
 Jonas Söderström

                 Realtids-GIS
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2000:291

EXAMENSARBETE

Civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik

 

 

Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik
Avdelningen för Geografisk informationsteknik

2000:291 • ISSN: 1402-1617 • ISRN: LTU-EX--00/291--SE



Realtids-GIS
-Ett pilotprojekt inom LINGIS, Linköpings kommuns geo-
grafiska informationssystem

JONAS SÖDERSTRÖM

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik

Avdelningen för Geografisk informationsteknik



Tack

Till Roland Andersson, MBK-chef på Kommunlantmäteriet, som agerat idérik och inspirerande
handledare, hyst tilltro till mig och förmått mig att sikta framåt under resans gång.

Till Thomas Larsson och de övriga medarbetarna på Kommunlantmäteriet som ställt upp och
svarat på frågor om LINGIS-projektet och om den dagliga verksamheten. Till Christer Sjölund,
direktör för Konsult & Service, som engagerat sig och visat stort intresse för mitt arbete samt
bistått med teknisk utrustning.

Till min examinator på Luleå tekniska universitet, professor Anders Östman, för inspiration och
goda råd om infallsvinklar för examensarbetet.

Ett speciellt tack riktas till min far och mor som stöttat mig under hela min studietid samt till min
livskamrat Karin.

Detta examensarbete utgör det sista momentet i min utbildning Samhällsbyggnadsteknik vid
Luleå tekniska universitet.

Linköping, Oktober 2000

Jonas Söderström



JONAS SÖDERSTRÖM LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

1

SAMMANFATTNING

Hösten 1991 startade Linköpings kommun ett projekt, som syftade till att införa ett
kommungemensamt geografiskt informationssystem, LINGIS. Systemet hanterar kommu-
nens fastigheter, byggnader, vägar och planer som geografiska individer med koppling till
befintliga källregister, såsom fastighetsdatasystemet och personinvånarregistret. Efter-
hand som projektet utvecklats har ett antal produkter utformats med LINGIS som infor-
mationskälla.

Kommunlantmäteriet, som har uppdrag att förvalta och utveckla systemet, vill undersöka
möjligheterna att använda LINGIS som informationskälla i ett realtidssystem. I
examensarbetet utvecklas ett testsystem för att undersöka möjligheter och ge erfarenheter
av positionsbestämning i realtid. Genom att sända positionsdata från till exempel ett
fordon till en sambandscentral är det möjligt att påverka källan. Positionen bestäms med
hjälp av en GPS-mottagare och överförs till sambandscentralen via GSM där den behand-
las av en GIS-applikation och redovisas på skärm. Genom att utnyttja GIS-systemet som
en intelligent karta med möjlighet att koppla ihop karta och register är det möjligt att
utforma bra stöd för till exempel fordonskoordinering.

Linköpings kommun skulle kunna dra nytta av ett realtids GIS-system inom flera olika
verksamheter, bland annat äldreomsorgen där färdtjänst och hemtjänst är fordons-
intensiva aktiviteter, men även inom serviceverksamheter som avfallshantering, fjärr-
värme och el samt inom räddningstjänsten.

Slutsatser:
❒ Att föra över positionsdata med hjälp av en GSM telefon lämpar sig bäst i stadsmiljö
och efter större landsvägar. På landsbygden är signaltäckningen för dålig vilket leder till
dataförluster. Radioöverföring med till exempel Mobitex ger en bättre tillförlitlighet då den
har en större täckning.
❒ Till testsystemet användes en bärbar dator som interface mellan GPS-mottagare och
GSM-telefon. Det finns enklare produkter på marknaden som kan fungera som interface,
vilket gör att produkten blir billigare och mindre komplex. I testsystemet utnyttjades dock
datorn i fordonet för att höja kvaliteten på det överförda datat. Om det finns behov att
sända olika statusmeddelanden till sambandscentralen är någon form av dator nödvändig.
❒ Med en dator kopplad till GPS-mottagaren och GSM-telefonen är det möjligt att
transformera positionsdata till lokalt koordinatsysteminnan det sänds vidare till
sambandscentralen.
❒ De faktorer som medfört störst påverkan på driftssäkerhet och kvalitet för
positionsangivelsen under utprovningen av testsystemet har varit; dålig täckning för GSM-
telefonen på landsbygden samt höga byggnader som brutit kontakten mellan GPS-mottaga-
ren och satelliterna.
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ABSTRACT

During the autumn in 1991 the municipality of Linköping started to develop a geographical
information system called LINGIS. The system handles properties, buildings, roads and
plans. As this project has continued to proceed, some products have been developed from
LINGIS.

The surveying office, who is in charge of administering the system, wanted to examinate
the possibilities to use LINGIS as a source of information in a real time system. In this
final project a system is developed to gain experiences and examine possibilities with that
kind of applications. By transfering the position of a vehicle to a service central in real time
you get the possibility to affect the course of event. The position is determined by a GPS
reciever and is transmitted via GSM data modem to the service central where it is dis-
played in a digital map. Thanks to the GIS functionality to match the map and attribute
registers it gets possible to develop a good support application for managing vehicle fleets.

A real time GIS could be of much help for the planners of the municipality of Linköping.

Conclusions:
❒ The transfer of positioning data is best managed by radio due to the better transmis-
sion coverage. The GSM data service lacks in coverage in the countryside.
❒ It is possible to connect the GPS reciever directly to the GSM phone without using a
computer as interface. There are however some benefits to use a computer, for example to
communicate with the service central and to transform the coordinates to a local system.
❒ The factors that has had the most affect on the quality and the reliability of the posi-
tion is; lacking coverage of the GSM data service in the countryside, and the loss of GPS
connections due to high and screening buildings in the city center.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Hösten 1991 startade Linköpings kommun ett projekt som syftade till att införa ett
kommungemensamt geografiskt informationssystem, LINGIS. För närvarande är projektet
inne i sitt slutskede och ett antal produkter börjar ta form med LINGIS som informations-
källa. Kommunlantmäteriet är den enhet som reviderar den geografiska basen och utveck-
lar systemet. Det finns ett behov av att veta det geografiska läget på olika objekt när det
gäller planering och samordning av resurser i kommunal verksamhet, även på objekt som
inte är fasta utan flyttar sig med tiden. Kommunlantmäteriet vill därför undersöka möjlig-
heterna till att utveckla ett system som möjliggör positionsbestämning i realtid med hjälp
av LINGIS.

1.2 Syfte

Examensarbetet är ett pilotprojekt som ska ge erfarenheter om möjligheter och använd-
ningsområden för geografiska realtidsapplikationer inom Linköpings kommun samt ge
förslag till fortsatt utveckling. Den huvudsakliga målgruppen för denna typ av GIS-appli-
kation är i första hand Kommunledningskontoret, där verksamheter som färdtjänst och
äldreomsorg kan effektiviseras med ett väl anpassat geografiskt realtidssystem. Andra
tänkbara målgrupper är polis, räddningstjänst, taxi och liknande serviceföretag. Syftet är
också att rapporten ska ge en inblick i LINGIS-projektet i Linköpings kommun och placera
in realtidsapplikationen i ett sammanhang.

Examensarbetet skall besvara nedanstående frågor.
❒ Vilket överföringsmedium är bäst lämpat för positionsdata, GSM eller radiolänk?
❒ Är det möjligt att direkt koppla ihop GPS-mottagare och telefon/radio eller krävs det

en bärbar dator som interface?
❒ Går det att lösa transformationen av GPS-positionsdata till det lokala koordinat-

systemet i realtid?
❒ Vilka faktorer spelar in för driftssäkerhet och kvalitet på positionsangivelsen?

1.3 Mål

Examensarbetet avser att resultera i ett testsystem för realtidspresentation av läges-
bunden information i ett geografiskt informationssystem.

Målet är att systemet ska anpassas till att använda Linköpings kommuntäckande GIS-
system, LINGIS, med projektion i ett homogent lokalt koordinatsystem. Funktionalitet
utöver lägesredovisning ska kunna införas i systemet allteftersom behov uppstår, exempel-
vis möjlighet att spara tidsserier med positionsdata och spela upp dem i efterhand.

1.4 Metod

Ett testsystem byggdes upp och provades ut på Kommunlantmäteriet. Testsystemet bestod
av en mätbil utrustad med GPS-mottagare och telefonöverföring samt en sambandscentral
med GIS-programvara.

Den lägesbundna informationen var i första hand tänkt att avse fordonsförflyttning
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(fordons geografiska position under förflyttning), men kunde även tillämpas för annan typ
av positionsbestämning i fält. Positionsdata samlades in med hjälp av en GPS-mottagare
placerad i fordonet och sändes med GSM-telefon vidare till en sambandscentral.
Sambandscentralen utgjordes av en modemansluten arbetsstation med tillgång till geogra-
fisk information ur LINGIS. Med hjälp av en anpassad GIS-applikation redovisades
fordonets geografiska läge i en digital karta.

En litteraturstudie samt undersökning av vilka produkter som fanns att tillgå på markna-
den låg till grund för valet av programvara till GIS-applikationen. En undersökning utför-
des för val av teknisk utrustning, såsom GPS-mottagare och överföringsmedium för
positionsdata. Programvarulicenser och kompetens tillgängliga inom Kommunlantmäteriet
hade stor betydelse för val av utvecklingsmiljö och programvara. Teknisk utrustning fanns
till viss del att tillgå på Kommunlantmäteriet, övrig utrustning införskaffades.

