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Kezelési útmutató a PFgeo-1403H  programhoz

A program  alkalmas alapponts őrítési,  részletmérési és  numerikus területszámítá si
feladatok számítására.  A beírt  vagy számított  po ntokat letárolja  és azok  a to-
vábbi számításokhoz  felhasználhatók. A  tárolt pon tokra  pontszámukkal hivatkozha-
tunk. A pontszámok az 1 -t ıl 9999999998 -ig terjed ı zárt intervallumba es ı  pozitív
valós számok lehetnek. A  tárolható pontok száma 24 9  db. Ha a tárolt  pontok száma
meghaladja a 239  -et, a program  minden újabb pont   letárolásakor kiírja a  szabad
ponthelyek számát.  Ha az  újonnan számított  pont már  a 249  -edik lesz a program
üzenetet  ír  a  kijelz ıre,  de  a  számítások  a  sokszögvonal  számítás  es a te-
rületosztás kivételével tovább folytathatók,  csak a továbbiakban számított  pontok
nem tárolódnak.

A program a pontokat mindig  pontszámaik növekv ı sorrendjében tárolja, a  keresések
meggyorsítása  és  a  rendezett  listák  készítésén ek biztosítása érdekében. Minden
újonnan beírt vagy számított pontot ennek megfelel ıen helyez el a már tárolt pontok
között.  Ezért  célszer ő  a  pontokat  sorszámuk  növekv ı sorrendjében beírni, vagy
számítani,  mert  a  rendezés  id ıigénye  így  minimális.  Az alappontokat célszer ő

tizedesponttal tagolt formaban letárolni ( pld. 79- 1063 -at 79.1063 -ként mert  igy
a  magasabb  pontszámú  új  pontok  berendezésekor  ezeket  nem  kell  a programnak
elmozdítania az adatbázisban.

Lehet ıség van  arra is,  hogy a  számításokat addig  még le  nem tárolt pontok fel-
használásával végezzük és megszabhatja a felhasznál ó, hogy az ilyen pontok  letáro-
lódjanak -e vagy sem. Az újonnan számított pontok e setében is meghatározható,  hogy
azok letárolódjanak-e, vagy csak kijelezze a progra m a számított koordinátákat.

Mivel a  program és  az adatok  a memóriát  majdnem  teljesen lefoglalják, tartózkod
junk újabb programsorok  bevitelét ıl, és kalkulátor  üzemmódban ne használjunk  két
bet ős azonosítójú változókat, mert ez  a tárolt adatok elvesztését, vagy  a program
hibás  m őködését  okozhatja.  Ne  használjuk  a  standard  s zövegváltozókat  se ! A
standard numerikus változókat ( A-tól Z-ig ) nyugod tan használhatjuk !

A program betöltés utáni inicializálása RUN  ENTERRUN  ENTERRUN  ENTERRUN  ENTER        utasítással történik.
Ezt használhatjuk  a tárolt  adatok teljes  törlésé re is.  Tehát ne használjuk ad-
dig, amíg a tárolt adatainkat nem akarjuk törölni !
Az egyes számítási funkciók a DEFDEFDEFDEF billenty ő és a megfelel ı karakterbillenty ő ( X  CX  CX  CX  C

N M D FN M D FN M D FN M D F ) lenyomásával elérhet ı menükb ıl indíthatók.
A menük 1-3  karakterb ıl álló emlékeztet ı  kóddal jelölik a  bel ılük elérhet ı funk-
ciókat. A kívánt funkció mindig  az emlékeztet ı kódjában szerepl ı nagybet ők  beírá-
sával és az ENTERENTERENTERENTER billenty ő  lenyomásával aktivizálható. Az egyes funkciók  le futá-
suk után automatikusan a megfelel ı  menühöz térnek vissza, ha van  egyértelm ő befe-
jezesi pontjuk. Ha nincs, vagy  befejezés el ıtt akarunk visszalépni, akkor  bármely
fázisban újra hívhatjuk valamely menüt vagy DEF DEF DEF DEF -el közvetlenül hívható funkciót.

Az egyéb visszalépési  lehet ıségek az egyes  funkciók tárgyalásában vannak  rész le-
tezve.

A RUN  ENTERRUN  ENTERRUN  ENTERRUN  ENTER utasítás után megjelenik a vetületek menüje: EovEovEovEov St.St.St.St. Hen.Hen.Hen.Hen. **** ->
A menüre EEEE, SSSS,  HHHH, * bet ővel válaszolva  adhatjuk meg, hogy a  továbbiakban a vetü-
leti hosszredukciókat EOV, Stereo vagy  Henger vetü letben kell számítani, vagy  nem
kérünk vetületre redukálást. 
Ez a menü a továbbiakban  a f ımenübıl a DEF  DDEF  DDEF  DDEF  D -vel érhet ı el.

