Un cop validada la “Finestra Sessions” s’activa automàticament l’assistent per la captura de
dades.
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1.1.1) Contingut de la “pestanya cavitat”. (del menú Detalls)

És el programa de destí
amb la sincronització
amb el conducte
Tipus de coordenades
Notes

-- Nom de la cavitat. Pot incloure espais, però no “:” o “/” No pot ser superior a 26 caràcters.
--Categoria. Es poden definir diferents categories i associar-la a la cavitat.
--Només lectura. Per impedir la modificació accidental de les dades topogràfiques. Una nova
cavitat no pot seleccionar-se en modo només lectura.
--Inhabilitar recerca externa. Per a excloure aquesta cavitat de les recerques.
--Seleccionar les unitats de medició.
Unitat de longitud (metres o peus), unitats dels angles (graus sexagesimals o centesimals),
unitat de pendent (graus sexagesimals, centesimals o %), valor de la pendent 0 (a dalt-zenital,
Horizontal o avall-madiral)
abreviacions Auriga: graus sexagesimals = graus o º; graus centesimals = grads o g
--Programa de destí: Compass, Survex, Visual Topo,.. Important per la sincronització amb
Palm Desktop. En versions anteriors d’Auriga la sincronització amb el conducte era necessari
per l’exportació de la cavitat a diferents programes, actualment es pot exportar directament.
--Tipus de coordenades: UTM, Geogràfiques, Lambert, …
--Datum: European 1950, WGS 1984,…
--Nota. Es permet 255 caràcters.
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1.1.2) Contingut de la “pestanya Estaciones”. (del menú Detalls)
-- El format de les estacions topogràfiques, podem
definir series o no: 6.6 o 12 caràcters. En el format 6.6
el separador no compte.
Si seleccionen @ podrem fer servir el següents
caràcters: .,;:-+/=!@$%?&*()<>[]{}|~’\
Si seleccionen é per indicar si la part esquerra i dreta
del nom d’estació pot acceptar accents.
-- Inicis de sèrie restringits. Només en el format 6.6
-- Seleccionar el teclat alfabètic. Perquè Auriga
l’activi automàticament al arribar als noms d’estació.
-- Recorregut de visuals amb fletxes.
Anar a l’inicio de la sèrie següent o anterior (opció per defecte en format 6.6), anar a la
següent sèrie o anterior, anar a la sessió següent
-- L’auto increment. Cap, repetir estacions, afegir un, anar-tornar, extreure un
-- Navegar visuals per data. Nou!!!
Auriga suporta noms d’estacions de 12 caràcters o menys, i admet un separador opcional.
Una sèrie pot representat una mateixa galeria i facilitar-nos la navegació i la introducció
de dades a la topografia.
Es poden discriminar “series” en noms d’estació de format “6.6”, si:
..Fem servir un separador explícit: el “.” o “-“ i números d’estació dintre de la sèrie.
Exemple: Lago.6, Lago.7, Lago.7b representen 3 estacions de la sèrie Lago.
..Si fem servir un lloc de caràcter exclusiu. Exemple: Lago6, Lago7,..
Es poden fer servir series amb o sense separador.
Les visuals normals són medicions físiques entre una estació de partida i una estació de destí,
i consten de:
..Longitud
..Direcció.
..Pendent.
..I opcionalment, les dimensions de les galeries.
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Les visuals virtuals són inici de sèrie i es fan servir per introduir la posició geogràfica, que és
el punt de partida per calcular la posició geogràfica de les altres estacions de la cavitat.
Aquestes visuals són estacions de longitud nul·la.
Exemple: 1.0 – 1.0 (estació origen – estació destí amb posició geogràfica)

ATENCIÓ!!! No introduir distància, clino o brúixola a cap visual virtual, donen errors de
càlcul.

Visuals errònies. Són visuals que hem guardat amb informació incomplerta. Aquestes visuals
són considerades neutres en els càlculs (de longitud nul·la). I es reporten en l’informe produït
amb l’element “visuals errònies” del menú “cavitat”
Són “Visuales huerfanas” quan no es podem calcular a partir de les estacions que les
composen.
L’algoritme de càlcul li assigna per defecte la posició 0,0,0, per poder calcular les galeries que
en depenen. I es reporten en l’informe produït amb l’element “visuals errònies” del menú
“cavitat”
Visuals en sessions de busseig. Hem de fer servir el profundímetre per mesurar les
pendents.
Hem de crear una sessió i associar-li el profundímetre.
Si la visual de busseig connecta amb una visual normal (no busseig), Auriga suposa que
l’estació de partida està a la profunditat “0” (metres o peus). Per sol.lucionar aquest problema,
es recomana que una visual de longitud nul·la marqui el inici de la galeria de busseig, fem servir
la profunditat “0”, la millor opció és fer servir una visual virtual (“=”). Amb visuals virtuals es
possible agafar qualsevol profunditat (diferent de 0) amb una posició de tipus Profunditat
(busseig). Normalment:
..La profunditat és negativa. (si es fan servir positives Auriga entén que l’estació està per
sobre de l’aigua)
..Les estacions de profundímetre sempre corresponen a l’estació d’arribada.
..La pendent inversa no es mostra.
..La longitud projecta en el moment de la presa de dades amb profundímetre no es pot
mostrar fins el seu càlcul posterior.
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Limitacions del software de destí. En Compass:
..S’ignora el concepte de series
..El conducte converteix els inicis de sèrie i les visuals virtuals en visuals normals amb longitud
nul·la.
..Els noms d’estació es limiten a 12 caràcters, separador inclòs.
..Les posicions geogràfiques associades s’ignoren.
..El topofil no esta suportat (el conducte converteix aquestes dades en longituds regulars)
..S’ignora el concepte de medicions radiants.

1.1.3) Contingut de la “pestanya Càlculs”. (del menú Detalls)
-- Si les sessions suplanten les series pels
atributs “Esconder en la topo, Bascular alzado
desarrollado i escloure de les estadístiques”
-- Indicar l’escala per a calcular les coordenades
a la finestra dibuix a escala.
1 cm = 1m que correspon a una escala de 1:100
-- Guardar XYZC calculats. Per guardar a la PDA
les coordenades calculades en el moment de
tancar la cavitat. (consumeix més memòria)
-- La declinació magnètica. Ens permet corregir
la direcció de tota la cavitat. Per corregir la
direcció d’una galeria hem d’anar a la pestanya
“Visuals” de la finestra “Sessions”.
Una declinació magnètica Oest s’ha d’agafar com a negativa; una declinació Est com a
positiva.