Fakta och erfarenheter kring LINGIS-projektet erhölls främst genom intervjuer med perso-
ner som varit delaktiga i projektets utveckling samt genom granskning av förstudie, upp-
handling och systembeskrivande dokument.
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2 LINGIS-projektet

LINGIS är samlingsnamnet för Linköpings kommuns geografiska informationssystem.

2.1 Linköpings kommun beslutar att starta ett GIS-projekt

Efter ett beslut i kommunstyrelsen daterat 1987-03-24 påbörjades projektet �Digital karta�
som ett kommungemensamt projekt i Linköping. Arbetsgruppen utgjordes av personer från
stadsingenjörskontoret (nuvarande Kommunlantmäteriet), stadsbyggnadskontoret,
LKDATA (kommunens dataavdelning) och Tekniska Verken i Linköping AB (kommunalt
bolag som bland annat ansvarar för ledningsnät). Avsikten var att utreda förutsättning-
arna för övergång till digital teknik vid kartframställning. Resultatet av en förstudie redo-
visades i en rapport från februari 1989. I rapporten föreslogs en huvudstudie i syfte att ge
underlag för val av ett kommungemensamt system för hantering av kartor och register
med geografisk information, ett geografiskt informationssystem, GIS. Projektet bytte
därför namn till �GIS-projektet�. En behovsstudie genomfördes på i stort sett alla kommu-
nala förvaltningar och studien låg till grund för en preliminär specifikation av GIS-syste-
met. Offerter begärdes in från GIS-leverantörer och varje system utvärderades med hänsyn
till de åttiotal krav som definierats i behovsstudien. Kommunstyrelsen beslutade 1992-01-
21 att ge projektledaren för GIS-projektet i uppdrag att genomföra slutförhandlingar med
SysScan AB (TELLUS) och Lantmäteriverket (ArcInfo från ESRI) (Linköpings kommun,
1992).

I januari 1992 fick GIS-systemet arbetsnamnet LINGIS - Linköpings kommuns geografiska
informationssystem och i mars inbjöds det till en allmän informationsdag om GIS-projektet
i Folkets Hus, med medverkan från både Tekniska Verken och kommunen. De båda syste-
men TELLUS och ArcInfo demonstrerades för åhörarna. Utvärderingen av systemen, som
avslutades i september samma år, resulterade i bedömningen att ArcInfo var bäst lämpat
som GIS-system för kommunen medan Tekniska Verken valde att avvakta (Linköpings
kommun, 1992).

LM GIS i Luleå (numera Metria) kopplades in som konsult för att skapa en systemmiljö
och ett användargränssnitt för att bygga upp, administrera och ajourhålla LINGIS. Till-
sammans med Kommunlantmäteriet utvecklade LM GIS en verktygslist, KLM-listen, till
ArcInfo för att hantera de vanligaste tillvägagångssätten kring administration,
ajourhållning och kartframställning. Lantmäteriverket  levererade hård- och mjukvara
under hösten 1993 och systemet var då iordningställt och laddat med kommunens register-
och primärkarta samt geografisk information för landsbygden, det vill säga Lantmäteriets
röda karta och topografiska karta. Ungefär samtidigt upphandlades produkten TEFAT
med företaget Decerno för att användas som attributdatabas i LINGIS-systemet. TEFAT
bygger på en relationsdatabas med Lantmäteriverkets fastighetsregister (tidigare CFD,
Centralnämnden för fastighetsdata) samt Riksskatteverkets kommuninvånarregister. För
att lagra geografiska data i en driftsmässig miljö och upprätthålla kontroll på
användarrättigheter och uppdateringstransaktioner valde man att använda ArcInfo-
Librarian (Andersson, 1993).

Ett stort arbete lades ned på Kommunlantmäteriet för att skapa en fastighetsbas med
korrekt polygontopologi men det tillstötte begränsningar i ArcInfo-Librarian när data-
mängden blev större. Librarian kunde inte hantera kommunens alla fastighetspolygoner
på en gång varför kommunen indelades i två områden. Hanteringen av data var dessutom
bunden till kartblad, en administrativ indelning som inte lämpar sig för en homogen hel-
täckande geografisk databas. Lösningen kom 1995 när ESRI lanserade Arc Storage Mana-
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ger - ArcStorm för ArcInfo. ArcStorm visade sig kunna hantera hela den geografiska
fastighetsbasen på en gång och dessutom utan �sömmar� (synliga kanter) från kartbladsin-
delningen. LM GIS gavs i uppdrag att föra över befintliga data från Librarian till ArcStorm
samt att anpassa den utvecklade verktygslisten, KLM-listen, till ArcStorm. Under våren
1996 levererades ArcStorm samt en ny KLM-list och på hösten kompletterades fastighets-
basen med fastighetsindelning på landsbygden från ekonomiska kartan ur Lantmäteri-
verkets geodatabank, GDB. Man hade nu en heltäckande bas för hela Linköpings kommun
vilket gav ett betydligt bättre underlag för generella och kommunövergripande GIS-appli-
kationer (Andersson, 1999).

Kommunfullmäktige antog den 30 maj 1995 ett It-program för Linköpings kommun som
bland annat fastslog att (Kommunfullmäktige, 1995):

�Kommunens geografiska informationssystem (LINGIS) skall användas i all
planering.

Åtgärd: Kommunen skall utveckla LINGIS till ett övergripande planeringssystem. Det
skall finnas heltäckande databaser för fastigheter, kommuninvånare, underlagskartor
och övrigt som är av intresse i planeringssammanhang. Beställningar från
beställarnämnder skall föreskriva användning av LINGIS. De kommunala bolagen
skall informeras om de möjligheter LINGIS ger.

Ansvar: Nämnder/styrelser och bolag.

Förväntade effekter: Säkrare och mer korrekt planeringsunderlag ger bättre resultat
av planeringsinsatser. Möjligheterna att framställa ett tydligt och åskådligt beslutsun-
derlag ökar. Planering kan ske snabbare och mer rationellt samt till lägre kostnader
än tidigare.

Förutsättningar: Ökad datamognad och en tydlig styrning från beställarnämnderna.
Ingen kommunal verksamhet får skapa egen databas utan att ha utrett möjligheten att
koppla sig mot de befintliga fastighetsdatasystemet eller befolkningsdatabasen.�

2.2 LINGIS-projektet övergår i en ny fas

Våren 1999 övergår LINGIS-projektet i en ny fas. Uppbyggnaden och rättningen av
fastighetsbasen är avklarad och arbetet med kontinuerlig ajourföring tar vid. Upprättandet
av byggnadsregister och adressättning på landsbygden startar. Lagring av geografisk
fastighetsdata, byggnader och vägar administreras med ArcStorm. Parkytor, planytor och
valda delar ur Lantmäteriverkets topografiska karta lagras i ArcInfo Coverages och fastig-
hets- och byggnadsdata samt kommuninvånarregistret lagras i TEFAT i Oracle.

Efterhand som projektet utvecklas utformas ett antal produkter med LINGIS som informa-
tionskälla. Som exempel kan nämnas kommunens översiktsplan, busslinjekartor till Öst-
götatrafiken, turistkartan 1995 och 1999, LINGIS på LinWeb - intranät samt en parkbas
för skötselplaner av parkytor. Under våren 1999 påbörjas uppbyggnaden av en topologisk
vägdatabas med vägmitt och skötselytor.

LINGIS-projektet investerar vid årsskiftet 1998-1999 i SDE och ArcSDE för ArcInfo för att
höja prestandan och för att förenkla distributionen av LINGIS (Andersson, 1999).
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2.3 Resurser i LINGIS

Figur 1: Schematisk bild över LINGIS hårdvarukonfiguration

De resurser som finns att tillgå för LINGIS-projektet illustreras i figur 1 och beskrivs
nedan.
1. Tre stycken Sun Workstations som arbetar mot GIS-servern CASTOR (10), används

bland annat för GIS-uppdrag, framställning av färdiga trycksaker och underlag till
specialkartor samt uppbyggnad och revidering av geografiska databaser.
Följande programvaror finns att tillgå:
❒ Fem flytande licenser för ArcInfo.
❒ Tre licenser för CPS (Cartographics Production System) från T-kartor i Kristianstad,

ett kartografiskt verktyg baserat på ArcInfo.
❒ ArcStorm som lagrar LINGIS geografiska data.
❒ Oracledatabas med TEFAT och annan attributdata till LINGIS.
❒ ArcView.

2. OCÉ 9400 storformat scanner-plotter och OCÉ Color Station 3245 storformat
elektrostatplotter. Dessa används för korrekturutskrifter av kartprodukter och
geografiska data samt utskrifter av planöversikter, förrättningskartor och
nybyggnadskartor.

3. 15 - 20 st Windows NT Workstations, används för applikationsutveckling, revideringar i
primärkarta, registerkarta och annat kartunderlag, GIS-uppdrag, specialkartor samt
bearbetning av attributbaser.
Följande programvaror finns att tillgå:
❒ AutoCad.
❒ En licens ArcCad för AutoCad.
❒ ArcView.
❒ MS Access.
❒ Tefatklient. Decernos klientprogram för att ställa frågor mot TEFAT-databasen i

Oracle.
❒ pcXware. Används för att köra X-terminalsessioner mot GIS-servern CASTOR (10).
❒ Inter Drive NT Client. Network File Share, NFS, möjliggör åtkomst av Solaris/Unix

filstruktur i NT.
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4. HP Color Laser Jet 8500. Färglaser i A3-format för utskrift av specialkartor.