Ezután a V.renduV.renduV.renduV.rendu Soksz.Soksz.Soksz.Soksz. ->  menü jelenik meg.  VVVV válasz esetén a  program az irány-
mérés tájékozása  funkcióban és  az ezt  használó m ás  funkciókban a tájékozási el-
térések kimutatásában feltünteti az ötödrend ő háromszögelésre megengedett, az adott
irányra érvényes hibát is, SSSS válasz esetén pedig csak az eltéréseket mutatja ki . Ez
a menü a továbbiakban DEF  FDEF  FDEF  FDEF  F -el érhet ı el.
Az el ıbbi két menüre inicializáláskor feltétlenül válaszo ljunk, ne lépjük át
azokat egyéb menü meghívásával, mert ez a kés ıbbiek során a program elakadását
okozza.
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Megjelenik az alappontszámítás menüje az említett e mlékeztet ı kódokkal.
Jelentésük:

            TTTT = Iránymérések tájékozása.
                Súlyozott tájékozást  számít, max.  29 tájékozó  pontra. Az  állás-
                pont bekérése után bekéri hogy  aka rjuk -e redukálni a mért  távol-
                ságokat, ha IIII -vel  válaszolunk akkor a mért  távolságokat vízsz in-
                tesre, tengerszintre  és vetületre  redukálja. A  tengerszintre re-
                dukáláshoz bekéri a munkaterület  á tlagos magasságát. Ha erre  csak
                ENTERENTERENTERENTER -rel válaszolunk a magasság értéke 100 m lesz.
                A vízszintesre redukáláshoz a  mért  távolság beadása után  bekéri a
                zenitszöget. Ha erre  csak az ENTERENTERENTERENTER  -rel válaszolunk, az  aktuális
                távolság semmilyen redukciót nem ka p.
                Ha csak a  vízszintesre redukálást akarjuk  kiejteni adjunk meg  90
                fokos zenitszöget. Ez pontonként le hetséges.
                Ha a  tengerszintre redukálást  aka rjuk kihagyni,  akkor az  állás-
                pont megadása után adjunk meg 0 ért ékő magasságot.
                A vetületre redukálást a DEF  DDEF  DDEF  DDEF  D    -vel hívható menüben tilthatjuk le.
                Ha az adott  tájékozó pontra nem  m értünk távolságot, a  MERTMERTMERTMERT TAVTAVTAVTAV ????
                inputra csak az ENTERENTERENTERENTER -t kell lenyomni.
                Az összes tájékozó adat bevitele ut án  a TAJ.TAJ.TAJ.TAJ. PONTPONTPONTPONT ???? inputra DEF  ZDEF  ZDEF  ZDEF  Z
                -vel  válaszolva  kezdeményezhetjük   a  középtájékozási szög kiszá-
                mítását és a tájékozási eltérések k imutatását.
                Ezután a program olyan pontok  szám ait, a rájuk men ı irányokat,  és
                az esetleg mért tavolságokat  kéri be, amelyekre tájékozott  irány-
                értéket kívánunk  számíttatni, vagy   a távolságot  szeretnénk redu-
                káltatni.
                Az  itt  leírtak  érvényesek  soksz ögvonal végpontjának, el ımetszés
                álláspontjának, vagy polárisszámítá snak a tájékozására is.

            SSSS = Sokszögelés.
                Egy almenü jelenik  meg: 2*2*2*2* 1*1*1*1* BBBB SSSS ->   A menüpontok sorra  kétszer
                tájékozott, egyszer tájékozott,  be illesztett, ill. szabad  sokszög
                vonal számítását jelentik.
                A választott típusnak megfelel ıen a program bekéri a kezd ıpontot,
                zárópontot, ha kell a tájékozó adat aikat, majd a sokszögpontok
                adatait. Ha  beírtuk az  összes ada tot  a szabad  sokszögvonal szá-
                mításának kivételével a SOKSZ.SOKSZ.SOKSZ.SOKSZ. PPPP ???? inputra adott  DEF  VDEF  VDEF  VDEF  V  válaszszal
                indítható a számítás. Szabad vonaln ál meg kell  adni az utolsó sok-
                szögpont számát is, és az IRANYIRANYIRANYIRANY H.H.H.H. ???? inputra kell DEF  VDEF  VDEF  VDEF  V - vel vála-
                szolni.
                A  program  kiírja  a  kimutatható  eltéréseket és a sokszögpontok,
                valamint a  zárópont számított  koo rdinátáit, majd  visszatér a me-
                nühöz.
                A sokszögpontokat  a program  már a z  adatbeírás fázisában letárol-
                ja. Ha  tehát a  program futása  valamilyen okból  megs zakad a szá-
                mítás befejezése  el ıtt,  (  A 99.99  m -nél  nagyobb vetület ő hossz
                zárást  pl.  nem  tudja  kiírni  ) akkor a sokszögpontok törlésér ıl
                külön kell gondoskodnunk.
                Ha a kezd ıpont bevitele után  a redukálásra vonatkozó kérdésr e IIII  -
                -vel válaszoltunk akkor a  sokszögo ldalak is redukálhatók, a  tájé-
                kozásnál leírtak szerint.
                A tájékozó pontok száma  szabad és egyszer tájékozott  vonalnál 29,
                kétszer tájékozottnál  a kezd ıponton  29 a  záróponton 28  lehet. A
                számítható új pontok száma szabad v onalnál 29,  egyébként 28 lehet.

            EEEE = El ımetszés, a meghatározó pontok tájékozásával.
                Lásd a tájékozás funkciónál leírtak at.
                Az új pont koordinátáinak  kiszámít ása és kijelzése után  a f ımenü-
                höz tér vissza.

            HHHH = Hátrametszés számítása.
                Az új pont koordinátainak  kiszámít ása és kijelzése után  a f ımenü-
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                höz tér vissza.

