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1 INLEDNING 
Detta dokument är bruksanvisningen till Xsite PRO maskinkontrollsystem (nedan kallat 
"produkten"). Läs denna bruksanvisning noga innan du använder produkten. Var särskilt 
uppmärksam på säkerhetsanvisningarna. Se till att du förstår informationen i den här 
bruksanvisningen innan produkten används. Håll den här bruksanvisningen tillgänglig för senare 
användning. 
Systemets programvaruversion 
Denna manual gäller Landnova X i Xsite PRO grävsystemsmjukvara. 
Tillverkarens kontaktuppgifter: 
Moba Sweden 
Hantverksgatan3 
861 36 Timrå 
Tel: 020- 20 30 25 
E-post: support@mobasweden.com  
Hemsida: www.mobasweden.com 

 
Överensstämmelse med direktiv och förordningar 
Denna produkt överensstämmer med EU:s föreskrifter. Försäkran om överensstämmelse finns att 
tillgå på Novatron Oy, se kontaktuppgifterna ovan. 

 

Denna produkt får inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall, den måste lämnas in 
till återvinning. 
Produkten innehåller tillverkarens uppgifter som krävs för produktigenkänning. Produkten 
och/eller dess förpackning är försedd med CE-märkning: 

 
Produkten innehåller ett radiomodem tillverkat av Quectel Wireless Solutions co. Ltd. Modemets 
typ är EM06-E. 

 
Modemet används för kommunikation i följande nätverk: GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA 
och HSUPA. 

 

EU-försäkran om överensstämmelse för radiomodemet finns på: 
Quectel Wireless Solutions co. Ltd: 

 
7: e våningen, Hongye Building, 
No 1801 Hongmei Road, 
Xuhui District. 
200233 Shanghai, Kina 
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Ansvarsfriskrivning 
Tillverkaren tar inget ansvar och lämnar inga garantier och utfästelser (vare sig underförstådda 
eller uttryckliga) om riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. 
Tillverkaren ansvarar inte under några omständigheter för eventuell förlust av vinst, intäkter eller 
annan ekonomisk förlust, inklusive men inte begränsat till några speciella, tillfälliga, indirekta eller 
andra skador som uppstår genom användning av produkten och denna bruksanvisning. 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att rätta och ändra innehållet i detta dokument från tid till annan, 
utan förvarning. 
Produkten får endast användas för det ändamål som fastställs i detta dokument och endast 
tillsammans med sådana enheter och delar som tillverkaren har godkänt eller som tillverkaren 
rekommenderar. Tillverkaren garanterar inte lämplighet för något särskilt ändamål.  För att 
maskinen ska fungera korrekt och pålitligt krävs att den transporteras, förvaras och installeras 
korrekt, samt att den används och repareras korrekt och omsorgsfullt. 
Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av: 

• olämplig montering och/eller installation 
• underlåtenhet att följa bruksanvisningen 
• ej ändamålsenlig och felaktig användning 
• användning som går utanför driftsbegränsningarna 
• användning av otillräckligt kvalificerad och utbildad personal 
• användning av otillåtna reservdelar och tillbehör 
• demontering och/eller ombyggnad av produkten 
• alla andra liknande fall som orsakats av operatören 

 

Bruksanvisning 
Denna bruksanvisning innehåller grundläggande information som ska beaktas när du använder 
och underhåller produkten. Att följa alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer som ges här är viktigt 
för en säker drift. 
Därför måste denna bruksanvisning läsas innan produkten används och tillämpas utan undantag 
av alla personer som fått i uppdrag att utföra olika arbeten på maskinen, såsom drift, diagnostik 
och underhåll. 
Denna bruksanvisning är en del av produkten och måste överlämnas till tredje part eller senare 
ägare. Den måste förvaras permanent på användningsplatsen och vara tillgänglig för drift- och 
underhållspersonal. Alla lokala föreskrifter för förebyggande av olyckor, alla allmänna 
säkerhetsföreskrifter och tillverkarens säkerhetsföreskrifter måste följas av operatören. 
Produkten kan fås med olika sensorkombinationer. Om ditt system inte är utrustat med alla 
sensorer eller ytterligare komponenter gäller inte deras beskrivning och instruktioner. 
Tillverkaren har för avsikt att denna bruksanvisning förblir korrekt och uppdaterad. För att 
säkerställa att vi behåller vår tekniska fördel kan det vara nödvändigt att göra ändringar av 
produkten och dess funktion utan förvarning. I sådana fall kan informationen i denna 
bruksanvisning ersättas av ytterligare ändringar, och din lokala återförsäljare kommer att förse dig 
med en ny bruksanvisning på din begäran. Tillverkaren och dess representanter tar inget ansvar 
för eventuella störningar, fel eller skador. 
Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller konsekvenser som följer av denna 
bruksanvisning. Om du vill komma med förslag om denna bruksanvisning eller påpeka eventuella 
fel, ber vi dig kontakta din lokala återförsäljare. Vi tar gärna emot dina idéer och förslag. 
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Förklaring av symbolerna 
Meddelanden är markerade med symboler i bruksanvisning. Följ alltid dessa meddelanden och 
agera försiktigt för att förhindra olyckor, personskador och materiella skador. 

 

 

 

Indikerar en farlig situation. Om situationen inte undviks, kan det leda till dödsfall, 
allvarliga personskador eller materiella skador 

 
 

OBS! Betonar användbara tips och rekommendationer samt information som tjänar till 
effektiv och felfri drift. 
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1.1 Säkerhetsinstruktioner 
I detta kapitel beskrivs viktiga säkerhetsfrågor som rör de operativa förfaranden som är 
nödvändiga för att säkerställa optimal säkerhet för personalen. Det är viktigt att dessa instruktioner 
följs eftersom de gör det möjligt för användare att känna igen och förebygga potentiella 
driftrelaterade faror innan de inträffar. Alla användare måste förstå och följa dessa instruktioner 
innan produkten används. 

 

 

När man använder en maskin får operatören inte enbart lita på att produkten 
fungerar korrekt. Det är förbjudet att använda en maskin enbart på grundval av 
information som tillhandahålls av produkten. Operatören måste observera 
arbetsplatsen för att undvika risker. 

 

Normal, ändamålsenlig användning 
Produkten har uteslutande utformats och tillverkats för att användas ändamålsenligt enligt följande 
beskrivning: 

• Positionering av verktyget på en anläggningsmaskin 
• Ange positionen för en mätpunkt för operatören 
• Jämföra en mätpunkts position med referensinformation 

 
All annan användning som inte anges här, liksom alla applikationer som inte uppfyller de tekniska 
kraven, anses som ej avsedd användning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador eller 
konsekvenser som orsakas av felaktig eller obehörig användning av produkten. 
Felaktig användning 
Följande situationer, utan några inskränkningar, anses vara felaktig användning av produkten 

• Ej normal ändamålsenlig användning 
• Överskridande av de gränsvärden som anges i bruksanvisningen 
• Användning av produkten utan instruktioner 
• Användning av produkten som bryter mot driftsbegränsningarna 
• Användning av produkten med säkerhetsutrustning inaktiverad 
• Borttagning av dekaler på produkten (t.ex. varningsdekaler) 
• Om man öppnar, tar isär, bygger om eller gör ändringar av produkten 
• Användning av produkten trots uppenbara defekter eller skador 
• Användning av produkten med otillåtna tillbehör, enheter eller tjänster från andra tillverkare 
• Användning av produkten på otillräckligt säkrade byggarbetsplatser 

 

Demontering, förändring och ombyggnad av produkten 
För att förebygga risker och säkerställa optimal prestanda får ombyggnad eller ändringar av 
produkten inte utföras utan tillverkarens uttryckliga förhandsgodkännande. Tillverkarens uttryckliga 
tillstånd krävs också innan du lägger till bilagor eller meddelanden till produkt. 

 
Operatörens ansvar 
Produkten används inom industrisektorn. Därför är operatören som använder produkten enligt lag 
skyldig att säkerställa driftsäkerhet. Förutom driftsäkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning 
måste operatören även följa alla föreskrifter om säkerhet, olycksförebyggande åtgärder och 
miljöskydd som gäller för produktens verksamhetsområde. 
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• Operatören måste själv ta reda på de gällande driftsäkerhetsföreskrifterna och i en 
riskbedömning fastställa alla ytterligare risker som orsakas av de särskilda 
arbetsförhållandena på produktens användningsplats. Operatören måste sedan vidta 
åtgärder i enlighet med detta och formulera åtgärderna som direktiv. Dessa direktiv måste 
förvaras nära produkten och alltid vara tillgängliga för de personer som arbetar med den. 

Särskilt följande gäller för operatören, utan inskränkningar: 
• Operatören måste tydligt definiera personalens ansvar och uppgifter för användningen av 

produkten. 
• Operatören måste se till att bruksanvisningens innehåll har förståtts till fullo av 

driftspersonalen innan produkten används. Driftspersonalen måste alltid följa 
bruksanvisningen när de använder produkten. 

• Bruksanvisningens anvisningar måste följas noggrant och utan undantag. 
• Operatören ska se till att alla underhålls-, inspektions- och monteringsprocesser utförs av 

kvalificerad specialistpersonal, som har informerat sig tillräckligt genom att noga studerat 
och förstått bruksanvisningarna om produktens funktion. 

• Operatören ska utan dröjsmål underrätta tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren 
om det uppstår några säkerhetsbrister i produkten eller under driften. 

 
Särskilda risker 

 

 

Epilepsi-varning 
Vissa människor kan drabbas av epileptiska anfall eller medvetslöshet när de utsätts 
för vissa blinkande lampor eller ljusmönster. Avbryt användningen omedelbart och 
kontakta din läkare om något av följande symtom uppstår när du använder produkten: 
yrsel, dimsyn, ögon- eller muskelryckningar, medvetslöshet, desorientering eller 
ofrivillig rörelse eller konvulsion. 

  

 

Risker orsakade av elektrisk ström 
När du arbetar nära elektriska system (t.ex. luftledningar) finns det risk för liv och lem 
på grund av elektriska stötar. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till elektriska system. 

  

 

Rörliga komponenter 
Håll personer borta från maskinens och verktygets arbetsområde. Ta bort föremål från 
maskinens och verktygens arbetsområde. Manipulera inte de rörliga komponenterna 
under drift. 

  

 

Ökade dimensioner på maskindelar 
Eftermonterade systemkomponenter (till exempel GNSS-master) kan sticka ut längre 
än de typiska maskindimensionerna. Detta kan leda till personskador och materiella 
skador. 

  

 

Risk för personskador orsakade av funktionsfel 
Okontrollerade maskinåtgärder som orsakas av fel på en systemkomponent kan leda 
till allvarliga personskador i maskinens arbetsområde eller orsaka materiella skador. 
Se till att maskinen drivs, styrs och inspekteras av en kvalificerad och erfaren operatör, 
som måste kunna framkalla nödåtgärder, till exempel ett nödstopp. 
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Avsaknad av instruktioner 
Om du saknar eller inte har tillräckliga instruktioner kan det leda till driftfel eller felaktig 
användning. Detta kan leda till allvarliga personskador samt allvarliga materiella och 
miljömässiga skador. Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar och bruksanvisningen. 

 

 

Risk för personskador orsakade av otillräckligt skydd 
Otillräcklig skydd av byggarbetsplatsen och komponentens placering, till exempel av 
lasersändaren, kan leda till farliga situationer i trafiken och på byggarbetsplatsen. Se till 
att byggarbetsplatsen skyddas tillräckligt. Se till att de enskilda komponenternas platser 
skyddas tillräckligt. Följ användningslandets specifika säkerhets- och 
olycksförebyggande föreskrifter samt gällande trafikregler. 

 

 

Risker orsakade av felaktiga mätresultat 
Felaktiga mätresultat på grund av användning av en tappad produkt, en illegitim 
begäran eller en ändring kan leda till allvarliga materiella skador. Använd inte 
uppenbart skadade produkter. Innan du börjar använda en tappad komponent igen ska 
du utföra en kontrollmätning. 

 

 

Risk för personskador orsakade av oläsliga symboler 
Med tiden kan dekalerna och symbolerna på produkten bli smutsiga eller oläsliga. 
Dekaler och symboler kan också lossna mekaniskt. Se alltid till att säkerhets-, 
varnings- och driftsinstruktionerna är i läsbart skick. Kontrollera regelbundet att 
dekalerna och symbolerna på produkten sitter fast ordentligt. Ta inte bort dekaler eller 
symboler från produkten. 

 

 

Risk för skada som orsakas av felaktig kassering av produkten 
Vid förbränning av plastdelar avges giftiga gaser som kan orsaka sjukdomar. Kassera 
produkten på rätt sätt enligt landets gällande bestämmelser om avfallshantering. 
Vårdslöst bortskaffande kan också göra det möjligt för obehöriga att felaktigt använda 
produkten. Om så sker kan dessa personer och/eller tredje part skadas allvarligt och 
även förorena miljön. Skydda alltid produkten mot obehörig åtkomst. 
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Olyckor och nödsituationer 
Förebyggande åtgärder 

• Var alltid beredd på eventuella olyckor eller brand 
• Förvara ett första hjälpen-kit inom räckhåll 
• Se till att all personal vet var första hjälpen-utrustningen förvaras och hur den används, hur 

man anmäler olyckor och hur man tillkallar räddningstjänsten 
• Håll tillfartsvägarna fria för utryckningsfordon 

 
Om en olycka inträffar måste du agera på rätt sätt: 

• Stäng omedelbart av utrustningen genom att stänga av strömmen 
• Påbörja åtgärder för första hjälpen 
• Flytta personer ut ur riskzonen 
• Informera chefen för arbetsplatsen 
• Tillkalla ambulans och/eller brandkåren 
• Se till att tillfartsvägarna är fritt tillgängliga för utryckningsfordon 

 

1.2 Förkortningar och termer som används 
Förklaring av termerna som används. 
DTM Digital terrängmodell. Bar markyta utan föremål (såsom byggnader) 
RTK Teknik som används för att öka precisionen för GNSS-positionering 
SIM Subscriber Identity Module. 
NTRIP Ett protokoll för streaming av GPS (DGPS) data via internet 

Projekt Samling av modell/modeller. Projekt kan även innehålla ”As built” data (loggat arbete) 
och karta. 