5. Windows NT Workstation. Används som kartserver för WebGis - LINGIS på LinWeb.
Följande programvaror finns att tillgå:
❒ ArcView IMS - Internet Map Server. Möjliggör interaktion mellan användare i

intranätmiljön och ArcView-applikationer med hjälp av en Java-applet.

6. Windows NT Server. HERAKLES intranätserver distribuerar bland annat tjänsten
WebGis - LINGIS på LinWeb.

7. Tre stycken Spectra Precision Geotracer System 2000 GPS-stationer.

8. Fem stycken Spectra Precision Geodimeter enmans totalstationer och en tvåmans
Spectra Precision totalstation.

9. Windows NT Server. ORFEUS server används bland annat för lagring av detaljplaner,
primärkarta och registerkarta i AutoCad-format, databaser, dokument, bilder, scannade
dokument, punktfiler/mätjobb och projektfiler för GIS-uppdrag.

10. Sun Enterprise 450 Server. CASTOR GIS-server lagrar och distribuerar LINGIS
geografiska data och attributdata.
Följande programvaror finns att tillgå:
❒ ArcInfo.
❒ ArcStorm för ArcInfo.
❒ SDE för ArcInfo.
❒ ArcSDE för ArcInfo.
❒ ArcView.
❒ TEFAT i Oracle.
❒ Inter Drive NT Server. NFS-server för att möjliggöra åtkomst av filsystemet från

Windows NT-miljö.

(Andersson, 1999 och Segrell, 1996)

2.3.1 Attributdata lagras i Oracle

I Oracle lagras attributdata till LINGIS-systemet. Attributdata utgörs huvudsakligen av
information ur Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem och kommer LINGIS till del ge-
nom databasprodukten TEFAT. TEFAT är ett programkoncept från företaget Decerno AB
för hantering av kommuninvånarinformation, fastighetsinformation och bygglovärenden
för kommuner och bygger på ett prenumerationsavtal med Lantmäteriverket och Riksför-
säkringsverket. Förändringar i fastighetsdatasystemet resulterar i en avisering av
ändringsdata till den lokala TEFAT-databasen. Aviseringen utförs varje natt för fastighets-
relaterad information och en gång i veckan för invånarrelaterad information. I figur 2
illustreras källregistren som förser TEFAT med data.
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Figur 2: Något förenklad bild över källinformationen till TEFAT (Centralnämnden för fastighetsdata,
1993, Danielsson, 1999 och Lantmäteriverket, 1998).

2.3.2 ArcInfo - LINGIS kärna

ArcInfo utgör LINGIS-systemets kärna. Det är med ArcInfo som de geografiska data-
baserna skapas och ajourhålls. Med hjälp av tilläggsmodulen CPS (Cartographics
Production System) från T-kartor i Kristianstad produceras färdiga trycksaker och under-
lag till specialkartor. Geografiska data lagras som ArcInfo Coverages eller läggs ned i
ArcStorm. Data som är statiskt och inte ska ajourhållas av Kommunlantmäteriet sparas
oftast som Coverages. Exempel på data i ArcInfo Coverages:
❒ planomfång
❒ konfliktområden från översiktsplan
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2.3.3 I ArcStorm lagras geografisk information

ArcStorm är en databashanterare för geografiska databaser och ger till stor del samma
funktionalitet som traditionella databashanterare, det vill säga:
❒ fleranvändaråtkomst
❒ postlåsning på objektnivå vid redigering
❒ transaktionshantering, lång och kort tid
❒ historik
❒ direktläsning från klientprogram, till exempel ArcInfo och ArcView

I ArcStorm lagras fastighetsindelning (drygt 30000 fastighetsområdesytor), byggnader
(drygt 59000), vägar (drygt 26500), vatten, skötselytor för park samt textsättning till kart-
produkter.

2.3.4 Kartverk framställs i AutoCad

I AutoCad upprättas kommunens primärkarta och registerkarta (adresskarta), planer,
nybyggnadskartor, grundkartor och förrättningskartor. Valda delar ur dessa kartverk
flyttas sedan in i LINGIS-systemet och används som informationsbärare (fastigheter,
byggnader, vägar, planer) och för orientering (vatten, text, vegetationsområden) (Anders-
son, 1999).
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3 Kommunlantmäteriet

Kommunlantmäteriet är Linköpings kommuns samlade organ för lantmäterifrågor.  De
ansvarar för kommunens försörjning av grundläggande kartor och geografiska databaser
samt utför GIS-uppdrag och lantmäteritekniska uppdrag och tjänster åt allmänheten,
näringslivet, kommunala förvaltningar och bolag samt statliga myndigheter och bolag.
Inom Kommunlantmäteriet finns också lantmäterimyndigheten som från och med januari
1998 tog över fastighetsbildnings- och fastighetsregisteransvaret i hela kommunen, även
på landsbygden.

Kommunlantmäteriet är uppdelat i två avdelningar, LM-avdelningen och MBK-avdel-
ningen.

3.1 Lantmäterimyndigheten, LM-avdelningen

Inom Linköpings kommuns gränser finns drygt 28 000 fastigheter, som Kommunlantmäte-
riet administrerar i egenskap av lantmäterimyndighet. Genom olika slag av
lantmäteriförrättningar nybildar och ombildar lantmäterimyndigheten fastigheter efter
den enskildes och samhällets behov samt registrerar dessa i ett för hela landet enhetligt
fastighetsdatasystem som det statliga Lantmäteriverket är huvudman för. Dessa data tas
sedan om hand och lagras i TEFAT och används som källregister i LINGIS. I fastighets-
datasystemet registreras bland annat uppgifter om:
❒ fastighetsbeteckning
❒ adresser
❒ byggnader
❒ fastighetens areal, belastningar och rättigheter i och på marken
❒ gemensamma anläggningar för flera fastigheter
❒ planer och bestämmelser

För flera fastigheters behov bildar lantmäterimyndigheten gemensamhetsanläggningar för
exempelvis vägar, parkeringar och ledningar. De säkerställer ledninghavarens rätt att
anlägga och bibehålla ledning på annans mark genom ledningsrätt eller servitut. De hjäl-
per också till med:
❒ upprättande av överenskommelser
❒ äganderätts- och samfällighetsutredningar
❒ fastighetsplaner

LM-avdelningen framställer nybyggnadskartor som används som underlag vid bygglov för
nybyggnation och tillbyggnad och de har kommunens uppdrag att sätta gatuadresser
(Kommunlantmäteriet, 1999).

3.2 Mätning, beräkning och kartläggning, MBK-avdelningen

Kommunlantmäteriet har i uppdrag att förvalta och underhålla stomnätet i Linköpings
kommuns lokala koordinatsystem. Stomnätet utgör grunden för all mätning och kartlägg-
ning och består av markerade punkter i terrängen som är lägesbestämda i plan och höjd.
Hela stomnätet mättes med GPS under 1998 och ett GPS-nät upprättades över kommunen
med ett medelfel på 0,03 meter. Med hjälp av kända matematiska samband kan nätet
transformeras till externa koordinatsystem, till exempel WGS 84, RT 90 och SWEREF 93.

Kommunlantmäteriet har sex mätlag, varav fem är enmanslag, som alla är utbildade på
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GPS-mätning. De har tillgång till tre GPS-mottagare vilket gör det möjligt att mäta RTK
(Real Time Kinematic eller realtids bärvågsmätning) och erhålla koordinaterna ute i fält
med en noggrannhet på 0,03 meter. Noggrannheten beror på uppställningstiden och i
normala fall krävs en uppställningstid på 30 - 40 sekunder. All geografisk information som
fångas in i fält lagras och bearbetas digitalt i AutoCad.

Verksamheten inom mätning, beräkning, kartframställning och geografiska informations-
system omfattar olika typer av uppdrag från Kommunlantmäteriets kunder (Kommunlant-
mäteriet, 1999).
❒ Utformning och konstruktion av GIS-applikationer i intranätmiljö.
❒ Framställning av specialkartor och färdiga trycksaker med hjälp av den geografiska

informationen i LINGIS, anpassade efter kundens behov, utritade eller levererade på
diskett.

❒ Konstruktion av grundkartor där stadsplanerarna kan rita in sina förslag till nya
exploateringsområden.

❒ Vid byggnation utför de utstakning och lägeskontroll.
❒ Lämna uppgifter om koordinater och höjdangivelser på stompunkter och beskrivning

av punkternas läge.
❒ Inmätning och dokumentation av underjordiska ledningar på uppdrag av de

ledningsdragande verken.
❒ Andra mätningsuppdrag i samarbete med kunden.

3.3 Kommunlantmäteriet drivande i LINGIS-projektet

Kommunlantmäteriet har i uppdrag att tillföra kompetens och vara drivande i LINGIS-
projektets utveckling och tillämpning i den kommunala verksamheten. Den dagliga verk-
samheten inom Kommunlantmäteriet ska bedrivas så att geografisk information kommer
LINGIS-systemet till del. Det innebär uppbyggnad och förvaltning av geografiska data-
baser med fastighetsindelning, byggnader och vägar. Kommunlantmäteriet ska också bistå
med information och kunskapsspridning om LINGIS-systemet inom kommunen samt
samverka med interna och externa stödfunktioner. (Kommunledningskontoret, 1998)
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4 Realtids GIS - applikation och systemlösning

Ett realtidssystem är ett system som kan behandla kontinuerligt föränderlig data från
externa källor och bearbeta dessa data tillräckligt snabbt för att kunna påverka händelse-
förloppet vid källorna (Walker, 1993).

