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1 TopoAlbum introductie
TopoAlbum is een programma voor GPS en fotografie. Met TopoAlbum kunt u:
• routes plannen op door u zelf gescande kaarten
• gescande kaarten en satelliet foto's ijken
• gescande kaarten combineren met hoogte kaarten voor een 3D landschap
• tracks op kaart, satelliet foto's of 3D landschap tonen
• opname locaties van foto's bepalen en op de kaart tonen
• een virtuele wandeling maken door het 3D landschap
• alle gegevens rubriceren
• foto's annoteren met locatie en tijd ('georeference', zie het voorbeeld)
• foto shows tonen van tracks of andere rubriceringen
• .... enz enz.
GPS tracks, routes, waypoints en digitale foto's worden door TopoAlbum op de kaart gezet. Foto
opnamelocaties worden bepaald door de foto opnametijd te vergelijken met de track tijden. Ook GPS Exif
informatie in digitale foto bestanden (bijvoorbeeld van camera's uitgerust met GPS) wordt herkend en
gebruikt. De door TopoAlbum bepaalde locatie en tijd kan ook weer in het jpg bestand worden geplaatst,
zowel in het Exif segment en als annotatie van de afbeelding. Ook andere informatie zoals auteur,
auteursrechten, foto beschrijving, tijdinformatie en meer kan in het Exif segment worden geplaatst.

Foto's worden automatisch gerubriceerd op tijd en op locatie, track en route. Verdere rubricering is mogelijk
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in mappen en met trefwoorden. Alle beschikbare informatie (zoals b.v. Exif informatie uit de jpg bestanden)
wordt in de TopoAlbum InfoBase opgeslagen en kan in alle TopoAlbum documenten gebruikt worden.
Gescande kaarten en satellietfoto's worden in TopoAlbum samengevoegd tot één grote kaart die beschikbaar
is in alle volgende TopoAlbum sessies, op verschillende schalen en als u wilt verschillende projecties. De
invoer van gescande kaarten (of het ijken satellietfoto's) wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt door een
wizzard zonder de precisie van het resultaat uit het oog te verliezen.
Door hoogte kaart en gescande kaarten te combineren wordt een 3D landschap gemaakt. U kunt vrijelijk door
dit landschap heen wandelen, een route of track volgen, naar waypoints gaan, foto's maken en filmpjes
opnemen. Zo kan een wandeling vooraf worden uitgeprobeerd of achteraf nogmaals worden nagelopen.

Grafieken van track hoogte (kaart hoogte) en snelheid versus afstand of tijd worden getoond en kunnen
vervolgens bewerkt worden (natuurlijk de track eigenschappen, niet de kaart hoogte). Dit is soms nodig om
GPS meetfouten in de track te corrigeren. Omgekeerd kan fotoinformatie gebruikt worden om ontbrekende
tracktijden te reconstrueren.

2
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Een uitgebreide verzameling van tracks, routes, waypoints en foto's wordt door TopoAlbum, met zijn
associatie, selectie en display mogelijkheden, hanteerbaar. Selectie en vertoon van de gegevens gebeurt aan de
hand van plaats, tijd en trefwoorden.

1.1 Interface
TopoAlbum probeert het gebruik en verzamelen van kaarten, foto's en GPS data zo eenvoudig mogelijk te
maken. De bediening geschiedt, net als elk Windows programma, door gebruik van documenten, menu's,
werktuigbalken, vensters en dialogen.

1.1.1 Documenten
Een TopoAlbum document bevat GPS data en foto's en wordt als een bestand op de computer opgeslagen.
Verschillende documenten kunnen gelijktijdig geopend zijn. Tussen de documenten kan 'geknipt' en 'geplakt'
worden.
De inhoud van een document kan in meerdere vensters gelijktijdig bekeken worden. De vensters kunnen dan
bijvoorbeeld de GPS data op verschillende schalen of op andere locaties tonen. Om de data te bewerken
selecteert u de grafische representaties en maakt u vervolgens een keuze uit de verschillende menu's. Posities
op de kaart verandert u eenvoudig door objecten te slepen.
De verzamelde kaarten en satelliet foto's, evenals de foto informatie die in de TopoAlbum database is
opgeslagen, zijn bij alle TopoAlbum documenten beschikbaar.

1.1.2 Document vensters
Bij het openen van een nieuw document wordt initieel het standaard kaart materiaal in een venster vertoond.
Een bestaand document gebruikt het kaart materiaal dat bij het document hoort. Het venster bevat drie
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panelen.

Het linker−boven venster is het exploratie venster en bevat een overzicht van de data in het document. De
verschillende gegevens mappen en andere gegevens houders worden met het + of − knopje geopend en
gesloten.
Het rechter venster is het kaart venster. Hier wordt GPS data op de kaart vertoond. De grootte van de kaart in
het venster is een veelvoud van een afdruk pagina (b.v. A4, zie: kaart instellingen). Met de schuifbalken kan
elk deel van de kaart in het venster bekeken worden. Dit is ook het deel dat (met menu "Bestand −
Afdrukken") kan worden afgedrukt.
De complete kaart is (veel) groter dan de enkele pagina's in het venster. Om andere delen van de kaart in het
venster te tonen verschuiven we de complete kaart. Dit heet 'pannen' of 'panorameren' van de kaart en gebeurt
met behulp van de pannen of schuif werktuigen
, of met behulp van het context
afhankelijke menu (druk op de rechter muisknop in het kaart paneel).
Door in− of uitzoomen verandert de schaal waarop het kaart materiaal vertoond wordt. De grootte van het
getoonde kaart deel (in pagina's) blijft ongewijzigd. Gebruik om te zoomen het context menu of het schaal
werktuig (het vergrootglas in
). Bij het zoomen blijft het (laatste) geselecteerde punt van
de kaart op de zelfde plaats.
Een nieuw venster voor een (al open) document (kies menu "Venster − Nieuw") toont initieel het zelfde kaart
materiaal als het bestaande venster. Met het "Kaart − Kaart instellingen" menu kan de kaart, de positie van de
kaart en de kaart schaal gewijzigd worden. GPS data kan nu in verschillende vensters met verschillende
achtergronden bekeken en bewerkt worden. Veranderingen gemaakt in een venster worden automatisch
doorgevoerd in aller andere vensters die bij hetzelfde document behoren.

4
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Het derde (links−onder) paneel is het foto paneel. Initieel toont het de TopoAlbum logo boom. Wordt een foto
(of een track die foto's bevat) geselecteerd op de kaart of in het exploratie venster, dan wordt die foto in dit
paneel vertoond.

1.2 Instellingen
Instellingen, zoals de kleuren die gebruikt worden voor wel of niet geselecteerde objecten, kunnen worden
gewijzigd via het voorkeuren dialoog (kies menu "Bewerken − Voorkeuren..."). Deze instellingen gelden dan
voor alle documenten.

In het 'Kaarten' kader van dit dialoog wordt de bestandsmap gegeven waar kaartmateriaal wordt opgeslagen.
De inhoud van deze bestandsmap wordt niet automatisch verplaatst als u de naam veranderd: dit dient u indien
gewenst zelf te doen. Het wijzigen van deze map maakt het mogelijk om meerdere kaart verzamelingen te
beheren. 'Start' in dit kader geeft aan welke kaart initieel getoond wordt in het venster van een nieuw
document.
In het 'Gps' kader staat het type GPS en de initiële seriële of USB poort waar de GPS normaal gesproken op
aangesloten wordt.
Het 'Infobase' kader bevat de bestandsmap waarin de infobase bestanden komen te staan. U kunt een nieuwe
map selecteren met de '...' knop. De inhoud van de bestaande map wordt niet automatisch verplaatst: dit dient
u indien gewenst zelf te doen. Nieuwe bestanden worden pas gemaakt op het moment dat TopoAlbum
beëindigd wordt.
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Het 'Teken instellingen' kader geeft de opties voor het tekenen van de
GPS data op de kaart, zowel in geselecteerde als in niet geselecteerde
toestand. Door de kleur rechthoek te selecteren verschijnt de kleuren
dialoog waarmee de gewenste kleur voor de gegeven toestand kan
worden ingesteld.

1.3 Beginnen
Direct na de installatie van TopoAlbum kunt u het programma gebruiken. Niet alle functionaliteit van een
geregistreerde versie is aanwezig. Een ongeregistreerde versie kent beperkingen in o.a. het opslaan van
kaartmateriaal en GPS data.
Door de invoer van een geldige registratiecode worden deze beperkingen opgeheven. Omdat de
programmacode met en zonder registratiecode identiek is wordt aanbevolen eerst zonder registratiecode te
testen of TopoAlbum bij u werkt (als dit niet het geval is wordt een email hierover zeer op prijs gesteld; het
aanvragen van een registratiecode heeft op dat moment geen zin).

1.3.1 Direct wandelen, foto's en tracks invoeren
De meest directe en eenvoudigste manier om te beginnen is om uitgerust met uw GPS en (digitale) foto
camera te gaan wandelen. Zorg ervoor dat de cameratijd redelijk gelijk staat met die van de GPS. Onderweg
laat u de GPS de track opnemen, u neemt foto's en hier en daar een waypoint. Laat de track als ACTIVE LOG
in de GPS staan: op die manier blijft de track tijdinformatie in de GPS aanwezig.
Terug van de wandeling zetten we de fotobestanden van de camera op de PC. Voer nog geen bewerkingen uit
op de foto's: vele foto bewerkingsprogramma's wijzigen bestandstijden of verwijderen zelfs alle Exif
informatie uit het fotobestand. Dan sluiten we de GPS op de pc aan en starten we het programma TopoAlbum.
Als het programma niet opstart met de juiste kaart (met een satelliet foto van Nederland, België of
Luxemburg) dan kiest u het menu "Kaarten−Kaart instellingen..." om dit te veranderen. De juiste kaart kiezen
is van belang in verband met de tijdzone die gebruikt wordt om de foto opnametijd te bepalen.
Om de foto's in te voeren kiest u het menu 'Bestand−Invoeren afbeeldingen' en selecteert de juiste foto
bestanden (om meerdere bestanden te selecteren houdt u de Shift of Ctrl toets ingedrukt tijdens de selectie met
de muis). Met de OK knop worden de foto's ingevoerd. Er verschijnt nu een album dialoog die u in de
gelegenheid stelt om b.v de foto tijden aantepassen of de foto's links− of rechtsom te draaien. Het album
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dialoog verlaat u met OK.
Om de GPS data in te voeren kiest u het menu 'GPS−Van GPS halen'. Eventueel moeten de instellingen van
de GPS aansluiting eerst veranderd worden met 'GPS−Poortinstellingen...'. Er verschijnt een selectie dialoog
met daarin alle GPS data zoals die zich in de GPS bevinden. Daarin kiest u de knop "Kies alles" en vervolgens
OK.
Alle gegevens zijn nu geladen en nu is een goede tijd om het GPS document als een bestand op te slaan. Kies
hiervoor het menu 'Bestand−Opslaan' en geef het bestand een geschikte naam (bij te veel data is een
registratiecode noodzakelijk).
In het kaartvenster ziet u nu de waypoints, de track en eventueel de routes zoals die in de GPS aanwezig
waren, met een satelliet foto op de achtergrond. Om het geheel van dichterbij te bekijken zoomen we in op de
GPS data; klik met de rechter muis dicht bij het gebied waar u wilt zoomen en kies "Zoom in" uit het context
menu dat dan verschijnt. De schaal veranderd (b.v. van 1:2500000 naar 1: 1000000) elke keer als u zoomt. Op
een gegeven moment verdwijnt de satelliet foto en wordt alleen het coördinaten rooster van de kaart getoond:
er is nog geen kaart materiaal aanwezig dat geschikt is op een zo grote schaal. De GPS data (track en
waypoints) zijn natuurlijk wel steeds duidelijker te zien.
De gewandelde track is weergegeven als een blauwe kromme. De waypoints langs de track zijn te zien als
iconen met hun namen. De foto locaties zijn op de track te zien als rode hokjes met hun namen. Afhankelijk
van het aantal waypoints en foto's dat u heeft kan het scherm wat te druk zijn. Om te veranderen wat op het
scherm staat afgebeeld klikken we nu tweemaal snel achter elkaar op de "map van de dag" in het exploratie
venster. De naam van deze map bevat de huidige datum.
Met het dubbelklikken op deze map verandert de weergave in het kaart venster. Nogmaals dubbelklikken
verandert de weergave weer: achtereenvolgens worden alle beschikbare GPS gegevens langs de track getoond,
alleen de track zelf, de track met de waypoints enz. Deze instellingen kunnen we ook veranderen met het
"toonwerktuig"
.