Modell En modell innehåller objekt. Linje är ett exempel på en modell 
2D Arbetar utan GNSS-positionering, höjdreferensen tas från en stav eller en laser. 
3D Arbetar med GNSS-positionering, skopans exakta koordinater är kända. 
GNSS Global Navigation Satellite System (använder GPS, GLONASS, Galileo eller BeiDou) 
CAN Controller Area Network (CAN-bus) 
XML Extensible Markup Language 
DXF Drawing Interchange Format, Drawing Exchange Format 
Geoid Den form som havsytan skulle ta under påverkan av tyngdkraften 
3G Den tredje generationen av trådlös mobil telekommunikationsteknik 
4G Den fjärde generationen av bredbandsnätverksteknik 
WGS84 World Geodetic System 
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1.3 Produktöversikt 
Xsite PRO är ett maskinstyrningssystem för anläggningsmaskiner. Xsite PRO anger mätpunktens 
position (till exempel mätpunkten för skopskäret) jämfört med en referensnivå. Systemet kan 
användas som ett 2D-system (Vision) eller 3D-system (Landnova). 

 

Systemet kan användas i följande anläggningsmaskiner: 
• Grävmaskin 

Systemet innehåller följande komponenter som standard: 
• Datorenhet (MCC19) 
• Displayenhet (Xsite PRO display) 
• Gravitationssensorer (G2 sensorer) 

• Sensorer vars antal beror på maskinens typ och modell 
• Grävmaskinssystem innehåller minst sensorer för skopa, sticka, bom och ram 
• Hjullastarsystem innehåller minst sensorer för skopa, bom och ram 

Systemet kan utökas med följande valfria tillbehör: 
• Sensor till tiltskopa 
• Sensor för tvådelad bom 
• Lasermottagare (kan inte användas med hjullastare) 
• XD2 LED-display 
• GNSS-utrustning 
• Radiomodem 

 

 
Figur 1. Systemdiagram 
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1.4 Hantering av systemet 

 

 

Displaykabeln får inte anslutas eller kopplas bort när systemströmmen är på. Kabeln 
måste vara korrekt ansluten innan systemet slås på. Felaktig användning av 
displaykabeln kan skada bildskärmen eller datorn. Se avsnitt 2.1 "Ansluta 
bildskärmen" för mer information. 

 

Displayenheten är inte vattentät. Om displayen eller andra komponenter av någon anledning tas 
bort från anläggningsmaskinen ska en transportväska användas. Se till att komponenterna är rena 
och torra innan du placerar dem i transportväskan. Se också till att transportväskan är ren och 
torr. 
Fingeravtryck och annan smuts kan avlägsnas från skärmen med en mjuk, ludd fri trasa. En 
rengöringsvätska kan också användas med trasan. Fukta trasan med ISO propylalkohol, vatten 
eller en blandning av alkohol och vatten och rengör skärmen. Spraya inte rengöringsvätskan direkt 
på skärmen. Använd inga frätande kemikalier på skärmen. 
3D-funktionerna i systemet kräver en licensnyckel som är ansluten till systemet. Systemets 
operatör är ansvarig för att förvara licensnyckeln. 

 

OBS! 

 

Om 3D-licensnyckeln går förlorad måste en ny köpas från den lokala återförsäljaren. 
Licensnyckeln finns inne i MCC 19-datorenheten. 

 

1.5 Transport och förvaring 
När du transporterar utrustningen till användningsplatsen eller ute på fältet måste du alltid se till att 
produkten transporteras i lämpliga, säkra behållare. Transportera aldrig produkten löst i ett fordon. 
Stötar och slag kan allvarligt skada produktens funktion. Vid transport med järnväg, flyg eller fartyg 
ska originalförpackningen, transportbehållare och transportboxar alltid användas. Förpackningen 
skyddar produkten mot stötar och vibrationer. 

 

 

Kondensvatten kan skada produkten. 
 

Förvara produkten på en torr och välventilerad plats. Under förvaringen ska produkten skyddas 
mot fukt. Använd alltid originalförpackningen om det är möjligt. Undvik stora 
temperaturförändringar under förvaringen. 

 
1.6 Support och underhåll 
Underhållstjänster tillhandahålls av tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren. Installation 
och service av produkten får endast utföras av utbildad och kvalificerad personal. 
Alla inställningar sparas i produktens interna minne, som säkerhetskopieras av installatören efter 
installationen. Om det uppstår problem med installationsinställningarna kan en återställning göras. 

 

 

Endast representanter för tillverkaren får öppna produkternas höljen. 
 

Fjärrsupporten ger maskinisterna direkt support (se avsnitt 7 ”Nätverkstjänster”). 
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2 STÄLLA IN SYSTEMET 
Det här avsnittet innehåller information om systemhårdvara och användargränssnittet. 

2.1 Ansluta displaykabeln 
Displaykabeln ansluts till kontakten på baksidan av displayen (figur 2). Kabeln ansluts genom att 
trycka i kontakten och kopplas bort genom att den dras ut ur uttaget. Belasta eller vik inte kabeln 
när du ansluter eller kopplar bort kabeln. Om du undviker skarpa böjar i kabeln kommer kabeln att 
hålla längre. Displaykabeln måste anslutas innan strömmen till anläggningsmaskinen slås på. 
Kontrollera visuellt att kabeln är korrekt ansluten. En felaktig anslutning kan skada displayenheten 
eller datorn. Kabeln får inte anslutas eller kopplas bort medan strömmen till systemet är 
tillkopplad, eftersom det kan skada hårdvaran. 

 
Figur 2. Baksidan av displayenheten 

(1) Displaykabel med kontakt 
(2) RAM-fäste 

 

 

 

Se till att systemet är avstängt när du ansluter eller kopplar bort kabeln. Se till att 
kabeln är korrekt ansluten innan du aktiverar systemet. 

 

När kabeln är ansluten kan displayen monteras med RAM-fästet i en lämplig vinkel så den syns 
bra. Montera skärmen så att den skymmer sikten från maskinen så lite som möjligt. 
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2.2 Slå PÅ systemet 
 

 

 

Starta maskinen (grävmaskin) först och därefter Xsite-systemet för att förhindra minne 
eller dataförlust på grund av eventuella strömspikar. Det är inte nödvändigt att stänga 
av systemet innan du startar om en varm maskin. Den här situationen kan exempelvis 
uppstå när du startar om efter en automatisk avstängning vid inaktivitet. 

 

 
Slå på systemet: Tryck på strömknappen 5 på displayenheten. Efter en sekund tänds 
knapparnas röda bakgrundsljus. När de röda lamporna varit tända i cirka 15 sekunder byter ljuset 
färg till gult. Det tar ungefär en minut för systemet att startas upp. 

 

 
 
 

Uppvärmning av systemet. 
Tillåt uppvärmningstiden för att säkerställa korrekta mätresultat. 
Systemets sensorer har ett internt värmesystem. När systemet används under 0 °C (32 °F), tar det 
tid för sensorerna att värmas upp och ge exakta resultat. Den rekommenderade tiden som behövs 
från att man slår PÅ systemet tills man börjar arbetet visas i tabell 1 nedan. 
Tabell 1. Rekommenderad uppvärmningstid. 

Temperatur °C (°F) Uppvärmningstid 
-20 °C (-4 °F) Ca 20 minuter 
-10 °C (14 °F) Ca 10 minuter 
-5 °C (23 °F) Ca 5 minuter 
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2.3 Stänga AV systemet 
Vision: Från huvudmenyn: 
Stäng av systemet genom att trycka på ikonen 1 
 

 

 
Landnova: 
Så här stänger du av systemet: 

1. Tryck på 4 → ett fönster öppnas. 
2. Tryck på 3 ”Stäng av”. 

 
Om det inte går att stänga av, t.ex. om systemet inte stängs av när man trycker på knappen 
”Stäng av” på pekskärmen, så kan systemet tvångsavslutas genom att hålla strömknappen 5 
intryckt i 30 sekunder. 

 

 

Tvångsavslutning bör dock undvikas så långt det går, eftersom det kan skada det 
interna minnet och orsaka dataförlust. Kontakta supporten innan du använder 
tvångsavslutning. 
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2.4 Installera eller byta ett SIM-kort 
Ett SIM-kort krävs för mobiltjänster som fjärrsupport och NTRIP. Sätt i ett SIM-
kort i MCC19-datorenheten, se bild 3. 
 
 
 
 
Sätt i eller byt SIM-kort (standardstorlek/2FF 15 mm x 25 mm): 

 

 
1. Se till att systemet är avstängt. 
2. Lyft upp dammskyddet i plast märkt ”SIM” 
3. Tryck på den gula fliken för att få ut facket (använd spetsen på en kulpenna) 
4. Placera SIM-kortet på facket 
5. Stäng facket. SIM-korts installationen är nu klar. 

 

 
Figur 3. Sätta i ett SIM-kort i datorenheten MCC19. 

  

15 mm 

25
 

m
m

 

Standard-SIM 
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2.5 Displayenhet, USB-portar och knappar 
Systemet fungerar via en pekskärm (figur 4). Förutom pekskärmen har enheten knappar för att 
ställa in ljusstyrkan, stänga av ljudet och stänga av och på strömmen. 
Uttag: Det finns två USB-portar på displayenhetens undersida. Till exempel kan USB-portarna 
användas för att ansluta ett USB-minne eller ett tangentbord. 

 

 
Figur 4. Xsite PRO displayenhet 

 
 

Xsite PRO displayenhetens knappar och kontakter (USB): 
(1) Pekskärm (display) 
(2) Ljud av 
(3) Minska ljusstyrkan 
(4) Öka ljusstyrkan 
(5) Av/på-knappen 
(6) USB-portar 
(7) Högtalare 
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2.6 Xsite verktygsigenkänning (tillvalsfunktion) 
 

Automatisk skopigenkänning är möjligt med Xsite verktygsigenkänningssystem. Om skoporna är 
utrustade med verktygsigenkänningsmoduler måste inte skopor väljas manuellt. Detta förhindrar 
fel som kan uppstå om fel skopa används. 
Så här gör du när en ny skopa läggs till: 

• När man får den nya skopan måste den parkopplas med systemet (annars kan systemet 
inte identifiera den nya skopan). 

• OBS! Systemet kommer att visa ett varningsmeddelande om en skopa som inte är 
parkopplad används. 

 
 

Parkoppla en skopa med systemet: 
1. Aktivera den nedre kopplingsfunktionen (öppna lås) → LED 3 (grön tänds). 

• När den blå LED 2 blinkar, skannar systemet en TRM-modul och parkopplar den. 
2. Aktivera nedre kopplingsfunktionen (stäng lås) 

• När skopan är fäst (parkopplad) lyser LED 4 blå. 
3. Xsite-konfigurering behövs: Starta applikationen Vision (2D). 
4. Välj ”Inställningar” i huvudmenyn. 
5. Välj ”Skopkalibrering” 
6. Välj en ledig (ännu inte använd) skopa mellan 1 till 10. 
7. Skopmått måste anges i systemet. 
8. När systemet har känt igen modulen, tryck på ”Använd” 

• Identifieringen är klar när redskaps-ID visas (i detta exempel är ID ”F52A57…”). 
 
 

 

 

 

 

Steg 8 

Skopan och TRM-modulen är nu parkopplade. Från och med nu kommer skopan att 
identifieras automatiskt. 
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3 ANVÄNDA VISION 2D-PROGRAMVARAN 
2D-applikationen heter ”Vision”. 
När du använder 2D-programmet måste höjdreferens tas från: 

• en laserreferens (tillvalet lasermottagare behövs) 
• en stav (vilken fysisk höjdreferens som helst kan användas). Systemet kan mäta både höjd 

och avstånd. OBS! Höjdreferens måste alltid tas när maskinen har flyttats. 
 

Om systemet startas medan Landnova körs måste Landnova-programmet stängas. Välj A i 
Landnova och sedan B → Vision startas. 
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3.1 Komma i gång med Vision 
 
 

När systemet startas visas huvudmenyn som i figur 5 nedan. För att börja arbeta med 2D, tryck 
på knappen ”Start” 1 

 

 
Figur 5. Huvudmeny för Vision 

 
 

 

 

Figur 6. Mät- och arbets-vy 

 
Valmöjligheter i huvudmenyn i Vision (fig 6): 

(1) Start: Startar Vision 2D arbets-vy som visas i figur 6 
◦ ”Mät- och arbets-vy” 

(2) Språk: välj språk 
◦ Det går att byta språk i gränssnittet till 2D-programmet. 

(3) Inställningar: Ändra 2D-programmets inställningar 
◦ Till exempel skopkalibrering (mått och kalibrering med lodlina) 

 
 
 

3.2 ”Mät- och arbets-vy” 
Fig. 6 visar programvarans mät- och arbets-vy. Här kan man till exempel mäta djup, avstånd och 
lutning. Maskinisten kan se mätresultat och ändra visningsvyerna (se 3.2.1 ). 
För att börja arbeta väljer du Huvudmeny → 1 ”Start”. 
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3.2.1 Symboler (ikoner) på skärmen under arbetet 
Under arbetet visas följande symboler överst på skärmen (figur 6.1). 
Knappar för att byta vy: 

 

 

Vy från sidan av skopan: 
• Vy sett från sidan av skopan 
• Zooma in/ut med hjälp av ikonerna + och 

- 

 
Figur 6.1. 

 

 

Vy framifrån av skopan: 
• Vy sett från skopans framsida 
• Zooma in/ut med hjälp av ikonerna + och 

- 
 

 

Fri vy 
• En fritt inställbar vy 
• Zooma in/ut med hjälp av ikonerna + och 

- 
• Rotera genom att flytta ett finger på 

skärmen 
 
Zooma in/ut: 

 
Zooma in 

 

 
Zooma ut  

 

Mätningsnollställning, skop-byte med mera: 
 

 

Höjd. Se avsnitt 3.4 
När man trycker på höjdikonen nollställs höjdavläsningen eller så ställs den in på ett 
fördefinierat värde 

 

 

Avstånd. Se avsnitt 3.5 
När man trycker på avståndsikonen nollställs avståndsavläsningen eller så ställs den 
in på ett fördefinierat värde 

Lutnin
g 

Lutning: Redigera lutningen genom att klicka på Lutning Se avsnitt 3.7 

B1..B10 Namnet på den valda skopan. Byt skopa genom att klicka på B1..B10 

 

Byta mätpunkt på skopan 
• Vänster 
• Mitten 
• Höger 
• Automatisk (mätning från skopskärets lägsta punkt) 

 

Orientera maskinen med modell (används endast med lutningar) 
•  + Y (270 grader) 
• -Y (90 grader) 
•  +X (0 grader) 
• -Y (180 grader) 

 
Start Landnova (3D-applikationen) 
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3.2.2 Grundläggande funktioner/knappar på displayen 
I mät- och arbetsläget kan maskinisten utföra grundläggande funktioner med knapparna längst ner 
på skärmen (figur 6). 