-- Georeferencia. És l’estació cuya localització geogràfica serà usada per calcular les demés
localitzacions.
-- Referència altitud. És l’estació cuya altitud geogràfica es farà servir de referència per
calcular les demes altituds.
-- Si l’origen de XYZ=0. És l’estació d’origen de la cavitat i les seves coordenades.
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Coordenades:
..”X” és l’eix horitzontal (Oest-Est); valors positius de X s’ubiquen a l’Est de l’origen; valors
negatius a l’Oest.
..”Y” és l’eix vertical (Sud-Nord); valors positius de Y s’ubiquen al Nord de l’origen; valors
negatius al Sud de l’origen.
..”Z” és l’eix de l’altura; valors positius de Y s’ubiquen a d’alt de l’origen; valors negatius abaix
de l’origen.
..”C” és una distancia acumulativa (normalment mostrada en l’eix X) i es fa servir en
combinació amb l’eix Z per mostrar la vista en alçat desenvolupat.
Càlculs de les coordenades.
Càlcul automàticament. Al mostrar la topo, mostrar les vistes estacions o grafo en la finestra
Llista, seleccionar estadístiques, visuals errónees o errors de tancament.
Activar el càlcul a voluntat. Hem d’anar a Recalcular les coordenades dels menú Topo o
Llista.
Declinació magnètica.
La declinació magnètica és la diferencia entre el nord geogràfic (verdader) i l’indicat per una
brúixola (nord magnètic).

Topografies orientades al nord magnètic. Hem de tenir en compte la declinació magnètica a les
sessions de treball, si la topografia es prolonga més d’un any, és recomana crear una sessió
per any i corregir la declinació per sessió. Si la topografia es fa en el mateix any podem corregir
la declinació de tota la cavitat alhora.
Topografies orientades al nord geogràfic. Auriga considera que la topografia esta orientada al
nord geogràfic si el camp de declinació li hem posat un valor.

Per saber el tipus de nord que s’ha fet servir a la topografia hem d’anar a la finestra
“Estadístiques”

És important tenir ben orientada la topografia si necessitem superposar-la sobre cartografia o
ortofotos georeferenciades o passar-la a un GPS per a la seva recerca.
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A les coordenades UTM que ens proporciona el GPS via satèl·lit hem de corregir la declinació
magnètica? No, perquè en teoria ens faciliten la posició geogràfica.

1.1.4) Contingut de la “pestanya Topo”. (del menú Detalls)
-- La parrilla automàtica: 1,0 metres. El valor de la
parrilla específica a aquesta cavitat
-- Dimensió automàtica. Es redimensiona la parrilla
quan el seu valor no permet dibuixar la parrilla (es
multiplica o divideix per 2). Si no es selecciona la parrilla
no és visible.
-- La sub-parrilla automàtica
-- El color visual per les pareds. Perquè les dimensions
i les parets es mostrin a la topo amb el color de cada
visual. Si no es selecciona, es mostraran amb el color per
defecte seleccionat a la pestanya “topo” de la finestra “preferències”.
-- Desarrollar: esquerra o dreta. Seleccionar el sentit per defecte per desenvolupar les
visuals a la vista alçat desenvolupat.
-- Vertical x 1.0 Es fa servir pels alçats i en el càlcul de coordenades per exagerar la
verticalitat d’una cavitat. Un factor 0.5 encongeix la cavitat.
-- Activar a rotació Nord. Fem rotar la cavitat segons els graus (+90º/-90º) Nou!!!

1.2) Contingut del “Menú Sessions”. (Finestra Auriga\Cavitats)
Les sessions són jornades de topografia durant les quals són recollides les visuals.
Les sessions són obligatòries, totes les visuals han de pertànyer a una sessió de treball, les
sessions han de tenir definit el joc d’instruments amb el qual hem fet la captura de les dades.
Podem crear més d’una sessió amb jocs d’instruments diferents i calibrar la seva precisió.
Les sessions amb altres programes es diuen “surveys”
Una sessió pot cobrir diferents series, però totes les medicions d’una mateixa sèrie no tenen
perquè pertànyer a la mateixa sessió.
Les sessions es poden fer servir per diferenciar equips o períodes de declinació magnètica
diferents.
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Les pestanyes del menú Sessions: Instrum.Juego 1, Juego 2 i Visuales.
El contingut de la “pestanya instruments” del menú Sessions.
Al clicar 3 segons noves pestanyes: Sesió, Edició, Per defecte.
També s’activa clicant a la icona menú
Sesció: Seleccionar com a sesió activa, ir a la sessió activa i transmetre.
Per defecte: Guardar como por defecto, cargar los valores por defecto

La data es pot canviar,
per defecte es la de
creació de la 1ª visual
Asterisc (*)
marca la sessió
activa
El nom de la
sessió pot tenir
fins a 31 caràcter

--Longitud. Cinta, Topofil, dispositiu o telémetro. I la unitat de mesura: metres, pi, cm,…
--Rumbo. Compás, teodolito o dispositiu
--Pendent. Clinòmetre, profundímetre, Teodolito, cinta, dispositiu o altímetre.
El profundímetre és l’aparell que fan servir els espeleobucejadors.
ATENCIÓ!!! Si canvien la unitat de mesura quan ja tenim dades introduïdes desformen la
realitat. Exemple: si hem agafat 5,30 metres i canvien la unitat de longitud a peus,
s’interpretarà la dada 5,30 peus, i no 17,39 metres.
Per efectuar una verdadera conversió de dades, i així obtenir 17,39 metres a la visual, hem de
fer servir les operacions sobre les visuals de la finestra “Operacions”

La sessió activa es la secció a la que s’afegiran les noves visuals. S’escull amb el menú
“Sessió” a la finestra “sessió”
La sessió en curs és la sessió a la qual pertany la visual en curs.
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El contingut de la “pestanya Visuals” del menú Sessions.

--Podrem definir el color de la visual i l’ordre de
la presa de dades.
--Si les dades de les estacions són a
Partida/Arribada (amplades i alçades)
--La declinació de la sessió.
--Rumbo directo o inverso. I si volem que mostri
les dades inverses.
--Pendiente directa
--Altituds amb metres o peus.

A partir d’aquest moment s’activa la pantalla de captura de dades.
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1.3) Introducció de dades amb Auriga. Finestra Visual.
Només en aquesta pantalla podem introduir les dades de les nostres estacions topogràfiques.