Om de track eigenschappen te bekijken selecteert u de track met de rechter muisknop. Kies uit het context
afhankelijke menu "Eigenschappen". U ziet vervolgens het track eigenschappen dialoog. Dit bevat een
veelheid aan interessante informatie, zoals grafieken van hoogte en snelheid tegen tijd en/of afstand en biedt
tevens de mogelijkheid de track te bewerken (zoals track punten verwijderen).
Om een show te presenteren van de foto's langs de track selecteert u weer de track met de rechter muisknop en
kiest nu "Show" uit het menu. Onmiddellijk worden de foto's achtereenvolgend op het volledige scherm
vertoond. Door (o.a.) de escape toets stopt de show.

1.3.2 Hoe verder...
De volgende stap is het plannen van een route en die in de GPS te laden. U kunt nu één van de voorbeelden
laden en bekijken. Misschien besluit u zelfs één of meerder van deze wandelingen te gaan maken; ze zijn
beslist de moeite waard. Of u kunt wandelingen van het web laden (zie: Links). Een stap die verder gaat is het
uitzetten van uw eigen route.
De hier beschreven 'snelle start' kon gedaan worden zonder dat een gescande kaart nodig was. Om zelf een
nieuwe route te plannen is een goede kaart als achtergrond echter onontbeerlijk. Dat is dan ook de reden
waarom dit (toch redelijk complex) onderdeel al in het volgende hoofdstuk beschreven wordt.
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2 Scannen
Voor het maken van een nieuwe route is een kaart nodig. Met TopoAlbum kan de gescande kaart ingevoerd
worden. Het programma is niet voorzien van kant en klare kaarten, wel met een aantal geijkte satelliet
foto's. De gescande kaartdelen en de satellietfoto's worden door TopoAlbum samengevoegd tot één (of
meerdere) grote kaart(en). Dit kaartmateriaal is dan beschikbaar op verschillende schalen en kan gebruikt
worden om routes te plannen of als achtergrond te dienen voor de vertoning van tracks en waypoints.
Ook voor het ijken van satelliet foto's (veelal gratis verkrijgbaar op het web) zijn goede kaarten waardevol.
Hiervoor is het immers nodig om van een aantal op de satellietfoto herkenbare locaties nauwkeurig de
coördinaten te geven. Dit gaat het eenvoudigst door die op een kaart aan te wijzen.
Zowel voor de invoer van gescande kaarten als voor het invoeren van satelliet foto's is een wizzard gemaakt
die het proces in verschillende stappen begeleid.
In het volgende geven we enkele tips over het kopen en scannen van kaarten en hoe satellietfoto's kunnen
worden geijkt en opgenomen in de kaart.
In het kort
Het invoeren van een kaart gebeurt in de volgende stappen (die alle in het volgende nog uitgebreider
beschreven worden).
1. Bepaal de geodetische datum van de kaart. Deze staat vermeld in de kaart legenda.
2. Bepaal de schaal van de kaart.
3. Scan de kaart. Dit gebeurt met verschillende scans en levert een aantal bmp bestanden.
4. Start de TopoAlbum kaartdeel invoeren wizzard.
5. Specificeer de juiste kaart (met de juiste datum) en geef de schaal.
6. Geef de coördinaten van het gebied dat het bmp bestand bevat.
7. Plaats de hoekpunten van het grid nu op de juiste plaats op de kaart.
8. Nu kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd.
9. Vervolgens kan de kaart gegenereerd worden.
De kaart verschijnt nu in het kaart venster.

2.1 Kaarten kopen en scannen
TopoAlbum bevat geen kant en klare kaarten, alleen een aantal geijkte satelliet foto's. Kaarten die u wilt
gebruiken zullen door u aangeschaft en gescand worden. De kaart die u koopt is natuurlijk een van het gebied
waar u naar toe wilt. Als de kaart ook geschikt moet zijn om gescand en door TopoAlbum gebruikt te worden,
dan zijn er nog enkele zaken waar bij de aanschaf op gelet moet worden:
• Gebied
• Schaal
• Duidelijkheid
• Topografische aanduidingen (geodetische datum, ellipsoïde, projectie)
• Coördinaten rooster
• Afmetingen
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• Prijs
Een goede topografische kaart vermeld in de legenda de geodetische datum en projectie. Voor wandelen is
een schaal van 1:50000 goed bruikbaar, al is (vooral in bergachtig terrein) een schaal 1:25000 beter. Een
nadeel van de gedetailleerdere 1:25000 kaart is natuurlijk dat die groter is voor hetzelfde terrein en dus meer
werk om te scannen. Voor de fiets heeft een schaal van 1:100000 de voorkeur. Behalve duidelijke kleuren en
hoogte contouren is het van belang dat ook het coördinaten rooster op de kaart aanwezig is.
Dit rooster (vaak met afstanden van 1 of 5 km) kan door TopoAlbum gebruikt worden om kleine
vervormingen te corrigeren. Het belang hiervan is redelijk groot. Elke kaart vervormt in de tijd door velerlei
oorzaken; tijdens het drogen van de inkt, door veranderende vochtigheid en temperatuur en door veroudering
van het papier. Ook het scan proces is niet ideaal en leidt tot afbeeldingsfouten. De vervormingen kunnen
gemakkelijk oplopen tot 1 mm op de kaart. Met een schaal van 1:50000 is dit 50 m, vele malen meer dan de 6
m nauwkeurigheid van de GPS. Een op de kaart gedrukt rooster krimpt en rekt mee. Dat biedt dan de
mogelijkheid om voor de rek en krimp te corrigeren. Vaak is het rooster niet volledig gedrukt: soms zijn
alleen kruispunten van het rooster zichtbaar (zie kaartfragment hieronder). Ook dit is voldoende om correcties
te kunnen uitvoeren.
Een rooster is tevens handig bij het in stukken verdelen van een grotere kaart zodat die qua formaat op de
scanner past. Een schaar is hiervoor niet nodig; door met beleid te vouwen kan deze taak uitstekend worden
uitgevoerd.
Sommige toeristische kaarten vermelden niet een geodetische datum of een projectie, maar tonen wel de
kruispunten die bij een goede topografische kaart behoren. Door enige vergelijking in de winkel is dan al
gauw te achterhalen wat de projectie en de gemarkeerde coördinaten zijn. Als voorbeeld, de "Wanderkarte Nr.
19 des Eifelvereins 1:25000; Vulkaneifel um Gerolstein (Herausgeber: Verbandsgemeinde Gerolstein in
Zuzammenarbeit mit dem Eifelverein e.V.)", waarvan hieronder een fragment.
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De kaart vermeldt dat die is samengesteld uit vier topografische kaarten, maar bevat zelf geen coördinaten
rooster. De lijnen (kruisend bij de rode pijl) op het bovenstaande fragment uit de kaart zijn dan ook de grenzen
van deze vier kaarten. De topografische kaarten zijn natuurlijk gebaseerd op de Duitse Gauß−Krüger projectie
en wordt aangegeven met kruisjes op een 1 km rooster (zie de gele pijlen). Behalve goedkoop en nauwkeurig
is ook het gebied dat op de kaart staat zeer aantrekkelijk en bevat de achterkant interessante toeristische,
geschiedkundige en geologische informatie.
Kaarten gepubliceerd in boekvorm voor een groter gebied zijn vaak uitstekend bruikbaar en goedkoper dan
afzonderlijke kaarten. Voor het scannen is hier van belang dat de kaart niet geheel tot het midden van het boek
doorloopt; dit gebied is praktisch niet onvervormd te reproduceren door de scanner.
Voor Nederland en België zijn topografische kaarten in boekvorm te verkrijgen. Deze zijn goedkoop, gegeven
de grote hoeveelheid kaart materiaal. Het scannen geeft echter vervormingen in het midden en daarom is het
gunstig als de kaarten niet helemaal tot daar toe doorlopen.
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De meest eenvoudige en radicale manier om dit te verhelpen is om het boek te ontbinden en de losse pagina's
te scannen. Wij prefereren dit zelf niet. Een deel van de vervorming lossen we op door het gebied bij de rand
door TopoAlbum wat uit te rekken, of we laten het deel dat te vervormd is eenvoudig weg. Door een
'achtergrond' kaart van een kleinere schaal te gebruiken is dit niet meer zo storend.

2.2 Kaartdelen invoeren
Een van de belangrijkste taken in TopoAlbum is het scannen en invoeren van kaart materiaal. Elke scan van
een (deel van een) kaart noemen we een kaart deel. Nauwkeurig scannen en ijken van de kaarten is van groot
belang. Elke route en elk waypoint dat later aan de hand van de kaart wordt gemaakt is minstens zo
onnauwkeurig als de kaart zelf.
Om een kaart zo goed mogelijk te scannen dient die zo recht mogelijk onder de scanner worden gelegd.
Helemaal recht is niet mogelijk en dat moet dus gecorrigeerd worden. Er zitten nog andere fouten in een kaart.
Door veranderingen in temperatuur en vochtigheid (al was het alleen maar het drogen van de inkt) rekt en
krimpt een kaart. De verschillende stappen die voor het scannen, invoeren, ijken en corrigeren van kaarten
nodig zijn worden in TopoAlbum begeleid door een wizzard. Dit is een serie van dialogen die het hele, niet
direct eenvoudige proces, begeleid.
Aan de hand van voorbeelden, met verschillende kaarten, wordt getoond hoe deze taak met behulp van de
wizzard wordt uitgevoerd. We behandelen een kaart van Vlakland (een soort Nederland) en een kaart van
Luxemburg. Deze voorbeelden illustreren de karakteristieke problemen die we bij het scannen van kaarten
tegenkomen.