 

Knapp Åtgärd 

Starta djup 
och distans 

Återställ djup- och avståndsavläsningarna till noll, eller ställ in båda avläsningarna 
till fördefinierade värden (när djup- och avståndsvärden är inställda). 
Mer information: 

“Djupinställningar”: avsnitt 3.4 
“Avståndsinställningar”: avsnitt 3.5 

Starta 
lutning 

Lutning (enkel/avancerad figur 7 ) Mer information finns i kapitel 
3.7 

• Ställer in djupavläsningen och skopans spets till början av 
lutningen. 

• Lutnings- och djupvärdena måste definieras innan arbetet 
påbörjas. 

• Profilen visualiseras på displayen (figur 8 , röd profillinje) 

 

 

Minne 
Minnesfunktion 

Skapar en tillfällig höjdreferens som möjliggör flyttning av grävmaskinen. 
Mer information finns i kapitel 3.6 

Meny 
Övriga inställningar (inställningar för djup och avstånd: ställa in lutning, grävdjup, 
laserinställningar och varningar). 

Se ”Inställningar” 3.3 

 

Tillbaka till huvudmenyn. 

 

  
     Figur 7. Avancerade lutningsinställningar Figur 8. ”Starta lutning” har valts, vyn ”Vy från sidan” har 

valts (se den gröna cirkeln.) 
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3.3 Inställningar 
Öppna inställningarna: 
Startskärm → ”Start” → ”Meny” 
 
(1) GPS (öppnar en meny där du kan 
starta eller stoppa 3D-programmet 
Landnova) 

 

Inställningar för djup och distans 
 
(2) Ställ in grävdjup / Ställ in startdjup / 
Använd laser som referens 

Se avsnittet ”Djupinställningar” 3.4 

(3) Laser PÅ/AV 
Sätt på eller stäng av lasermottagaren 

 
(4) Ställ in distans / Ställ in distansstart 

Ställ in distansstart. Se avsnittet 
”Avståndsinställningar” 3.5 

Lutningsinställningar 
 
(5) Ställ in lutningar 

Se avsnittet ”Skapa en avancerad eller enkel lutning” 3.7 

Rörelsegränser 
 
(6) Ställ in gränser 

Varningsnivåer kan ställas in. Systemet varnar operatören om skopan eller bommen passerar 
varningsnivåerna. Se avsnittet ”Begränsning av rörelser” 3.9.2. 

 
Varningsgränser 
(7) Ljud och LED inställningar 

Se avsnittet ”Varningsgränser” 3.9.1 

 
(8) Återställ 

Återställ alla inställningar till fabriksinställningar. 
 
(9) Volym 

Öka/minska volymen på systemet. 
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3.4 Gräva med en referenshöjd (stav) 
För att gräva med en referenshöjd (en stav till exempel) väljer du: 

”Huvudmeny” → ”Start” → ”Meny” → ”Ställ in grävdjup / ställ in startdjup” 

Exempel: Referensen (staven) ligger på 30,0 meter och måldjupet är 28,2 m (1,8 m kommer att 
tas bort). 

(1) Ställ in måldjupet (grävdjupet) 1 på 28,2 och tryck OK (se figur 9 och 10 nedan) 

(2) Ställ in laser/startdjup 2 på 30 och tryck OK 

(3) Observera: ”Använd laser som referens” 3 får inte vara markerat när staven används som 
höjdreferens. 

(4) Återgå till ”mät / arbets-vyn” genom att trycka på ←   
(5) För skopan till referensen och tryck på 4 för att ställa in startdjupet (figur 11). 

• Om du trycker på starta djup och distans 6 så återställs både djup och avstånd till 
fördefinierade värden. 

(6) Kontrollera att startdjupet är 30,0 meter (”30,00 m”, grön cirkel i figur 11) 
(7) Starta och fortsätt gräva tills skopan är i nivå med den horisontella linjen (figur 11) 

• Måldjupet uppnås vid 28,20 m (30,0 - 1,8 m), se figur 12. 

 
 

Avläsningen 30,00 m (grön cirkel i figur 11) anger höjden på skopan. Den röda horisontella linjen 
visar målnivån (här 28,20 m). Målet ligger 1,8 meter under startdjupet i detta exempel. 
Tryck på 4 för att återställa djupavläsningen (djupet ställs in på ett fördefinierat värde för 
”laser/startdjup”, figur 9). 

 

Figur 9. Djupinställningar (fördefinierade nivåer) 
Figur 10. Start- och grävdjupet på en arbetsplats 

Figur 11 Avläsning vid staven när referensen är 
inställd Figur 12 Målnivån (djup) nådd vid 28,2 m. 

30,0 m 

28,2 m 

1,8 m 

30,0 m 

1,8 m 

28,2 m 
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3.5 Distansmätning under arbetet 
För att ställa in distans väljer du ”Meny” → ”Ställ in distans / ställ in distansstart”. Ställ in djupet 
med ”Meny”→ ”Ställ in grävdjup/ställ in startdjup”. 
Hur man gräver ett dike som exempel: 
Uppgift: Gräv ett 2 meter långt dike från en referenspunkt (stav) mot maskinen (figur 13) 

1. Ställ in startavståndet på noll (figur 14). Om diket ska börja närmare maskinen än där 
staven står, ange startavståndet som ett negativt värde (avståndet mellan staven och 
början på diket) 

2. Återgå till mätläget, tryck ← 

3. Kör skopan till referensen (staven) och tryck på ikonen |□ för att ställa in referensen (figur 
22). 

• Genom att trycka på knappen "Startdjup och avstånd" återställs både djup- och 
avståndsavläsningarna till de fördefinierade värdena. 

4. Innan du gräver: Kontrollera att startavståndet är noll (eller fördefinierat 
avståndsvärde) när skopan befinner sig vid staven (i detta exempel är 
värdet 0). 

5. Börja och fortsätt arbeta tills avståndet har uppnåtts (2 m i vårt exempel. Figur 22) 
• Det avlästa värdet ökar när man gräver mot maskinen. 

   
Figur 13 Distansstart                      Figur 14 Distans med fördefinerade värden 

 
Figur 15 Distans mål / distans avläsning när målet är nått 

Tryck  för att återställa distansen (distansen är inställt på det fördefinierade värdet ”Ställ in 
distansstart” figur 14). Dikets djup kan ställas in: Meny → Ställ in grävdjup/ställ in startdjup, så att 
både djup och distans kan mätas och övervakas under arbetet. 
 

OBS! 

 

I stället för att använda distans- och djupmätningar för att skapa ett dike, kan 
funktionen avancerad lutning vara ett mer praktiskt verktyg för att gräva diket. Se 3.7 

 

0 

0 

m 

m 
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3.6 Flytta grävmaskinen med minnesfunktionen 
Grävmaskinen kan flyttas till en annan position med hjälp av minnesfunktionen. För att flytta 
grävmaskinen behöver du en extra minnespunkt (referenspunkt), till exempel en stabil sten 1. 
Kontrollera djupet 

Gå till startskärmen och välj → ”Start”. Djupet mäts med en referens (stav), se figur 16. 

 

1. Skapa en minnespunkt (referenspunkt) 
OBS! Den extra minnespunkten 1 måste vara tillgänglig från den nya platsen. 
Välj en stabil minnespunkt innan du flyttar maskinen. Till exempel är en bra referens en stor 
sten 1 (se figur 17). Kör skopskäret till minnespunkten 1 och tryck på knappen ”Minne”. Nu 
skapas en minnespunkt och maskinen kan flyttas. 

 
Figur 17. Skapa en minnespunkt genom att trycka på minnesknappen, steg 1/2 

2. Använd minnespunkten (referenspunkt) 
När du har flyttat maskinen (se figur 18) kör du skopskäret till minnespunkten 1 (som skapades 
i steg 1) och trycker sedan på knappen ”Minne” igen. 

 
Figur 18. Använd minnespunkten (höjd), steg 2/2 

Fortsätt gräva från den nya platsen 

2,50 

2,50 

Minne 

Minne 

2,50 

Figur 16. Kontrollera djupet innan du flyttar maskinen. 
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Systemet mäter ett djup jämfört med den ursprungliga referenspunkten (stav), även om 
maskinens position och höjd över havet har ändrats (se figur 19). 

 
Figur 19. Fortsätt arbeta efter att maskinen har flyttats 

 

Varning: Varje gång maskinen flyttas och en ny minnespunkt eller referenspunkt skapas 
försämras precisionen. 

  

2,50 
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3.7 Skapa en avancerad eller enkel lutning med systemet 
Ställ in lutningar: Välj: Startskärm → ”Start” → ”Meny” → ”Ställ in lutningar” 
Välj lutningstyp: 

• A) Enkel lutning 
◦ Ange lutningsvärde för X (lutningar görs bara i en riktning så Y 

är inställt på noll) 
• B) Avancerad lutning (figur 20) 

◦ Ange värden för varje fält. (Lutningar görs bara i en riktning så Y är 
inställt på noll) 

• Återgå till "arbets-vy" 
• Det rekommenderas att använda läget ”fri vy” som är markerat med en 

grön cirkel nedan (figur 20 b). 
• Tryck på ”Starta lutning” 

 

          

    

 
Figur 20. Avancerat lutningsverktyg, 
inställning av värden 

Figur 20b. Vy som visas under arbetet, fri vy 
har valts 

En avancerad lutning skapas genom att ställa in längden och 
lutningsvärdena för varje sektion. Fyra enskilda sektioner kan 
definieras. 
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Förklaring av arbets-vyn (figuren till höger):       
• Den röda linjen visar X-axeln 
• Grön färg visar Y-axeln, skopans                                    

skär  
                                                              

 

  

3.8 Arbeta med en laserreferens (med eller utan staven) 
Lasermottagare är ett tillval som behövs när du arbetar med roterande laser. En roterande laser 
måste ställas in i horisontell riktning. 
Om man använder en roterande eller skannande laser kan maskinen flyttas ganska fritt. 
Maskinisten kan lätt fortsätta arbeta efter att grävmaskinen flyttats till en annan position. Systemet 
får en höjdreferens från en laserstråle. Referensen fås genom att flytta stickan (lasermottagaren) 
till laserstrålen. 
En laser och en stav kan användas tillsammans. Den faktiska höjdreferensen fås från staven, och 
laserstrålen gör bara att grävmaskinen kan flyttas bort från staven. Lasern hjälper systemet att 
hålla reda på höjdreferensen. En roterande laser kan ställas in på vilken höjd över havet som helst 
(var uppmärksam på laserstrålens synlighet på en arbetsplats). 
När en stav används med lasern måste alternativet "Använd laser som referens" inaktiveras (får 
inte vara markerat). Meny → ”Inställning djupmätning” → ”Använd lasermottagare” 

 

När lasern används (utan stav) som höjdreferens måste 
alternativet ”Använd laser som referens” vara aktiverat (ska 
vara markerat). 

 

 

 
Flytta stickan tills laserstrålen träffar lasermottagaren. Lasermottagarikonen indikerar att 
mottagaren har träffats. Den gröna signallampan (med ett ljud) indikerar att träffen har 
accepterats. Lasermottagaren accepterar strålen om stickan är ± 60 grader från den vertikala 
linjen. 
Använda stav som referens med laserassistans 

1. För lasermottagaren till strålen. Systemet avger en ljudsignal tillsammans med den visuella 
indikeringen. 

2. Placera skopans mätpunkt mot staven. 
3. Tryck på ”Starta djup och distans” 
4. Systemet använder staven som höjdreferens 
5. Om grävmaskinens höjd över havet ändras, för du mottagaren till laserstrålen igen. 
6. Du kan fortsätta arbeta med den ursprungliga stavens höjdreferens. 
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OBS! 

 

Om maskinens höjd ändras för du lasermottagaren till laserstrålen för att få korrekt 
höjdreferens. Höjdreferensen gäller tills maskinens höjd ändras. 

 

 

 
 
Placera skopans mätpunkt mot staven. 

 
 

 
Figur 21. Djupmätning, referens tas från en stav (eller från någon annan referens) 

 
 

Om grävmaskinens höjd över havet ändras, för du lasermottagaren till laserstrålen igen. 

 
Figur 22. Flytta bommen till laserstrålen tills en ljudsignal hörs 

1,80 
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I det här exemplet har måldjupet (grävdjupet) ställts in på 1,80 m under ”startdjup”. 
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3.8.1 Automatisk höjduppdatering mot en laserreferens under 
arbetet 
När ”Använd lasermottagare” har aktiverats (markerats) och laserstrålen träffar mottagaren en 
gång, visar systemet höjden för skopans mätpunkt. Om maskinens höjd över havet ändras ska du 
föra lasermottagaren till laserstrålen igen (figur 23). 
Använda laserreferens utan stav: 

1. Ange värdet vid ”Ställ in laser/startdjup”, samma som arbetsplatsens laserhöjd (i detta 
exempel 90 meter) 

2. Ange värdet vid ”Ställ in måldjup” (i detta exempel 87 meter) 
3. Bocka i rutan (markera) vid” Använd lasermottagare” 
4. Starta och fortsätt gräva tills målnivån har nåtts (den horisontella röda linjen på displayen 

kan ses) 
• I detta exempel är målhöjden 87,0 meter. 

 
 

 
Figur 23. Flytta mottagaren till laserstrålen (höjdreferensen matas in i systemet) 

 
 

 
Figur 24 Mät djupet med skopans mätpunkt. 

  

90,0 m 

90,0 m 

87,0 m 
3,0 m 

Ställ in måldjup 

Ställ in laser / 
startdjup 

Använd lasermottagare 
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3.9 Specialinställningar 
3.9.1 Varningsgränser och XD2 LED display 
Välj: Startskärm → Start → Meny → “Inställningar för ljud och LED” 
Symbolerna med en ljudsignal hjälper maskinisten under arbetet. Varningstoleranserna kan ställas 
in. Maskinisten kan anpassa alla nivåer. 