            MMMM = Magaspont levezetés számítása.
                Az alapvonal mindkét  végpontjának koordinátáit számítja,  majd ki-
                jelzi a számításhoz felhasznált szö g és távolságadatokat.

                A jelölések megegyeznek  az A-5 sza bályzatban  megadottakkal. (Lásd
                az alábbi ábrán.)
                                   
                                      
                                  Magaspont

                                                         Tájékozó pont

                     B                   A

            AAAA = Affin transzformáció.
                El ıször megkérdezi a program  hogy el ızıleg már számított  és letá-
                rolt, a  billenty őzetr ıl most  beírandó, vagy  most számítandó  ál-
                landókkal  kívánunk  dolgozni.  A  lehetséges  valasz  TTTT,  BBBB vagy SSSS

                karakter és az ENTERENTERENTERENTER lenyomása.

               -Ha  SSSS ENTERENTERENTERENTER -rel válaszoltunk, bekéri a közös pontok számait é s II.
                rendszer beli koordinátáit. A közös  pontok száma max. 29 db,  Mivel
                az  affin  transzformáció  számítás ához  legalább  három pont kell,
                három pontra  viszont mindig ellent mondásmentes,  ezért használjunk
                legalább négy pontot.
                A közös pontok új rendszerbeli koor dinátáinak megadása után a  PONTPONTPONTPONT

                ???? inputra DEFDEFDEFDEF AAAA val válaszolva indíthatjuk az állandók  számítását .
                A program kiírja a számított álland ókat  és megkérdezi kívánja -e a
                felhasználó  letárolni az állandóka t IIII válasz esetén  az állandók a
                memória  erre  a  célra  fenntartot t  területén  letárolódnak  és a
                kés ıbbiek során felhasználhatók mindaddig amig újabb sz ámított vagy
                beírt állandókkal felül nem írjuk ıket, vagy a programot RUNRUNRUNRUN  ENTERENTERENTERENTER
                paranccsal alapállapotba nem hozzuk .
                Ezután a program áttér az átszámíta ndó pontok bekérésére.

               -Ha BBBB ENTERENTERENTERENTER -rel válaszoltunk, a program sorra bekéri az  aaaa, bbbb, cccc, dddd
                transzformációs állandókat és  a ho zzájuk tartozó  I. és II.  rend-
                szer beli közepes koordinátákat,  m ajd kijelzi azokat és  az el ızı-
                ek szerint felajánlja  a letárolás lehet ıségét,  majd áttér az  át-
                számítandó pontok bekérésére.

               -Ha TTTT ENTERENTERENTERENTER -rel válaszoltunk, a program  megkérdezi, hogy meg  akar-
                juk-e változtatni az átszámítás irá nyát, kijelzi a tárolt vagy meg-
                fordított állandókat és áttér az át számítandó pontok bekérésére.

                Ha a  program  * TAROL ** TAROL ** TAROL ** TAROL *  állapotban van,  az  átszámított pontok e-
                redeti koordinátáit az átszámított koordináták felülírják, a  szán-
                dékolatlan felülírás elkerülése  ér dekében a program  az átszámítás
                megkezdése el ıtt automatikusan * NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL * állapotra áll be,

            KKKK = Irányok és távolságok központosítása.
                A központosítás történhet külpontos an, vagy központosan mért,  vagy
                a  tárolt  koordinátákból  számítot t  távolság  felhasználásával. A
                program  bekéri  mind  a  külpontos an,  mind a központosan mért tá-
                volságot. Amelyiket  nem mértük,  a rra csak  az ENTERENTERENTERENTER  billenty ővel
                válaszoljunk. Ha mind a központ, mi nd az irányzott pont tárolva van
                és  nem  mértünk  semmilyen  távot,   akkor  a  program  a számított
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                távolságot használja. Ha  az sem lé tezik,  hibajelzés után rátér  a
                következ ı pont számítására.

            IIII = Irányszög és távolság számítása.
                El ıször a pólus  számát kéri, majd  az összeszámítandó  pontét.  Ki-
                írja az irányszöget és távolságot, majd újra a pólust kéri. Ha  itt
                csak ENTERENTERENTERENTER -rel válaszolunk a pólus nem változik.

           ININININ = Információk a program és az adatbázis állapotáró l.
                Kijelzi az aktuális  vetületet ( EEEE, SSSS, HHHH, ****), az  aktuális pontrend ősé-
                get ( VVVV, SSSS), a  tárolás aktuális állapotát  ( * TAROL  ** TAROL  ** TAROL  ** TAROL  * = 1  ,  * NEM* NEM* NEM* NEM

                TAROL *TAROL *TAROL *TAROL * = 0 ). Kijelzi az adatbázisban tárolt pontok darab számát és
                a legkisseb  illetve  legnagyobb tá rolt pontszámot,  majd a menühöz
                tér vissza.

Az alappontszámítás menüje a továbbiakban DEFDEFDEFDEF                 CCCC         -vel hívható .

A részletpontszámítás menüjét DEFDEFDEFDEF                 XXXX         -el érhetjük el.
A menüpontok jelentése:

            PPPP = Poláris pontok koordinátaszámítása  az álláspont  súlyozott  tájéko-
                zásával. Az álláspont  tájékozására  a tájékozás  funkciónál leírtak
                érvényesek. A részletpontok számítá sa folyamatos.