2.2.1 Luxemburg
Twee kaarten, Luxemburg Nord en Luxemburg Züd, zijn aangeschaft die tezamen op een schaal van 1:50000
geheel Luxemburg bestrijken. De legenda vermeld de geodetische datum (LUREF) en de projectie
(Gauss−Luxembourg). Verdere informatie over de datum en de projectie is te vinden bij de geodetische dienst
van Luxemburg. Het is een Transversale Mercator projectie met de volgende parameters.
Ellips
Valse oorsprong
Oorsprong op ellips
Schaalfactor
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Deze projectie is onder de naam "Luxemburg" al in TopoAlbum aanwezig. Gescande kaartdelen kunnen dus
direct worden ingevoerd. De kaarten tonen niet het volledige rooster, alleen rooster kruisjes op 5 km
afstanden. Een ander probleempje is dat de kaarten te groot zijn voor de (A4 formaat) scanner; er moet dus
gevouwen worden.

2.2.2 Vouwen en scannen
Om onnodige vouwen (en dus onnodige vervormingen van
de kaart) te vermijden gaan we als volgt te werk. Eerst
bepalen we het aantal scans dat gemaakt moet worden door
de kaart met een A4 blaadje te vergelijken.

We werken van links naar rechts en van boven naar beneden. We kiezen voor elke scan een gebied van iets
groter dan 10 x 10 km om de rooster kruispunten altijd zichtbaar te laten zijn. De scans noemen we a1 .. a6
(eerste rij), b1 .. b6 (de tweede rij), c1..c6, en d1 .. d6 (de laatste rij).

We vouwen de kaart nu zo, dat we de eerste (a) en laatste
(d) rij kunnen scannen.
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Na elke scan wordt even gecontroleerd of de 5 km
roosterkruisjes er op staan. We slaan het resultaat op in
'bmp' formaat in de map 'lu' (of een andere naam). Hebben
we de scans a1..a6 en d1..d6, dan kunnen we de kaart weer
opruimen en met de invoer beginnen (b1..b6 en c1..c6
scannen we later).

2.2.3 Invoeren in TopoAlbum
We openen TopoAlbum, zetten de kaart op
Luxemburg (Menu "Kaarten− Kaart instellingen...").
Nu wordt alleen nog de satellietfoto van Luxemburg
of het lege coördinatenstelsel getoond.

Vervolgens kiezen we het menu "Kaarten−Invoeren kaartdeel..." en het eerste paneel van de kaartdeel
invoeren wizzard verschijnt.

14

2 Scannen

TopoAlbum introductie

11−12−2005

Hier vullen we de naam van het kaartdeel bestand in (type C:\..\Maps\lu\na01.bmp of zoek het bestand met
"...") en de schaal van de kaart die we gescand hebben (1:50000). Deze schaal invoer betekent niet dat de nu
gescande kaart alleen op schaal 1:50000 te gebruiken is: TopoAlbum maakt ook vergrotingen en
verkleiningen om snel te kunnen zoomen. De originele kaartschaal wordt gebruikt om de beste kaart te
vertonen wanneer meerdere kaarten op verschillende originele schalen beschikbaar zijn.
Omdat we hier met een kaart te maken hebben en niet met een satelliet foto, laten we het vakje Satellietfoto
ongemarkeerd en kiezen 'Next' voor het volgende wizzard paneel.

2.2.4 Grenzen van het kaartdeel gebied in kaart coördinaten
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Hier wordt gevraagd naar de grenzen van het in te voeren gebied op dit kaartdeel in kaart coördinaten. Het
linker−beneden punt is hier (48000,129000) en het rechter−boven punt is (60000,141000). De linker
oostgrens is iets kleiner gekozen dan de meest oostelijke waarde op de kaart; de boven noordgrens is ook iets
groter dan op de kaart. Hiermee proberen we geen getekend kaartmateriaal verloren laten te gaan. Met "Next"
volgt het volgende wizzard paneel.

2.2.5 Kaartdeel grenzen op de kaart positioneren
TopoAlbum kent nu de grenzen van het kaartdeel in kaart coördinaten, maar weten nog niet waar die grenzen
op de gescande afbeelding staan. Dat gebeurt nu met het "Wijzig het grid" paneel van de wizzard.

Het panorama venster laat de gescande afbeelding zien.
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Het wizzard paneel vraagt nu om de kaartdeel grenzen in het panorama venster op de kaart aan te geven. Die
grenzen zijn daar afgebeeld als een zwarte rechthoek met verschuifbare hoekpunten. In rood gestreept is het
kaart coördinaten rooster zichtbaar, met afstanden van 1 km (voor een schaal 1:50000). We schuiven het
rechter−beneden hoekpunt naar het kaart rooster hoekpunt (60000,129000). Vervolgens het rechter−boven
hoekpunt zodat het rode roosterpunt 1 km daaronder (60000,140000) op het kaart roosterpunt valt. Het
rechter−boven punt zelf ligt nu in de kaart marge. De andere hoekpunten verschuiven we ook zodat de
roosterpunten op de goede kaart posities komen te staan. Dit vereist enig herhaald schuifwerk.
Om een hoekpunt nauwkeurig te verschuiven, selecteert u het hoekpunt (b.v. met de muis). Het hoekpunt
wordt dan rood. Met de pijltjes toetsen kan de locatie vervolgens precies worden aangepast.
Is dit gebeurt en de kaart is van zeer goede kwaliteit dan zijn we klaar en kunnen door naar het laatste paneel
om de kaart te genereren. Vaak zien we nu de vervormingen van de kaart doordat de roosters op de kaart en
die door TopoAlbum zijn getekend niet geheel samenvallen. In het volgende wordt deze correctie procedure
beschreven.

2.2.6 Rooster aanpassingen met ijkpunten
Als de hoekpunten goed zijn geplaatst kan verdere verfijning van het coördinaten rooster worden aangebracht
om te corrigeren voor afwijkingen van de kaart. Op deze kaart is daarvoor alleen het kaartpunt
(55000,135000) nabij het midden van het rooster beschikbaar. Op de kaartscan staat hier een 5 km kaart
rooster kruisje dat, ideaal gesproken, precies op (onder) het rood gestippelde coördinaten rooster moet liggen.
Als dit niet het geval is, dan maken we op deze plaats een nieuw verschuifbaar roosterpunt (een rooster
ijkpunt) door met de rechter muisknop te klikken.
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Er verschijnen 5 nieuwe rooster ijkpunten, alle op posities die overeen moeten komen met rooster kruisjes op
de kaart. Alle ijkpunten kunnen nu naar de goede posities op de kaart worden geschoven, dat wil zeggen
bovenop de roosterkruisjes op de kaartscan.

2.2.7 IJkpunten verwijderen en bewerken
Door een geselecteerd ijkpunt met de rechtermuis knop te raken, wordt die verwijderd. Dat gebeurt door alle
ijkpunten langs de elkaar kruisende rooster lijnen te verwijderen. Het volgende figuur illustreert hoe ijkpunten
configuraties er na het maken of verwijderen van ijkpunten er uit zien.

Als een geselecteerd (rood) ijkpunt nogmaals met de linker muisknop wordt geraakt, dan verschijnt het
"Positie ijk punt wijzigen" dialoog. Hier kunt u kaart coördinaten of ellipsoïde coördinaten instellen (niet
beide tegelijk). De oost coördinaat geldt dan voor de hele verticale roosterlijn en de noord coördinaat geldt
voor de hele horizontale roosterlijn. De ellipsoïde coördinaten gelden alleen voor het snijpunt van die lijnen
(ofwel alleen voor het ijkpunt).
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Ook is het mogelijk om een (bestaand) waypoint te kiezen, die bijvoorbeeld op een overlappende kaart of door
GPS meting ter plaatse is gedefinieerd. De coördinaten voor het ijkpunt worden dan overgenomen van dit
waypoint. De juiste plaats van het ijkpunt op de kaart afbeelding moet nog steeds worden aangegeven door het
nauwkeurig hier naar toe te verschuiven.

2.2.8 Het rooster gebied clippen
Een gedeelte van het rooster valt nu buiten de kaart en ligt in de kaart
marge. De groen getekende rechthoek definieert een clipzone; hiermee
kunnen we er voor zorgen dat het gebied in de marge niet wordt
geïmporteerd. Alleen het gebied dat zowel binnen het zwarte rooster als
binnen de groene clipzone valt is van belang. We verschuiven daarom het
linker−boven hoekpunt van de groene clipzone naar het linker−boven
hoekpunt van de kaart; de linker−onder en rechter−boven clipzone
hoeken gaan naar de kaart rand.

Nadat de clipzone is geplaatst kiezen we Next voor het volgende (en laatste) wizzard paneel.

2.2.9 Kaarten kiezen als bestemming voor dit kaartdeel
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In dit laatste paneel kiezen we in welke kaarten we dit kaartdeel willen invoeren. De kaart Luxemburg is
standaard al gemarkeerd. Andere geschikte kaarten (bijvoorbeeld België en Duitsland Zone 2, die het
Luxemburgse gebied ook omvatten) kunnen nu (maar ook later, zie de volgende paragraaf) worden
gemarkeerd.
Verder is het mogelijk in dit paneel een bestand aan te geven (type cbm) waar de kaartdeel ijk informatie,
zoals die met behulp van de wizzard is verzameld, wordt opgeslagen. Als u later de ijking van een kaartdeel
verder wilt verfijnen, of het kaartdeel in andere kaarten wilt invoegen, dan kan dit bestand geopend worden in
plaats van het kaartdeel afbeeldingbestand (type bmp). Alle waarden in de wizzard zijn dan correct ingevuld.
Met "Finish" wordt het werk tot uitvoering gebracht. Het kaartdeel wordt met behulp van interpolaties en
transformaties omgezet. Dit kan, afhankelijk van de grootte van het kaartgebied, het aantal projecties en de
projectietypes van de kaarten, enige tijd duren. Als deze taak is volbracht dan verdwijnt de wizzard, wordt het
kaartvenster vernieuwd en staat het nieuwe kaartdeel op het scherm.
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Nu nog 36 kaartdelen scannen en 47 kaartdelen invoeren en de volledige kaart van Luxemburg is in
TopoAlbum opgenomen. Het resultaat kan op verschillende schalen worden bekeken. Natuurlijk is het
resultaat op b.v. schaal 1:100000 onduidelijk, en de schaal 1:25000 bevat natuurlijk niet meer detail dan de
1:50000 kaart. Wel is de vergroting handig bij het plannen van routes.
Om meer overzicht te verkrijgen kunt u een kaart op schaal 1:100000 of 1:250000 scannen, of gepaste
satellietfoto's zoeken en invoeren; die wordt dan als achtergrond gebruikt voor eventueel nog niet gescande
gebieden. Op plaatsen waar meer detail gewenst is scant u kaarten van 1:25000.