 
 

  

Figur 25. Ljud, toleranser och LED inställningar XD2-nivåindikator (tillval) 

 
 

Färg på XD2-nivåindikatorn (figur 25) 
Färg Höjd Toleransinställningar 

Gul pil 15 till 6 cm Ovanför målytan (nivå 2) 

Blå pil 6 till 3 cm Ovanför målytan (nivå 1) 

Grön 
linje 

3 till -3 cm Målytan 

Röd pil -3 till -6 
cm 

Under målytan (nivå 1) 
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3.9.2 Varningsgränser för bomrörelser 
Ställ in gränser (hörbara varningar) för bomrörelser. 
Välj i Huvudmenyn → Start → Meny → ”Ställ in gränser” 

Flytta bommen till extrempositionen och tryck på ”Ställ in varning” knapp 1, 2, 3 eller 5. 

 

 

Systemet mäter bomtapparnas höjd och avstånd, inte bommens högsta punkt. 
Systemet förhindrar inte rörelse utanför dessa gränser, det ger bara en varning. 

 
 

 

 
Figur 26 Varningsgränser för bomrörelser 

Förklaring av knapparna: (flytta skopan till den specifika gränsen och tryck på lämplig 
knapp för att ställa in varningen) 

• Ställ in distans gräns 1 
• ställ in varningen för bortre nivå 

• Ställ in höjd gräns 
• ställ in varningen för hög nivå 

• Ställ in låg gräns 
• ställ in varningen för låg nivå 

• Återställ gränser 
• återställ alla varningar, varningar är inaktiverade 

• Ställ in distans gräns 2 
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3.10 Kalibrera ny eller sliten skopa 
Om skopan är mycket sliten (noggrann mätning är inte möjlig) bör den kalibreras om. Tio enskilda 
skopor kan kalibreras. 
Så här kalibrerar du en skopa: Välj: Startskärm → Inställningar → ”Skopkalibrering”. 

 
 

 
Figur 27. Kalibrering av skopan 

 

 
Figur 28. Redskapsmått. 

Ange mått: 
1. Välj skopan som ska kalibreras med <> (gul rektangel i figur 27) 
2. Mät längden på skopan från den lägsta tappen på stickan ner till skopans spets/skär. 
3. Ange längden i meter och tryck på ”OK”. (Tryck på ”Längd” värdet) 
4. Mät skopans bredd 
5. Ange bredden och tryck på ”OK”. (Tryck på ”Bredd” värdet) 
6. Skopans namn kan ändras genom att trycka på ”skopnamn”. 

Kalibrera med lodlina: 
7. Fäst den medföljande magneten med lodlinan på den lägsta tappen på stickan. 
8. Vrid skopan långsamt mot lodlinan tills den snuddar vid den. 
9. Tryck på "Kalibrera lodlina" 

Kalibrera tiltenhet (kalibrering behövs alltid och görs vanligtvis under installationen): 
10. Välj kommunikationsprotokoll för tiltrotator (No Roto / Engcon / SVAB / CANopen) 
11. Tryck på ”Redskapsmått”, se figur 27 och 28 
12. Ange: måtten L15, TR1 och TR2. 

• L15 är tiltaxelns avvikelse från mitten av den lägsta tappen på stickan. 
• TR1 är till för visualiseringen, ett grovt mått räcker. Vanligt mått 25. 
• TR2 är det exakta måttet från rotationsaxeln till mitten av den lägsta tappen på stickan. 

Använd samma värde som det som mättes upp under installationen. 
13. Vrid tiltaxeln vertikalt 
14. Rotera tiltrotatorn tills skopskäret är horisontellt. Använd ett vattenpass 
15. Tryck på ”Kalibrera tiltrotatorrotation” 
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3.10.1 Kontrollera skopkalibreringen 
En referenspunkt behövs för att kontrollera kalibreringen. Referenspunkten måste vara stabil för 
att få tillförlitliga mätningar. 

 
 

Kontrollera kalibreringen: 
1. Placera skopans mätpunkt (skopskäret) på en referenspunkt (markerad med en röd punkt 

på bilden ovan). Skopan är i läge A. 
2. Tryck på knappen ”Starta djup och distans” för att nollställa höjd-och 

avståndsavläsningarna. 
3. Vrid skopan (utan att tilta den i sidled) till ett annat läge (från läge A till läge B) och håll 

skopans mätpunkt på samma punkt. 
4. Kontrollera att djup- och avståndsavläsningarna ligger inom ± 1 cm jämfört med de 

nollställda värdena (steg 2) 
 

OBS! 

 

Det är viktigt att testa skopans noggrannhet efter kalibreringen. Om noggrannheten 
är fel med mer än ±1 cm måste du kalibrera om skopan. Dubbelkontrollera måtten 
och utför en kalibrering med lodlina också. 
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3.10.2 Kalibrering av tiltskopa (sensorn är valfri, kalibreringen är 
obligatorisk) 
Kalibrering behövs alltid för att säkerställa exakta mätningar, även om skopan inte är en tiltskopa. 

 

OBS! 

  

 
Ett vattenpass behövs vid kalibreringen. 

 

Kalibrering 
1. Se till att värdena för skopans bredd och L15 (tiltaxels differens från mitten av stickans 

lägsta tapp) stämmer (mät så noggrant som möjligt). 
2. Tiltaxelkalibrering: 

Tiltaxelkalibrering behövs om 
en tiltsensor är installerad: 
• Gå till skopkalibreringen: 

Startskärm → ”Setup” → 
”Skopkalibrering”. 

• Tryck på knappen 
"Tiltfunktion". 

• Vrid grävmaskinen tills 
chassits värde för 
sidledslutningen är nära noll 
(grön bakgrund) 

• Rikta in den röda tiltaxeln 
mot det horisontella planet 
med hjälp av vattenpasset 

• Rikta in skopskäret mot det 
horisontella planet. 

• Tryck på ”Ställ in vinkelkorrigering”. 
3. Rikta in tiltskopan mot det horisontella planet 

med ett vattenpass. 
4. Vrid skopan till läge A. (figur 29) 

 
 
 
 

Figur 29. Vrid skopan från position A till B 
  

Sätta vinkel rättning: 

Automatisk 
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5. Välj ”Automatisk” 3 (figur 30). 
6. Vrid skopan långsamt och stadigt från läge A till läge B. 

Fortsätt rörelsen med stickan och bommen tills skopan inte 
kan vridas mer. 
• Under kalibreringen samlas korrigeringsdata in från flera 

skoppositioner. Observera att skopan måste flyttas 
genom hela sitt rörelseområde (från A till B), se bilden till 
höger. 

• Alla korrigeringsfält 2 måste ha en grön bakgrund efter 
kalibrering (figur 30). 

7. Avmarkera ”Automatisk” 3 när kalibreringen är klar. 
8. De kalibrerade skoptiltfälten 1 måste vara nära ”0” grader, om de inte är det, måste 

tiltskopan kalibreras om igen. 

 
Figur 30. Kalibrering av tiltskopa 
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4 ARBETA MED POSITIONERING (3D/LANDNOVA) 
När du använder positioneringen (med 3D): 

• GNSS-mottagare och antenner behövs 
• RTK-korrigering behövs (från en enkelbasstation eller från ett nätverk). 
• Ett 3D-projekt måste importeras. 
• Skopans koordinater är kända. Maskinen kan flyttas på arbetsplatsen utan fysiska 

referenspunkter eller lasrar. 
◦ Fördel: Fysiska referenspunkter eller en lasersändare behövs inte. 

 

Starta Landnova från Vision: 
Tryck på ”3D”-ikonen 1 i Vision för att starta Landnova. 

 

 

 
Innan arbetet påbörjas måste maskinisten kontrollera systemets noggrannhet. Följande punkter 
har en betydande inverkan på arbetets kvalitet och noggrannhet, därför måste procedurerna i 
Tabell 2 utföras. 
Tabell 2. Procedurer innan du börjar arbeta 
Kontrollera Beskrivning 
RTK-korrigering Upprätta en anslutning till en basstation eller ett basstationsnätverk. Ett SIM-kort 

(eller alternativt UHF-radio) behövs för att ta emot RTK-korrigering. 

Koordinatsystem Välj rätt koordinatsystem och se till att alla koordinatoffsets är korrekta 

Geoid Välj rätt geoidmodell (om geoid inte är tillgängligt justerar du Z-koordinatoffseten i 
stället) 

Noggrannhet 
(GNSS) 

Kontrollera systemets noggrannhet på kända kalibreringspunkter. 

Meddelanden om RTK-korrigering (noggrannhet) 
Under arbetet kan riktningsberäkning och noggrannhet förändras. Systemet meddelar maskinisten 
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om noggrannheten försämras. Det finns tre olika meddelanden om noggrannhet, se bilderna 
nedan. Om dessa meddelanden ignoreras kan mätningarna vara felaktiga och det kan leda till 
allvarliga materialskador och/eller överflödigt arbete. 

 
 

 
Förklaring av positioneringslägen (RTK): 

• Positionering: RTK float: Noggrannheten är otillräcklig för 3D-arbete [ca ± 50 cm] 
• Positionering: DGPS: Noggrannheten är otillräcklig för 3D-arbete [ca ± 100 cm] 
• Positionering: SPS: Noggrannheten är otillräcklig för 3D-arbete [ca ± 500 cm] 

OBS! Om något av ovanstående meddelanden visas äventyras systemets noggrannhet. 

OBS! 

 

Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för oprecisa eller felaktiga mätningar. 
Kontrollera systemets noggrannhet innan du börjar arbeta och regelbundet under 
arbetets gång (se avsnitt 6.8 ”GNSS noggrannhetstest”). 
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4.1 Licensnyckel- och åtkomsträttigheter för tillvalsmoduler 
Tillvalsmoduler (funktioner) kan aktiveras genom att beställa lämplig licens från återförsäljaren. En 
licensnyckel installeras i systemet på fabriken. Licensnyckel (HASP) använder en USB-port i 
systemet och ska normalt inte tas bort. 

 
 

4.2 Öppna ett projekt 
Innan du använder systemet måste ett projekt öppnas. 
Ett projekt kan importeras till systemet från USB-minnen / FTP / eller med hjälp av 
tredjepartstjänster som Infrakit. Välj ”Projekt” → Importera från: (FTP / USB) 
Hur man öppnar ett projekt: 

1. Välj 1 
2. Välj ”Öppna arbetsplats”. 
3. Välj ett projekt från listan. 
4. Tryck på ”Läs in mapp” för att bekräfta valet. 

• Systemet börjar ladda projektet och visar den ungefärliga återstående tiden. 
• Det kan ta några minuter att öppna ett mycket stort projekt och generera grafiken. 
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4.3 Objektväljare (metod för objektval) 
Objekt som punkter, linjer, mittlinjer, ytor och lutningar kan väljas på displayen. 

Valet kan göras på följande sätt: 

• Använd ”Tryck länge”: Tryck länge på ett visst område på displayen (mätbara objekt i det 
området listas) 

• Välja projekt → Läs fil (listar alla mätbara objekt: Linje, mittlinje, punkt, yta och lutning). 
(Figur 31) 

 

Autosnap: Mätning mot ett objekt (linje eller punkt) när ”autosnap” är valt (figur 32). 

• En grön prick anger vilket objekt eller vilken grupp som valts för mätning.  
◦ Om en grupp är vald, tas det närmaste objektet (linje eller punkt)  från denna grupp för 

mätning. 
 

Flera objekt kan vara valda samtidigt: 
• Linje: linjeobjekt som kan mätas, till exempel för rörläggning. 

• Mittlinje: linjeobjekt som är lämpliga för mittlinje. Mittlinjen definierar stationsnumret och 
tvärsnittet. 

• Punkt: importerade punktobjekt, till exempel vid installation av gatubrunnar eller 
lyktstolpsfundament. 

• Yta: ytmodellslager. När ett lager är valt visas alla ytor i det lagret. Används till exempel 
som under-lager av en trottoar. 

• Lutning: under fliken lutning listas linjeobjekt som har en känd lutning. Sådana linjer finns i 
väglinjer. Linjelutningen kan låsas för mätning genom att välja den under den här fliken. 
OBS! Stringline modell och modul 4 (Väg) behövs. 

Välj objekt och tryck på ”Välj”. Tryck på "Avbryt" för att avsluta utan ändringar. 
 

 

 

 

 
Figur 31. Objektväljare Figur 32. Objektväljare, autosnap 
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4.4 Användargränssnitt 
Användargränssnitt för Landnova: (”Terräng”-fliken 9 är vald). Visningsikonen 4 och 
”informationsfältet” 8 beskrivs i detta avsnitt. 

 
(1) Gå till huvudmenyn (huvudmenyn förklaras på nästa sida) 
(2) Ändra skopans mätpunkt (höger, vänster, mitten eller automatisk) 
(3) Ändra det aktiva lagret 
(4) Visa urval. Operatören kan byta till en annan vy genom att trycka på visningsikonen. Välj den 
lämpligaste vyn för det pågående arbetet. (Se avsnitt 4.4.2). OBS! Vyn centreras om den trycks en 
gång, den andra tryckningen ändrar vyn. 
(5) Huvudvy. Zooma in genom att trycka på (+ ), zooma ut genom att trycka på ( - ) 
(6) Underfält, information om modell och vald linje (vald linje är fet på skärmen) 
(7) Profil och tvärsnitt. 
En ytterligare vy kan väljas (höjden kan justeras). Möjliga ytterligare vyer är: 

a) Endast sidovy 
b) Endast vy framifrån 
c) Vy framifrån med sidovy 

(8) Informationsfält (informationen beror på vilken flik som valts) 
(9) Mätningsflikar (Terräng, Linje, Punkt, DTM+Linje och Logg). 
(10) Stationsnummer indikerar avståndet som mäts från början av en linjemodell längs mittlinjen. 
Namnet på den valda linjen visas också. 
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4.4.1 Huvudmenyn 
 

 

 

• Sidhuvud: Information om positionering (X, Y 
och Z), signalstyrka och anslutningstyp. 

• Öppna arbetsplats (för att bläddra i projekt/filer) 
• Läs fil (listar filer/modeller som kan användas) 
• Ångra sista punkten (radera senaste 

relationsdatapunkt As built point. Från en 
molntjänst kanske det inte går att radera 
punkten) 

• Färginställningar (ändra färger på lager/modeller 
5.2.1 ) 

• Modellverktyg (Skapa referenslinje / offsetlinje / 
offsetyta / borrplansskapare) 

• Kalibrera skopan (om skopan är sliten, kalibrera 
den) 

• Exportera insamlade punkter 
• Noggrannhetskontroll 
• Importera arbetsplats (Importera projekt från 

FTP eller USB) 
• Avsluta (återgå till Vision-programmet) 
• Stäng av (stäng av systemet) 
• Tillbaka (återgå till föregående sida) 
• Kugghjulsikon 1 Visa/dölj rullgardinsmenyn för 

avancerade funktioner. Se bilden nedan där 
menyn är aktiverad (visas). 