I detta fall ska realtidssystemet hantera positionsdata för fordon som skickas till en sam-
bandscentral för att möjliggöra koordinering av fordonsförflyttningar, se figur 3.

Figur 3: Realtids GIS för koordinering av fordonsförflyttningar.

4.1 LINGIS som informationskälla för realtidssystemet

En viktig komponent i ett realtidssystem för fordonskoordinering är en bakgrundskarta. I
många fall skulle en scannad turistkarta eller annan digitaliserad karta i kombination
med ett vektorbaserat vägnät vara tillräckligt för att fylla ett generellt behov av lägesin-
formation. Om vi i stället utnyttjar en GIS-applikation med topologisk fastighets- och
byggnadsdatabas går det att skapa mer specifika, kundanpassade, lösningar. Ett kundre-
gister, till exempel hemtjänstens vårdtagare med adressuppgifter, kan kopplas till
byggnadsdatabasen och karteras samtidigt som de kommunala servicehusen i den digitala
kartan. Det är sedan möjligt att göra ruttplanering i ett topologiskt vägnät och skapa
vägbeskrivningar och tidtabeller.

Då det finns ett Kommunfullmäktigebeslut på att ingen kommunal verksamhet får skapa
egna databaser och register utan att utreda kopplingen till LINGIS fastighets- och
befolkningsdatabas skulle en stor del av de kommunala enheternas upprättade register
kunna kopplas till LINGIS-systemet och användas i en GIS-applikation, se figur 4. Det har
dock visat sig att det finns ett antal register som idag inte har koppling till LINGIS utan
måste bearbetas manuellt innan de passar in i systemet.
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#

GRUPPBOSTAD ÅBYLUNDSGATAN 20 (LGH)

#

SKRÄDDAREGATAN SERVICEHUS (LOK)

#

GRUPPBOSTAD ÅBYLUNDSG. 20 (LGH)

#

HJÄLMSÄTERSGATAN SERVICEHUS (LOK)

#

GOTTFRIDSBERGS GÅRD

#

GRUPPBOSTAD ÅBYLUNDSG. 20 (BAS)
GRUPPBOSTAD ÅBYLUNDSGATAN 20 (LGH)

#

KLUBB REGNBÅGEN (LGH)

#

KLUBB REGNBÅGEN (LGH)

#

KLUBB REGNBÅGEN

#

GRUPPBOSTAD NORGEGATAN 16 (BAS)
#

BEHANDLINGSHEM GÖTGATAN (LOK)

#

ÖSTGÖTAGATAN SERVICEHUS (LOK)

#

GRUPPBOSTAD PLATENSGATAN 35 (BAS)

#

VASASTADENS VÅRDBOSTÄDER

#

DAGLIGVERKSAMHET KULTURGRUPPEN

#

DAGLIGVERKSAMHET WASA

#

KONTOR KLOSTERGATAN 5B

#

ASPEN SERVICEHUS (LOKALER)

DAGCENTER HYLLAN

#

DAGCENTER BLANDAREN

Byggnader

Omsorgslokaler

Fastigheter

Kvartersmark

Figur 4: Exempel från en digital applikation med omsorgslokaler kopplade till fastigheter, samkarterade med
vägar, byggnader och kvartersmark. Applikationen är framställd i ArcView och geografiska data kommer
från LINGIS. Omsorgslokalerna kommer från ett register upprättat av enheten LK Lokalplanering och
kopplas till respektive fastighetsyta med hjälp av adressen.

4.2 Teknisk lösning av testsystemet

Ett testsystem tas fram för att ge erfarenheter om nytta och användningsområde för ett
kommunalt realtids GIS och för att komma med förslag på fortsatt utveckling av systemet
till en färdig produkt.

Testsystemet består av två delar. Fältutrustningen, nämligen utrustningen i fordonet,
figur 5 och sambandscentralen, figur 6.
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Figur 5: Fältutrustningen består av GPS- och dGPS-mottagare, bärbar dator med program för kommunika-
tion och koordinattransformation samt GSM-telefon med inbyggt modem.

Figur 6: Sambandscentralen består av en arbetsstation med modem och nätverksanslutning till kommunens
intranät.

Fältutrustningen installeras i en av Kommunlantmäteriets mätbilar. GPS-mottagaren
monteras med en extern antenn på fordonstaket tillsammans med antennen för dGPS-
mottagaren. Det är att föredra att även använda en extern antenn till GSM-telefonen för
att säkerställa kontakten med sambandscentralen, men en sådan användes inte under
testperioden. GPS-mottagaren kopplas till serieporten på den bärbara datorn via ett
RS232-interface och GSM-telefonen kommunicerar med datorn via infraröd länk. Telefonen
ansluts till fordonets strömförsörjning via cigarettuttaget och GPS-mottagaren samt dGPS-
mottagaren ansluts till ett uppladdningsbart batteri. För den bärbara datorn saknas dock
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batteribackup.

De flesta GPS-mottagare använder sig av NMEA 0183 protokoll för kommunikation med
externa instrument. NMEA-data sänds som ASCII text med 480 tecken per sekund i sek-
venser på upp till 80 teckens längd. Protokollet definierar utseendet på positionsdatat och
möjliggör för externa program att tolka och använda den data som skickas. De i GPS-
sammanhang mest använda meddelandetyperna i NMEA-protokollet är $GPGGA (posi-
tion) och $GPVTG (hastighet). NMEA står för National Marine Electronics Association som
är standardiseringsorgan för kommunikation mellan marina instrument. (Lundberg C,
1998)

Till datorn som ingår i fältutrustningen konstrueras ett program för att sköta
kommunikationen mellan sambandscentralen och GPS-mottagaren, se figur 7. När kontak-
ten upprättats med sambandscentralen lyssnar programmet på strömmen med NMEA-
data från GPS-mottagaren och plockar ut tid, positionsangivelse och kvalitetsparametrar,
se figur 8 och 9. Positionsangivelsen räknas om från geografiska koordinater i WGS 84 till
plana koordinater i Linköpings lokala koordinatsystem och skickas tillsammans med
tidsangivelsen till sambandscentralen, se figur 10. Se bilaga I för närmare beskrivning av
transformationen samt bilaga II för redovisning av funktioner i programmet i fältdatorn.

Figur 7: Skärmdump av programmet som sköter kommunikationen mellan GPS-mottagaren och
sambandscentralen. Programmet körs på fältdatorn i fordonet och transformerar koordinaterna från WGS 84
till Linköpings lokala koordinatsystem innan de skickas vidare till sambandscentralen.

Sambandscentralen utgörs av en arbetsstation med Windows NT som operativsystem.
Arbetsstationen är ansluten till kommunens intranät för att kunna använda LINGIS som
informationskälla. Den är också ansluten till ett modem via serieporten.
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...
$GPGGA,072916,5824.521,N,01537.102,E,1,03,2.8,38.1,M,32.1,M,,*7E
$GPGLL,...
$GPGSA,...
$GPVTG,...
$GPGGA,072917,5824.521,N,01537.102,E,1,03,2.8,38.1,M,32.1,M,,*7E
...

Figur 8: Exempel på utdata från GPS-mottagaren (NMEA 0183):

...
$GPGGA,072917,5824.521,N,01537.102,E,1,03,2.8,38.1,M,32.1,M,,*7E
------|------|----------|-----------|-|--|---|------|------||----
          1 2 3       4 5   6    7     8   9  10

Figur 9: I testsystemet tolkas endast informationen i $GPGGA - strängen.

1. Coordinated Universal Time (UTC). Tid för positionsangivelsen i antal sekunder som
förflutit sedan 00:00:00 1970-01-01.

2. Latituden, WGS 84.
3. Longituden, WGS 84.
4. Kvalitetsindikator för GPS-mottagaren.
5. Antalet satelliter som legat till grund för positionsangivelsen.
6. Horisontal Dilution of Precision (HDOP). En kvalitetsparameter.
7. Antennens höjd i förhållande till referensellipsoiden för WGS 84.
8. Geoidhöjden.
9. Ålder på dGPS-data i sekunder.
10. Referensstationens identitetsnummer.

074042,110698.516295431,107667.09064549,2,06,3.2,0,start,Fordon1,
------|----------------|---------------|-|--|---|-|-----|-------|

1           2 3   4  5  6  7   8      9

Figur 10: Utdata från fältdatorn efter transformation från WGS84 till Linköpings lokala koordinatsystem:

1. Coordinated Universal Time.
2. X-koordinat, Linköpings lokala koordinatsystem.
3. Y-koordinat Linköpings lokala koordinatsystem.
4. Kvalitetsindikator för GPS-mottagaren.
5. Antalet satelliter som legat till grund för positionsangivelsen.
6. Horisontal Dilution of Precision (HDOP). En kvalitetsparameter.
7. Ålder på dGPS-data i sekunder.
8. Statusmeddelande som anges i programmet i fältdatorn. Meddelandet kan ändras

under mätning.
9. Meddelande om vilket fordon positionsangivelsen härstammar ifrån. Meddelandet

anges i programmet i fältdatorn.

(Bennett, 1997)
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4.3 Val av utrustning och programvara

Valet av utrustning styrs till stor del av Kommunlantmäteriets redan tillgängliga resurser.
Sambandscentral, modem, GPS- och dGPS-mottagare finns redan att tillgå på Kommun-
lantmäteriet och de visar sig väl lämpade för projektet. Till dGPS-mottagaren finns ett
abonnemang för Teracoms EPOS-tjänst som nyttjas i fältförsöket. Bärbar dator lånas in
från förvaltningen Konsult & Service men GSM-telefon med modem införskaffas.

