
Comunicação

Receber dados da Estação

Para receber os dados de uma estação total clique em >Comunicação e selecione
a marca, o formato dos dados e a série da sua estação. Vale ressaltar que a taxa de
transmissão dos dados indicada no Sistema Posição deverá ser a mesma configurada na
estação. 

Em seguida clique em >Receber Dados da Estação, o programa irá apresentar
uma  nova  janela  indicando  as  obras  disponíveis  na  estação.  Para  descarregar  pelo
Sistema Posição, selecione a obra e o formato de saída POSIÇÃO e clique nos dados a
receber.
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O programa irá receber os dados da estação.

Após a transferência de dados é necessário indicar o diretório e o nome do arquivo.
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Em seguida o programa automaticamente irá montar a caderneta (Capítulo 1.2.4). 

Enviar dados para a Estação

Esta ferramenta permite enviar coordenadas em formato  .coo ou  GSI, poligonal,
irradiações e arquivo de formato para a estação total. 

Clique em >Comunicação, selecione o modelo doa aparelho, o formato dos dados
e a série. Configure a porta e a taxa de transmissão, que deve ser a mesma configurada
no aparelho. 
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Clique em >Enviar dados para a estação e escolha o arquivo.

Será apresentada uma tela com todas obras disponíveis na estação, para enviar os
dados basta selecionar uma obra, neste caso, se existirem dados dentro da obra, estes
serão sobrescritos.
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 É possível também criar um nova obra, para isso clique em >Criar Nova Obra ,
indique um nome e clique em >OK.

O Sistema irá criar a obra na estação, se for o caso, e enviará os dados .
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Apagar dados na Estação

Esta ferramenta permite apagar dados selecionados da estação total. 
Clique em >Comunicação, selecione o modelo do aparelho, o formato dos dados e

a série. Configure a porta e a taxa de transmissão, que deve ser a mesma configurada no
aparelho. 
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Clique em >Apagar dados na Estação e selecione a obra que contém os dados que
deseja apagar.

É  possível  apagar  apenas  as  medições  ou  coordenadas  da  obra,  ou  a  obra
completa. Basta clicar no item que deseja remover da estação.
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Montar Caderneta

Esta  ferramenta  permite  converter  dados  brutos  de  uma  estação  total  em um
arquivo de caderneta, no formato .cad.

Para isso clique em >Comunicação, caso não exista nenhuma estação conectada
ao computador, o Sistema apresentará um erro de comunicação, apenas indicando  que
não existe estação conectada.

Selecione o modelo do aparelho, o formato dos dados e a série. Clique em >Montar
Caderneta.
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Selecione o arquivo bruto da estação.

Será apresentada uma tela de conversão indicando se existem erros no arquivo e
em qual linha está localizado.
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Caso exista algum erro, ou seja necessário fazer alguma edição desses dados,
clique em >Editar Arquivo e localize a linha com erro.

Faça a correção no inspetor localizado ao lado direito da tela.

É possível também inserir novas linhas no arquivo ou apagá-las. Após realizada
todas as edições necessárias clique em >Gravar. 
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Na tela de conversão, clique em >Converter e indique o diretório para salvar o
arquivo convertido para caderneta, em formato .cad.
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Converter Coordenadas

Permite,  a  partir  de  um  dado  bruto  da  estação  total,  criar  um  arquivo  de
coordenadas no formato .coo. 

Clique  em  >Comunicação,  caso  não  exista  nenhuma  estação  conectada  ao
computador, o Sistema apresentará um erro de comunicação, apenas indicando  que não
existe estação conectada.

Selecione  o  modelo  do  aparelho,  o  formato  dos  dados  e  a  série.  Clique  em
>Converter Coordenadas.
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Selecione o arquivo bruto da estação.
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Será  criada,  na  mesma pasta  de  origem,  um arquivo  com o  mesmo nome no
formato .coo, reconhecido pelo Posição.

BOM TRABALHO!
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