 

 

För avancerade användare (avancerade 
funktioner): 
I sidhuvudet finns också en rullgardinsmeny 2 
som visas om man trycker på kugghjulsikonen. 
I rullgardinsmenyn kan du använda avancerade 
funktioner. Rullgardinsmenyer förblir aktiva även 
när man trycker på ”Tillbaka”. 
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4.4.2 Hur man ändrar vy, mätpunkt eller aktivt lager 
Ikonerna är normalt sett dolda, men kan ändras i inställningarna så de alltid är synliga. När man 
rör vid skärmen visas ikonerna i några sekunder. 

 
Den valda mätpunkten syns på skopikonen 1. Mätpunkten kan ändras (växlas) genom att peka på 
1. 

 
 

1. Ändra skopans mätpunkt (Vänster / Mitten / Höger / Automatisk) 
2. Ändra det aktiva lagret (det lager som kommer att mätas) 
3. Ändra vy (Uppifrån / Karta / Hytten / 3D) 

 
Om ikonerna visas för kort eller för lång stund på displayen: 
Ändra tidsinställningen: Inställningar → Installationsinställningar → Användargränssnitt ”Dölj 
visningskontroller med HUD”). 
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Kart-vy 
Vyn ses uppifrån, maskinen visas ur ett fågelperspektiv. I denna vy förblir norr i det använda 
koordinatsystemet (det kan baseras på ett lokalt koordinatsystem) alltid längst upp på skärmen; 
projektfiler förblir orienterade med norr längst upp på skärmen oavsett ändringar i maskinens 
riktning. 
Panorering av kartan kan göras med en svepande rörelse. Zoomkontrollerna + och - finns också. 
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Vy uppifrån 
I den här vyn är maskinen alltid statisk, bommen pekar mot toppen av skärmen och kartan roterar. 
Kartan kan också dras (flyttas) med en svepande rörelse. 
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Vy från hytten 
Den här vyn ses inifrån hytten. 
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3D-vy 
Synvinkeln kan ändras med en svepande rörelse, till exempel från vänster till höger eller upp till 
ner. 
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Skopans mätpunkt 1 
Välj mätpunkten som ska användas för mätningen, annars kan systemet verka ge 
felaktig information. 

 
Tryck på mätpunktsikonen 1 för att växla mellan 
mitten → höger → vänster → automatisk. Den röda triangeln under ikonen visar mätpunkten. 

 
 

När automatisk mätpunkt är vald: 
• Systemet väljer skopskärets lägsta punkt som mätpunkt, mot en yta. 
• OBS! När skopskäret är tiltat i sidled mindre än 3 grader väljer systemet 

skopskärets mittpunkt som mätpunkt. 
 

 
 
 
 

OBS! 

 

En servicetekniker kan aktivera en bekräftelsedialog för att undvika oavsiktliga 
mätpunktsändringar. 
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4.4.3 Lägg till ytterligare vyer, profil och tvärsnitt 
 

Tvärsnitt / profil kan läggas till på skärmen 1 

 

 

Om rullgardinsmenyn är dold 
tar du fram den: Välj 2 och tryck 
på kugghjulsikonen   
Rullgardinsmenyn visas. 

För att lägga till profilvy, välj: 
• ”Alternativ” 

◦ ”Profil / tvärsnitt” 
• ”Aktiverat” (profilvy(er) är synliga / dolda) 
• ”Skär inaktiva lager” (visa alla ytor i profilvyn) 
• ”Visa zoomkontroller” (zoomkontrollikonerna visas) 
• ”Skär linjer / rör” (skär linje och rör indikeras med ”X” 3) 
• ”Skopvinklar” (två axel vinklar visas i ytterligare profilvyer) 
• Brytlinjer för aktiv DTM 

• Pilindikatorer för skopan 

Om du vill infoga mer information i profilvyn väljer du: 
• ”Alternativ” 

◦ ”Diverse GUI-objekt” 
• ”Modell-offset”. Modellens höjd-offset visas. Ändra genom att dubbelklicka på 

värdet på skärmen. 

• Positionering av/på-knapp 

• Linjestyrningsindikator 
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4.4.3.1 Ytterligare profilvyer i detalj 
Profil /vy framifrån 1 visar skopan framifrån. Tvärsnitt / sido-vy 2 

 
Figur 33. Profil / tvärsnitt i detalj. 

De orange pilarna i figur 33 markerar mät linjerna 1 och 2 en linje börjar från skopans mätpunkt 
och slutar vid en aktiv yta. 
Den aktiva ytan (som ska mätas) visas som en fet heldragen linje. 
Följande vyer är möjliga: (Om du trycker på profil-vy området växlar skärmen mellan olika vyer) 

(1) Skopan visas framifrån 1 (figur 33) 
(2) Skopan visas från sidan 2 (figur 33) 
(3) Kombination av vyer. Skopan visas framifrån i vänster fönster och från sidan i höger 

fönster (figur 34) 
(4) Tvärsnitts-vy (figur 35. Mittlinjemätning behövs, eftersom tvärsnittsvyn ritas med hjälp av 

den mittlinjen) 
 

Symboler i det valfria profil- och tvärsnittsavsnittet 
 

 
Skopans tiltning 

 

 
Höjd (över havsytan) för den valda ytan. 

 

 
Skopans vinkel 

 

 Linjestyrningsindikatorer 
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Ikonen i det övre vänstra hörnet anger mätpunktens höjd jämfört med målnivån. Värdet anger 
höjdskillnaden mellan den valda ytan och skopans vänstra hörn (figur 34). Ikonen och värdet i det 
övre högra hörnet anger höjdskillnaden mellan den valda ytan och skopans högra hörn. 

 
Figur 34. Profil-vy i detalj 

 

 
Figur 35. Tvärsnitts-vy i detalj 

 

Möjliga ikoner i profilvyn. 
Ikon Beskrivning 

 

 
Mätpunkten är på målnivån 

 

 
Mätpunkten ligger över målnivån 

 

 
Mätpunkten ligger under målnivån, ”för djup grävning”. 

 
Toleransen för målnivån kan ändras i: 
”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”Användargränssnitt” → ”Noggrannhetstoleranser” / 
”Höjdskillnad”. 
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4.4.4 Informationsfältet och förklaring av flikarna 
Informationsfältet 8 visar relevant information om det aktuella arbetet. Innehållet i 
informationsfältet ändras beroende på vilken flik som är vald. 

Flikar (valmöjligheter): 
1. Terräng (fliken Terräng är vald på denna skärmdump) 
2. Linje 
3. Punkt 
4. DTM+Linje 
5. Logg 
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4.4.4.1 Val av terräng (yta) 
Höjdskillnaden mellan den valda ytan och havsnivån visas. Flik 1 visar användbar information när 
du arbetar med digitala terrängmodeller (DTM). 

 
 
 

 

Höjdavvikelse 2 skillnaden mellan en vald DTM och skopans mätpunkt. 

Färgen på höjdavvikelse-ikonen S indikerar mätpunktens höjd-offset. 
•  BLÅ Skopan befinner sig över målnivån 
•  GRÖN Vid målnivån inom toleransen (toleransen kan anpassas). 

”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”Användargränssnitt” → 
”Noggrannhetstoleranser / Höjdskillnad”. 

•  RÖD Skopan befinner sig under målnivån, ”för djup grävning”. 

 

 
 

 
Z höjd 3 (absolut höjd, höjd över havet) 

 

 
Ytans höjd 4 höjd över havet 
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 As built 
En ”As-built” data punkt sparas genom att trycka på ikon 5. ”As-built” punkter sparas alltid till det 
aktuella lagret. Om du till exempel arbetar med DTM-modellen och namnet på modellen / lagret är 
”Sista ytan” så sparas alla punkter till lagret ”Sista ytan”. Detta ser man också i ”as-built” datafilen 
när den exporteras från systemet. 
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4.4.4.2 Punktval 
Under denna flik 3 visas höjd, avstånd och riktning till den valda punkten med höjd över havet. 
Fliken används också för att lokalisera punkter. 
Hur man väljer objekt: Se avsnitt 4.3 ”Objektväljare” 
 

 

 As-built. En ”As-built” data punkt sparas 
genom att trycka på ikon 5 . Den sparade 
punkten förknippas automatiskt med den aktiva 
punkten. 

 
Figur 36. Förklaring av måtten 

 

Höjdavvikelse 1 visar skillnaden mellan en vald punkt och skopans mätpunkt. 
 
Färgen på höjdavvikelse-ikonen S indikerar mätpunktens höjd-offset. 

•  BLÅ Skopan befinner sig över målnivån 
•  GRÖN Vid målnivån inom toleransen (toleransen kan anpassas). 

”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”Användargränssnitt” → 
”Noggrannhetstoleranser/höjdskillnad”. 

•  RÖD Skopan befinner sig under målnivån, ”för djup grävning”. 

 Avstånd 2, se figur 36 
Visar avståndet mellan den valda punkten och mätpunkten i bomlinjens riktning.  
Ikonens färg beror på skopans avstånd jämfört med målet. 

 Avstånd4 se figur 36 
Visar avståndet mellan den valda punkten och mätpunkten vinkelrätt mot bomlinjens riktning. 
Ikonens färg beror på skopans avstånd jämfört med målet. 

 



 
 

Bruksanvisning till grävmaskin. Landnova X  Sida55 / 90 
 

4.4.4.3 Linjeval 
FLIK 2visar höjdskillnad, avstånd och stationsnummer till den valda linjen. Används med 
linjemodellerna. 

 
 

 

 
 
Höjdskillnad 1 
Höjdskillnaden från skopans 
mätpunkt till den valda linjen. 
Färg på höjdikonen 1: 

• BLÅ ”Skopan befinner sig över 
målnivån”. 

• GRÖN ”Vid målnivån inom 
toleransen”. 

• RÖD ”För djup grävning”. 

Avstånd 3 
Vinkelrätt avstånd från skopans 
mätpunkt till det valda linjeobjektet. 

 

 Stationsnummer 4 
Stationsnummer indikerar avståndet som mäts från början av en linjemodell längs mittlinjen. 
Avståndet kan definieras så att det till exempel börjar vid 100 meter. När det inte definieras visar 
det avståndet i meter från början av linjen. 

 As-built 5 

En ”As-built” data punkt sparas genom att trycka på ikon 5 . Den sparade punkten förknippas 
automatiskt med den aktiva linjen. 
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Pilspetsen 1 visar linjens mätpunkt. Linjens namn visas längst upp på punkten. Lutning (%) visas 
också 

 

Så här aktiverar du linjestyrningsindikator(er) 2. Välj: ”Alternativ” → ”Diverse GUI-objekt” → 
”Linjestyrningsindikator”. 

 

 
Figur 37. Vinkelrätt avstånd till den valda linjen. 
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4.4.4.4 DTM + Linje (Terräng+Linje) 
En kombination av terräng- och linje-informationen ges under FLIK 4. Höjdavvikelse till vald yta 
och höjdavvikelse och avstånd till vald linje visas. 
Välj yta och linje från ”Projekt” → ”Läs Fil”. 

 
 

 

 

Höjdavvikelse 1 från vald yta 
 
Färgen på ikonen 1: 

• BLÅ ”Skopan befinner sig över 
målnivån”. 

• GRÖN ”Vid målnivån inom 
toleransen”. 

• RÖD ”För djup grävning”. 

Höjdavvikelse 2 från vald linje 
(grön färg betyder ”vid målnivån”). 

Avstånd 3 från mätpunkten till 
den valda linjen. 

 
 

 Knapp för att spara ”As-built” 5 data 
Tillåter visning av mätresultat (modell och linje) samtidigt. På ett vägbygge samlas ”As-built” data 
in och sparas från brytlinjepunkter. På så sätt behöver maskinisten inte växla mellan vyerna för 
Linje och DTM. ”As-built” data sparas genom att trycka på ikonen. 

 
”As-built” punkter sparas alltid till det aktuella lagret. Till exempel, om du arbetar med en DTM-
modell och det valda yt-namnet är ”Sista ytan” så sparas alla punkter till ”Sista ytan”. Detta ser 
man också i ”As-built” datafilen när den exporteras från systemet. 
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4.4.4.5 Logga punkter 
Logg-fliken 3 används för att ändra koden för den sparade loggpunkten och för att spara 
loggpunkterna. 

 
Funktionen nedgrävningsdjup: Höjdskillnaden mellan skopans mätpunkt och maskinens 
larvband sparas automatiskt för varje loggpunkt. Denna information kan exempelvis användas för 
att visa nedgrävningsdjupet för kablar (nedgrävningsdjup är endast tillgängligt i CSV2-exporter 
eller exporter från Xsite Manage). 

 

Ange Kod / Namn 1 
Sparade punkter kan kategoriseras med 
hjälp av olika koder. Koderna som ska 
användas bestäms vanligtvis av 
mätteknikern (på arbetsplatsen). Rätt kod 
kan anges genom att trycka på knappen. 

• När knappen trycks öppnas 
fönstret ”funktionskodlista” och en 
kod kan anges, eller så kan en 
kod väljas från listan (en kodlista 
måste importeras). 
◦ En standardkodlista kan tas i 

bruk: ”Inställningar” → 
”Installationsinställningar” 
→ ”FCL”: välj rätt kodlista och 
tryck på ”Importera”. Kodlista 
kan inkluderas i projektet 
genom att lägga till 
kodlistsfilen till projektets 
rotkatalog. 

 

 

Punktnamn 2 (lägg till beskrivning) 
• Knappen kan användas för att 

lägga till personliga anteckningar 
när punkterna sparas. 

• Detta ytterligare namn ges bara 
en gång med nästa punkt. 

• Informationen kan också 
användas av byggledare och 
mättekniker. 

 
 

 Spara pos 4:   
• Genom att trycka på denna ikon sparas positionen med en vald kod. Koden visas i 

avsnittet ”Kod” 
• Om positionen inte kan bestämmas korrekt visar systemet: ”Dålig noggrannhet, spara 

ändå?” 
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Koordinater 
 

Om koordinaterna (figur38) är dolda kan de tas fram genom att välja  
Värdena X, Y och Z 1 på skärmen är koordinaterna för den punkt som ska sparas. För mer 
detaljerad information, se avsnitt 6.4 ”Positioneringskvalitet”. 