4.3.1 Programvara för GIS-applikationen

Valet av programvara för GIS-applikationen styrs till största del av att programmet är
tvunget att kunna läsa data ur ArcStorm eller åtminstone filformatet ArcInfo Coverage
utan konvertering. Det ger att endast ArcInfo, ArcView och MapObjects, alla från ESRI,
kan komma i fråga. Kommunlantmäteriet har redan gjort en del utveckling av
användargränssnittet i ArcView och det är också den programvaran som Kommunlantmä-
teriet främst använder för att skapa anpassade applikationer. ArcView bedöms därför som
det mest lämpade verktyget att tillverka GIS-applikationen med. Programvaru-
leverantören ESRI har dessutom under våren 1999 släppt ett tilläggsprogram, Tracking
Analyst, till ArcView som ska underlätta att förse en ArcView-applikation med GPS-data
via serieporten eller nätverket. Tracking Analyst utnyttjar ett program, Real Time Data
Server (RTDS), för att läsa inkommande GPS-data och skicka dem vidare till ArcView.
Tilläggsprogrammet ger också utökad funktionalitet i ArcView i form av funktioner för att
spara och spela upp positionsdata i tidsserier samt visa och skilja ut punkter och färdvägar
beroende på dess attribut eller position. Läs mer i bilaga III.

Figur 11: Applikation i ArcView med Linköpings kommuns vägar, fastigheter och byggnader karterade från
LINGIS. Översiktsbilden till vänster är generaliserad och visar endast vatten, större vägar, kvartersmark
samt kommungräns. Den högra kartbilden visar tätorten Linköping.

4.3.2 Mobitex eller GSMdata för dataöverföring

Till en början studeras flera olika alternativ till överföringsmedium mellan GPS-mottaga-
ren och sambandscentralen och de tekniker som bedöms mest lämpade är Mobitex och
GSMdata.
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Mobitex är en standard för överföring av data via radio som används i ett antal länder i
Amerika, Australien och Europa, däribland Sverige (Telia Mobile, 1999). Systemet, som
bygger på kommunikation mellan en centraldator och ett valfritt antal mobila enheter,
används i verksamheter som kollektivtrafik, taxi, färdtjänst, transportföretag och rädd-
ningstjänst. Mobitex-nätet är markbundet och består av basstationer och växlar som över-
för text och data i digitala �paket� mellan den centrala enheten och de mobila enheterna.
Systemet kan också överföra tal. Den centrala enheten kan vara en vanlig PC med
kommunikationsprogram.

Telia Mobile som marknadsför Mobitex i Sverige, samarbetar med ett 30-tal leverantörer
av hård- och mjukvara för Mobitex-systemet och det finns ett relativt stort utbud av kring-
utrustning samt möjlighet till specialanpassning av en systemlösning. Det finns färdiga
funktioner som hanterar förbestämda statusmeddelanden, text- och datameddelanden,
brevlåda för meddelanden som inte når mottagaren direkt och larm samt sändlista för flera
mottagare. Som tillval kan till exempel talförbindelse eller telefonfunktion väljas. Olika
abonnemangsformer kan knytas till olika funktioner beroende på vilka uppgifter systemet
har att lösa.

GSM har förutom talkommunikation även funktioner för överföring av textmeddelanden,
fax och data (Telia Mobitel, 1999). Funktionen dataöverföring erbjuds ofta som tilläggs-
tjänst till GSM-abonnemang och kan variera något beroende på operatör. Med hjälp av
GSMdata-överföring kan två digitala enheter kommunicera med varandra över det mobila
GSMdatanätet. Det krävs en mobiltelefon som klarar data/fax, ett modem, en bärbar dator
samt en programvara för att sköta uppkoppling och dataöverföring.

Tabell 1: Jämförelse mellan Mobitex och GSMdata

xetiboM atadMSG

gninkcättäN gninkcetlatoterttäB retrotätidoG

kelrotsnnetnA eratroktgildyteB

kelrotS erdniM

tehrekässgniröfrevÖ doG doG

tehbbanS redgnämatadåmsröfbbanS redgnämatadarotsröfbbanS

ditsgnilppokppU tkeriD rednukes03-02ac

txethcoatad,laT aJ aJ

gnintsurtugnirK dubtutrotS dubtutasnärgeB

kifart-imonokE gnamennobavaroreB gnamennobahcorötarepovaroreB

axat-imonokE nekcettröfrevörepdantsoK ditsgnilppokppuröfdantsoK

gnintsurtu-imonokE eragilliB

GSMdata bedöms bäst uppfylla kraven för testsystemet, till stor del på grund av ekono-
miska fördelar, se tabell 1. En relativt låg initialkostnad men en något högre löpande
avgift. Ett DOF-abonnemang från Telia, med relativt låg minuttaxa införskaffas för att
användas med Ericsson SH888 GSM-telefon med inbyggt modem.
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4.3.3 Sammanställning av valda komponenter

Fältutrustningen består av:
❒ en GPS-mottagare, Garmin GPS 12 XL
❒ en dGPS-mottagare, Aztec RXMAR2 med EPOS-abonnemang
❒ en bärbar PC, Toshiba Tecra
❒ en mobiltelefon med inbyggt modem, Ericsson SH888
❒ ett DOF-abonnemang från Telia

Sambandscentralen består av
❒ ett modem, Dynalink V1414VQE
❒ en NT-workstation, Fujitsu ErgoPro x365
❒ koppling till LINGIS attribut- och grafikdatabas via kommunens intranät, tcp/ip

4.4 Redovisning av fältförsök

Den uppbyggda testmiljön med sambandscentral och fältenhet testas med körning i stads-
trafik och på landsbygden. Statusmeddelandet ändras manuellt genom en knapptryckning
i fältdatorn och ligger till grund för färgsättning av positionsangivelserna i applikationen
på sambandscentralen, se figur 17. I testmiljön används tre olika statusmeddelanden;
start, ledig och upptagen med färgerna gul, grön respektive röd, se figur 7.

4.4.1 Noggrannhet och kvalitet på positionsdata

Under fältförsök med testmiljön visar sig systemet kunna leverera relativt hög noggrann-
het på positionsdata under gynnsamma förhållanden. Avvikelsen är inte mer än två till tre
meter, vilket får betraktas som godkänt när vi använder en så pass enkel utrustning. Det
finns dock ett antal störande faktorer som ibland drar ned kvaliteten:
❒ När fordonet befinner sig i tät bebyggelse med höga huskroppar finns det risk för

felaktigheter i positionsbestämningen på grund av att satellitsignalerna studsar mot
huskropparna och tar längre tid att nå mottagaren (�multipath�-reflexer),
satellitgeometrin är sned när husfasader skärmar från ett håll eller att mottagaren inte
får signal från tillräckligt många satelliter. Se figur 12.

❒ Om dGPS-mottagaren tappar radiokontakten under en längre tid kan det leda till lägre
noggrannhet på grund av att positionen korrigeras med den senast kända
korrigeringsfaktorn. Under testperioden inträffade detta relativt frekvent men under så
korta perioder att det inte bedöms påverka positionsangivelsen nämnvärt. Antagligen
beror de korta avbrotten på viss inkompabilitet mellan den dGPS-mottagare och GPS-
mottagare som används i testsystemet. Se figur 12.

❒ På landsbygden uppstår ibland problem med GSM-täckningen. När telefonen tappar
kontakten avbryts överföringen av positionsdata och kontakten med sambandscentralen
måste återupprättas. För testsystemet tar det cirka 40 till 50 sekunder att koppla upp
förbindelsen och börja skicka data. Om kommunikationsavbrottet dessutom inte
uppmärksammas direkt uteblir positionsbestämningen för fordonet helt och hållet
under en tid. Se figur 15.
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Figur 12: Exempel på felaktigheter i positionsangivelsen beroende på avskärmande huskroppar i tät bebyg-
gelse. Gpsquality = 1 indikerar att GPS-mottagaren inte fått någon dGPS-signal. Numsats = 0 (antal
satelliter) tyder på att GPS-mottagaren inte haft någon satellitkontakt. Vi kan även anta att satellitgeometrin
var ojämn då huskropparna nordväst vägen är höga och står nära.

För att uppmärksamma positionsangivelser med tvivelaktig kvalitet är det möjligt att
kartera dessa med en annan färg eller symbol, se figur 14. Det går även att välja att inte
kartera dem. Ett kriterium för att märka ut en position med dålig kvalitet kan exempelvis
utformas på detta sätt:

([HDOP > 4.0] OR [Gpsquality <> 2] OR [Numsats < 4])

Figur 13: Horisontell avvikelse större än 4.0 ELLER ingen dGPS-signal ELLER färre satelliter än fyra.
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Figur 14: Samma exempel som i figur 12 men med punkter av dålig kvalitet tydligt framträdande.
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#######

##
######

#########################

# ledig
# start
# upptagen

Sträcka

Figur 15: På landsbygden inträffar det att GSM-telefonen tappar täckning. Positioneringen avbryts och
applikationen i sambandscentralen reagerar genom att göra �spikar� i färdvägen. När kontakten återupprät-
tas mellan sambandscentral och fältenhet fortsätter positioneringen igen. Positionsangivelserna i kartan kom-
mer från en loggfil.