            DDDD = Derékszög ő beméréssel meghatározott pontok számítása .
                A program  bekéri a  kezd ı és  végpont számát,  kiírja a  számított
                távolságot, és kéri a mért távolság  beírását. Ha itt csak az  ENTERENTERENTERENTER
                billenty ő lenyomásával válaszolunk, akkor a mért távolság  f elveszi
                a számított távolság értékét.  Ez é rvényes a vonalpont  számításnál
                és a derékszög ő kit őzési méretek számításánál is.
                A program kijelzi a mért  távolságo t és az alapvonal hibáját,  majd
                rátér a részletpontok számítására.

            VVVV = Vonalpontok számítása.
                M őködése megegyezik a derékszög ő beméréssel.

            MMMM = Végpontjaikkal adott egyenesszakaszok metszéspon tainak számítása.
                A program úgy m őködik,  hogy az els ınek megadott  szakasszal (alap-
                vonal) több másik  szakasz metszése  is  számítható, a funkció  egy-
                szeri meghívása alkalmával.
                Új  alapvonalra  való  áttérésnél  a  menün keresztül újra meg kell
                hívni a funkciót.
                A  funkció  alkalmas  koordináta  t engelyekkel párhuzamos szakaszok
                metszésének számítására is. (Szelvé nykeret átmetszés)

           IVIVIVIV = Ivmetszés számítása.
                Az el ıírás sorrendje  az új pontról  nézve, az óramutató  járásával
                ellenkez ı értelm ő. (Jobb->Bal) Egyszeri meghívással több új pont is
                számítható.

            KKKK = Derékszög ő kit őzési méretek számítása.
                M őködése hasoló a derékszög ő bemérésnél leírtakhoz.

            IIII = Irányszög és távolság számítása.
                El ıször a pólus  számát kéri, majd  az összeszámítandó  pontét.  Ki-
                írja az irányszöget és távolságot, majd újra a pólust kéri. Ha  itt
                csak ENTERENTERENTERENTER -rel válaszolunk a pólus nem változik.

            L = Távolságszámítás.
                M őködése megegyezik az el ıbbivel de csak a távolságot írja ki.

            T = Zárt poligon felosztása  valamely oldalával párhuzamos osztovonalak-
                kal, adott terület ő részpoligonokra.
                A poligon  töréspontjainak és  az o sztópontoknak  az együttes száma
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                maximum 30 db. lehet.
                Ha helyi  koordinátarendszerben dol gozunk,  ügyeljünk arra  hogy, a
                számításba bevont  összes pont  ugy anabba a  térnegyedbe essen. He-
                lyi rendszer alkalmazásakor egyébké nt  is célszer ő a rendszert  úgy
                kialakítani, hogy  a munkaterület  az els ı  síknegyedbe essen, mert
                ilyenkor nem kell a koordináták el ıjelével foglalkoznunk.
                Nem kezel helyesen olyan eseteket a mikor a számítandó vagy a  visz-
                szamaradó részterület több részb ıl állna ( a. ábra ) vagy a  számí-
                tandó részterület  osztóvonala a  k ezd ıoldalnak a  kiosztás irányá-
                val ellentétes oldalára esne ( b. á bra )

                               -a-                                -b-

                Ilyen esetekben a poligont célszer ő részekre bontva felosztani.
                A funkció meghívása után elöször a poligon töréspontjait kell  meg-
                adni. Az els ıként  megadandó pont a  kezd ıoldalnak a kiosztás  irá-
                nyába nézve bal oldalra es ı  végpontja, az utolsó pedig eszerint  a
                kezd ıoldal másik végpontja.
                Az el ıírás végét az utolsó  pont beadása utáni inputra ad ott  VVVV vá-
                lasszal jelezzük a programnak.
                A program  kiszámítja és  kijelzi a   felosztandó poligon területét.
                Mivel a felosztás nem az adatbázisb an tárolt, hanem a  kezd ıoldalba
                es ı +Y  tengely ő rendszerbe  átszámított kerekítetlen  koordináták-
                kal történik  ezért a  felosztás so rán  számított területek kismér-
                tékben eltérhetnek az eredeti koord inátákból számítható  területek-
                t ıl.
                Ezután a program bekéri a részterül etek  számát.(Kiosztandó+vissza-
                maradó) A válasz egy +2 és +13 köze  es ı egész szám lehet.
                A következ ı lépés  a részterületek megadasa.  A beadott értékn ek  1
                négyzetméter és a még kiosztható te rület közé kell esni,  egyébként
                a program megismétli a  részterület  bekérését. A beadott  részterü-
                letnek a program csak az egészrészé t veszi figyelembe.
                A részterület megadása után  a prog ram fokozatos közelítéssel  meg-
                határozza a hozzá tartozó osztóvona l helyét és végpontjainak  koor-
                dinátáit. A megadott  részterületre  való ráállás  hibája szokványos
                táblaméretek esetén nem haladja meg  a néhány század  négyzetmétert.
                Sajnos az osztópontok  koordinátáin ak végleges letárolásakor  a ke-
                rekítések miatt az osztóvonal hossz ától függ ı mértékben eltérhet  a
                végleges numerikus terület a beadot t értékt ıl.
                A közelítés során a program  kijelz i a közelít ı területeket, a  kö-
                zelítés befejeztével  pedig az  add ig kiosztott  területek összegét
                is, majd bekéri a következ ı részterületet és megismétli a közelíté-
                si procedúrát.
                Az utolsó el ıtti részterület kiszámítása után automatikusan  kis zá-
                mítja és kijelzi az utolsó részterü letet.
                A pontokat visszaszámítja az  erede ti koordináta rendszerbe és  ki-
                jelzi az osztópontok bevonásával sz ámítható összterületet.
                Az  ENTERENTERENTERENTER  Lenyomása  után  megkezdi  az  osztópontok pontsz ámainak
                bekérését,  koordinátáik  és  az  á ltaluk  lemetszett részterületek
                végleges értékének  és azok  összeg ének kijelzését.  Az osztópontok
                csak ebben a fázisban  tárolódnak l e az adatbázisban.  A pontszámok
                bekérésekor mindig kijelzi  annak a  poligonoldalnak  a végpontjait,
                amelyre az  adott osztópont  esik. Az  utolsó részterület kijelzése
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                után visszatér a f ımenühoz.