 

 
 

Figur 38. Koordinater i huvudmenyn 
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Kodlista: Koder används för att identifiera objekt som: 
• Lyktstolpar 
• Rörledningar 
• Punkter. 

Numeriska koder översätts till förståelig form (text) 
Till exempel: kod <9901> översätts till texten ”UNDERSÖKNINGS MÄRKE”. Du kan välja lämplig 
kod från kodlistan. 
 

 
 

 

Använd en kod: 
Öppna kodlistan. Tryck på kodknappen och välj lämplig kod i listan (du kan också skriva bokstäver 
för att söka efter en kod, till exempel ”POL” listar alla koder som innehåller strängen ”POL”). 

Om den önskade koden saknas i listan kan koden matas in manuellt i kodlistfönstret och kan 
sedan användas nästa gång en punkt sparas. 

 
Importera en kodlista: 
Importera en kodlista genom att välja: ”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”FCL” 
och välj kodlista från listan och tryck stäng 
Om koden som behövs inte finns i listan: 

• en kod kan anges (infogas) manuellt 
• Det är också möjligt att importera fördefinierade kodlistor för mätändamål från USB. 

◦ Importera kodlista: Välj ”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”FCL” → 
”Importera” 
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5 MENY 
För avancerade användare: OBS! Om menyn är dold, tar du fram den: 

1. Välj 1 och 
2. Tryck på kugghjulsikonen 2 → den avancerade rullgardinsmenyn 3 visas. 
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5.1 Menystruktur 
Huvudmenystrukturen i 3D-applikationen Landnova. Vissa funktioner får endast användas av 
supportpersonal. 
Projekt 

• Öppna projektmapp 
◦ Välj ett projekt för arbetsplatsen. 

• Läs fil 
◦ Yta, Linje, Mittlinje, Punkt och Lutning kan väljas. 

• Import från FTP 
◦ Importera projekt från FTP-server 

• Import via USB 
◦ Importera projekt från USB-minne 

• Exportera registrerade punkter 
◦ Loggade objekt exporteras till projektet eller till USB-minnet eller genom FTP-

uppladdning 
• Annullera senaste loggpunkt 

◦ Senaste loggpunkten raderas 
• Projekt-ändringslogg 

◦ Projektändringsloggen kan användas för att synkronisera projekt från Infrakit. 
◦ Projektändringsloggen visar alla förändringar som görs av arbetsplatspersonalen (till 

exempel mättekniker eller platschefer). 
• Info 

◦ Information om Användningsmöjlig, Projekt/3D och Programlicenser 
• Avsluta 

◦ Avsluta 3D-applikationen och återgå till 2D-applikationen ”Vision”. 
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5.2 Alternativ menyn 
Alternativ 

• Terrängtyp  
◦ Välj utseende på terrängmodellen/ytan: Fylld 80% genomskinlighet, Fylld 50% 

genomskinlighet, Fylld 0% genomskinlighet, Trådmodell & fyllning med 80% 
genomskinlighet, Trådmodell & fyllning med 50% genomskinlighet, Trådmodell, Dold. 

• Punktstorlek 
◦ Storlek på punkter på skärmen: Liten, Normal, Stor 

• Aktiva punktattribut 
◦ Grupp, Position, Löpnummer, Kod, Beskrivning, Navigerings pil 

• Maskinsynlighet 
◦ Fulltonsfärg, 30% genomskinlighet, 70% genomskinlighet, Dold 

• Maskindelar 
◦ Skopa, Bom, Chassi, Skopaxlar 

• Profil/tvärsnitt 
◦ Aktiverad, Klipp ut inaktivt lager, Visa zoomstyrning, Klipp ut linjer/rör, Skopvinkel, 

Brytlinjer för aktiv DGM, Skopa pilindikatorer 
• Olika GUI-objekt 

◦ Modellförskjutning, Positionering på/av-knapp, Linjestyrning indikator, Knappar för 
linjebyte, Point id on log button (Punkt id på logg knappen) 

• Loggning 
◦ Höjdförskjutning krävs 

• Fönsterinställningar 
◦ Återställ standardinställningar 

• Bakgrundsfärg 
◦ Svart, Grå 

• Färginställningar (ändra färg och synlighet) 
◦ Landnova anpassar lagerfärgerna automatiskt. Om du inte är nöjd med Landnovas 

förinställningar är det möjligt att ändra färger. Välj ”Alternativ” → ”Färginställningar” 
◦ Landnova använder färger från filer och lager om möjligt (till exempel har DXF-filer stöd 

för färger, men inte XML-filer). 
◦ Om färger inte kan användas från filer/lager, justerar Landnova färgerna automatiskt. 
◦ Menyn kan också användas för att ställa in visningen av fil/lager genom att använda 

lampikonerna på skärmens vänstra sida. 
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5.2.1 Förklaring av färginställningarna 
 

 

 
Fil/lager används som bakgrundskarta 

 

 
Fil/lager är alltid synligt, även om lagret inte är valt 

 

 

Fil/lager är alltid osynligt (dolt), även om lagret är valt 

 

 

Fil/lager är bara synligt när lagret är valt 

 

OBS! 

 

Vi rekommenderar att man behåller ytor i ”automatiskt” läge och linjer och punkter i 
”alltid synligt” läge. Bakgrundskartor är synliga vid behov. 

 

5.3 Inställningar 
Inställningar 

• Koordinatsystem 
◦ Ladda koordinattransformation, Redigera koordinatförskjutningsvärden, Ladda 

geoidmodell 
• GPS-styrning 

◦ Novatron GNSS, RTK korrigeringar 
• Installationsinställningar 

◦ Positionsbestämning, Maskinkstyrning, Mått, Filimport, Dataloggning, Språk, FCL, 
Användargränssnitt, LibConverter-Konfig, Molnet, STÄNG 

• Visa antenn  
◦ Endast för servicepersonal 

• Visa status 
◦ Status för GPS- och COM-portar, Geoidmodell, GLOBALT KOORDINATSYSTEM 

• Öppna ini-filen  
◦ Endast för servicepersonal 

• Kalibrering av planeringsskopa 
◦ I allmänhet används en planbottnad skopa för att jämna ut en yta. När en kalibrering av 

planbottnad skopa har utförts kan skopans verkliga bottenvinkel ses på displayen. 
Kalibreringen ändrar också den grafiska vyn för att matcha den planbottnade skopans 
verkliga position. 

◦ Hur man kalibrerar en planbottnad skopa: 
▪ Välj ”Inställningar” → ”Kalibrering av planeringsskopa”. 
▪ Flytta skopan till det horisontella planet. 
▪ När skopan är i linje, tryck på OK. 

• Verktygsinställningar (ändrar endast visuellt utseende, påverkar inte några mätningar) 
◦ Välj maskinredskap, till exempel en annan skopa 
◦ Ange eller ändra måtten på skopan som används. 
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5.3.1 Inställningar för 
användargränssnitt 
Välj: 
Inställningar → ”Installationsinställningar” → 

”Användargränssnitt”  

Noggrannhetstoleranser (grön steg) 

• Höjddifferens: Yta, punkt och linje dZ och DTM + 
linje dSl "Grön nivå" tolerans 

• Differens i sidled: DTM + linje dSl, Linje dS och 
Punkt dS/dL ”Grön nivå” toleranser 

 
Max. zoom profilvy vs skopbredd (vid 100% fyller skopan 
ut hela vyn) 
 
Profilvyns höjd → välj lämplig höjd för profilvyn (60px-
350px, 200px är standard) 

 

 
Figur 39: Inställningar för användargränssnitt 

 
Punkt-Autosnap-inställningar. Läge: 

• 3D autosnap: Närmaste objekt i autosnap-läge beräknas i XYZ 
• 2D autosnap: Närmaste objekt i autosnap-läge beräknas i XY 

     Aktiv punkt ändra tröskel. 
• Hur många procent närmare måste ett nytt objekt vara innan autosnap-funktionen ändras 

till närmaste objekt (0 % är standardinställningen) 
 

Installationsinställningar → Filimport →  
Ritningsområde, mindre värde=bättre prestanda 
Genom att ställa in ritningsavsområdet (10 meter till 10 kilometer) påverkas hur långt från 
mätpunkten kartan ritas. Att minska värdet ger bättre prestanda eftersom en mindre karta 
uppdateras snabbare på skärmen än en större karta (standard är 1,0 km). 

 

5.4 Åtgärder 
Drift 

• Skapa referenslinje (se avsnitt 5.4.1 ) 
• Noggrannhetskontroll: Valfri tillvalsfunktion, kontakta support för detaljerad information. 

◦ (Jämför mätpunkten med den kända referenspunkten. Kan aktiveras av 
servicepersonal.) 

• Borrplangenerare: (se avsnitt 5.4.2) 
• Ange punkt: (se avsnitt 5.4.6) 
• Skapa offset linje: (se avsnitt 5.4.3) 
• Skapa offset yta: (se avsnitt 5.4.4) 
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5.4.1 Skapa referenslinje 
En referenslinje skapas för att göra enkla modeller av terrängen med en linje eller mellan två 
punkter. Det är användbart i situationer där den faktiska terrängmodellen inte är tillgänglig. 
Funktionen kan till exempel användas för att arbeta med grunder till byggnader. 

Skapa referenslinje: Välj  → ”Modellverktyg” → ”Skapa referenslinje”   
 

1. PUNKTER (det finns tre olika sätt att skapa EN referenslinje) 

• Välj linje eller punkter i ”Lista” 
• Ange koordinaterna för punkterna (X, Y och Z) 
• Välj punkterna från arbets-vyn genom att trycka ”Urval” 

2. LUTNING, AVSTÅND, HEADING 
◦ Du kan ändra referenslinjens lutning, avstånd och heading med knapparna. 
◦  OBS!  PUNKT1/LINJE koordinaterna är fasta. POINT2 koordinaterna ändras 

automatiskt så att önskad lutning/avstånd/riktning uppnås. 
3 PROFIL 

• Definiera värden för ett modelltvärsnitt som används under terrängmodellskapandet. Vissa 
fält kan lämnas tomma. Värdena anges i meter. (Den blå pilen pekar mot mittlinjen) 

4 PROFIL 

• Ytans namn: Klicka på namnet och redigera. 
• Ytor med samma namn finns, kombineras automatiskt till samma yta. 
•  

5 SKAPA 
• Tryck på ”Skapa”: systemet skapar en modell i den aktiva projektmappen. 
• Observera: Den blå pilen på bilden visar mittlinjen ”0”. 
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5.4.2 Borrplangenererare 
Med borrplangenereraren kan du definiera ett fält genom att ange 
antalet rader och kolumner. 
 

Välj  → ”Modellverktyg” → ”Borrplangenererare” 

 
Hur man skapar en ”Borrplan” 

 

 
Figur 40. Borrplansskapare 

1. Välj ”Drift” → ” Borrplangenererare” 
2. Ange: 

a) Radantal (maskinriktning) 
b) Antalet kolumner (sidriktning) 
c) Radavstånd (i meter) 
d) Kolumnavstånd (i meter) 

3. Placera skopans mätpunkt på fältets startpunkt 1 och tryck på 
Startpunkt 

4. Placera skopans mätpunkt på fältets riktningspunkt 2 på fältet 
och tryck på Riktningspunkt 

5. Tryck på Skapa för att skapa ett fält med rader och kolumner 
a) Observera: att generera fält tar några sekunder 

 
 

 
Fig. 41. Färdig "Borrplan" 
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5.4.3 Skapa offsetlinje 
Med "Skapa offsetlinje" kan du göra en kopia av en befintlig linje och ändra dess 
offsets med offsetparametrarna 2 (sido-offset) och 3 (höjd-offset). 

 
 

 

Välj  → ”Modellverktyg” → ”Skapa offsetlinje” 

 
Hur man skapar en offsetlinje: 

1. Välj linjen (använd Urval på bildskärmen eller välj en linje i Lista). 
2. Ange ”Sido-offset”. 
3. Ange ”Höjd-offset” eller ”Lutning”. 
4. Nytt namn på linjen. Byt namn om det behövs (standardnamnet är det ursprungliga namnet 

plus ”offsetvärde” 2/3). 
5. Välj ”Skapa”.  

• Eller välj ”Avbryt” för att avsluta 
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5.4.4 Skapa en offset-yta 
Du kan göra en kopia av en befintlig ytmodell och ändra höjd-offseten i kopian: 

  

 

Välj  → ”Modellverktyg” → ”Skapa offset-yta”. 

 
Hur man skapar en offset-yta: 

 

1. Välj ytan (använd Urval på bildskärmen eller välj ytan i Lista). 
2. Ange Höjd offsett. 
3. Nytt namn på ytan. Ändra namn vid behov (standardnamnet är det ursprungliga namnet + 

”offsetvärde” 2). 
4. Ny kod för ytan. Ändra kod vid behov(standardnamnet är det ursprungliga koden + 

”offsetvärde”2).  
5. Välj ”Generera”.  

• Eller välj ”Avbryt” för att avsluta 
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5.4.5 Skapa ett plan 

 
Välj  → ”Modellverktyg” → ”Skapa plan”. 

 

Hur man skapar ett plan:  

 
1. Välj läge 

• Mätpunkt (+ Offset) eller 
• ”Känd höjd”. 

2. Ange Höjd (Känd höjd 0.00m). 
3. Nytt namn på ytan. Namnge ytan om det behövs (standard är ”Plan + datum + tid”) 
4. Ny kod på ytan. Ändra kod på ytan om det behövs (standard är ”Plan+datum+tid”) 
5. Välj ”Generera” för att skapa planet. 

• Eller välj ”Avbryt” för att avsluta 
 
 

 
  



 
 

Bruksanvisning till grävmaskin. Landnova X  Sida71 / 90 
 

5.4.6 Ange punkt (spara punkt) 

 
Välj  → ”Modellverktyg” → ”Ange punkt”. 

Så här anger du en punkt: 
 

1. Ange koordinaterna X, Y och Z 
2. Ange Objekt: 

• Kod: 

• Ytkod: 
• Beskrivning: 

3. Välj under Drift, ”Spara punkt” eller ”Stäng” för att avsluta utan några ändringar. 
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5.4.7 Importerar projektdata till systemet 
Med Landnova kan operatören börja arbeta genom att öppna det aktuella projektet. Importera 
projektmappen med alla dess filer och undermappar till systemet. 