Com canviar l’ordre de la presa de dades?
.A la pantalla de captura hem de fer clic a sobre de la sessió.
.Anar al menú visuals.
.Fer clic a ordre de presa de dades.
.Surt un desplegable amb les opcions disponibles.
En el mateix menú de visuals també podem activar l’opció de visualitzar les dades inverses
del clinòmetre i la brúixola
També podem programar accions després de guardar una visual: crear una visual, crear
una visual i apagar, mostrar la topo i dibuix a escala.
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Exemple d’introducció de dades amb un profundímetre.

Estació
origen
1.23
A24
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
2.0

Estació
destí
A24
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
2.0
2.0

Distància

Direcció

8
90
(=) georeferenciada
2 m.
60º
3 m.
30º
15 m.
20º
20 m.
30º
10 m.
40º
12 m.
80º
6 m.
80º
(=) georeferenciada

profundímetre
-45º clino
-3,00 m.
-3,00 m.
-12,00 m
-24,50 m.
-29,00 m.
-33,00 m.
+3º clino

El profundímetre ens marca la profunditat de busseig, no el desnivell acumulat de l’estació. El
inici de cada sifó sempre serà 0.
El profundímetre sempre és negatiu, un valor positiu Auriga l’interpreta que hem sortit de
l’aigua.
No connectar una visual de busseig directament amb una visual normal (no busseig), Auriga
suposa que l’estació de partida està a la profunditat “0” (metres o peus).
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1.3.1) Georeferènciar la cavitat.
Al clicar el signe “=” de la pantalla captura de dades s’activa un altre pantalla on podem
georeferenciar la cavitat. Els tipus de coordenades disponibles: UTM, Geogràfiques, Lambert,
MTM.

Necessitem georeferenciar les cavitats per diferents motius:
--Per poder localitzar físicament la cavitat sobre el terreny.
--Per poder treballar amb xarxes.
--Per conèixer les coordenades de totes i cada una de les estacions topogràfiques.
--Per poder exportar la poligonal
track i superposar-lo sobre ortofotos, cartografia digital o GPS. Els formats disponibles són
GPX i el KML.
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1.3.2) L’assistent per la presa de dades.
L’assistent s’activa automàticament al intentar introduir noves dades. Al clicar a direcció
(“Rumbo”)
mantenir pulsat el llapís:
número estacions

amb un clic
podem canviar de
directe a inversa

esborra des del
cursor

Desplaçament
sense sortir
de l’assistent

Si mantenim polsat la icona d’informació ens mostra el número de l’estació d’origen i el número
de l’estació de destí.
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1.4) Ordre de la presa de dades.
Per activar la finestra per canviar l’ordre a la presa de dades de l’assistent hem d’anar al menú
“Sessions” pestanya “Visuals” i clicar “Orden de toma”

1.- Seleccionar un camp.
2.- Amb el cursor amunt/avall
podem canviar l’ordre de la
presa de dades

Els camps que estan seleccionats amb un amb “√” surten a l’assistent

19

1.5) Atributs d’una visual.
La visual esta
fora de la
cavitat.
Interessant si no es fan
servir radiants per
mesurar sales.

Marca l’estació amb una
E, P o ? a la finestra
topo o grafo

S’ignora pels
càlculs la
direcció o la
pendent

--Amagar a la topo. Amaga aquesta visual a la topo, si es inici de sèrie pot afectar a tota la
sèrie.
--Visual de superfície. La visual, sèrie o sessió es va agafar a superfície.
--Bascular. Bascula el sentit desenvolupat d’aquesta visual, sèrie o sessió a la vista en alçat
desenvolupat.
--Exclou de les estadístiques. Exclou la longitud d’aquesta visual del desenvolupat total de la
cavitat.
--Entrada.[Ep/Ell] Es una entrada de la cavitat; la finestra topo pot mostrar aquestes estacions
amb una lletra “E”
--Permanent [Pp/Pll] L’estació partida/arribada te una marca permanent, i es marca amb “P”
--Continuació [?p/?pp] Aquesta estació te una possible continuació i es marca amb “?”
--Ignorar posició GPS [IG] La posició geogràfica de la visual virtual s’ignora dels càlculs.
--Ignorar direcció [Ir] La direcció d’aquesta visual s’ignora dels càlculs.
--Ignorar direcció inversa [Ir-] La direcció inversa d’aquesta visual s’ignora dels càlculs.
--Ignorar pendent [Ip] La pendent d’aquesta visual s’ignora dels càlculs.
--Ignorar pendent inversa [Ip-] La pendent inversa d’aquesta visual s’ignora dels càlculs.
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Si el polsador [I]gnorada està seleccionat, aquesta visual s’ignora dels càlculs.

Si al radiar una sala fent servir visuals normals en compte de “Radiants Auriga”, per
evitar de perdre aquesta informació al passar la poligonal a Compass o altres programes,
hem d’excloure aquestes visuals de les estadístiques

1.6) Finestra dibuix a escala.
La finestra de Dibuix a Escala mostra les coordenades necessàries per reportar, sobre el paper,
a escala, la visual en curs i les dimensiones de la galeria. El selector ens permet commutar la
mostra de coordenades de un dibuix relatiu o Absolut.
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1.7) Finestra medicions. Visuals normals i medicions radiants.
Aquesta finestra serveix per veure i seleccionar les dades adquirides per un dispositiu
connectat (DistoX,GPS,..) i per introduir medicions radiants.
Les medicions radiants són lectures associades a una estació i ens permeten mesurar sales i
seccions grans sense crear visuals normals que alterarien les estadístiques el
desenvolupament de la cavitat.

Visual en curs

tipus inputs

Canvia de visual
normal a radiant

Exemple de radiant a la finestra topo.

A l’exportar la poligonal a
Compass o Visual Topo les
medicions radiants es
perden.

Visual normal

Pareds
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1.8) Finestra grafo o topo.
Aquesta finestra mostra la cavitat en planta, alçat projectat o alçat desenvolupat.

Mediciones radiantes
Flecha norte
Selección
Dibujos
Tipus de vista: Planta, alçat Oestest, alçat sud-nord, alçat
desenvolupat,secció,..
Zoom.
Al mantenir polsar surt desplegable: x 1,5; x2;
..x100; zoom maximal; zoom a escala; Posició
gps; visual en curso; …+vecinas

Al mantenir polsar surt:
modificar dades visual en
curs, menú llista i sortir

Podem seleccionar: Zoom, desplaçament, info, Span, línea
(mesurar distàncies), spot (coordenades), projecció,
mascara, selecció, camí, Dibuix.