                A területosztás funkció lenullázza a numerikus területszámítás  te-
                rületösszegzését.
                Bár a funkció csak a poligon valame ly oldalával párhuzamos  osztás-
                ra képes, a felosztandó poligon el ızetes átalakításával  mer ıleges,
                vagy egyéb  iránnyal párhuzamos  fe losztásokat is  megoldhatunk se-
                gítségével.

A numerikus területszámítás menüjet DEFDEFDEFDEF                 NNNN         -el érhetjük el.
A számítandó területnek a 0 m2<= T <= 10000000000 m 2 intervallumba kell esnie.
A menüpontok jelentése:

                NulNulNulNul = Az eddig számított területek összegének nullázás a.

                TarTarTarTar = Területszámítás az adatbázisban tárolt vagy nega tív pontszám
                      megadása után beírt pontokból.
                      A funkció sorra kéri  az elha tároló pontok számait.  A kezd ı-
                      pont újra beadása  zárja le a   számítást. Kiírja a  számított
                      területét és az addig számíto tt területek összegét, majd  ké-
                      ri a következ ı számítandó terület pontjait.

                BeiBeiBeiBei = Területszámítás a billenty őzetr ıl bevitt koordinátákból.
                      A funkció sorra  kéri az elha tároló  Y és X  koordinátákat. A
                      kezd ı kooordinátapár újból beadása zárja le a számítást.

                JavJavJavJav = A számított területek összegének korrigálása.
                      Kijelzi az  összterületet, és   bekéri a  javítás mértékét. Ez
                      maximum 10  egész és  öt tört jegyet  tartalmazhat. A  javítás
                      elvégzése után új adatot kér.
                      A funkció csak addig m őködik helyesen amíg az összterület nem
                      negatív szám.

Az egyéb számítási funkciók a DEFDEFDEFDEF                 MMMM         -el hívható menüb ıl aktivizálhatók.
A menüpontok jelentése:

                  HHHH = Háromszögek területének számítása Hieron képleté vel.
                      Bekéri a három oldal hosszát  és kijelzi a területet 7  tize-
                      des, vagy összesen 10 számjeg y pontossággal, utána újabb  ol-
                      dalhosszakat kér.
                      A menühöz bármely oldalnál  m egadott üres ENTER válasszal  is
                      visszatérhetünk.

                  MMMM = Méter -> öl átszámítás.
                      Bekéri a  méterben adott  men nyiséget és  kijelzi ölre átszá-
                      mított értékét, majd új adato t kér.
                      A menühöz üres ENTERENTERENTERENTER  válasszal is visszajuthatunk.

                  OOOO = öl -> méter átszámítás  az el ızı funkció mintájára.

                 M2M2M2M2 = Négyzetméter -> négyszögöl átszámítás  az el ızıek szerint.

                 O2O2O2O2 = Négyszögöl -> négyzetméter átszámítás  az el ızıek szerint.

                  IIII = Irányértékek el ıjeles összegzése , tizedmásodperc pontosság-
                      gal. A menühöz üres ENTERENTERENTERENTER  válasszal is visszajuthatunk.

                  AAAA = Elektrooptikai távmér ıvel mért távolságok atmoszferikus kor-
                      rekcióinak számitása , mm pontossággal.
                      El ıször a  légnyomást kéri  be Hgmm  mértékegységben. Ha  itt
                      üres  ENTERENTERENTERENTER  -rel  válaszolunk  akkor mbar mértékegységben is
                      megismétli az adat bekérését.
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                      A következ ı lépésben a h ımérsékletet kéri be.
                      Ezután tér át a mért távolság ok bekérésére. Kijelzi a korrek-
                      ciót és a korrigált távolságo t, majd  új távolságot kér. üres
                      ENTERENTERENTERENTER válasz esetén visszalép a légnyomás bekéréséhez.
                      Jelenleg az AGA 116 típusú m őszerhez megadott képlettel  szá-
                      mol, de igény szerint átírhat ó más típusra vagy típusokra.