 
För erfarna maskinister: 

Verifiera projektfilerna genom att kontrollera dem på din laptopversion av Landnova. Hitta den 
befintliga mappen med namnet ”ROAD” och skapa en undermapp där. Undermappens namn 
bör beskriva innehållet (överväg att använda namnet eller skedet på projektet). 

 
 

Kontrollknappar för laptopversionen av Landnova: 
• A, D: Rotera maskinen på kartan 
• W, S: Kör (flytta) maskinen på kartan. 
• R, F: Upp/Ner (Z-axel, höjd) 
• Tips! Håller du ”Shift” intryckt plus knappen W, S, A eller D så blir rörelsen snabbare 

(maximal hastighet) 
 
 
 

Kopiera projektfilerna till undermappen du just skapade. Öppna mappen i Landnova-programmet: 
Välj ”Projekt” → ”Öppna projektmapp”. 
Kontrollera att alla filer kan ses och är användbara. Om du saknar projektfiler i vyn, kontrollera 
koordinatsystemet för filen med ditt CAD-system 
Filer kan importeras från 

• En nätverksserver (FTP) 
• Ett minne (USB). 
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5.4.8 Importera projektet från FTP 
Du kan be om ett FTP-konto från din lokala återförsäljare eller använda din egen FTP-server. 
Serverinställningar matas in under ”Inställningar” → ”Installationsinställningar” → ”Molnet”. 
Ange: 

• Serveradress 
• Användarnamn 
• Lösenord 

Importera från FTP: 
1. Från huvudvyn går du till ”Projekt” → ”Import från FTP”. Då öppnas ett nytt fönster. 
2. Projektmapparna på servern visas i kolumnen. När ett projekt väljs visas innehållet. 
3. När innehållet i mappen är synligt, välj ”Importera”. 
4. Nedladdningens framsteg visas på skärmen. 
5. Efter framgångsrik nedladdning tas projektet automatiskt i bruk. 
6. Välj fil om det behöver aktiveras, ”Projekt”->”Läs fil” 

 
5.4.9 Importera projektet från USB-minne 

OBS! 

 

Observera att alla filer måste finnas i en mapp på USB-minnet. Mappnamnet 
kommer att bli projektnamnet 

 

När du använder ett USB-minne, ska minnet skannas efter virus/skadlig kod innan det används i 
systemet. 
Importera ett projekt från USB: 

1. Sätt i ett minne i USB-porten (på displayenheten) 
2. I huvudmenyn väljer du ”Projekt” → ”Importera från USB”. 
3. Välj lämpligt projekt (mapp) i listan. 
4. Tryck på ”Importera”. 
5. Projektmappen och filerna kopieras till systemet. När den har kopierats kan projektmappen 

nås i ”Projekt” → ”Öppna projektmapp”. 

 
USB-portar på displayenheten 
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5.5 Exempel på projekt 
5.5.1 Digitala terrängmodeller 
Beskrivning: 
Digital terrängmodell (DTM) är en vanlig standard för att representera arbetsplatsens höjd och 
position. DTM bör vara i Triangulated Irregular Network (TIN) format. Begrepp som triangulerad 
modell, terrängmodell eller yta används ofta som synonymer för DTM. DTM är lättläst och kräver 
inte mycket tolkning. 
Felsökning: 
Beroende på CAD-programvaran kan vissa fel inträffa i trianguleringsprocessen för DTM. Dessa 
fel kan dyka upp i form av hål eller felaktiga lutningar i modellen. Sådana fel måste åtgärdas i 
CAD-programvaran innan DTM överförs till Landnova. 
Olika format: 
DTM/TIN kan importeras till Landnova i DXF eller LandXML format. I DXF format är det avgörande 
att exportera 3DFACE objekt från CAD. I LandXML format bör DTM/TIN vara ett yt-objekt. 
Hur olika lager visas på skärmen: 
Flera filer i DXF eller LandXML format kan importeras till en enda projektmapp, vilket möjliggör så 
kallad lagerhantering. Varje lager kan ges ett beskrivande namn och en distinkt färg. Synligheten 
för varje lager kan också justeras från huvudvyn ”Alternativ” → ”Färginställningar”. 

 

OBS! 

 

Benämningen av yt-modellen ska göras så att den är lätt att förstå, eftersom 
maskinisten ser modellerna med namnet. 
- DXF: lagrets namn visas 
- LandXML: namnet på ytan/ytorna/elementet visas 

 

 
 

OBS! 

 

Kompatibilitetsläge som stöder SPI 13.5 ”filnamn definierar yta” är tillgängligt. 
 
För att aktivera ”SPI 13.5 kompatibilitetsläge”, markerar du ”Inställningar” → 
”Installationsinställningar” → ”LibConverter-Konfig” → ”Filen är ett enda 
lager” 

 
Läget ”Filen är ett enda lager” tvingar filnamnet att användas 
som ett lagernamn oavsett lagrets eller ytans ursprungliga 
namn. 
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5.5.1.1 Bakgrundskartor i projekt 
Tanken med bakgrundskartan är att tillhandahålla all information som maskinisten behöver utan 
att överbelasta systemet. För hög belastning (många stora modeller) kan orsaka laggning; 
lösningen är att använda bakgrundskartor. Definiera befintlig karta/kartor som ”bakgrundskarta” 
när kartan bara behöver vara informativ. OBS! Du kan inte göra några mätningar med 
bakgrundskartan. 

 
 

När du använder projekt med bakgrundskarta lägger du till ”!BG” till 
filnamnet. När !BG läggs till i filnamnet påverkas den inte av 
ritningsgränsen. 

 
Bakgrundskartor kan användas med DXF- och LandXML-filer. När ”! BG” läggs till i filnamnet 
inaktiveras alla mätfunktioner och hanteringen av bakgrundskartan går mycket snabbare. 
Till exempel kan man byta namn på filen ”City_base_map.dxf” till ”City_base_map!BG.dxf”. 

Exempel på en bakgrundskarta visas nedan i figur 42. 

 
Figur 42. Bakgrundskarta i ett projekt 

Paket !BG 
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5.5.1.2 Linjemodell 
Linjemodellen är ett effektivt verktyg när du spårar långsträckta mål som: 

• Rörledningar 
• Väglinjer 
• Diken. 

När en linjemodell används kan systemet visa höjdskillnad, stationsnummer och sidledsmätning 
mot linjemodellen. 
Med dessa funktioner kan modellen användas för att beskriva variabla mål, målhöjden förblir 
densamma i målet, även när positionen ändras. 
Linjer kan importeras i formaten, DXF, LandXML, PXY, GT och KOF. 

 
Som exempel kan några praktiska metoder nämnas för att illustrera rörgravar: 

• skapa geometrilinjer för rör 
• använd olika färger och beskrivande namn för olika linjer 

Båda funktionerna ovanför mätflikarna är desamma: 
 

 Höjdskillnad mellan skopans mätpunkt och den valda linjen 
 

 Avstånd i sidled från mätpunkten på den valda linjen 
 

 
Stationsnumret beräknas, om det inte är definierat, från linjens startpunkt S. Avståndet kan 
dock definieras från en godtycklig utgångspunkt, till exempel från A, 500 meter från S (figur 
43 ). 

 

 
Figur 43. Stationsnummer 

Stationsnumret är avståndet AB mätt längs en linje. Utgångspunkten A kan definieras av 
användaren. Den uppmätta punkten B är punkten på linjen närmast skopans mätpunkt. 
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5.5.1.3 2D/3D objekt närhetslarm 
När man använder ”närhetslarm” varnar systemet när skopans mätpunkt är närmare objektet än 
det förinställda värdet. Objektet är en linje eller en punkt. 
Närhetslarmet kan användas i följande format: 

• LandXML 
• DXF 

 
Aktivera funktionen närhetslarm genom att lägga till ”!W=X” i filnamnet; ”X” står för ett 
varningsavstånd som anges i centimeter. 
Närhetslarmets ljud kan aktiveras/inaktiveras: Inställningar → ”Installation Inställningar” → 
”användargränssnitt” → ”Närhetslarmsljud” 
Exempel på närhetslarm på en meter (100 cm): 
Döp om filen ”Road_one.xml” till “Road_one!W=100.xml”. 
Systemet varnar med 2D- eller 3D-objekt beroende på objektets Z-koordinat (höjden). Om Z-
koordinaten är noll är funktionen automatiskt i 2D-läge. 
Med 3D-objekt kan larmet till exempel användas för att undvika att skada befintliga rör eller kablar. 
Figur 44-45 visar en 3D-varningsnivå när man arbetar nära ett befintligt värmenätverk. 
Varningsnivån är inställd på 100, vilket motsvarar 100 centimeter (en meter). 
OBS! I verkligheten bör en varningsnivå så liten som en meter inte användas på grund av risken 
för skador på kablar eller rörledningar. Det erforderliga säkra varningsavståndet beror på många 
faktorer, till exempel kartans noggrannhet, om objektet fortfarande är i positionen där det 
placerades och så vidare. 

 
 

5.5.2 Tilläggsfiler för digitala terrängmodeller och linjemodeller 

Figur 45. Linjemätning. dS > varningsnivå 
Figur 44. 3D-varningsnivån är aktiverad och ett närhetslarm 
utlöses (dS är mindre än varningsnivån) 
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Projekt med digitala terrängmodeller eller linjemodeller kan förbättras genom att lägga till 
informativa element, till exempel förklarande texter och bakgrundskartor, i projektmappen. 

5.5.2.1 Punktfiler 
Punktfiler är användbara för att representera positionen för ett enkelt objekt, till exempel en brunn 
eller en gatlykta. 
Punkter kan importeras i följande format: 

• DXF 
• LandXML 
• PXY 
• GT 
• KOF 

När man importerar punkter kan kodning användas för att skilja punkter från varandra. Till 
exempel kan brunnens nummer bifogas till kodegenskapen. 
En enskild punkt kan aktiveras för punktmätning. Punktmätningsläget är beskrivet i avsnitt 4.4.4.2 
”Punktval” 

 

OBS! 
 

DXF-punkter stöder inte egenskapen ”punktkod”. 
 

 

6 NOGGRANNHETSTEST 
Systemets noggrannhet bör alltid verifieras innan arbetet påbörjas. Följande procedurer är ett 
enkelt sätt att kontrollera systemets noggrannhet. 
Stäng “Landnova” (Projekt → Avsluta) och fortsätt med ”Vision” för att utföra tester. 

 

OBS! 

 

Under testerna bör alla maskindelar som skopa, sticka, bom, röra sig för att få 
tillförlitliga mätresultat. 

 

 
6.1 Djup- och avståndsnoggrannhet: test 1 
Noggrannhetstest 1 

1. Placera skopan på en referenspunkt och nollställ mätvärdet. 
2. Vrid skopan (utan att luta den i sidled) till ett annat läge och placera den på samma punkt. 
3. Avläsningarna av höjd och längsavstånd bör vara nära noll i varje läge (en 

noggrannhetstolerans på ±1 cm är tillåten). 

 
Noggrannhetstest 1 för skopa 

 
 

6.2 Djup- och avståndsnoggrannhet: test 2 



 
 

Bruksanvisning till grävmaskin. Landnova X  Sida79 / 90 
 

Noggrannhetstest 2 
1. Placera skopan på marken och nollställ avläsningsvärdet. 
2. Flytta skopan och använd ett måttband för att mäta avståndet på höjden och längden 

mellan skopans mätpunkt och startpunkten. 
3. Man ska kunna avläsa samma mått i systemet (en noggrannhetstolerans på ±1 cm är tillåten). 

Noggrannhetstest 2 för skopan  
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6.3 Noggrannhetstest för tiltskopa 
När du använder tiltfunktionen testar du noggrannheten på skopans hörn. 

1. Räta upp tiltrotatorn (om maskinen är utrustad med en sådan). 
2. Växla till mätpunkt ”Mitt” 
3. Sätt skopskäret på ett horisontellt plan och flytta skopans mitt till referenspunkten. Nollställ 

mätvärdena. 
4. Tilta skopan och placera det vänstra hörnet på referenspunkten. Byt mätpunkt till ”Vänster” 
5. Avståndsavläsningar för höjd- och längsavstånd bör vara så nära ”0,00” som möjligt i varje 

position 
6. Upprepa detta noggrannhetstest med skopans andra hörn 
7. Om noggrannheten är fel med mer än ±2 cm kalibrerar du om skopan. Se avsnitt 3.10.2 

”Kalibrering av tiltskopa”. 
 
 

 
Noggrannhetstest för tiltskopa 
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6.4 Positioneringskvalitet 
Systemet bestämmer sin position exakt med hjälp av RTK-korrigering, som är baserad på en 
satellitnavigeringsmetod. Systemet tillämpar positionskorrigeringar med hjälp av en basstation. 
Tabell 3 listar faktorer som påverkar GNSS-positioneringens kvalitet och noggrannhet. RTK-
positioneringsläget (noggrannhet) beskrivs i tabell 4. 
Tabell 3. Positioneringskvalitet (noggrannhet) 
Positionskvaliteten 
beror på 

Beskrivning 

Antal satelliter Fler satelliter leder till bättre noggrannhet. RTK-initiering kräver att 
minst 5 vanliga satelliter måste spåras på bas och rover-platser. När 
initieringen har erhållits måste minst 4 satelliter spåras kontinuerligt 
för att möjliggöra en RTK-lösning. 

Satellitgeometri Satellitgeometri beskriver satelliternas position från observatörens 
synvinkel. Positioneringen blir mer exakt om satelliterna är jämnt 
fördelade med stora mellanrum över himlen. 

Baslinje När avståndet mellan maskinen och basstationen ökar, försvagas 
positioneringsnoggrannheten. 

Basstationens läge. Maskinen och basstationen måste ha åtkomst till samma satelliter. 

Länk mellan maskin och 
basstation. 

En svag radiolänk eller dåligt nätverk kan orsaka latens i 
dataöverföringen vilket kan orsaka felaktigheter. 

 
Träd eller stadsmiljöer kan orsaka felaktig positionering på grund av dålig sikt. Se bilden nedan, 
där vissa satelliter blockeras av träd. 

 
Bild 46 Dålig sikt Bra sikt 

 
Tabell 4. RTK-korrigeringsläge 
RTK-läge Beskrivning 
FIX RTK-korrigering används. Noggrannheten är bästa möjliga 

Float 
En eller flera komponenter i RTK-korrigeringen är otillräcklig(a). 
OBS! Noggrannheten är otillräcklig för att användas med Landnova.  