Programmet i fältdatorn är satt att sända positionsdata med ett intervall på tre till fyra
sekunder. Om positionsdata skickas med ett allt för långt intervall upplevs fordonet �gena�
i kurvorna. Effekten blir större om fordonet har en hög hastighet och hinner förflytta sig en
längre sträcka mellan positionsangivelserna, se figur 16. Det skulle vara möjligt att sända
data med tätare intervall när större noggrannhet krävs och med glesare intervall när
behovet av korrekt visad färdväg är mindre. Ett stand-by läge med sändning var trettionde
sekund minskar informationsmängden men ger ett ungefärligt läge på fordonet. Det är
viktigt att analysera behovet av data och datakvalitet för varje tillämpning av realtids-
systemet. Krävs en hög noggrannhet måste systemet kunna leverera det men om behovet
av bra kvalitet inte är det viktigaste kan sändningsfrekvensen minska, vilket ger bättre
prestanda i GIS-applikationen.

#

# ledig
# start
# upptagen

Sträcka

    

Figur 16: Exempel från realtidskartering. Fordonet ser ut att �gena� i snäva kurvor. Till höger visas infor-
mation om den presenterade positionsangivelsen.
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4.4.2 Spara data från en realtidsöverföring

Vid överföring av realtidsinformation till applikationen i sambandscentralen finns det
möjlighet att spara data till en loggfil. Loggfilen kan sedan läsas in i applikationen i
sambandscentralen och bearbetas vidare. Det går att spela upp hela eller delar av loggfiler
och simulera en skarp körning. Det skapar förutsättningar för att göra mer avancerade
analyser, till exempel körscheman och tidtabeller.

##########################################################################################################################
##############

#########
########

#########
####
######
#####
##########
####################

#####
####
#########
###
###
#####
###
###
######
###########

###
###
#####
#####
#####
####
#####
##############

############
##########

#######
####
###
###
###
##
###
###
##
##

#############################################################################################################

# ledig
# start
# upptagen

Sträcka

Figur 17: Exempel på loggfil som skapats av applikationen i sambandscentralen under en testkörning och
karterats i efterhand.
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5 Diskussion och slutsatser

5.1 Olika möjligheter till systemlösningar

Till en början fanns flera alternativa systemlösningar för överföring av positionsdata från
fordonet till sambandscentralen. Testmiljön som satts upp för projektet baseras på överfö-
ring av GSMdata. Då det bara finns möjlighet till en modemanslutning åt gången medges
endast positionering av ett fordon i taget. Nyttan med realtidssystemet ökar om det är
möjligt att behandla flera datakällor samtidigt, det vill säga en hel fordonspark.

5.1.1 Flera anslutningar till sambandscentralen

För att sambandscentralen ska kunna ta emot och behandla positionsdata från flera fordon
samtidigt måste det finnas flera anslutningar. Den använda programvaran Tracking Ana-
lyst - Real Time Data Server är förberedd för nätverkskommunikation och lyssnar på en
dataport för inkommande GPS-data. Det mest naturliga är att ansluta till kommunens
nätverk via den befintliga modempoolen och skicka data vidare till dataporten på
sambandscentralen, se figur 18. En annan lösning är att använda Mobitex-överföring och
skapa förbindelsen med radiolänk, se figur 19. Fördelen är att det endast behövs ett anslu-
tet radiomodem till sambandscentralen för att administrera flera samtidiga upp-
kopplingar. Den inkommande informationen kan sedan skickas vidare internt till data-
porten på sambandscentralen.

Figur 18: GSM-telefonöverföring av positionsdata via kommunens modempool.
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Figur 19: Mobitex-dataöverföring över radiolänk.

5.2 Tekniska problem under projektets gång

5.2.1 Koppla GPS-mottagaren direkt till GSM-telefonen

Den första ansatsen var att göra en så enkel lösning som möjligt för fältutrustningen för
att förenkla handhavandet och hålla nere priset. Avsikten var att koppla GPS-mottagaren
direkt till GSM-telefonen via ett RS-232 interface utan att gå via en dator. Det visade sig
dock vara omöjligt med Garmin GPS 12 XL som användes för testmiljön. Det finns ett
antal produkter på marknaden som kan fungera som enkla interface mellan GPS och GSM
men många av de jag kom i kontakt med använde SMS för att skicka positionsdata. SMS
lämpar sig inte för kontinuerlig överföring av data med kort tidsintervall. Den mest intres-
santa produkten jag hittade marknadsfördes av ett danskt företag, LH Mobilradio A/S,
�RS232 Interface inklusiv en GPS modtager�. Jag sökte kontakt med företaget via
epostadressen angiven på hemsidan för att få en utförligare produktbeskrivning men fick
inget svar. Någon form av paketlösning med batteribackup är dock nödvändig för fält-
utrustningen för att realtidssystemet ska bli driftsmässigt och operativt i en
fleranvändarmiljö. Se figur 20.

Med en paketlösning som beskriven ovan måste transformationen till Linköpings lokala
koordinatsystem ske på en annan resurs, exempelvis på sambandscentralen. Vi tappar
dessutom möjligheten att ändra statusen för positionsdatat eller på andra sätt kommuni-
cera med sambandscentralen om ett enklare interface används.
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Figur 20: Paketlösning av fältutrustningen för att förenkla operatörens handhavande.

5.2.2 Skicka data till ArcView via nätverket

Ambitionen är att ArcView-applikationen i sambandscentralen ska läsa GPS-data från
dataporten och inte från serieporten. Trots engagemang från programvaruutvecklaren
ESRI tillstöter problem som omöjliggör kommunikation mellan Tracking Analyst - Real
Time Data Server och det program i Visual Basic som ska förse sambandscentralen med
positionsdata. Metoden för att lösa handskakningsproceduren mellan de två programmen
kan inte klaras ut trots att ett fungerande exempel skrivet i utvecklingsspråket c++ finns
att tillgå på ESRIs hemsida (ESRI Inc., 1999).

5.3 Användningsområden för realtids GIS

Ett realtids GIS-system ger samordningsvinster vid fordonskoordinering. Det ger framfö-
rallt ett stöd vid oförutsedda händelser som det inte finns någon beredskapsplan för, till
exempel vid val av ny färdväg när det råder framkomlighetsproblem på den planerade
färdvägen, men även när lokalkännedomen är bristande, till exempel på landsbygden. I
kombination med ett kundregister eller annat belägenhetsregister som visas i kartan ger
systemet ett bra stöd för fordonskoordinering. Genom att utnyttja GIS-systemets möjlighe-
ter till nätverksanalyser kan till exempel ruttplanering skapas utifrån kriterier såsom
kortaste eller snabbaste väg mellan olika platser. Det är även möjligt att skapa insats-
områden för fordon som redovisar det område fordon kan nå inom en viss tid.

Verksamheter som har relativt stora fordonsflottor inom Linköpings kommun är:
❒ Tekniska Verken i Linköping AB
t Avfallshantering
t Fjärrvärme
t El

❒ Äldreomsorg
t Färdtjänst
t Hemtjänst

❒ Räddningstjänsten
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❒ Östgötatrafiken
t Busstrafik

❒ Externa entreprenörer
t Polis
t Taxi

Realtidssystemet kan även vara till hjälp när man vill veta sin position på kartan direkt
ute i fält. Genom att ta med en bärbar kombinerad sambandscentral och fältenhet är det
möjligt att logga mätpunkter och klassificera dem, till exempel vidmiljöinventeringar.

5.4 Förslag till fortsatt utveckling

En av de viktigaste uppgifterna ärtill en början att utveckla en så bra lösning som möjligt
för fältenheten.
❒ Det krävs en driftstid som är operativ vilket förmodligen innebär någon form av

batteribackup i fordonet. Fältenheten bör klara en arbetsdag utan uppladdning. Det är
troligt att fordonets generator kan nyttjas som spänningsalstrare genom anslutning till
cigarrettuttaget.

❒ Fältenheten bör utformas i ett någorlunda kompakt format för fast montage i fordonet
så att driftsstörningar undviks och utrustningen inte är i vägen.

❒ Om det finns behov av att kunna kommunicera med sambandscentralen eller ändra
status för positioneringen bör man använda någon form av handdator med tangentbord
eller tryckkänslig display som interface mellan GPS-mottagare och GSM-telefon. I annat
fall bör något enklare interface användas som endast sköter kontakten med
sambandscentralen samt skickar positionsdata.

❒ För att erhålla tillräckligt god täckning på landsbygden krävs en annan
överföringsmetod än GSMdata. Mobitex som baseras på radioöverföring har en betydligt
bättre täckning på landsbygden och uppfyller i övrigt kraven som överföringsmedium.

Sambandscentralen ska matas med data via nätverket och inte direkt via serieporten
(direkt modemanslutning).
❒ Om sambandscentralen matas med positionsdata via nätverket och dataporten

möjliggörs kommunikation med fler än ett fordon samtidigt.
❒ Andra tjänster som finns tillgängliga i nätverket kan användas i fältenheten, till

exempel epost och intranättjänster eller egna applikationer som kommunicerar via
nätverket.