2.2.10 De Grote Topografische Atlas
In het tweede voorbeeld scannen we een kaart uit de Grote Topografische Atlas van Vlakland (nee, niet van
Nederland: dat is eenvoudigweg te duur om in deze website te laten zien) op schaal 1:50000.
Het probleem is hier dat de kaart doorloopt tot in het midden
van het boek. Het hiernaast afgebeelde kaart fragment
illustreert dit; het gedeelte oost 283 tot oost 284 heeft de
scanner niet compleet kunnen scannen.

Om het kaartdeel in te voeren starten we weer de wizzard en geven het bestandsnaam, de kaart en de
oorspronkelijke schaal.
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Met Next komen we in het tweede paneel waarin de grenzen van het in te voeren gebied worden gevraagd. We
geven op Oost 283000 tot 291000 meter en Noord 377000 tot 389000 meter, ook al komt Oost 283000 niet op
de gescande kaart voor.

Met Next volgt weer het volgende wizzard paneel waar we worden gevraagd om de hoekpunten op de kaart
aan te geven. We zetten eerst de rechter boven en onder punten op hun plaats: die is netjes gescand. Dan
zetten we de linker onder en boven punten zo dat de roosters van TopoAlbum en de kaart zo goed als
samenvallen.
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Het linker boven rooster hoekpunt valt nu buiten de kaart. Dit is niet erg omdat alleen het gebied binnen het
groene clip gebied en het rooster wordt ingevoerd. We kijken nu naar het binnengebied van de kaart. Hoewel
de meeste roosterlijnen samenvallen, zijn er toch kleine afwijkingen te zien. Dit is waar het papier is
gekrompen of gerekt of de scanner fouten heeft geintroduceerd.

We introduceren een ijkpunt waar de afwijking het grootst is (met een klik van de rechter muis toets) en
verschuiven deze zo dat de roosterlijnen nu wel samenvallen.
Bijna het hele rooster is nu goed. Zijn er nog afwijkingen dan maken we weer een nieuw ijkpunt. Dan gaan we
met Next naar het laatste wizzard paneel.
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Met Finish wordt het kaartdeel ingevoerd en automatisch in het kaartvenster geplaatst.

Tot zover het scannen van kaartdelen. Welke kaartdelen op de kaart worden getoond kunt u op verschillende
manieren instellen. Daarover later meer in Kaart tonen. Hier eerst iets over het invoeren van satelliet foto's,
vaak gratis te laden en mooi om naar te kijken. Het geeft een kaart een echtheidskarakter als we die kunnen
combineren met echte satelliet foto's.

2.3 Satelliet foto's invoeren
Een satelliet foto is evenals een kaart een afbeelding van de aarde op het platte vlak. Ze spreken echter veel
meer tot de verbeelding. Ze geven immers weer hoe het er echt uitziet zoveel km boven het aardoppervlak. Er
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zijn tegenwoordig veel sites waar satellietfoto's gratis te verkrijgen zijn. Mooie foto's zijn moeilijk te vinden:
de camera moet op de goede positie staan, de belichting moet goed zijn, wolken die het zicht op het oppervlak
verhinderen moeten ontbreken. Hieronder een mooie satellietfoto van noord west Nederland.

Ref: Earth Sciences and Image Analysis, NASA−Johnson Space Center. 8 Dec. 2003. "Astronaut Photography of Earth − Quick View."
<http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/QuickView.pl?directory=ESC&ID=ISS002−E−8564> (3 May 2004).

Hoe de afbeelding precies plaats vindt hangt af van de positie, stand en
vergroting van de camera. Door op de satellietfoto een voldoende
hoeveelheid locaties aan te wijzen (die duidelijk op de foto te
herkennen zijn en waarvan we de coördinaten weten) kan de camera
positie en instelling benaderend worden teruggevonden. Bij een goede
reconstructie kan TopoAlbum vervolgens de satellietfoto omvormen tot
een ‘kaartdeel’ dat past binnen de gebruikelijke topografische kaart
projecties.

Het invoeren van een satellietfoto begint net als het invoeren van een kaartdeel. Op het eerste paneel van de
wizzard moet nu worden aangegeven dat het hier gaat om een satellietfoto.

2.3.1 Satelliet camera instellingen
Het derde paneel van de wizzard bevat een veelheid aan schuifbalken en knoppen waarmee de locatie,
oriëntatie en andere instellingen van de satelliet camera kunnen worden aangepast. Voordat we met een
voorbeeld een satelliet foto gaan ijken behandelen we hier de functionaliteit van deze pagina van de wizzard.
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De locatie van de satelliet is vastgelegd door zijn hoogte boven een bepaalde plaats (lengte, breedte) op aarde.
In het kader 'Satelliet locatie' kunt u deze locatie variëren.
Satelliet lengte:
Voor het veranderen van de lengte zijn twee schuivers aanwezig; met de linker schuiver stelt u hoek
waarden in van −180 tot +179 graden. De rechter schuiver voegt een aantal minuten toe van 0 tot 59.
Satelliet breedte
Voor het veranderen van de breedte zijn eveneens twee schuivers aanwezig; met de linker schuiver
stelt u hoek waarden in van −90 tot +89 graden. De rechter schuiver voegt een aantal minuten toe van
0 tot 59.
Satelliet hoogte
Hier stelt u de hoogte in van 0 tot 10000 meter.
De richting waarin de camera staat wordt gespecificeerd door twee hoeken die de afwijking weergeven van de
richting naar het midden van de aarde. De richting (0,0) wijst dus naar het aard middelpunt.
Camera lengte
Voor het veranderen van de lengte zijn twee schuivers aanwezig; met de linker schuiver stelt u hoek
waarden in van −180 tot +179 graden. De rechter schuiver voegt een aantal minuten toe van 0 tot 59.
Camera breedte
Voor het veranderen van de breedte zijn eveneens twee schuivers aanwezig; met de linker schuiver
stelt u hoek waarden in van −90 tot +89 graden. De rechter schuiver voegt een aantal minuten toe van
0 tot 59.
De camera kan vervolgens om zijn richtingsas gedraaid worden. Dit noemen we de camera rotatie.
Camera rotatie
Voor het veranderen van de camera rotatie zijn twee schuivers aanwezig; met de linker schuiver stelt
u hoek waarden in van −180 tot +179 graden. De rechter schuiver voegt een aantal minuten toe van 0
tot 59.
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De gevoelige plaat zit vast aan de camera: loodrecht op de richtingsas van de camera en met een rotatie gelijk
aan die van de camera. De zoom instelling van de camera stellen we in door de afstand van de gevoelige plaat
tot de camera te specificeren. Dichtbij de camera betekent een sterke vergroting en ver weg (op het
aardoppervlak) een kleine vergroting. Dit noemen we de zoom afstand.
Zoom afstand
Hiervoor is een schuiver aanwezig.
De satelliet opname die u heeft is een uitsnede van het oppervlak van de gevoelige plaat. De grootte van deze
afbeelding is al bekend; waar die op het vlak van de gevoelige plaat staat is nog niet gespecificeerd. Deze
zogenoemde afbeelding locatie geven we door twee coördinaten op een rooster van de gevoelige plaat.
Afbeelding locatie x
Hiervoor is een schuiver aanwezig.
Afbeelding locatie y
Hiervoor is een schuiver aanwezig.
Met de boven genoemde schuivers kunnen we de satelliet camera op allerlei manieren instellen. Om een
satelliet foto met de hand te ijken is echter niet eenvoudig! De verdere knoppen bieden hier een helpende
hand.
Rechts van elke schuifbalk vindt u een markeer knop. Door een schuifbalk te markeren wordt deze
automatisch optimaal aangepast: zodat de gegeven ijk locaties op de satelliet foto zo goed mogelijk overeen
komen met hun echte posities. De niet gemarkeerde instellingen zijn onder uw controle. Links−onder in het
dialoog vindt u een gemiddelde fout in km die gelden voor de gegeven instellingen. Ideaal gesproken zou die
nul moeten worden. Praktische ervaring leert dat een fout van een km al heel aardig is.
Tijd om het ijk proces aan de hand van een voorbeeld nader te bestuderen.

2.3.2 Satelliet foto van de westkust van Nederland
Als voorbeeld deze mooi opname van de kust van Nederland. De originele foto is heel gedetailleerd, de wegen
en grotere kunstwerken (zoals de waterkering) zijn duidelijk te zien.
2.3.2.1 IJkpunten identificieren
De eerste taak om een satelliet foto te ijken is om scherpe en duidelijke herkenbare locaties te identificeren.
We hebben minstens 5 van dergelijke locaties nodig, maar des te meer des te beter.
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Ref: Earth Sciences and Image Analysis, NASA−Johnson Space Center. 16 Apr. 2004.
"Earth from Space − Image Information. <http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/photoinfo.pl?PHOTO=STS085−506−98> (3 May 2004).

De ijk locaties moeten redelijk gespreid over de hele satellietfoto liggen; het liefst één dicht bij elke hoek en
één in het midden. Voor elke ijk locatie maken we op de kaart een waypoint (of we gaan erheen met de GPS).
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2.3.2.2 Wizzard starten
Dan starten we de kaartdeel invoeren wizzard.

In het eerste paneel geven we de naam van het afbeeldingbestand (de satellietfoto) en de kaart die het
gefotografeerde gebied bevat: waar de ijkpunt waypoints zijn gemaakt. De schaal kunt u bij benadering
opgeven: deze wordt door TopoAlbum later herberekend. Markeer hier dat we een satellietfoto aan het
invoeren zijn. Met 'Next' gaan we naar het volgende wizzard paneel.

2 Scannen
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2.3.2.3 IJkpunten positioneren
Dit paneel vraagt om de ijkpunten in te voeren. In het kaartvenster staat nu de satelliet foto.
Met de rechter muis knop selecteren we de locatie van het eerste ijkpunt. Het nu gemaakte ijkpunt heeft nog
geen correcte coördinaten op de kaart (wel op de foto); er is nog geen verband gelegd tussen de bestaande
waypoints en het ijkpunt. Om dit te doen klikken we het ijkpunt nogmaals en dan verschijnt het "IJkpunt
positie wijzigen" dialoog.

Hier geven we de naam van het waypoint (of de coördinaten, of we kiezen de knop "Waypoint" om het
waypoint uit een lijst te selecteren). Na het sluiten van het dialoog zien we de 'kaart' positie en de fotopositie
van het ijkpunt op het scherm verbonden door een blauwe lijn. Als de camera parameters goed staan dan
liggen deze locaties boven op elkaar. We maken op deze manier alle ijkpunten aan. Dan gaan we met 'Next'
naar het volgende wizzard paneel.
2.3.2.4 Satelliet camera instellingen aanpassen
Dit paneel is het al beschreven 'Camera instellingen' paneel.
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Als eerste gaan we met de satelliet omhoog (SatHoogte schuifbalk naar rechts). In het kaarvenster zien we nu
het 5−graden rooster van de aarde. In het rood zien we de evenaar en de nul meridiaan.