DGPS RTK-korrigering är inte tillgänglig. 
SPS OBS! Noggrannheten är otillräcklig för att användas med Landnova.  

 
 

6.5 GNSS-positionering, RTK-korrigering och lokalisering 
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En förklaring av grunderna i GNSS-positionering, koordinatsystem och Geoid-modeller och 
positioneringskvalitet. 
RTK-korrigering 
3D-maskinstyrningsapplikationer för grävmaskiner baseras vanligtvis på GNSS-tekniken Real 
Time Kinematic (RTK). Positionering med en noggrannhet på centimeternivå kan uppnås med 
hjälp av en basstation som skickar korrigeringsdata till maskinen. En korrigeringssignal överförs till 
maskinen via radio eller trådlös internetuppkoppling. 

 

UHF Radio. 
Räckvidden för en basstation som är utrustad med en UHF-radiosändare kan vara upp till 5 km. 
Räckvidden beror på sändningseffekt, antenntyp, antennkablar och själva landskapet (träd, 
byggnader och kullar kan blockera korrigeringsdata). Kontrollera din lokala policy för 
radioutrustning. 
Internet 
När du använder internet för direktöverföring av korrektionsdata kan en basstations räckvidd 
förlängas upp till 30 km. Men ju längre avståndet mellan maskinen och basstationen är, desto 
sämre blir positionsnoggrannheten. Att öka avståndet med en kilometer försvagar 
positioneringsnoggrannheten med ungefär 1 mm vertikalt (höjd) och 0,5 mm horisontellt. 
Basstationen 
Basstationen kan vara en singel basstation eller ett basstationsnätverk (ett basstationsnätverk 
består av flera basstationer). Anslutning till ett basstationsnätverk upprättas via trådlöst internet. 
Beroende på vilken typ av nätverk det rör sig om kan korrigeringssignalen tas emot från en singel 
basstation, till exempel den som är närmast arbetsplatsen, eller så kan data från flera basstationer 
användas för att beräkna en virtuell referensstation. Tillgången till basstationsnätverk varierar 
beroende på land och område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 
Internet 
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6.6 Koordinatsystem och transformationer 
 

GNSS-system använder ett WGS84-
koordinatsystem för positionering. WGS84 är 
ett geodetiskt koordinatsystem där en position 
anges som latitud, longitud och höjd. 
Latitud uttrycks som en vinkel från ekvatorn 
(figur 47). Longitud uttrycks som en vinkel från 
nollmeridianen (Greenwich-meridianen). Höjd 
är höjd jämfört med WGS84-
referensellipsoiden (figur 48). En ellipsoid kan 
ses som en förenklad representation av 
jordens yta. 
Projekt filer, till exempel digitala 
terrängmodeller (DTM), använder Kartesiskt 
koordinatsystem. 
Detta innebär att en transformation från ett 
geodetiskt system till ett Kartesiskt system 
måste genomföras. Vid transformation av 
geodetiska koordinater till Kartesiska 
koordinater projiceras geodetiska koordinater 
från en ellipsoid till ett plan. 

 
Figur 47 Geodetiska koordinater 

Ett Kartesiskt koordinatsystem specificerar en position genom att använda metriska enheter 
istället för vinklar. Koordinaterna som anger en punkt i ett plan kallas vanligtvis Northing och 
Easting (figur 47 ), eller X och Y. De Kartesiska X, Y och Z-koordinaterna i systemet är resultatet 
av en koordinattransformation , offsetparametrar och den geoid-modell som har valts. 

 

OBS! 

 

Att använda rätt koordinatsystem är mycket viktigt när man arbetar med uppgifter 
(projekt filer) som har absoluta koordinater. När man arbetar med uppgifter utan 
absoluta koordinater (till exempel om bara höjdoffseten från en stav har definierats), 
kan alla koordinatsystem som är lämpliga för arbetsområdet användas. 

 

 
 

Det finns två sätt att genomföra koordinattransformationer. 
1. Använd nationellt eller regionalt koordinatsystem. 
2. Skapa ett lokalt koordinatsystem för varje arbetsplats 

  

Lat 
Lon 

Northing 

Easting 
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6.7 Geoidmodell 
Gravitationsfältet är inte detsamma överallt på jorden, eftersom planetens densitet varierar 
beroende på berg, djupa hav och andra former på jordens yta. 
Skillnader i höjden i det ellipsoidala systemet kan korrigeras med hjälp av geoid-modellen (figur 
48). Geoid modellen är ett ”nät” som innehåller nödvändiga korrigeringsdata. 

 

 
Figur 48. Geoid modell 

Den plats som ska användas för systemets höjd ska normalt baseras på de mätningar som gjorts 
med avseende på jordens ytgravitation. 
Om höjdskillnaden mellan geoid och ellipsoid är betydande måste höjden på ellipsoiden 
korrigeras. Om en geoid modell inte är tillgänglig, kan ellipsoidens höjd korrigeras med hjälp av 
koordinatoffsetvärden. 
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6.8 GNSS-noggrannhetstest 
När du använder GNSS-positioneringen rekommenderar vi att du kontrollerar dess noggrannhet 
dagligen. 
En känd fast kontrollpunkt krävs för noggrannhetskontrollen. Om det inte finns några mättekniker 
tillgängliga för att mäta den fasta punkten kan mätningen göras med hjälp av maskinens GNSS-
mottagare. 

 

OBS! 

 

Om kontrollpunkten mäts med maskinens GNSS-mottagare kan endast kalibreringen 
av maskinen verifieras. En kontrollpunkt som mätts upp av en mättekniker behövs 
för att verifiera koordinatsystemet. 

 

Noggrannheten kontrolleras genom att ange de kända koordinaterna för kontrollpunkten i 
systemet. 

1. Ange de kända X, Y och Z-koordinaterna för kontrollpunkten i systemet under fliken 
”Logg”. 

2. Välj punkt-fliken 3 
3. Välj den punkt som har skapats (i steg 1) 
4. Om det bara finns en GNSS-mottagare, rotera maskinen 360 grader. 
5. Bekräfta att systemet har ett korrekt RTK FIX-läge (statusfältets bakgrundsfärg är grön). 
6. Placera skopan på kontrollpunkten 
7. Kontrollera att rätt skopmätpunkt har valts 
8. Värdena ”Höjdavvikelse” 1, ”Längdavstånd” 2 och ”Sidoavstånd” 4 under punkt-fliken ska 

vara nära noll. Vanligtvis bör avvikelsen inte vara mer än 2 cm vertikalt och 3 cm 
horisontellt (men den noggrannhet som krävs beror på typen av arbete och typen av 
maskin). 

9. Om noggrannheten inte är tillfredsställande, kontrollera kalibreringen av skopan och 
maskinen. Se även avsnitt 6.4 ”Positioneringskvalitet”. 
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7 NÄTVERKSTJÄNSTER 
 

OBS! 

 

Ett SIM-kort behövs när nätverkstjänster används. OBS! Anslutning med 2G-
abonnemang stöds inte. 

 

 

Systemet innehåller ett modem som möjliggör användning av 
nätverksfunktioner när ett SIM-kort är installerat i datorenheten. 
Se installation av SIM-kort i kapitel 2.4. 

7.1 Fjärrsupport 
Om du behöver vägledning tillåter fjärrsupportfunktionen teknisk 
support för att ge hjälp på distans. Tänk på att ringa din lokala 
support först. 
Menyn kan nås genom att trycka snabbt på båda knapparna för 
ljusstyrkan på displayenheten samtidigt. En ”Headset”-ikon visas 
på skärmen och om du trycker två gånger på den så öppnas 
fjärrsupportmenyn. Knapparna "Begär hjälp" och "Webblänkar" 
diskuteras i det följande avsnittet ”Fjärrsupport” (figur 49). 
OBS! Om du dubbelklickar på "Headset" -ikonen och väljer 
”Avbryt hjälpbegäran” så stängs anslutningen. 
Att stänga menyn kopplar inte ner fjärranslutningen. 

 
Figur 49. Fjärrsupport 

Om fjärrsupport har tillåtits kan en supportperson erbjuda hjälp utan begäran. När support erbjuds 
visas fönstret "Fjärrhjälp tillgänglig". Genom att klicka på “Ja” öppnas fjärranslutningen. 

 

Text på knappen Anslutningens status ikon När knappen trycks 

Begär hjälp Anslutningen är stängd. 
 

Hjälp begärs och sedan öppnas en 
anslutning. 

Begär hjälp ... 
Anslutningen förbereds och 
bör vara tillgänglig inom några 
sekunder.  

Ingen åtgärd. 

Avbryt 
hjälpbegäran 

En supportperson använder 
för närvarande 
fjärranslutningen.  

Anslutningen är stängd. 

 
Ingen anslutning (SIM-kort 
kanske saknas eller PIN-
koden är inte korrekt angiven).  
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7.2 Molntjänster (Xsite Manage eller Infrakit) 
OBS! En administratör måste skapa ett första konto och ansluta maskinen till projektet med hjälp 
av maskinens ID eller systemets DBSN. 
Följande behövs: 

• GNSS-positionering (GNSS-mottagare med antenner) 
• RTK-korrigering från en basstation/internet (RTK Network) 

OBS! GNSS-mottagare med antenner behövs 

 
Xsite Manage: 
Med Xsite Manage kan maskinen och maskinisten anslutas till Xsites molnsystem för att 
säkerställa att maskinisten arbetar med de senaste versionerna av design, platser, tidsspårning 
och undersökningsdata. Databasens serienummer används för att identifiera och logga in 
maskinen på Xsite Manage. 
När en maskin är ansluten till ett projekt hålls systemet uppdaterat med projektändringar, till 
exempel modifieringar eller borttagningar. Endast det aktiva projektet synkroniseras automatiskt. 
Synkronisering sker endast när mätläge (arbetsläge) är valt. 

 

Följande behövs för att använda Xsite Manage: 
• Ett konto: För att logga in på Xsite Manage-webbapplikationen måste du ha 

inloggningsuppgifterna till ditt Xsite Manage-användarkonto. Inloggningsuppgifterna 
kommer att levereras via e-post. OBS! Ditt användarkonto för Xsite Manage kommer alltid 
att skapas åt dig av en användare på administratörsnivå. 

 
 

Så här ändrar du inställningar: Välj ”Installationsinställningar” → 
”Molnet”, kryssa för "Aktiverad" för att använda Xsite Manage-
tjänsterna. 

 

 

 
 
”Visa arbetsgruppens punkter”. 
Alla uppmätta punkter, linjer och skapade modeller kommer att 
delas med andra maskiner i projektet. 

 

 

Infrakit: 
Markera ”Aktiverad” för att använda Infrakit-tjänsterna. 
Välj vilken identifikation som ska användas: 

• System DBSN 
• Maskin-ID 
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7.3 Molnstatusmeddelanden 
Molnstatusmeddelanden: 

• Inte tillräckligt med diskutrymme (för att ladda ner ett molnprojekt eller 
projektändringar). 

• Punktsynkronisering misslyckades (nedladdning av punkter från servern misslyckades). 
• X osynkroniserade punkter (visar antalet osynkroniserade punkter efter en (delvis) 

misslyckad punktuppladdning). 
• Projektuppdatering tillgänglig (det finns ändrade filer i projektet och det bör laddas om). 
• Alla punkter synkroniserade (alla lokalt angivna punkter har laddats upp till servern). 
• Molntjänstfel (något är fel med kommunikationen med molntjänsten). 
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8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
 

MCC19-datorenhet 
Processor AMD 2,4 GHz Quad core 
RAM 8 GB 
Operativsystem Windows 10 

Trådlös kommunikation 
(abonnentanslutning) 

UMTS (WCDMA) / LTE (LTE-FDD, LTE-TDD, 2xCA) 
OBS! 2G stöds inte 

Dataöverföringshastighe
ter Ladda ner 100 Mbps (max), ladda upp 50 Mbps (max) 

Inspänning 10 till 36 VDC 
Effektförbrukning max. Datorenhet 40W, med all kringutrustning 80W 
IP-klassificering IP20 
Drifttemperatur -20 till +50 °C 
Dimensioner 250 × 160 × 90 mm 
Vikt 2,7 kg 
I/O 3x CAN, Wifi/Bluetooth-antenn, Display (Xsite Pro), 3x USB 2.0, 5x 

RS232, 2x GSM-antenn, SIM, CFast, MiniDisplayPort, Ethernet M12, 
PWR 

 
Xsite PRO Display Grå 
Displaytyp TFT färg LCD 
Typ av pekskärm PCAP, Multi touch 
Storlek 8,4" 
Upplösning 600 x 800 pixlar (SVGA) 
Luminans 750 cd/m2

 

Kontrast 800:1 
Strömförbrukning 7 W typisk 
IP-klassificering IP33 
Drifttemperatur -20 till +60 °C 
Dimensioner 261 x 204 x 65 mm (utan RAM-fäste) 
Vikt 1,4 kg 
I/O LVDS, 2x USB 
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G2-sensor 
Mät axel X, Y och Z (treaxliga) 
Strömförbrukning 2,5 W när värmen är på. 1 W utan uppvärmning 
IP-klassificering IP67 
Drifttemperatur -40 till +85 °C 
Dimensioner 98 x 41 x 33 mm 
I/O CAN 

 
 

EL3 lasermottagare 
Mottagningsvinkel 150° 
Mottagningsområde 150 mm 
Upplösning 5 mm 
Driftspänning 9 till 36 VDC 
Strömförbrukning 2,4 W (100mA @ 24 VDC) 
IP-klassificering IP69K 
Drifttemperatur -40 till +60 °C 
Dimensioner 357 × 80 × 60,5 mm 
Vikt 0,6 kg 
I/O CAN, RS-232 
Kompatibla lasrar Alla roterande lasrar med synligt eller infra-rött ljus: våglängd 600–800 

nm, rotationshastighet 120-1200 varv per minut. 
Räckvidd 2 till 300 meter (Beroende på den roterande lasertypen). 

 
XD2 LED-display 
LED typ RGB 
Antal lysdioder 50 st 
Driftspänning 10 till 36 VDC 
Strömförbrukning Cirka 2 W 
IP-klassificering IP43 
Drifttemperatur -20 till +50 °C 
Dimensioner 120 x 60 x 25 mm utan RAM-fäste 
Vikt 127 g 
I/O 2 x CAN 

 