L’escala es mostra al peu de la topo (a l’exemple 3m). Hem d’activar l’opció “Mostrar la escala”
de la pestanya topo de la finestra preferències. Si es polsa l’escala amb el llapis es pot
ocultar.
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1.9) Alçat desenvolupat.
Per visualitzar l’alçat desenvolupat Auriga ens ofereix 2 opcions:
--Visualitzar tot l’alçat desenvolupat. És l’opció per defecte, anar a la pantalla grafo i
seleccionar dins del tipus de vista l’opció d’alçat desenvolupat.

1.0
3.0

2.17

--Visualitzar l’alçat desenvolupat d’un trajecte o camí. La selecció de les estacions es pot fer
de dues maneres:
.De forma manual. Anar a la “Finestra Selecció” i seleccionar estació per estació.
.O càlcul automàtic de les estacions. Dins de la “Finestra Grafo” triar l’opció “Camino” on
posarem una estació d’origen i una estació de destí, Auriga calcula el recorregut i les estacions
per les quals hem de pasar, també podem forçar el recorregut posant una estació de pas
obligatori.
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Quan fer servir el camí per dibuixar l’alçat desenvolupat?

Amb cavitats amb galeries paraleles.
Com seleccionar un camí des de la finestra grafo? Seleccionar l’opció “Camino”

Relació de visuals i estacions
Calcula el camí seleccionat

1er hem d’introduir l’estació
d’origen, de destí i de pas obligatori.

Podem visualitzar a la topo les estacions seleccionades i obtenir una relació detallada.
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Com seleccionar les estacions del camí?

Des de la “Finestra Grafo” activar el “Menú cavitat” i l’opció “Seleccionar”
Hem de triar “Estacions” i “en bucle/camino en curso” i aplicar.

Com visualitzar i exportar l’alçat de les estacions seleccionades del camí?

Hem de tornar a la “Finestra Grafo” i activar l’opció per visualitzar la selecció i canviar la vista a
alçat desenvolupat.
També podem exportar l’alçat desenvolupat seleccionat activant el menú.
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1.9) Finestra llista.
La finestra llista mostra les dades de les visuals i els resultats calculats.
Filtre

Ordenar. clic al
títol columna

Barra desplaçament

Vistes visibles

Al fer clic número de
registres seleccionats

Redimensionar
columnes
arrastrar el llapís

1 clic pantalla anterior
polsar 3 segons activa el menú

Podem redimensionar les columnes. Hem de col·locar el llapis a la capçalera de dues
columnes i arrastrar-ho.
Podem canviar el color a una visual.
Les vistes visibles són: Visuals, virtuals, sessions, estació, grafo i bucles.

Columnes de les visuals: Nom, estat, data, color, núm. sessió, atributs, longitud, direcció,
pendent, dimensions de les galeries, nota.
Podem filtrar per: totes, sèrie, sessió, error+anomalies, errors, anomalies i bucles
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Es poden amagar columnes de la finestra llista. Des de la finestra llista clicar la icona de
menú se’n obren 3 pestanyes: cavitat, llista i opcions. Seleccionar llista i clicar en l’opció
columna.

Seleccionar de la llista les columnes que s’han de
mostrar mantenint el llapis a la casella.

1.10) Bucles
Que és un bucle? Al topografiar una galeria tornem al punt d’inici sense retrocedir.
Que és un error de bucle? Les estacions inicial i final són de fet la mateixa, els càlculs de la
poligonal han de coincidir amb l’estació inicial del bucle, si no és així, tenim un error de bucle.

podem veure el
bucle a la topo

28

podem activar el
menú anàlisi

Al tancar un bucle l’assistent ens avisa i calcula l’error absolut (metres o peus) i relatiu (en %) i
l’índex de qualitat del bucle.
L’índex de qualitat ens diu si l’error és assumible o hem de revisar el bucle.
Qualitat = 1,0 bucle sense errors

Qualitat =< 2,5 assumible Qualitat > 2,5 revisar bucle

Per consultar i analitzar tots els bucles de la cavitat, hem d’anar al menú “llista” i seleccionar
de les vistes visibles: Bucles.
Si seleccionen un bucle de la llista es converteix en el bucle en curs, i si mantenim clicat el
bucle s’activa el menú d’anàlisi. En l’anàlisi del bucle ens planteja diferents hipòtesis per
corregir l’error.
Es pot tancar un bucle, tots el bucles o excloure un bucle dolent del tancament.

Si dintre de la llista bucle clicem el menú surten noves pestanyes: cavitat, llista i
opcions.

Opcions de la pestanya llista: Recalcular coordenades, tancar bucles, marcar “tancar” a tots,
columnes i imprimir.
Tornar a les coordenades originals . Recalcular coordenades, amb els bucles no tancats.
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No hem de tancar mai un bucle si:
--Totes les visuals no nul·les ja han sigut corregides tancant un bucle precedent.
--Totes les visuals no nul·les del bucle tenen coordenades XYZ fixes.

Tancar un bucle pot donar resultats diferents amb l’ obtingut amb un tancament global.

En el tancament global de bucles, els bucles es tanquen en ordre d’error relatiu creixent, és a
dir, primer es tanquen els bucles amb menys error i després els de major error.
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1.11) El dibuix.
Es pot dibuixar les galeries i els detalls a la PDA, sobreposant a la poligonal de la finestra topo.
Disposem de 10 capes pel dibuix: Parets, terra, aigua, sediments, …

Capa
visible

Desplaçable/
deformable “morphing”
Compass

Cal seleccionar “Dibuix” de la
finestra topo

--Seleccionar dibuix auto ajustat (a la finestra pantalla). El dibuix s’ajusta a la longitud de les
estacions
--Associar dues estacions abans de dibuixar les parets. Fer clic a la “fletxa” durant 3
segons i s’activa el selector d’estacions, la fletxa desapareix i es canvia per un triangle.
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--Agrupament del dibuix. Es poden agrupar elements del dibuix per manipular-los
conjuntament: canviar el color, moure’l, canviar de capa, suprimir.

Activant el menú topo podem exportar el dibuix en els següents formats:
GPX i KML (pel GPS o Google Eart), DXF i SVG (pel dibuix)
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1.12) Xarxes amb Auriga.
Podem crear una xarxa i associar-li qualsevol cavitat del sistema.