De licht blauwe lijnen geven de lengte en breedte van de satelliet aan. Omdat we zo hoog zijn gaan staan,
lijken de donker blauwe lijnen, die de ijkpunten op de satellietfoto en op de wereldbol verbinden, nu van een
plaats op de wereld vandaan te komen. Dit is dus Nederland. We passen de satelliet locatie aan om boven dit
gebied te komen en gaan vervolgens wat omlaag. We zien dat de donker blauwe lijnen elkaar kruisen en
corrigeren dit door de camera rotatie aan te passen. Zijn we in de buurt, dan zetten we deze schuifbalken op de
automatische piloot (door ze te markeren).

2 Scannen
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We zetten nu de andere instellingen op automatisch. Als we dicht genoeg in de buurt waren, worden de beste
instellingen vanzelf gevonden. Anders is het verder zoeken met de hand.

De gevonden instellingen zijn nu optimaal met een resterende fout van ongeveer ander halve kilometer. We
zijn tevreden en gaan met 'Next' naar het volgende wizzard paneel.
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2.3.2.5 De laatste stap

We kiezen 'Finish' en wachten tot de transformaties van de foto klaar is. Dan verschijnt de satelliet foto als
deel van de kaart van Nederland. Wel zijn de wolken en een deel van de satelliet nog te zien.

2 Scannen
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2.3.3 Waar vindt ik satelliet foto's
Er zijn vele plaatsen op het web waar mooie satelliet foto's te vinden zijn. Vele zijn gratis. Enkele referenties
zijn hier .
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3 GPS Data
GPS data zijn waypoints, routes en tracks. Waypoints en routes kunnen door TopoAlbum op de kaart worden
gemaakt. Ze dienen om een wandeling te plannen en bijzondere locaties onderweg te markeren. Tracks
worden niet met TopoAlbum op de kaart gemaakt maar worden tijdens een wandeling door de GPS
opgenomen en na afloop in TopoAlbum ingevoerd.
Ook waypoints en routes kunnen, net als tracks, van de GPS ingevoerd worden. TopoAlbum onthoudt of een
waypoint op de kaart is gemaakt of van de GPS is gehaald. Een gemeten waypoint is immers waardevoller
dan een op de kaart gepland waypoint.
In het volgende wordt besproken hoe GPS data in TopoAlbum gemaakt en/of bewerkt wordt. Verder wordt de
procedure van het aansluiten van de GPS en het importeren en exporteren van data van de GPS toegelicht.

3.1 Waypoints
Een waypoint is een gemarkeerde plaats op de kaart. Elk waypoint in TopoAlbum heeft een naam waarvan de
eerste zes letters het waypoint eenduidig identificeren. Hiermee kan een waypoint zonder verwarring in b.v.
de Garmin GPS worden geladen. Andere attributen van het waypoint zijn het icoon dat op de kaart wordt
getoond, de tijd waarop het waypoint is gemaakt en een verzameling vlaggen die aangeven of het waypoint
oorspronkelijk van de GPS is geladen (of met TopoAlbum is gemaakt), of het een echt waypoint is (of een
punt op een route is) enz.

3.1.1 Waypoints maken
Er bestaan verschillende manieren om een waypoint te maken.
Op de kaart
Selecteer een punt op de kaart met de rechter muis knop en kies "Waypoint maken" uit het context
afhankelijke menu. Het waypoint wordt gemaakt in de map 'DATUM_dd_mm_jjj' op de plaats die op
de kaart is geselecteerd.
Met het waypoint werktuig
Kies het waypoint werktuig uit de werktuigbalk
. De cursor krijgt de volgende
vorm

.

Selecteer nu de plaats van de waypoint op de kaart. Het waypoint wordt dan gemaakt in map
'DATUM_dd_mm_jjj'.
Met het menu
Kies het menu "Inhoud − Waypoint". Het waypoint wordt gemaakt in de map 'DATUM_dd_mm_jjjj'
met als plaats de laatste geselecteerde positie op de kaart.
Met de rechter muis knop
Selecteer met de rechter muisknop een map (of een andere waypoint houder) in het explorer venster
en kies "Waypoint maken" uit het context afhankelijke menu. Het Waypoint wordt gemaakt in de
waypoint houder, met als plaats de laatste geselecteerde positie op de kaart.
Na elk van deze acties verschijnt het "Waypoint eigenschappen" dialoog om de naam en andere attributen te
wijzigen.
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3.1.2 Eigenschappen van een waypoint veranderen
Bij het maken van een nieuw waypoint verschijnt dit dialoog automatisch. Om de eigenschappen van een
bestaand waypoint te wijzigen kan dit dialoog op een van de volgende manieren worden opgeroepen.
1. Selecteer een bestaand waypoint met de rechter muis knop (op de kaart of in het explorer venster) en
kies "Eigenschappen" uit het context afhankelijke menu.
2. Selecteer een bestaand waypoint (in het kaart paneel of in het explorer paneel) met de linker muis
knop en kies het menu "Bewerken − Eigenschappen".
Het "Waypoint eigenschappen" dialoog ziet er als volgt uit.

Met dit dialoog kunnen de volgende waypoint eigenschappen worden veranderd.
Naam:
De naam bestaat uit maximaal 30 tekens (letters, cijfers, plus, min, underscore of een spatie). De
eerste 6 tekens moeten het waypoint eenduidig identificeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters.
Icoon:
Hier kunt u het icoon selecteren dat op de kaart kan worden getoond om de positie te markeren. Niet
alle TopoAlbum iconen kunnen op alle GPS toestellen worden getoond. Die gebruikt in dat geval
meestal het vlag icoon.
Gemaakt op:
Dit is de tijd waarop het waypoint is gemaakt, door het definiëren van een waypoint op de kaart of
door het laden van het waypoint van de GPS.
Het volgende kader bevat een aantal attributen die aan of uit gezet kunnen worden.
Toon naam op de kaart:
Toont indien aan en het waypoint op de kaart zichtbaar is, de naam van het waypoint op de kaart.
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Toon pictogram op de kaart:
Toont indien aan en het waypoint op de kaart zichtbaar is, het icoon van het waypoint op de kaart.
Echt waypoint:
Een echt waypoint is een waypoint dat niet alleen bestaat om een punt van een route te markeren,
maar ook onafhankelijk een markante positie aangeeft. Een echt waypoint dat deel uitmaakt van een
route zal op zijn positie blijven staan als het er mee samenvallende route punt wordt verplaatst.
Verkregen van GPS:
Dit geeft aan dat het waypoint oorspronkelijk is gemaakt door het te laden van de GPS, en dus niet is
gemaakt door het op de kaart te markeren.
Toon associaties:
Een waypoint kan (als houder) teksten en foto's bevatten. Geassocieerde foto's met locatie informatie
worden op de kaart vertoond.
Het volgende kader bevat de positie en de tijd van het waypoint.
Oost:
De oost kaart coördinaat in meters.
Noord:
De noord kaart coördinaat in meters.
Kaart hoogte
De hoogte volgens de hoogte kaart op de aangegeven positie. Deze hoogte kan niet worden bewerkt.
Waypoint hoogte
De hoogte van het waypoint (bijvoorbeeld zoals gemeten door de gps).
Wgs84
De positie aanduiding in het wgs84 datum systeem, met hoogte boven gemiddeld zeeniveau op de
aangegeven positie.
Tijd:
De tijd behorende bij het waypoint (kalendertijd met zomer/wintertijd aanduiding volgens Europese
regels en een tijdzone aanduiding). Als het waypoint dicht bij een track (met tijd informatie) ligt en
met die track geassocieerd is, dan kan TopoAlbum de tijd waarop de GPS waarneming is gemaakt
herleiden door de positie langs de track te vergelijken met de tijd langs de track. Als de track tijd niet
beschikbaar is maar u kent de waarnemingstijd van het waypoint dan kan dit behulpzaam zijn bij het
reconstrueren van de track tijd.

3.2 Routes
Een route maken begint door het selecteren van het "route maken" werktuig (4e van links) uit de werktuigbalk
. In het kaart venster verandert de cursor in
. Selecteer met de linker muisknop het
begin van de route op de kaart. Het volgende "Route eigenschappen" dialoog verschijnt.
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Met dit dialoog kunnen route eigenschappen gewijzigd worden. Bij het begin van het maken van een route is
het alleen gewenst om de naam van de route te geven. Later, als er meer routepunten gegeven zijn, toont dit
dialoog ook de lengte en het hoogte profiel. Besluit dit dialoog met OK om verder te gaan met het maken van
de route.
Selecteer nu één voor één de volgende punten van de route op de kaart. De statusbalk vertoond de totale
lengte van de route en het aantal route punten. Let bij het malen van een route ook op het maximum aantal
route punten dat door uw GPS is toegestaan. Als de route klaar is selecteer dan het "normale selectie"
werktuig (de pijl in
).
Tijdens het gebruik van het "route maken" werktuig is het mogelijk om de kaart vergroting te veranderen (met
het "zoomen" werktuig, het vergrootglas) of om de kaart te verschuiven door de schuifbalken of de kaart te
pannen (met het gewenste "pannen" werktuig). Omdat het gemakkelijk is de route later uittebreiden kunt u het
maken van een route ook tijdelijk onderbreken.

3.2.1 Route punt locatie veranderen
Met het "normale selectie" werktuig kan een route punt worden verschoven. Houdt de linker muisknop
ingedrukt bij de selectie van het route punt en sleep het punt naar de juiste positie. Een eventuele vergissing
kan ongedaan gemaakt worden.

3.2.2 Echte waypoint
Een "echt" waypoint op een route zal op zijn plaats blijven staan bij het verschuiven van het route punt. Om
de route verandering te maken wordt bij het schuiven automatisch een nieuw route punt gemaakt om de plaats
van het "echte" waypoint in te nemen.
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3.2.3 Route uitbreiden
Een bestaande route kan worden uitgebreid door of het begin of het eind punt te selecteren en vervolgens het
menu "Bewerken − route uitbreiden" te kiezen.

3.2.4 Route segment verwijderen
Een route punt/segment kan worden verwijderd door het te selecteren en vervolgens "Segment verwijderen"
uit het context of "Bewerken" menu te kiezen.

3.2.5 Route verfijnen
Een route segment kan ook worden verfijnd. Om bijvoorbeeld een bocht in de weg beter te benaderen
selecteert u het betreffende segment en kiest het menu "Verfijnen segment" uit het context of "Bewerken"
menu. In het midden van het geselecteerde segment wordt nu een nieuw routepunt toegevoegd dat vervolgens
naar de juiste plaats geschoven kan worden.