Det finns planer inom Kommunlantmäteriet att upprätta fyra egna GPS-baserade
referensstationer inom kommunen med direkt koppling till kommunens nätverk. Eftersom
referensstationerna är anslutna till nätverket kan hela GPS-nätet utjämnas i realtid med
hänsyn till alla fyra referensstationerna och korrektionsdata för dGPS-mätningar kan
räknas fram. Representanter från Kommunlantmäteriet har tillsammans med en svensk
återförsäljare av Spectra Precision GPS-stationer varit på studiebesök i München för att
titta på ett sådant system. Med erfarenheter från besöket dras slutsatsen att de fysiska
förhållandena i Linköpings kommun är likvärdiga eller bättre än i München på grund av
den platta och öppna terrängen. Om ett eget GPS-baserat referenssystem upprättas i
kommunen kan korrektionsdata beräknas och skickas till mätenheter i fält, vilket skapar
förutsättningar för noggrannare positionsbestämning även för realtids GIS-systemet.
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5.4.1 Identifiering av kunder och kundernas behov är nödvändigt

För att gå vidare med projektet krävs en förankring hos de tänkta kunderna och använda-
rna. Man kan ana att möjligheterna kring ett realtids GIS-system är stora men det är
nödvändigt att identifiera vilka behov som finns. Det finns en ovana för ny teknik på den
mjuka sidan inom kommunen (skola, omsorg) som försvårar acceptansen för nya system
vilket kan leda till problem vid behovsanalysen. Det är vanligt att fokus läggs på problem i
stället för på möjligheter kring ett nytt system. Nya arbetsmetoder känns ofta som en
belastning i arbetet i stället för hjälp och stöd, som det är tänkt. Det är därför viktigt att
informera och kanske även undervisa om den nya tekniken samt utforma produkten på ett
sådant sätt att tröskeln blir så låg som möjligt. Detta gäller även om/när man riktar sig
mot den tekniska sidan. Ett förenklat användargränssnitt som inte kräver någon klient-
installation förutom en webbläsare kan utvecklas med hjälp av produkter som till exempel
ArcView Internet Map Server (IMS). ArcView IMS finns redan i drift i kommunen.

5.5 Slutsatser

❒ Att föra över positionsdata med hjälp av en GSM telefon lämpar sig bäst i stadsmiljö
och efter större landsvägar. På landsbygden är signaltäckningen för dålig vilket leder till
dataförluster. Radioöverföring med till exempel Mobitex ger en bättre tillförlitlighet då den
har en större täckning.
❒ Till testsystemet användes en bärbar dator som interface mellan GPS-mottagare och
GSM-telefon. Det finns enklare produkter på marknaden som kan fungera som interface,
vilket gör att produkten blir billigare och mindre komplex. I testsystemet utnyttjades dock
datorn i fordonet för att höja kvaliteten på det överförda datat. Om det finns behov att
sända olika statusmeddelanden till sambandscentralen är någon form av dator nödvändig.
❒ Med en dator kopplad till GPS-mottagaren och GSM-telefonen är det möjligt att
transformera positionsdata till lokalt koordinatsysteminnan det sänds vidare till
sambandscentralen.
❒ De faktorer som medfört störst påverkan på driftssäkerhet och kvalitet för
positionsangivelsen under utprovningen av testsystemet har varit; dålig täckning för GSM-
telefonen på landsbygden samt höga byggnader som brutit kontakten mellan GPS-mottaga-
ren och satelliterna.
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7 Bilagor

I. Transformering mellan WGS84 och Linköpings lokala koordinatsystem

Nedan följer kommenterad kod för transformering av koordinater från WGS 84 till
Linköpings lokala koordinatsystem. Transformationsparametrarna är framräknade i
samarbete med Lantmäteriverket för Kommunlantmäteriets räkning.

Koordinaterna från GPS-mottagaren transformeras enligt nedanstående metod och skickas
sedan till sambandscentralen.

Sub ConvertPoints(LatitudGrader, LatitudMinuter_heltal, LatitudMinuter_decimaler,
LongitudGrader, LongitudMinuter_heltal, LongitudMinuter_decimaler)

� Denna funktion transformerar koordinater från WGS 84 till
� Linköpings lokala system

    Dim pi, f, phi, lambda, e2, A1, B1, C1, D1, IsoLat, a As Double
    pi = 4 * Atn(1)   � Calculate the value of pi.

latitude = LatitudGrader + (LatitudMinuter_heltal +
(LatitudMinuter_decimaler / 1000)) / 60

    longitude = LongitudGrader + (LongitudMinuter_heltal +
(LongitudMinuter_decimaler / 1000)) / 60

    f = 1 / 298.257222101 � Avplattningen
    a = 6378137 � Halva storaxeln

    � Gör om från radianer till grader
    phi = latitude * pi / 180
    lambda = longitude * pi / 180

    e2 = 2 * f - f * f � Excentriciteten

    � Koefficienter för beräkning av isometrisk latitud (IsoLat)
    A1 = e2
    B1 = (1 / 6) * (5 * e2 ^ 2 - e2 ^ 3)
    C1 = (1 / 120) * (104 * e2 ^ 3 - 45 * e2 ^ 4)
    D1 = (1 / 1260) * 1237 * e2 ^ 4

    � Isometrisk latitud
    IsoLat = phi - Sin(phi) * Cos(phi) * (A1 + B1 * Sin(phi) ^ 2 + C1 * Sin(phi) ^ 4
                 + D1 * Sin(phi) ^ 6)
    medellong = 15.80319723194 � Medelmeridianen i radianer
    k0 = 1.00000486701 � Skala på medelmeridianen
    dlongitud = lambda - medellong * pi / 180 � Byte av medelmeridian

    � Beräkning av koefficienterna ksi och eta
    ksi = Atn(Tan(IsoLat) / Cos(dlongitud))
    tmp = Cos(IsoLat) * Sin(dlongitud)
    eta = Log((1 + tmp) / (1 - tmp)) / 2

    � Beräkning av lilla_n och a_hatt
    lilla_n = f / (2 - f)
    a_hatt = (a / (1 + lilla_n)) * (1 + (1 / 4) * lilla_n ^ 2 +
                                                          (1 / 64) * lilla_n ^ 4)
    � Beräkning av koefficienterna beta_1, beta_2, beta_3, beta_4
    beta_1 = (1 / 2) * lilla_n - (2 / 3) * lilla_n ^ 2 + (5 / 16) * lilla_n ^ 3 +
                                                         (41 / 180) * lilla_n ^ 4
    beta_2 = (13 / 48) * lilla_n ^ 2 - (3 / 5) * lilla_n ^ 3 +
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                                                       (557 / 1440) * lilla_n ^ 4
    beta_3 = (61 / 240) * lilla_n ^ 3 - (103 / 140) * lilla_n ^ 4
    beta_4 = (49561 / 161280) * lilla_n ^ 4

    � Beräkning av plana koordinater
    Plan_x = k0 * a_hatt * (ksi + beta_1 * Sin(2 * ksi) * HCos(2 * eta) +
             beta_2 * Sin(4 * ksi) * HCos(4 * eta) +
             beta_3 * Sin(6 * ksi) * HCos(6 * eta) +
             beta_4 * Sin(8 * ksi) * HCos(8 * eta))
    Plan_y = k0 * a_hatt * (eta + beta_1 * Cos(2 * ksi) * HSin(2 * eta) +
             beta_2 * Cos(4 * ksi) * HSin(4 * eta) +
             beta_3 * Cos(6 * ksi) * HSin(6 * eta) +
             beta_4 * Cos(8 * ksi) * HSin(8 * eta))

    � X och Y tillägg (convX och convY är globala variabler inom programmet)
    convX = Plan_x - 6366205.868
    convY = Plan_y + 118469.788
End Sub

Public Function HSin(X)

    HSin = (Exp(X) - Exp(-X)) / 2
End Function

Public Function HCos(X)

    HCos = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2
End Function
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II. Funktioner i programmet i fältdatorn

1. Public Sub InitializeGSMModem
2. Public Sub RingUpp
3. Public Sub AnslutningKlar
4. Private Sub cbLasGPSPort_Click
5. Private Sub cbSparaTillFil_Click
6. Public Sub LäsPorten
7. Public Sub ProcesseraData

1. Public Sub InitializeGSMModem()

� Denna funktion förbereder GSM-telefonen för
� datakommunikation

    � Använd COM4 för att sända data till GSM-Modemet
    GSM.CommPort = 4
    � 9600 bps, ingen paritet, 8 databitar, och 1 stoppbit
    GSM.Settings = �9600,N,8,1�
    � Läs hela buffern när Input används
    GSM.InputLen = 0
    � Öppna serieporten
    GSM.PortOpen = True

    � Gör kort paus för att invänta portöppningen
    vänta = 0
    Do
        DoEvents
    vänta = vänta + 1
    Loop Until vänta > 10000

    � Sänd kommando till GSM
    sendStr = �AT� & vbCrLf
    GSM.Output = sendStr

    � Vänta på att data kommer tillbaka till serieporten
    Do
        DoEvents
    Buffer$ = Buffer$ & GSM.Input
    Loop Until InStr(Buffer$, �OK�)  �& vbCrLf)
    � Läs �OK� från serieporten

    � Skriv �OK� i statustextrutan
    Status.Text = Buffer$
    Temp$ = Buffer$
    Buffer$ = ��

    � Gör kort paus
    vänta = 0
    Do
        DoEvents
    vänta = vänta + 1
    Loop Until vänta > 1000

    � Ställ kommunikationsparametrar för modemet
    GSM.DTREnable = True
    GSM.InputMode = comInputModeText
    GSM.Handshaking = comRTSXOnXOff

    � Gör kort paus
    vänta = 0
    Do
        DoEvents
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    vänta = vänta + 1
    Loop Until vänta > 1000

End Sub

2. Public Sub RingUpp()

� Denna funktion ringer upp sambandscentralen

    � Slå numret
    nummer = SambandsNR
    GSM.Output = �ATD� & nummer & vbCrLf

    � Gör kort paus
    vänta = 0
    Do
        DoEvents
        vänta = vänta + 1
    Loop Until vänta > 10000

    AnslutningKlar

End Sub

3. Public Sub AnslutningKlar()

� Denna funktion meddelar att anslutningen
� till sambandscentralen är upprättad

    � Vänta på meddelande från modemet
    Do
        DoEvents
    Buffer$ = Buffer$ & GSM.Input
    Loop Until InStr(Buffer$, �CONNECT 9600�)
    � Läs �CONNECT 9600� från serieporten.