--Nom de la xarxa. No pot superar els 26 caràcters.
--Seleccionar les unitats per al càlcul de les coordenades.

Fent clic canvia el
color cavitat

(longitud, angle i pendent)

Podem canviar el color per cavitat, unir dues cavitats per una
estació, col·locar les cavitats segons les seves coordenades.
Les coordenades les hem d’introduir a una estació al crear o
modificar la cavitat.
ATENCIÓ!! Amb la sincronització o al exportar la cavitat a
altres programes de topografia (Compass, Visual Topo,..) es
perd l’ informació de les coordenades al programa de destí.
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La pestanya cavitats. (del menú xarxa)
Unida
Dibuixada
Carregada

nom /alias

Selector de cavitat 1

color pareds

Estació cavitat

Estació cavitat 2
Selector de cavitat

La pestanya ens permet seleccionar les cavitats que formaran part d’una xarxa.

ATENCIÓ!! L’ordre de les cavitats és important: la primera cavitat trobada que tingui una
georeferencia determina la georefencia de la xarxa, es recomana posar primer la cavitat amb la
georeferencia més precisa.
Carregada. Les dades de la cavitat han pogut ser carregades pel procés de construcció de la
xarxa.
Unida. La cavitat ha estat unida a la xarxa. Només es poden unir si prèviament han estat
carregades.
Dibuixada. Podem seleccionar o desseleccionar les cavitats que es visualitzaran a la topo.
Mantenir el llapis polsat per modificar.
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Tipus d’enllaç:
--Automàtic. Per georeferencia (a partir de la primera cavitat georeferenciada) o estacions
comuns.
--Per georeferencia.
--El mateix origen que la xarxa. L’estació d’origen de la cavitat s’afecta a l’origen de la xarxa.
--Decalatge XYZ amb l’origen de la xarxa.
--Estació unida amb una altre cavitat.
--Decalatge segon origen de la cavitat.
Exportar la xarxa en format *.mak o *.txt

Auriga crea un arxiu *.mak amb les cavitats
d’una xarxa i les seves coordenades.

Per visualitzar correctament la xarxa a
Compass hem d’exportar també totes les
cavitats que integren la xarxa i posar-les al
mateix directori.

També podem generar un *.txt amb la relació
de les cavitats d’una xarxa amb les seves
coordenades.

S’ha millorat també l’exportació de la topo en format *.kml
Ara permet conservar el color de cada cavitat i posa el nom de la cavitat en cada entrada
(només si hem marcat l’entrada en atributs)
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1.13) Recerca d’estacions.
Des de la finestra visuals, topo, llista o sessió hem de clicar la

lupa

i s’activa el menú següent:

--Si seleccionen Visuals podrem fer la recerca per: Estacions, notes i atributs.
--Si seleccionen Sessions podrem fer la recerca per: Nom, nota i número.

La casella comodins:
* substitueix qualsevol cadena de caràcters
? Substitueix un caràcter

Si cliquem sobre el resultat desitjat s’obre la pantalla topo en el punt de la visual seleccionat.

1.14) Definir les preferències, treball previ.
Abans de començar a introduir dades es recomana
verificar les preferències del menú opcions.

Les preferències d’aquesta finestra són globals
per Auriga i s’apliquen a totes les cavitats.

Hem de fer clic a la pestanya Auriga i surten 3
pestanyes: Cavitat, Edició i Opcions.

Al clicar preferències, es despleguen 4 pestanyes: Preferències, Assistent, Topo i Enllaç
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1.14.1) Pestanya preferències. (del menú opcions)

Longituds decimals
automàtiques
Auriga completa les
dimensions de galeries
sense dades amb 0,00

..Seleccionar el nivell de volum per les alertes i errors Auriga.
..Tipus de guardat desitjat per a les visuals i sessions. Guardar manual (no recomanat),
advertir si es requereix guardar, guardat automàtic i guardat auto+reemplaçat.
..Seleccionar la calculadora que s’inicia al polsar la tecla “calculadora” en la zona graffiti.
..Recerca global permesa. Si es vol que des de fora d’Auriga, la recerca de Palm OS
inspecciones les estacions.
..Seleccionar Topofil continuo perquè Auriga inicialitzi automàticament l’origen de la visual
amb topofil.
..Mostrar: No longitud especial, longitud projectada (pràctic pel dibuix) , longitud neta Topofil.
..Longituds decimals automàtiques perquè Auriga acabi d’omplir la presa de longituds
(també inclouen les dimensions de les galeries). S’interpreta en centèsimes d’unitat:
7 es converteix en 0,07

70 es converteix en 0,70

700 es converteix en 7,00

..IDTS ignorats = 0,00 Auriga completa les dimensions de les galeries absents (esquerra,
dreta, sostre, terra)
..Acceptar dades dubtoses. Auriga alerta si considera que les dades superen la precisió dels
instruments o amb instruments clàssics si:

La longitud supera els 100 metres o el seu

equivalent en peus, el rumb no es un múltiplo de 0,25 graus o la pendent no es multiplo de 0,5
graus.
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1.14.2) Pestanya Assistent. (del menú opcions)

..Seleccionar el teclat Auriga automàtic en la
presa d’una nova visual.
..Seleccionar Dimensions de galeries l’assistent
navegarà amunt/avall per la presa de dades de les
dimensions.

..Després de guardar una visual. Quines accions realitzarà l’assistent al guardar una visual,
poden fer:
Cap acció especial.

Crear una visual buida amb l’autoincrement.

Crear una visual i apaga la PDA .

Mostra la topo i crea nova visual.

Topo,crea visual i apagar.

Dibuix a escala

Dibuix a escala i crea visual.

Dibuix, nova visual i apagar

..El teclat comença per. Seleccionar amb quina numeració volem que comenci el teclat
Auriga.
..Seleccionar el tipus de teclat per a notes. Es recomana el teclat Auriga.
..Seleccionar teclats furtius. per seleccionar símbols.