3.2.6 Route eigenschappen dialoog
Andere route eigenschappen worden gewijzigd met het "Route eigenschappen" dialoog. Bij het maken van
een nieuwe route verschijnt dit dialoog vanzelf. Om voor een bestaande route dit dialoog te voorschijn te
roepen selecteert u de route (op de kaart of in het explorer venster) en kiest vervolgens "Eigenschappen" uit
het context of het "Bewerken" menu. De volgende attributen van de route kunnen hier worden gewijzigd.
Naam:
Elke route heeft een naam van maximaal 30 tekens. De tekens kunnen letters, cijfers, plus, min,
underscore of een spatie zijn. De eerste 10 tekens moeten een route op eenduidige wijze identificeren.
Gemaakt op:
Dit is de tijd waarop de route gemaakt is (op de kaart of door te laden van de GPS).
Toon route waypoint namen:
Kies of de route punten met naam moeten worden getoond op de kaart, of alleen als punt.
Toon route naam:
Kies of de route naam op de kaart moet worden getoond. Indien dit is gewenst wordt de route naam
bij het eerste segment van de route op de kaart geplaatst.
Toon associaties:
Kies of met de route geassocieerde waypoints ook op de kaart getoond moeten worden als de route
zelf wordt getoond.
Route lengte:
Hier wordt de lengte van de route gegeven.
Aantal route punten:
Hier wordt het aantal punten op de route gegeven. Sommige GPS toestellen hebben een maximum
aantal punten van 50, andere een maximum van 250. Wanneer deze aantallen worden bereikt zal
TopoAlbum een waarschuwing geven. Zelf kent het programma geen maximum aantal route punten.
Ook kan langs een route een track worden gemaakt die vervolgens in de GPS geladen kan worden.
Onderin het dialoog wordt het hoogte profiel van de route weergegeven. Donkerblauw is de route hoogte en
lichtblauw de kaart hoogte. Bij het maken van een nieuwe route vallen deze twee profielen samen en ziet u
dus maar 1 profiel.
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3.2.7 Alle Route punten hernoemen
Soms worden route punt namen, door het invoeren en automatisch hernoemen bij conflicten, een rommeltje en
is het handig alle route punten te hernoemen. Kies hiervoor het menu 'Bewerken − Route punten hernoemen'.
Dan verschijnt het volgende dialoog.

Kies de route en type een voorvoegsel zoals 'XYZ'. De route punten worden nu hernoemd als XYZ01, XYZ02
enz. Echte waypoints die op de route liggen worden niet hernoemd. Wordt geen voorvoegsel gegeven, dan
gebruikt TopoAlbum de eerste vier letters van de route naam.

3.2.8 Track maken langs de route
Voor fietsers is het aantal routepunten dat in de gps kan worden geladen vaak niet groot genoeg om met een
enkele route de fietstocht te kunnen beschrijven. Met het menu 'Bewerken − Route track maken' kan een track
langs de route worden gemaakt. In deze track wordt voor elk routepunt nu een trackpunt gemaakt. Deze track
kan in de gps worden geladen. Als u later de route verder wilt bewerken, dan is het handig de route te
bewaren. Die staat automatisch bij de track.

3.3 Tracks
Tracks worden niet, zoals waypoints en routes, op de kaart gemaakt. Ze komen tot stand door het invoeren
van een op de GPS opgenomen track. Vervolgens kan een track bewerkt worden. Dat is met name nuttig
omdat de GPS af en toe foute metingen kan maken. Die fouten kunnen worden opgespoord en verwijderd.
Het bewerken gebeurt of direct op de kaart of in het track 'Eigenschappen' dialoog.

3.3.1 Track op de kaart bewerken
Een punt op de track kan met de linker muisknop geselecteerd worden. Het geselecteerde punt veranderd van
kleur en wordt iets groter. Door de muisknop ingedrukt te houden kan het geselecteerde punt naar een nieuwe
positie gesleept worden. Soms zijn GPS meetfouten overduidelijk op de kaart te zien als pieken in de track.
Deze pieken kunnen verwijderd worden door de track punt te selecteren en het menu 'Bewerken−Verwijderen
trackpunt' te kiezen. Er is echter een betere methode om fouten op te sporen.
Niet alle meetfouten van de GPS zijn op de kaart duidelijk te zien. Meetfouten die veroorzaakt zijn door
reflecties van radiogolven geven vaak aanleiding tot een kortstondige foute positie. Een grote snelheid langs
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de track is een direct gevolg. Als track tijd informatie in de opname aanwezig is, dan is de snelheid een betere
indicatie voor een meetfout dan de afwijkingen op de kaart. Deze snelheidspieken kunnen we zien en
corrigeren met het track 'Eigenschappen' dialoog.
De posities van geassocieerde waypoints, routes en foto's kunnen langs de track op de kaart getoond worden.
Hiervoor dubbel klikt u in het explorer venster de track om de verschillende vertoning instellingen te
doorlopen. Om direct een instelling te veranderen kunt u van het ' Toonwerktuig' gebruik maken.

3.3.2 Track eigenschappen dialoog
Dit dialoog kan op verschillende manieren worden opgeroepen.
• Selecteer met de linker muisknop een track en kies het menu 'Bewerken−Eigenschappen'.
• Selecteer met de rechter muisknop (in het kaart of het explorer venster) een track en kies
'Eigenschappen' uit het context menu.
Met dit dialoog kunnen verschillende eigenschappen van de track worden aangepast.

Links boven in het dialoog vinden we de naam en de tijd van de track.
Naam
De naam van de track kan hier gewijzigd worden. Een tracknaam bestaat uit maximaal 30 tekens
(letters, cijfers, spatie, underscore, plus en min). De eerste tien tekens moeten de track eenduidig
identificeren. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Track tijd
Dit is de tijd van de track. Als de track tijdinformatie bevat (dit hangt af van hoe de track in de GPS
was opgeslagen) dan is deze tijd initieel gelijk aan de start tijd van de track. Anders wordt de tijd
waarop de track van de GPS is geladen hiervoor gebruikt. In dit laatste geval is het handig deze tijd
op de dag van de wandeling te zetten in verband met het associëren van foto's met de track. Dit
opnieuw associëren gebeurt dan door het menu 'Bewerken−Automatisch associëren'.
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In de onderste helft van het dialoog vindt u grafieken en statistieken van de track. Selecteer de tabs om de
gewenste informatie zichtbaar te maken.

3.3.3 Hoogte en snelheid versus afstand.
De eerste tab geeft een grafiek van hoogte en snelheid tegen de track afstand weer. De hoogte is in blauw en
de snelheid in rood getekend. De hoogte schaal staat links en de snelheid schaal staat rechts. Op de horizontale
as staat de afstand langs de track. Tevens worden langs deze as foto posities in het groen gemarkeerd. Deze
foto posities (en de snelheid) zijn alleen van waarde als de trackpunten correcte tijd informatie bevatten. Met
een grote, groene en verticale streep wordt de positie van het geselecteerde trackpunt aangegeven.

3.3.4 Track punten
Door met de linker muisknop in een van de grafieken te klikken kan een track punt geselecteerd worden. De
groene verticale lijn geeft aan welk track punt geselecteerd is.
Het 'Track punt' kader rechts boven in het dialoog geeft de eigenschappen 'Snelheid' en 'Hoogte' van het
geselecteerde track punt weer. Het belangrijkste is de snelheid (in kilometer per uur). Met de knoppen < en >
kan een volgend of vorig track punt geselecteerd worden. Pieken in de snelheid kunnen hiermee nauwkeurig
opgespoord worden. Met de 'Wissen' knop wordt het track punt verwijderd.
Door duidelijk te hoge snelheden te verwijderen kan de track opname verbeterd worden. In de onderstaande
track opname uit de voorbeelden reeks, is de maximale snelheid tegen de 20 km per uur. Ongeloofwaardig
voor een wandeling (van ons).

We verwijderen nu enkele pieken. Als de maximale snelheid kleiner wordt dan 10 km per uur past de snelheid
schaal zich aan.
De maximale snelheden zijn nu weer minder dan 10 km per uur. Door de track te corrigeren hebben we betere
en betrouwbaardere gegevens verkregen over de track statistieken, zoals snelheden en totale afstand (altijd iets
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kleiner dan de ongecorrigeerde track).

3.3.5 Hoogte en snelheid versus tijd.
De tweede tab geeft een grafiek van hoogte en snelheid tegen de track tijd weer. De opmaak van deze grafiek
is identiek aan zoals hierboven beschreven.

3.3.6 Statistieken
Onder de derde tab staan enkele track statistieken vermeld zoals de track lengte, totale track tijd, maximum en
minimum hoogte enz.
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3.3.7 Track tijd aanpassen
Tracks die geen tijd informatie bevatten krijgen standaard een vaste tijdsduur. De snelheid is dan overal gelijk
en de foto's worden op foutieve locaties weergegeven. In sommige gevallen kunnen we deze situatie enigszins
verbeteren door zelf tijden aan track punten toe te kennen. Die tijden kunt u afleiden door tijdens de
wandeling een waypoint op te nemen en de tijd daarvan bij te houden, of doordat u de locatie (en tijd) van
bepaalde foto's kent.
Rechts boven in het dialoog kan de begintijd en de eindtijd van de track worden ingesteld. Natuurlijk is de
eindtijd later dan de begintijd. Mischien valt het u op dat de tijdzone instelling hier ontbreekt: alle tijden in dit
dialoog worden verondersteld in dezelfde tijdzone te zijn als de track 'Gemaakt op' tijd.Ook kan een tijd voor
het geselecteerde trackpunt worden gegeven. Door het trackpunt als 'gefixeerd' te markeren (rechts−boven in
het dialoog) wordt deze tijd als vast aangenomen en de tijden van andere niet gefixeerde track punten opnieuw
bepaald door interpolatie langs de track (dus een constante snelheid van gefixeerd track punt naar gefixeerd
track punt).

3.4 GPS Data inporteren en exporteren
3.4.1 GPS met de computer verbinden
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Om gegevens met de GPS te kunnen uitwisselen, verbindt u de GPS met
een daarvoor geschikte kabel aan een van de seriële poorten van de
computer of aan een USB poort. Raadpleeg hiervoor de handleiding van
uw GPS. Stel de GPS in op het 'Garmin' protocol.

Door het menu "Gps − Poort instellingen" verschijnt het "GPS poort
eigenschappen" dialoog. Met dit dialoog kiest u vervolgens het type
GPS (vooralsnog is alleen de keuze Garmin beschikbaar) en met
welke seriële of USB poort de GPS kabel is verbonden. Noot: het
dialoog rechts is ondertussen aangepast en toont nu alle beschikbare
seriële poorten, inclusief seriële poorten die door USB connecties tot
stand komen en ook de mogelijkheid 'USB poort'. Er wordt nu nog
niet met de GPS gecommuniceerd, dit begint pas bij het halen of
brengen van data naar of van de GPS.