    � Skriv �CONNECT 9600� i statustextrutan
    Status.Text = Buffer$

    � Gör kort paus
    vänta = 0
    Do
        DoEvents
    vänta = vänta + 1
    Loop Until vänta > 10000

    � Skriv hälsning till GSM-modemet
    GSM.Output = �Hejsan!� & vbCrLf

    GSMConnect = True

End Sub

4. Private Sub cbLasGPSPort_Click()

� Denna funktion öppnar eller stänger anslutningen till
� GPS-mottagaren

  If GPS.PortOpen = False Then
    � Ställ in parametrar för GPS-kommunikationen
    GPS.CommPort = 1
    GPS.Settings = �9600,N,8,1�
    GPS.InputLen = 0
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    � Öppna serieporten
    GPS.PortOpen = True
    GPSConnect = True
    � Läs positionsangivelser var 3:e sekund
    Timer1.Interval = 2900
    LäsPorten
  Else
    GPSConnect = False
    Timer1.Interval = 0
    GPS.PortOpen = False
  End If

End Sub

5. Private Sub cbSparaTillFil_Click()

� Denna funktion förbereder loggning av positionsdata
� till en loggfil på fältdatorn

    If cbSparaTillFil = 1 Then
        fil1 = �gpsoutput.log�
        Open (fil1) For Append As 1
        FileConnect = True
    Else
        Close #1
        FileConnect = False
    End If

End Sub

6. Public Sub LäsPorten()

� Denna funktion läser inkommande
� data från serieporten, där GPS-mottagren
� sitter ansluten

    � Töm bufferten om den innehåller för mycket data
    If GPS.InBufferCount > 600 Then
        GPS.InBufferCount = 0
    End If

    � Läs ett tecken åt gången
    GPS.InputLen = 1
    Buffer$ = GPS.Input

    � Vänta på tecknet �$� från GPS-mottagaren
    Do Until InStr(Buffer$, �$�)
        Buffer$ = GPS.Input
        DoEvents
    Loop

    � Kolla om nästkommande sex tecken är �GPGGA,�
    GPS.InputLen = 6
    slask$ = GPS.Input
    If slask$ = �GPGGA,� Then
        ProcesseraData
    Else: LäsPorten
    End If

End Sub
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7. Public Sub ProcesseraData()

� Denna funktion plockar ut information ur GPS-datat,
� bearbetar den och skickar den vidare till sambandscentralen
� via GSM-telefonen

    �  Läs in tecken i bufferten så att det finns något att jobba med
    Do
        DoEvents
    Loop Until GPS.InBufferCount > 100

    �  Läs in tiden �hhmmss�
    GPS.InputLen = 6
    Tid = GPS.Input

    � Läs in �,� och placera i slasksträngen
    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input

    � Läs in latituden xxyy.zzzz där xx = grader,
    � yy = hela minuter och zzzz = 1/10000 minuter
    GPS.InputLen = 2
    LatGrad = GPS.Input
    � Kontrollera datakvaliteten
    If IsNumeric(LatGrad) Then
        LatitudGrader = CVar(LatGrad)
    End If
    GPS.InputLen = 2
    LatMin_heltal = GPS.Input
    If IsNumeric(LatMin_heltal) Then
        LatitudMinuter_heltal = CVar(LatMin_heltal)
    End If

    � slaska punkten
    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input
    GPS.InputLen = 3
    LatMin_deci = GPS.Input
    If IsNumeric(LatMin_deci) Then
        LatitudMinuter_decimaler = CVar(LatMin_deci)
    End If

    � Läs in �,N,� och placera i slasksträngen
    GPS.InputLen = 3
    slask$ = GPS.Input

    � Läs in Longituden xxxyy.zzzz där xxx = grader,
    � yy = hela minuter och zzzz = 1/10000 minuter
    GPS.InputLen = 3
    LongGra = GPS.Input
    If IsNumeric(LongGra) Then
        LongitudGrader = CVar(LongGra)
    End If
    GPS.InputLen = 2
    LongMin_heltal = GPS.Input
    If IsNumeric(LongMin_heltal) Then
        LongitudMinuter_heltal = CVar(LongMin_heltal)
    End If

    � slaska punkten
    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input
    GPS.InputLen = 3
    LongMin_deci = GPS.Input
    If IsNumeric(LongMin_deci) Then
        LongitudMinuter_decimaler = CVar(LongMin_deci)
    End If
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    � Läs in �,E,� och placera i slasksträngen
    GPS.InputLen = 3
    slask$ = GPS.Input

    � Läs in kvalitetskontrollen
    GPS.InputLen = 1
    kvalitet = GPS.Input

    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input

    � Antal satelliter
    GPS.InputLen = 2
    antsat = GPS.Input

    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input

    � HDOP
    GPS.InputLen = 3
    hd = GPS.Input

    GPS.InputLen = 1
    slask$ = GPS.Input

    � Sätt antennhöjden till 0
    hojd = �0�

    � Sätt ihop en kontrollsträng
    sLatLong = LatitudGrader & LatitudMinuter_heltal & �.� &
               LatitudMinuter_decimaler & �,� &
               LongitudGrader & LongitudMinuter_heltal & �.� &
               LongitudMinuter_decimaler

    � Visa kontrollsträngen i listan lstData
    lstData.AddItem sLatLong

    � Slaska data som inte behövs
    GPS.InputLen = 160
    slask$ = GPS.Input

    � Skicka positionsdatat till funktion som
    � transformerar till Linköpings lokala koordinatsystem
    Call ConvertPoints(LatitudGrader, LatitudMinuter_heltal,
                       LatitudMinuter_decimaler, LongitudGrader,
                       LongitudMinuter_heltal, LongitudMinuter_decimaler)
    � PlanX och PlanY är globala variabler som
    � beräknas och sätts av funktionen ConvertPoints

    � Byt ut komma mot punkt
    PlanX = CStr(convX)
    PlanX = Replace(PlanX, �,�, �.�)
    PlanY = CStr(convY)
    PlanY = Replace(PlanY, �,�, �.�)

    � Sätt ihop den sträng av data som ska skickas till
    � sambandscentralen
    nstrang = Tid + �,� + PlanX + �,� + PlanY + �,� + kvalitet + �,� + antsat +
              �,� + hd + �,� + hojd + �,� + txtStatus + �,� + txtTrackid + �,�
    � Visa strängen i textboxen txtOut
    txtOut = nstrang

    � Om GSM-telefonen är ansluten, skicka strängen
    If GSMConnect = True Then
        GSM.Output = nstrang + vbCrLf
    End If
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    � Om positionerna loggas i fältdatorn, spara strängen
    If FileConnect = True Then
        Print #1, nstrang  � Print text to file.
    End If

End Sub
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III. Tracking Analyst - Tilläggsmodul för ArcView, hanterar GPS-data i realtid

Tracking Analyst gör det möjligt att presentera och analysera realtidsdata i ArcView (ESRI
Sweden AB, 1999). Tillägget är speciellt lämpat för flera samtidiga inläsningar av data som
till exempel GPS-data. Med Tracking Analyst kan man även visa realtidsdata från loggfiler
och Shape-filer. Realtidsdata visas i ArcView som ett eget tema med ett nytt format
(Tracking Theme). Tracking Themes fungerar som vektorteman och kan sparas till logg-
filer. Användaren kan själv avgränsa ett tidsintervall och �spela upp� händelsen för att
följa förflyttningen av till exempel olika fordon. Det finn sfunktioner för att visa
mottagningsstatus för inläsning av realtidsdata, bestämma åtgärder för olika rutter och
spela upp rutter över tiden. De vanligaste funktionerna i Tracking Analyst finns tillgäng-
liga genom rullgardinsmenyer och knappar, som automatiskt läggs till i ArcViews
användargränssnitt när tillägget laddas. Dessa kan kompletteras med hjälp av ArcViews
utvecklingsspråk Avenue. Tracking Analyst möjliggör att:
❒ ta emot, behandla och presentera realtidsdata som GeoEvent. Ett GeoEvent karaktäri-

seras av en händelse i tiden med ID, geografiska koordinater samt övriga metadata
❒ sammanbinda olika GeoEvents med samma ID för att skapa rutter som visar förflytt-

ning över tiden
❒ redigera rutter genom att ta bort, flytta eller gömma GeoEvent samt ändra symboler

(storlek, typ och färg) för både rutter och GeoEvent
❒ redigera tidsegenskaper som uppspelningstid och intervall
❒ visa anslutningsstatus för inläsning av realtidsdata, logga eller spara realtidsdata som

en Track Shape-fil
❒ spela upp rutter och definiera åtgärder (markering, script-baserade etc) baserade på

både attribut- och geografiska begränsningar
❒ rita och manipulera ellipser och geodetiska kurvor (GeoCurves)
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