1.14.3) Pestanya Topo. (del menú opcions)

..Activar el càlcul automàtic de les visuals. Es
calculen les coordenades de manera incremental cada
vegada que es guarda una visual, si les demes
coordenades ja estan calculades, aquesta operació és
més ràpida que calcular tota la cavitat de cop.
..Limitar el promig de la direcció i la pendent. Les
visuals que superin aquest promig es marcaran com a
direcció errònia, pendent errònia o inverses errònies.
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..Tolerància de la secció en graus quan seleccionen medicions radiants.
..Dimensions de la parrilla en el que es farà el dibuix de les galeries. (dibuix a escala)
..Amplada de la parrilla en mil·límetres. Amplada de la finestra de la PDA.(segons model)
..Noms d’estació optimitzats. Per evitar que es superposin els noms de les estacions al
modificar el zoom.
..Modo info mostra desnivell. Per que en modo info del grafo ens mostri el desnivell entre
l’estació més alta i l’estació en curs.
..Zona Lambert 2 extendida. Si es fan servir coordenades Lambert (França) Auriga força el
seu ús.
1.14.4) Pestanya Enllaç. (del menú opcions)
..Activar un instrument de mesura. Instruments compatibles:
Cap dispositiu, GPS,TNT Revolution, Toposcan, Disto, TruePulse, Sheltand Attack Pony I
DistoX.

validar les dades

Ens indica que tenim un dispositiu conectat

Hem de seleccionar el dispositiu a la pestanya “Enlace” i configurar-lo.
A l’exemple hem triat un DistoX, hem establert la comunicació per Bluetooth.
Hem seleccionat la presa de dades i que al crear una nova visual s’activi la finestra medicions
a l’espera de la captura de dades amb el DistoX.
Al fer la lectura amb el DistoX, aquest envia les dades per Bluetooth a la finestra “Mediciones”
on només les hem de validar.
Al validar les dades, tornem a la finestra “Visual” per una nova captura de dades.
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1.15) Finestra opcions. Pantalla i precisió.
Definir la pantalla. Al clicar pantalla, surt la següent finestra:
..Seleccionar el color del traçat per defecte de la visual,
les parets, les radiants i la parrilla.
Podem activar el dibuix autoajustat i la qualitat de la
polilinea.
..Fons negre per mostrar la topo. Els elements de la
topo que tinguin el mateix color que el fons de la topo es
mostraran amb el color invers (blanc o negre)
..Tota altura de la pantalla. NOU !!! Es pot veure la topo
a tota la pantalla sense tecles de control. S’ignora
aquesta opció en el dibuix. El canvi només s’aplica al
reiniciar la PDA.
..Dibuix auto ajustat. Per que les línees de les parets del dibuix s’ajustin automàticament al
canvi de longitud i de direcció de les visuals.
..Topo en alta resolució. Només si l’aparell ho permet. NOU !!!
..Corbes auto seleccionades. Perquè una nova línea es seleccioni automàticament després
de dibuixar-la.
..Seleccionar el grau de conformància entre la traça del llapis i la corba en el moment de
dibuixar-la. A més conformancia, més qualitat de la polilínea i el dibuix requereix més memòria.
Definir la precisió dels instruments. Al clicar precisió, surt la següent finestra:

Ens permet seleccionar la precisió dels diversos
instruments de topografia
La posició de l’estació ens permet establir una diferència
entre la posició real de l’estació i el punt del qual es fa la
medició.
Tipus de dispositiu serveix
pels dispositius electrònics:
DistoX, TruePulse y SAP
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1.16) Estadístiques, guardar, exportar, importar, seleccionar, operacions,
salvar en targeta i “transmitir”. Menú cavitat.

1.16.1) La finestra estadística

La finestra estadística mostra l’estadística de la cavitat o de la xarxa. Al cliclar estadístiques
provoca el càlcul automàtic de les coordenades XYZC si aquestes no estan actualitzades.
El desenvolupament és la suma de la longitud de cada visual, no s’inclou cap visual esclosa o
ignorada als atributs.
Longitud horitzontal és la suma de la projecció horitzontal de les visuals que componen el
desenvolupament.
Longitud topografiada és la suma de la longitud de totes les visuals (excloses o no en
atributs)
Els min/max X, Y, Z són les coordenades que abracen tota la cavitat o xarxa.
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1.16.2) Visuals errònies i errors de tancament.

Auriga detecta visuals errònies quan:
--Dades invalides. La visual te dades per sobre dels límits o una dada de profunditat de busseig
esta per sobre de la longitud de la visual.
--Duplicada. La visual duplica un altre visual amb les mateixes visuals de partida o d’arribada.
--Incomplerta. A la visual li falta alguna dada.
--Galeria incomplerta. La visual es part d’una galeria connectada amb una visual incomplerta.
--Òrfana. la visual no està connectada a la resta de la cavitat.
--Galeria òrfana. La visual es part d’una galeria connectada amb una visual huerfana.
--Direcció incorrecte.
--Pendent errònia.
--Errors de tancament de bucle que superen els límits màxims indicat a la pestanya “Càlculs”
de la finestra “Detalles”
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1.16.3) La Finestra Selecció

La finestra selecció ens permet seleccionar un conjunt de visuals o estacions sobre les quals es
pot actuar a les finestres: Trasmitir, exportar i operacions.

Cavitats
Visuals
estacions
sesions
bucles

es selecciona
fent clic a
l’element de la
llista

Visualitzar una part de la topo.A la finestra “topo” poden veure totes les visuals o només les
visuals seleccionades, és útil per dividir una cavitat gran en parts mes petites i còmodes de
treballar.
Tipus de selecció:
--Cavitat. Totes, per nom, per nota, per categoria, per atribut, per datum.
--Visuals. totes, segons la topo, segons les estacions seleccionades, segons les sessions
seleccionades, segons els bucles seleccionats, per data, per nom, per atribut, per nota, per
virtuals, amb posició, amb medicions radiants, bucle en curs, per rumb, per error, per sèrie, per
inicis de sèrie.
--Estacions.
--Sessions.
--Bucles.
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1.16.4) La Finestra Operacions.

Realitza una acció a la selecció anterior, els tipus d’operació són:
--Cavitats. canviar categoria, afegir atributs, treure atributs, ordenar, reorganitzar, validar,
purgar els registres esborrats, recalcular les visuals per sessió, calcular les coordenades,
canviar el datum, salvar a targeta, transmitir i suprimir.
--Visuals. canviar color, canviar la data, associar a una sessió, permutar esquerra-dreta,
canviar la direcció del rumb o de la pendent, convertir les dimensions-longitud-rumb o pendent,
afegir atributs, transmitir, dibuix auto ajustat, bascular el dibuix.
--Estacions. Afegir un prefix, afegir un sufix, moure, renombrar o transmitir.
--Sessions. Canviar el color, canviar la data, fusionar a la sessió, canviar la declinació
magnètica, afegir atributs, transmitir o suprimir.
--Bucles. Afegir atributs, recalcular els bucles, tancar els bucles, exportar a una nova cavitat,
exportar itinerari, analitzar els bucles, transmitir.