3.4.2 Data van de GPS halen
Zet de GPS aan en kies het menu "GPS − Van GPS halen...". TopoAlbum communiceert vervolgens met de
GPS. Het GPS (sub) type wordt bepaald en indien het type wordt herkend, worden de waypoints, routes en
tracks van de GPS geladen. Tijdens het laden vermeldt de statusbalk hoe ver deze procedure gevorderd is.
Het laden van GPS data is een kopieer actie: alle data blijft onveranderd op de GPS aanwezig. Is het laden
gereed, dan verschijnt het selectie dialoog. Hier selecteert u de data die u wilt opslaan in TopoAlbum. Sluit
het dialoog af met OK.
Het kan voorkomen dat waypoints, routes en tracks in TopoAlbum dezelfde naam hebben als in de GPS. Als
zulke objecten daadwerkelijk verschillen dan is er een probleem; aanwezige objecten mogen niet zomaar
veranderd worden door het laden van GPS data. In die gevallen verschijnt het "Naam conflict bij importeren"
dialoog.
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Dit dialoog biedt de volgende mogelijkheden om het probleem te verhelpen.
1. Hernoem geïmporteerde.
Het van de GPS geladen object kan een nieuwe naam worden gegeven.
2. Hernoem bestaande.
Het in TopoAlbum aanwezige object kan een nieuwe naam worden gegeven.
3. Importeer niet.
Het laden van dit object kan worden overgeslagen.
4. Vervang bestaande door geïmporteerde.
Het in TopoAlbum aanwezige object kan verwijderd worden.
Om te voorkomen dat onnodig vele dialogen beantwoord moeten worden is er de optie "Los toekomstige
conflicten op dezelfde manier op" om bij het volgende probleem dezelfde oplossing te kiezen. In dat geval
verschijnt het dialoog dus niet meer, maar wordt het probleem op dezelfde manier opgelost.
Is het halen van GPS data naar TopoAlbum gereed, dan staat de data in de map 'DATUM_dd_mm_jjjj'.
Afhankelijk van de programma instellingen is ook een automatische associatie van de data uitgevoerd.

3.4.3 Data naar de GPS brengen
Om waypoints en routes naar de GPS te brengen kiest u het menu "GPS − Naar GPS sturen...". Dan verschijnt
het selectie dialoog. De op de kaart geselecteerde waypoints, routes en tracks zijn in het dialoog al
gemarkeerd. U kunt nu veranderingen aanbrengen in wat u naar de GPS wilt sturen. Let hierbij op het
maximum aantal waypoints, routes, routepunten, tracks en trackpunten dat door uw GPS is toegestaan! Door
'OK' te kiezen begint het oversturen.
Waypoints, routes en tracks die met dezelfde naam al op de GPS aanwezig waren worden zonder
waarschuwing overschreven.
Controleer de gegevens op de GPS na het sturen van de data voordat u een (lange) reis gaat beginnen. Het is
meer dan vervelend om in een ander land tot de ontdekking te komen dat de GPS inhoud niet correct is.
Controleer bijvoorbeeld het aantal waypoints en routes en de route lengtes. Ook kunt u ter controle de GPS
gegevens weer terug in TopoAlbum laden.
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4 Beheren van de verzamelde data
De verzameling van waypoints, routes, tracks en foto's zal in de loop der tijd groter worden. Het probleem is
dan hoe we de juiste informatie terug vinden en hoe dat we de gevonden informatie op een overzichtelijke
manier op het scherm vertonen. De organisatie van TopoAlbum is er voor bedoeld om met de gegevens plaats
en tijd en met trefwoorden de verzameling hanteerbaar te houden.
In het hoofstuk Associëren wordt beschreven hoe gegevens met elkaar gekoppeld worden. Het hoofdstuk
Mappen beschrijft hoe nieuwe mappen en trefwoorden worden gemaakt, en in Selecteren wordt behandeld
hoe een selectie gemaakt kan worden, op de kaart of door gebruik te maken van de trefwoorden.

4.1 Trefwoorden en Associeren
Om een verzameling van objecten zoals foto's, teksten, waypoints, routes, tracks en albums te beheren wordt
vaak gebruik gemaakt van mappen of van trefwoorden. Objecten worden in mappen opgeborgen en krijgen
verschillende trefwoorden toebedeeld. In TopoAlbum is er geen verschil tussen mappen en trefwoorden: de
naam van een map is een trefwoord en net zoals een object verschillende trefwoorden kan hebben kan een
object in verschillende mappen worden opgeslagen. De mappen bevatten dus objecten die, op een of andere
manier, bij elkaar horen: ze zijn allemaal met hetzelfde trefwoord geassocieerd.
Trefwoorden is slechts een manier om objecten te associëren. In TopoAlbum is het bijvoorbeeld ook mogelijk
om foto's met waypoints te associëren, of foto's met tracks, of routes met tracks te associëren. We slaan dan
de foto's op in het waypoint of in de track, of we slaan de route op in de track.
In het explorer venster kan dit eenvoudig door objecten te verslepen van de ene
houder naar de andere.

Tijdens het verslepen wordt, als het mogelijk is om een object ergens op te slaan, het uiterlijk van de cursor
aangepast.
Noot: de 'Shift' toets tijdens het slepen kan worden gebruikt om een object te verplaatsen in plaats van een
kopie te maken op de nieuwe plek.

De volgende objecten kunnen met elkaar worden geassocieerd.
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• Tekst objecten kunnen met alle andere soorten objecten worden geassocieerd, alleen niet met andere
teksten.
• Afbeeldingen kunnen met alle andere objecten worden geassocieerd behalve met teksten en
afbeeldingen.
• Waypoints kunnen met routes, tracks, albums en mappen worden geassocieerd.
• Routes kunnen met tracks, albums en mappen worden geassocieerd.
• Tracks kunnen met albums en mappen worden geassocieerd.
• Albums kunnen met mappen worden geassocieerd.
• Mappen kunnen met andere mappen worden geassocieerd mits die niet al met die map geassocieerd
zijn.

4.1.1 Voorbeeld
Een voorbeeld van hoe deze organisatie met behulp van associaties werkt. Een route is in de GPS geladen en
de tocht is gemaakt. Thuis gekomen laden we de track in TopoAlbum, evenals de foto's die onderweg zijn
gemaakt. We associëren de foto's met de track door ze in het explorer venster daar naar toe te slepen (ook is
het mogelijk de associatie automatisch te laten gebeuren in de 'map van de dag'). Bekijken we nu de track op
de kaart. Als de track tijd informatie beschikbaar is dan zien we op de kaart langs de track aangegeven waar
de foto's zijn genomen.
Associëren we ook de route met de track, dan kunnen we kiezen of we de alleen track of de track met foto
locaties of samen met de route of samen met foto locaties en route willen zien. Deze instellingen worden
achtereenvolgens doorlopen door meerdere malen de track in het explorer venster te dubbelklikken, of door
van de 'Toon' werktuigbalk gebruik te maken.

4.1.2 Automatisch associëren
In het bovenstaande voorbeeld hebben we zelf de foto's en de route met de track geassocieerd. TopoAlbum
kan door gebruik te maken van plaats en tijd informatie dit ook voor u doen. Selecteer hiervoor de objecten
die geassocieerd mogen worden (selecteer bijvoorbeeld alles) en kies vervolgens het menu "Bewerken −
Associëren".
De associaties worden nu als volgt gemaakt:
• Waypoints die dicht langs (of op) een route of track liggen worden daarmee geassocieerd.
• Foto's die op dezelfde dag zijn genomen als een track worden daarmee geassocieerd.
• Routes met tracks wanneer ze grotendeels daarmee samenvallen.
De organisatie in mappen of trefwoorden kan niet op het zelfde niveau worden geautomatiseerd: de betekenis
van de trefwoorden of map namen ontgaan TopoAlbum volledig.

4.2 Mappen
Mappen zijn houders van alle soorten objecten die TopoAlbum kent: teksten, afbeeldingen, waypoints, routes,
tracks en albums. Mappen kunnen ook andere mappen bevatten. Er is hier echter een beperking: een map mag
alleen andere mappen bevatten die niet die map zelf bevatten.
De namen van mappen worden gebruikt als trefwoorden om bij elkaar horende gegevens terug te vinden. Het
kiezen van een goede verzameling mappen is een echte kunst. In de voorbeelden ziet u een mappen
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organisatie die op hoog niveau algemene kenmerken beschrijft. Die bevatten dan weer mappen met een
specifiekere aanduiding. In het explorer venster wordt de boom van mappen en hun inhoud als volgt vertoond.
Map namen, ofwel trefwoorden, kunnen in het explorer paneel altijd weer worden gewijzigd. Selecteer
hiervoor de naam en wacht tot die bewerkbaar wordt. Trefwoorden kunnen maximaal 30 letters lang zijn en
maken geen onderscheid tussen hoofd en kleine letters.
Om een nieuwe map te maken kiest u het menu "Inhoud−Map...". Dan verschijnt het "map eigenschappen"
dialoog.

4.2.1 Map eigenschappen dialoog
Het map eigenschappen dialoog verschijnt automatisch bij het maken van een nieuwe map. Voor een
bestaande map selecteert u de map in het explorer venster met de rechter muis knop en kiest "Eigenschappen".

Dit dialoog is identiek aan het selectie dialoog en wordt gebruikt om de inhoud van een map of trefwoord te
wijzigen. De verschillende objecten in de map staan gemarkeerd in de lijsten onder de verschillende
tabbladen.

4.2.2 Map van de dag
Er is een bijzondere map die de "Map van de dag" wordt genoemd. Deze map heeft als naam
'DATUM_dd−mm−jjjj" waar dd−mm−jjjj staat voor de datum van de dag. Deze map wordt automatisch
gemaakt om nieuwe waypoints, routes, tracks, albums en andere objecten in op te slaan. Associaties tussen
objecten in deze map worden automatisch gemaakt of aangepast wanneer de inhoud van de map veranderd.
U kunt de inhoud van deze map overbrengen naar andere mappen door de objecten in het explorer paneel te
verslepen. Is de map leeg dan kunt u deze verwijderen; dit is echter niet noodzakelijk. Behoudt u de map dan
krijgt u een organisatie gebaseerd op mappen op datum, wat ook weer handig kan zijn.
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4.3 Selecteren
Een selectie van objecten zoals waypoints, routes, tracks en foto's kan op verschillende manieren gemaakt
worden. Acties uit de verschillende menu's werken vaak op een verzameling geselecteerde objecten.
Hieronder worden enkele manieren om een selectie te maken toegelicht.

4.3.1 Selectie op de kaart
Selecteer een waypoint, route of track met de linker muisknop op de kaart. Om aan te geven dat een selectie is
gemaakt wordt die met aangepaste kleuren getekend. Als de 'Shift' toets gelijk met de muisknop is ingedrukt
dan wordt het geselecteerde object aan de selectie toegevoegd. De 'Ctrl' toets verwijdert een geselecteerd
object van de selectie.
Een andere manier om op de kaart te selecteren is om een gebied op de kaart te markeren. Houdt hierbij de
linker muisknop ingedrukt en verschuif de muis. Tijdens het schuiven en zolang de muisknop is ingedrukt
geeft een rechthoek op de kaart aan welk gebied gemarkeerd wordt als de muisknop wordt losgelaten. Alle
objecten in het gebied worden nu geselecteerd. De 'Shift' en 'Ctrl' toetsen werken tijdens het selecteren in een
gebied net als hierboven beschreven.