                  KKKK = Egypontos kiegyenlítés számítása.
                      A kiegyenlítend ı pont  el ızetes koordinátáiból, a  mért bels ı

                      irányok, távolságok és  számí tott küls ı irányok  (küls ı tájé-
                      kozott  irányértékek)  ismere tében,  a  Gauss féle legkissebb
                      négyzetek módszerével meghatá rozza a koordináták  legvalószí-
                      n őbb értékét.  A küls ı  irányokat az  új pontra  mutató irány
                      ként kell beadni.
                      A kiegyenlítéshez legalább  h árom meghatározó adatra  ( irány
                      és/vagy távolság ) van szüksé g.
                      Meghívása után el ıször a pontszámot kéri amellyel a  kiegyen-
                      lítend ı koordinátákat  letároltuk, majd  rátér a  meghatár ozó
                      pontok pontszámának és a rólu k vagy rájuk mért vagy számított
                      meghatározó adatok bekérésére .  Amelyik meghatározó adat  nem
                      létezik annál csak az  ENTERENTERENTERENTER billenty őt kell lenyomni.  Mivel
                      ilyenkor a megfelel ı mérési adat hiányát 0 érték ő adat  jelzi
                      a munkatárolóban ezért 0 értek ő bels ı vagy küls ı irány  mega-
                      dása tilos !  Ilyen esetben a bels ı irányokat egységésen  for-
                      gassuk el pld. 1 fokkal, 0 ér tek ő küls ı irány esetén pedig az
                      adott  irányt  rontsuk  el  e gy  tized vagy század szögmásod-
                      perccel. Ez még nem visz jele nt ıs hibát a számításba.
                      Ha vannak mért bels ı irányok akkor az els ı meghatározó  pont-
                      nak olyan pontot kell választ ani amelyen van bels ı irány.
                      A meghatározó pontok száma le gfeljebb  8  lehet.
                      A számítás  csak az  utolsó m eghatározó  pont összes adatának
                      bevitele után  visszatér ı   MEGH.MEGH.MEGH.MEGH. PONTPONTPONTPONT ????  inputról  indítható
                      DEFDEFDEFDEF KKKK -val
                      Ha vannak bels ı irányok a program kijelzi az el ızetes  közép-
                      tájékozási szöget.
                      Ezután pontonként a meghatáro zó elemek eltéréseit mutatja ki,
                      majd  megkezdi  a  kiegyenlít és  számítását.  Mivel  a  gépet
                      alapvet ıen alacsony programvégrehajtási sebesség jellemzi  és
                      a kiegyenlítés különösen sok számítást igényel, ez a program-
                      fázis a meghatározó pontok sz ámától függ ıen igen hosszú ideig
                      tarthat.
                      A kiegyenlítés  befejezése ut án  a program  kijelzi a súlyegy
                      ség és a  kiegyenlített koord ináták középhibáit,  a koordiná-
                      taváltozásokat, és a kiegyenl ített koordinátákat. Ezután  ki-
                      mutatja a meghatározó elemekn ek a kiegyenlített  koordináták-
                      kal számítható eltéréseit,  m ajd az alappontszámítás  menüjé-
                      hez tér vissza.

                  TTTT = Trigonometrikus magasságmérés  magasságkülönbségeinek számítá-
                      sa, a refrakció figyelembevét elélvel.
                      Csak zenitt ıl, teljes körben számozott magassági kör ő mőszer-
                      rel mért magassági irányérték ekkel  dolgozik helyesen.  Igény
                      szerint átdolgozható azonban más típusokra is.
                      El ıször az  álláspont pontszámát  kéri. Sem  az állásp ontnak,
                      sem az irányzott pontoknak ne m kell tárolva lenniük.
                      Bekéri az álláspont (m őszer fekv ıtengely) magasságát. Ha  itt
                      abszolút  magasságot  adunk  meg,  akkor  az iranyzott pontok
                      abszolút magasságát fogjuk ka pni, ha pedig az álláspont pont-
                      jeléhez viszonyított magasság különbséget, akkor az  irányzott
                      pontokra is magasságkülönbség et kapunk.
                      Ezután az irányzott pont  szá mát, az els ı és  második távcs ı-
                      állásban mért  magassági irán yértékeket  és az  irányzott jel
                      magasságat kell megadnunk. Ha  az állaspont vagy az  irányzott
                      pont nem szerepel az adatbázi sban, bekéri a mért ferde távol-
                      ságot is, egyébként a számíto tt távolságot használja.



8. oldal
                      Kijelzi a két távcs ıállásban mért irányok összegének 360 fok-
                      tól  való  eltérését,  a  szá mított zenitszöget és magasságot
                      vagy magasságkülönbséget,  ma jd új  irányzott pontot  kér. Ha
                      itt csak ENTERENTERENTERENTER -rel válaszolunk az álláspont bekéréséhez  lép
                      vissza.

DEF  BDEF  BDEF  BDEF  B = Pontok számának és koordinátáinak letárolása.
                A funkció sorra kéri be  a letárola ndó pontok pontszámait és  koor-
                dinátáit.
                A  pontszámot  szükség  esetén  tiz edesponntal tagolhatjuk, pld.: a
                123/1 pontot  célszer ően 123.1  alakban, a  79-1063 pontot  79.1063
                alakban adhatjuk be.
                A  koordináták  max.  hat  egészjeg yet tartalmazhatnak. A tizedesek
                száma nincs korlátozva, de  azokat a program azonnal  két tizedesre
                kerekíti, figyelembe véve a páros f elé kerekítés szabályát is.
                A funkciót csak a PONTPONTPONTPONT ????  inputnál szabad megszakítani !