Exemple 1. Fusionar diferents cavitats en un sola.
És útil quan dins d’una cavitat treballen diferents grups en sectors diferents i es necessita
fusionar –lo tot. Prèviament es pot haver acordat el nom de les estació de les diferents sessions
de treball o no. La fusió es pot fer de dues maneres:
--Exportar les visuals seleccionades. Si dins d’una PDA tenim cavitats amb diferents noms
que volem fusionar en una sola. Hem de conèixer el nom de les estacions de connexió i
modificar-les manualment per evitar visuals òrfenes.
--Transmissió entre PDA. El nom de la cavitat de la PDA origen ha de ser el mateix al nom de
la cavitat de la PDA de destí. Si a la cavitat de la PDA origen es continua la numeració a partir
de la numeració de la cavitat de la PDA de destí, la connexió es automàtica.

Primer. Afegir un prefix al nom de l’estació.
Abans de fusionar visuals d’una cavitat a una altre és important que el nom de les estacions no
coincideixi. (si prèviament s’han acordat diferents noms a les visuals per galeria, no caldria)
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Si volen fusionar les estacions de 3 equips de treball dins d’una mateixa cavitat, per exemple:

Equip 1: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 … 1.46
Equip 2: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; .. 1.54 sabem que el 1.46 = 1.1 de l’equip 2
Equip 3: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; ... 1.36 sabem que el 1.54 = 1.1 de l’equip 3

Haurem de afegir un prefix:

Equip 1: JO1.1; JO1.2; JO1.3; JO1.4 … JO1.46
Equip 2: PE1.1; PE1.2; PE1.3; PE1.4; .. PE1.54 sabem que el JO1.46 = PE1.1 de l’equip 2
Equip 3: MA1.1; MA1.2; MA1.3; MA1.4; ... MA1.36 sabem que el PE1.54 = MA1.1 de l’equip 3

Segon. A la finestra Selecció seleccionar totes les estacions de la primera cavitat a fusionar.
Tercer. A la finestra Operacions triar estacions i l’acció de afegir un prefix. El prefix pot ser les
inicials dels topògrafs, abreviació del nom de les galeries, …
S’afegirà el prefix a les estacions de la selecció activa de la primera cavitat.
Quart. Repetir aquesta operació de renombrar les estacions a totes les cavitats que volem
fusionar.
Cinquè. Un cop hem afegit un prefix a totes les cavitats a fusionar, hem d’exportar aquestes
visuals a la cavitat principal.
--A la finestra Selecció seleccionar les visuals de la primera cavitat a fusionar (que ja incorpora
el prefix)
--Activar el menú exportar , per exportar les visuals seleccionades a la cavitat de destí principal
que desitgem.
--Un cop transferides totes les visuals a la cavitat principal ens hem d’assegurar que no queda
cap galeria òrfena, de ser així, hem de crear una visual per unir les galeries fusionades amb la
cavitat principal.
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Exemple 2. Canviar la declinació magnètica a una sessió.
Ens pot interessar canviar la direcció de tota una galeria si ens adonem que la brúixola que
hem fet servir no estava ben calibrada i hem de corregir les dades de tota una galeria en 20º
per exemple.
Primer. A la finestra Selecció seleccionar la sessió.
Segon. A la finestra Operacions triar sessions i l’acció declinació magnètica.

Finestra operacions
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1.16.5) La Finestra Exportar.

La finestra exportar ens permet exportar les visuals o les coordenades de les estacions a un
fitxer CSV (text tabulat importable a programes de full de càlcul com Excel) o a diversos formats
de programes de topo.

El nom per defecte d’exportació és el de la cavitat, el podem canviar.
Si seleccionen ”Targeta” el fitxer es grava a /PALM/Applications/Auriga

“Transmitir” a PC per infrarojos o Bluetooth, no funciona entre PDA.
Es crea un fitxer amb l’extensió “.pdb” (exemple: Boixaguer.csv.pbd) per fer-lo servir a
l’ordinador l’hem de extreure amb la eina PAR (disponible a la web de descarrega d’Auriga) i la
funció DOS següent: par x “Boixaguer.csv.pbd” “Boixaguer.csv”

Els formats d’exportació són:
--CSV.
--Compass
--GH Topo i Toporobot
--Survex
--Therion
--Visual Topo
--Walls
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1.16.6) La Finestra Transmitir.
Ens permet transmetre informació entre PDA, si la cavitat transmesa en el aparell de destí ja
existeix, les dades rebudes s’afegeixen a les existents, s’actualitzen les dades. No es perd la
cavitat existent.
Per defecte la transmissió es realitza en infrarojos, si la PDA ho permet es pot seleccionar
Bluetooth.
Nom cavitat

PDA origen

Recursos idioma

Executable Auriga

Llibreria Datums

Llibreria matemàtica

Preferències

Ens permet actualitzar la versió Auriga entre PDA, copiar les preferències entre PDA’s,
actualitzar la llibreria matemàtica, els datums i l’ idioma.

PDA destí

Ens permet canviar el
nom de la cavitat de
destí

Si la cavitat de destí ja existeix:
--Si la fusió esta a punt de duplicar visuals amb les mateixes estacions però amb dades
diferents Auriga en avisa i es pot avortar.
--Es comparen els detalls de la cavitat: formats dels noms d’estació, coordenades XYZ de
l’origen de la cavitat, estació d’origen, estació de referència geogràfica i estació de referència
de altitud.
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--Les visuals no existents s’afegeixen a la cavitat local.
--Es revisen les visuals no existents: visuals incomplertes, sense dimensions.
--Les sessions no existents s’afegeixen a la cavitat local.

Exemple. Transmitir es pot fer servir per fusionar el treball de dos o més equips que topografien
una cavitat.
1.- Tots els equips han de transmetre la seva cavitat a una mateixa PDA.
2.- Comprovar que cada equip ha fet servir un nom de sèrie diferent per nomenar les seves
estacions. En cas contrari li afegirem un prefix a les estacions per diferenciar-les.
3.- Hem de comprovar que s’han fusionat totes les parts, i que no queda cap galeria òrfena.
4.- Eliminar la cavitat no fusionada de tots els aparells.
5.- Transmetre la cavitat fusionada a tots els aparells.

1.16.7) La Finestra “Guardar como”.
Podem guardar totes les visuals d’una cavitat i canviar-li el nom, es pràctic per fer proves, ja
que disposarem d’una còpia de seguretat.
També podem guardar una sessió de treball i canviar-li el nom, es pràctic si volem treballar
amb una part de la cavitat, sub-cavitat.

Només les visuals existents en
les dues cavitats es modifiquen,
les altres s’ignoren.

1.16.8) La Finestra “Salvar en targeta” / “Recuperar de targeta”.
Auriga ens permet salvar i recuperar les cavitats o xarxes a una targeta de memòria.

S’escriu a la targeta al directori: /PALM/applications/Auriga
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2) Instal·lar Auriga a la PDA amb Palm Desktop.

1.- Identificar la PDA. Li hem de posar un nom.
2.- Instal·lar Palm Desktop a l’ordinador.
3.- Instal·lar el conducte al PC. c:\aurigaconduitinstaller.exe
4.- Executar Palm Desktop i seleccionar “instal·lació ràpida”
Hem de seleccionar els arxius:
AurigaES.prc = executable
Grids.pdb = datums geodèsics
MathLib.prc = Llibreria matemàtica i trigonomètrica.
5.- Activar la sincronització de la PDA.
NOTA.- Podem instal·lar Auriga d’una PDA a una altre amb el comandament “Transmitir”
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3) Treballar amb Auriga sense PDA.
Ens podem descarregar el “simulador Palm OS cobalt 6.1” totalment gratis.
http://simulator-palm-os-cobalt.softonic.com/palm

Podem treballar amb el simulador com a la PDA, crear , importar, modificar i exportar cavitats.
Molt útil per a la docència, ensenyar als alumnes a fer servir Auriga amb un ordinador.
Útil per passar l’arxiu original Auriga a un company sense PDA i que pugui analitzar bucles,
radiants, coordenades, ... Sense que es perdi informació.
Amb el simulador podem treballar sempre amb l’última versió d’Auriga.

clic botó dret del ratolí
s’activa menú

Database: instal·la *.PRC i PDB
Programa Auriga última versió:
-AurigaES.prc, Grids.pdb, Mathlid.prc
Cavitats: c-20.pdb,C-13.pdb,...

Salva i restaura la sessió
treball en format *.ssf

Export Database.
--Seleccionar de la llista la cavitat.
--Donar-li nom amb l’extensió *.pdb
--seleccionar un directori de l’ordinador, targeta,..
--El format *.pdb el podrem obrir amb qualsevol PDA.
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3.1) Instal.lar Auriga en el Simulador.
--Activar el simulador. Executar PalmSim.exe
--Botó dret sobre el simulador s’activa el menú.
--Seleccionar l’opció “Install” i fer clic a “Database”
--Buscar i seleccionar els arxius del programa Auriga en el nostre ordinador que són:
.AurigaES.prc = programa executable
.Grids.pdb = llibreria de datums
.Mathlid.prc = llibreria matemàtica.

3.2) Instal.lar una cavitat ja existent.
Hem de fer els mateixos pasos que per instal.lar Auriga però només seleccionarem els arxius
de les cavitats desitjades. L’extensió de les cavitats en Auriga és *.pdb

3.3) Crear un directori autoexecutable.
El simulador al iniciar-se executa automàticament els programes i les cavitats que hi trobi en el
directori Autoload.
Hem de crear el directori Autoload en el directori principal de Cobalt, és molt més ràpid i
pràctic.

3.4) Guardar i importar la sessió de treball amb el simulador.
El simulador per defecte no guarda cap canvi que fem, si sortim i tornem a entrar, comprovarem
que no ens ha guardar ni el programa Auriga ni cap cavitat.
Per evitar perdre informació, el simulador ens dona l’opció de guardar la sessió de treball amb
tots els programes instal.lats i les cavitats creades. Aquesta opció és molt important si volem
crear cavitats i modificarles un altre dia.
Com guardar la sessió:
--Botó dret sobre el simulador s’activa el menú.
--Seleccionar l’opció “Storage” i fer clic a “Save...”
--Per defecte es guarda a l’arxiu: storage snapshot.ssf
li podem canviar el nom, si ens interesa que treballi més d’un usuari.
--Per restaurar aquesta sessió de treball hem de triar l’opció “Load...”

L’arxiu *.ssf no conté la informació de les cavitats ni dels programes, els arxius original han
d’estar en el directori si volem que es restauri correctament la sessió.
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3.5) Guardar una cavitat en format Auriga.
--Botó dret sobre el simulador s’activa el menú.
--Seleccionar l’opció “Storage” i fer clic a “Export
Database”
Sort un llistat amb totes les bases de dades que
s’entant fent servir, hem de seleccionar el nom de la
cavitat que volem exportar.
--Posar el nom de la cavitat amb l’extensió *.pdb
--Triar el directori de destí.

Cavitats disponibles al nostre simulador.

3.6) Activar la targeta virtual SD al simulador i gravar-lo a un directori.
Amb aquesta opció ens permet exportar qualsevol arxiu que sigui capaç de generar Auriga al
directori “..\Card1\Palm\Applications\Auriga”
--Botó dret sobre el simulador s’activa el menú.
--Seleccionar l’opció “Storage” i fer clic a “Volumes...”
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--Seleccionar la línea “Host file based card, 64 MB (Tarjeta)”
--I fer clic a l’opció “Unmount”
--Seleccionar la línea “HostFS Storage Card [POSESlot1]”
--I fer clic a l’opció “Unmount”
--Seleccionar la línea “Host file based card, 64 MB (Tarjeta)”
--I fer clic a l’opció “Mount”
--Seleccionar la línea “HostFS Storage Card [POSESlot1]”
--I fer clic a l’opció “Mount”
--i fer clic a “OK”
--Sort un nou menú desplegable, hem de triar l’opció “Tarjeta”

Canviar a “Tarjeta”
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4) Transportar la PDA sota terra.

La PDA és un instrument electrònic fràgil i
l’hem de protegir contra cops, el fang i l’aigua.

--Fer servir fundes estanques.
--Compactar tot el possible el material de
topografia.
--Fer còpies de seguretat diàries entre PDA’s.
--En exploracions llargues, si no disposem de
carregadors, es recomana la presa de dades
tradicional i passar les dades a la PDA al
campament.

Quan no es facin servir es recomana
trasnportar-les en bidons estancs.
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