DEF  SDEF  SDEF  SDEF  S = Tárolt pontok pontszámainak és koordinátáinak ki jelzése.
                Meghívása  után  a  program  megkér dezi,  hogy csak a pontszámokat,
                kívánjuk kijeleztetni, vagy a koord inátákat is. A kérdésre IIII vagy NNNN

                karakterrel es  az ENTERENTERENTERENTER  billenty ővel kell  válaszolni. Alapértel-
                mezett az IIII  válasz tehát ha  csak az ENTERTENTERTENTERTENTERT  nyomjuk meg, akkor  a
                koordináták is kijelzésre kerülnek.
                Ezután az els ı listázandó pont  számát kéri a program. Itt  a leg a-
                lacsonyabb pontszámú pont az alapér telmezett.
                A kijelz ın megjelenik a  kívánt pont pontszáma, az  ENTERENTERENTERENTER lenyomása
                után pedig koordinátái. Újra ENTERENTERENTERENTER  -t nyomva a következ ı pont  je-
                lenik meg. Ha a kijelzett  pont az adatbázis utolsó pontja  akkor a
                következ ı a legels ı lesz.

DEF  SPCDEF  SPCDEF  SPCDEF  SPC = Tárolási állapot megváltoztatása.
                A funkció célja, közölni  a program mal, hogy a  továbbiakban számí-
                tott új pontokat kívánjuk-e tárolni , vagy sem.
                A funkció minden meghívás alkalmáva l az éppen aktuális állapot  el-
                lentettjet állítja be, tehát minteg y ki-be kapcsolja a  letárolást.
                Egyes számítási funkciók önállóan i s állítják a letárolást. A  beí-
                rás vagy a területosztás funkció me ghívása automatikusan  * TAROL ** TAROL ** TAROL ** TAROL *
                állapotba  állítja  a  programot.  Sokszögvonal  számításakor  a
                sokszögpontok adatainak bekérése  e l ıtt szintén a  * TAROL ** TAROL ** TAROL ** TAROL *  álla-
                pot lesz  érvényes, az  affin trans zformáció  használatakor pedig a
                transzformálandó pontok bekérése el ıtt a * NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL * állapot.  Az
                ilyen  automatikus  beállításokat  az  affin transzformáció kivéte-
                lével nem szabad felülbírálni a fel használónak, mert akkor a  prog-
                ram hibásan m őködik.
                A funkció  elérhet ı számítás  közben is  mindazon számítási eljárá-
                sokból amelyek folyamatosan több po nt számítására képesek, (A  sok-
                szögvonal számítás nem ilyen.) Lefu tása után a számítás  zavartala-
                nul folytatható.
                A funkció ugyanígy elérhet ı olyan funkciókból is amelyek nem  koor-
                dinátaszámítási feladatokat oldanak  meg, mint a derékszög ő  kit őze-
                si méretek számítása,  irányszög-tá volság számítás, iránymérés  tá-
                jékozása, területszámítás tárolt  p ontokkal. Ennek az  a jelent ısé-
                ge hogy így ezen funkcióknál is köt etlenül kihasználhatjuk a  prog-
                ram által biztositott azon lehet ıseget, hogy egy az adott  számítá-
                si funkció szempontjából  adott pon tnak min ısül ı,  de addig még  le
                nem tárolt pontot  számítás közben is  megadhatunk úgy, hogy  pont-
                számát negatív el ıjellel adjuk be. Ilyenkor a program bekéri a pont
                koordinátáit, a  * TAROL ** TAROL ** TAROL ** TAROL * vagy  * NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL * állapottól függ ıen
                véglegesen vagy ideiglenesen letáro lja  a pontot, majd folytatja  a
                számítást  a  következ ı  lépéssel.  E  két  lehet ıség  észszer ő

                kombinálásával  a  felhasználó  sza badon  dönthet arról, hogy mikor
                adja meg a használni kívánt pontok adatait  és hogy,  le kívánja -e
                tárolni  azokat,  kivéve  azokat  a z  eseteket  amikor  a program
                önállóan  állítja  a  tárolási  áll apotot.  A  negatív  pontszámmal
                történ ı koordináta megadás csak  a beírt adatokból történ ı  terület
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                számítás és az  irány-távolság közp ontosítás funkciókban  nem hasz-
                nálható.
                Ha a tájékozás funkciót ( Poláris p ontok álláspontjánál is ! )  úgy
                használjuk, hogy a tárolás * NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL ** NEM TAROL * állapotú,  akkor a negatív
                pontszámmal, számítás közben beadot t pontok száma  max. 5 db. lehet
                a számításban. Ugyanez igaz az egyp ontos kiegyenlítésre is.
                Ha  sokszögvonal  végpontjainak  me gadása és tájékozása történik az
                el ıbbi módon, akkor a kezd ıponton  max. 5 db.  a záróponton  max. 4
                db. pontot adhatunk meg számítás kö zben negatív pontszámmal. Ugyan-
                ez érvényes az el ımetszés két álláspontjának tájékozására is.
                * TAROL ** TAROL ** TAROL ** TAROL * állapotban a számítás közben megadható pontok szám át csak
                a szabad ponthelyek száma (max. 249 ) korlátozza.

                Ha egy újonnan  számított vagy nega tív  pontszám megadása után  be-
                vitt pont  nem kerül  végleges letá rolásra  koordinátáinak kijelze-
                sekor a program hangjelzéssel figye lmezteti erre a felhasználót.

DEF  JDEF  JDEF  JDEF  J = Pontok törlése az adatbázisból.
                El ıször az els ı törlend ı  pont számát kéri be.  Alapértelmezett ér-
                ték a legkissebb pontszámú  pont, 0  megadása a  legnagyobb pontszá-
                mú pontot jelenti.
                Ezután az utolsó  törlend ı pont számát  kéri. Itt az  els ınek mega-
                dott pont  az alapértelmezett  érté k, 0  megadása itt  is a  legna-
                gyobb pontszámú pontot jelenti.
                Az utolsó törlend ı  pont megadása után,  ha a törlend ı  intervallum
                csak egy pontot  tartalmaz azonnal végrehajtja  a törlést, ha  több
                pontot jelöltünk  ki, el ıbb  rákérdez, hogy  valóban törölni kíván-
                juk -e  azokat. I  válasz esetén  v égrehajtja a  törlést, N  válasz
                esetén új intervallum határok bekér ésére tér át.
                A törlés  végrehajtása után  kijelz i a  törölt intervallumot  és új
                intervallum határokat kér.
                A funkció  a DEF  SPCDEF  SPCDEF  SPCDEF  SPC funkciókódnál  leírtakhoz hasonlóan  számítás
                közben is elérhet ı, a megfelel ı inputoknál megadott  DEF  JDEF  JDEF  JDEF  J  válasz-
                szal.  Ilyenkor azonban csak egy in tervallum törölhet ı  és utána  a
                számítás zavartalanul  folytatható.   Igy például hibásan  számított
                pont azonnal törölhet ı és törlés után újra számítható.

Egyéb tudnivalók

A program az áttekinthet ıség  érdekében a numerikus adatok  többségét meghat ározott
formátummal írja a kijelz ıre. A formátumok úgy vannak meghatározva, hogy azok ban  a
gyakorlatban el ıforduló  numerikus értékek  elférjenek. Hibás  adat  (  pl. háromnál
több egészjegyet  tartalmazó irányérték,  vagy hatn ál  több egészjegyet  tartalmazó
koordináta stb.)  vagy a  gyakorlatban el ıfordulhatót  meghaladó nagyságú számított
adat  el ıfordulása  esetén  a  program  ERROR  7  IN  ....ERROR  7  IN  ....ERROR  7  IN  ....ERROR  7  IN  ....   üzenet kijelzése mellett
megszakadhat. Ilyenkor a programot új ra kell indít ani ( DEFDEFDEFDEF ... ) és miután a  hi-
ba okát feltártuk (Hibás adott koordináta, hibás mé rési adat bevitele stb.) a  sza-
mítást meg kell ismételni.
Az  ilyen  jelleg ő  programmegszakadások  el ıfordulását  csak az összes bemen ı adat
megfelel ı szempontok szerinti ellen ırzésével lehetne megakadályozni programból.  Ez
viszont a  programkód méretét  jelent ısen növelné,  ami a  számítási, vagy  ponttá-
rolási lehet ıségek csökkenésével járna.  Ezért inkább a felhaszn álót  kérem, legyen
körültekint ı az adatok bevitele során.

Ha a program egy  adott (letárolt) pont megadását  várja és a felhasználó  az adat-
bázisban még nem  szerepl ı pontszámot ad  meg a proram  hangjelzéssel és *  NINCS **  NINCS **  NINCS **  NINCS *

hibaüzenettel figyelmeztet, és PONTPONTPONTPONT UJRAUJRAUJRAUJRA !!!! szöveggel újra bekéri a pontszámot.  Ezt
mindaddig ismétli amig tárolt pont számát nem kapja , vagy negatív pontszám megadása
után be  nem adjuk  a koordinátákat,  vagy meg  nem  szakítjuk  a funkciót a menühöz
visszatérve.

Ha a program  egy letárolandó pont  számára kér pon tszámot  és az adatbázisban  már
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szerepl ı adatot kap, hangjelzéssel és * FOGLALT ** FOGLALT ** FOGLALT ** FOGLALT * hibaüzenettel figyelmeztet,  majd
PONTPONTPONTPONT UJRAUJRAUJRAUJRA !!!! szöveggel addig ismétli a pontszám bekérését amig valóban új pontszámot
nem kap, vagy vissza nem lépünk a menühöz.

Ha a  pontszámot bekér ı  input PONTPONTPONTPONT  ???? szöveg ő,  akkor ha  csak az ENTERENTERENTERENTER -rel vála-
szolunk rá  automatikusan az  el ızı ilyen  inputnál beadott  pontszámnál eggyel na-
gyobb  pontszámot  generál.  Igy  például  poláris részletpontok számításánál, ha a
pontok számozása  folyamatos és  növekv ı, elegend ı  csak az  els ı pontnál  beírni a
pontszámot és a többi pontnál csak az ENTERENTERENTERENTER -t kell lenyomni.

Debrecen, 1992. szeptember 4.

Papp Ferenc