4.3.2 Het selectie dialoog
Door het "Bewerken − Selecteren" menu te kiezen verschijnt het selectie dialoog. Door in dit dialoog de
gewenste waypoints, routes en tracks etc te markeren wordt een selectie tot stand gebracht. De verschillende
soorten objecten bevinden zich in verschillende panelen. Met dit dialoog is het ook mogelijk om teksten,
afbeeldingen, albums en mappen te selecteren: op de kaart is dit niet mogelijk.

4.3.3 Het 'waypoint' paneel
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Het 'Waypoint' selectie paneel geeft een lijst van alle waypoints. Voor elk waypoint wordt behalve de naam
ook het type (de naam van de icoon) en de locatie (in kaart en ellipsoïde coördinaten) gegeven. Deze gegevens
kunnen hier (nog) niet bewerkt worden.
Kies Alles
Er zijn twee 'Kies Alles' knoppen in de selectie dialogen, bedoeld om alle objecten te markeren. De bovenste
behoort tot het paneel van een specifiek soort object; hierboven dus waypoints. De benedenste gaat over alle
soorten objecten, dus teksten, afbeeldingen, waypoints, routes, tracks, albums en mappen.
Kies niets
Net als 'Kies Alles' zijn ook hier twee knoppen op de selectie dialogen met deze naam. Deze verwijderen alle
markeringen van een specifieke soort of van alle soorten.
Kies Mappen en Weg Mappen
Met deze knoppen kunnen een of meerdere trefwoorden geselecteerd worden. Alle objecten die dan met een
van de trefwoorden is geassocieerd, wordt aan de selectie toegevoegd of juist verwijderd.

4.3.4 Het 'route' paneel.

Hier worden de routes, met naam en lengte vermeld. De te selecteren routes kunnen worden gemarkeerd.

4.3.5 Het 'tracks' paneel.
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Hier worden de tracks, met naam, datum, lengte, start en eindtijden in een lijst vermeld. De gewenste tracks
kunnen worden gemarkeerd.

4.3.6 Het 'Afbeeldingen' paneel.

In de lijst links in dit paneel kunnen afbeeldingen voor selectie worden aangekruist. De geselecteerde
afbeelding wordt rechts in het paneel getoond. Hier kunnen ook de naam (van de afbeelding, niet van het
afbeeldingbestand), de tijd en de oriëntatie worden ingesteld; het bestand van de afbeelding blijft hierbij
ongewijzigd.
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4.3.7 Het 'Tekst' paneel.

In de lijst links in dit paneel kunnen teksten voor selectie worden aangekruist. De geselecteerde tekst wordt
rechts in het paneel getoond en kan worden gewijzigd, evenals de tijd van de tekst.

4.3.8 Het 'Albums' paneel

Markeer hier de albums die u wilt selecteren. Het selectie paneel zelf biedt geen bewerkingsmogelijkheden
voor albums.
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4.3.9 Het 'Map' paneel.

Met het 'Map' paneel worden mappen geselecteerd; niet de inhoud van die mappen. Om wel gebruik te maken
van trefwoorden ofwel map namen bij het maken van een selectie gebruikt u de knop 'Kies Mappen' om
objecten aan de selectie toe te voegen of de knop 'Weg Mappen' om juist objecten uit de selectie te
verwijderen.
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5 Vertonen van GPS data
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de display van GPS data, het kaart materiaal of de satelliet foto's kan
worden aangepast. Het hoofdstuk GPS tonen beschrijft de verschillende instellingen voor waypoints, routes en
tracks. In Kaart tonen komen kaart instellingen zoals kaart grootte en kaart selectie aan de orde.
Het aanpassen van wat er in het venster getoond wordt, gebeurt vaak met behulp van werktuigbalken. Met het
menu 'Beeld' wordt bepaald welke werktuigbalken beschikbaar zijn of niet.

5.1 Tonen op de kaart
5.1.1 Waypoints, routes en tracks op de kaart
Het kaart paneel toont waypoints, routes en tracks. Welke waypoints, routes en tracks worden vertoond, en
hoe die getoond worden, hangt van verschillende instellingen af.
Een waypoint kan getoond worden door een eenvoudige positie aanduiding en optioneel een naam of een
icoon. Een route kan al of niet zijn naam of de route punt namen op de kaart vermelden. Ook kunnen de met
de route geassocieerde waypoints worden getoond. Een track wordt met of zonder foto posities, geassocieerde
routes en waypoints getoond.
Deze instellingen voor waypoints, routes en tracks zijn te wijzigen met de eigenschappen dialogen. Omdat dit
nogal omslachtig is er een speciale werktuigbalk (de "toonbalk") om dit te vereenvoudigen. De handigste
manier echter maakt gebruik van dubbelklikken in het explorer paneel.
Bij elkaar horende waypoints, routes en tracks zitten vaak in dezelfde map. De instellingen van de map
bepalen of zijn inhoud al dan niet op de kaart wordt getoond. Door te dubbelklikken op een map in het
explorer paneel wordt de inhoud getoond of juist verborgen. Mappen waarvan de inhoud getoond wordt
hebben een dikgedrukte naam in het explorer paneel.
Voor waypoints, routes en tracks geldt iets dergelijks. Door deze te dubbelklikken in het explorer venster
worden de verschillende instellingen doorlopen. Voor een track betekent dit bijvoorbeeld: toon met naam,
toon met naam en foto locaties, toon met naam en geassocieerde objecten, toon met naam en foto locaties en
geassocieerde objecten. De typografie van de naam in het explorer venster geeft een indicatie van de
tooninstellingen (bijvoorbeeld vetgedrukt met sterretjes).

5.1.2 Toonbalk
Met de "toonbalk" kunt u de toon instellingen van de geselecteerde objecten wijzigen.

Van links naar rechts, toon de selectie, verberg de selectie, toon iconen van de selectie, verberg iconen van de
selectie, toon namen van de selectie en verberg de namen van de selectie. Deze instellingen worden ook
doorlopen door te dubbelklikken op een object in het explorer venster, en het context menu (rechter
muisknop) en het "Bewerken" menu bieden deze functionaliteit.
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5.1.3 Zoekbalk
Om een waypoint, route of track te vinden kan soms moeilijk zijn, vooral als er al veel gegevens op de kaart
staan. Hiervoor is de "zoekbalk" van nut.

Het linker deel van deze balk is het zoek patroon veld. Hier typt u wat u wilt zoeken. Een ster (*) staat hier
voor nul of meerdere letters. Zo typt u 'D*T' om te zoeken naar alle gegevens waarvan de naam begint met
een 'D' en eindigt met een 'T'.
Het rechter deel van deze balk wordt gevuld met een lijst van alle objecten die zijn gevonden die voldoen aan
het door u gegeven patroon. Voor het patroon 'D2*' vinden we bijvoorbeeld:

Hieruit kunt u de door u gezochte object selecteren. Om vervolgens de kaart om dit object te centreren kiest u
'Go'. Met 'Edit' verschijnt het "Eigenschappen dialoog".

5.1.4 Tijdbalk
De tijdbalk is een filter op welke GPS data in aanmerking komen om op de kaart getoond te worden.

Het linker veld is de oudste in aanmerking komende tijd en het rechter veld is de jongste in aanmerking
komende tijd.

5.2 Kaart instellingen
5.2.1 Meerdere kaart vensters
Met het menu "Venster−Nieuw venster" kan een nieuw venster voor het actieve document worden gemaakt.
Alle vensters tonen de zelfde gegevens uit het document, maar op verschillende manieren. Verschillende
vensters kunnen andere schalen of andere kaarten als achtergrond gebruiken; of ze tonen verschillende
gebieden op een kaart.
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5.2.2 Kaart instellingen
Met het "Kaart instellingen" dialoog (menu "Kaarten−Kaart instellingen...") kunnen verschillende instellingen
van het kaart paneel worden veranderd.

Welke kaart in het kaart paneel wordt getoond wordt bepaald door bij "Kaart naam" een selectie te maken. Bij
"Kaart afmetingen (in pagina's)" wordt de grootte van de kaart bepaald, als een veelvoud van een afdruk
pagina. Het pagina type en oriëntatie wordt ingesteld in het "Pagina indeling" kader. Bij het afdrukken moet
het type en de oriëntatie van de pagina niet meer worden veranderd.
Welke oriëntatie het meest geschikt is hangt voornamelijk af van de routes en de tracks die op de kaart
getoond worden. Elke pagina wordt afzonderlijk afgedrukt. Door de verschillende pagina's aan elkaar te
plakken kan een grote overzichtskaart gemaakt worden (een alternatief is natuurlijk door op een groot formaat
papier af te drukken).

5.2.3 Schaalbalk
Met de "schaalbalk" kan de schaal van de kaart direct worden gezet en hoeft u niet
meerdere maken te zoomen.

Alleen de voor de actieve kaart beschikbare schalen zijn in de schaalbalk lijst opgenomen.
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5.2.4 Schalenbalk
Als er kaart delen zijn gescand met verschillende oorspronkelijke schalen, dan zullen de kaarten met kleinere
schalen als achtergrond dienen voor kaarten met grotere schalen (bijvoorbeeld een kaart met schaal 1:250000
is een achtergrond voor een kaart van schaal 1:50000). Welke oorspronkelijke schalen er voor vertoning in
aanmerking komen wordt bepaald door de "Schalen balk".

Alleen de gemarkeerde schalen (die lopen van 10000, 25000, 50000, ... , 250000000) worden voor het tekenen
van de kaart gebruikt. Niet alle schalen zijn voor alle kaarten beschikbaar of relevant. Zo is de schaal
1:250000000 alleen echt nuttig voor de wereldkaart.
De markeringen in de "schalen balk" worden aangepast als de schaal van het actieve venster gewijzigd wordt.
Als de "schalen balk" zelf niet zichtbaar is, kijk dan of die wel in het menu "Beeld" als zichtbaar staat
gemarkeerd. Hier kunt u deze balk ook verwijderen om meer ruimte te maken voor andere vensters.

5.2.5 Schuifbalk
Het gebied dat in het venster getoond wordt heeft een grootte van enkele pagina's. Dat is voor de meeste
kaarten niet groot genoeg. Met de schuifbalken kunnen we over het venster gebied van die enkele pagina's
bewegen. Om andere gebieden op de kaart te bekijken gebruiken we de "schuifbalk".

De pijltjes knoppen schuiven de kaart in de aangegeven richting. De grootte van de verschuiving is in te
stellen door de knop met de kleine en grote pijl. Deze laatste knop heeft twee standen: aan of uit.
De laatste knop op de schuifbalk, de cirkel met de plus in het midden, is de centreer knop. Door dit werktuig
te selecteren veranderd de vorm van de cursor om aan te geven dat u nu een punt op de kaart kunt aanwijzen
waarom gecentreerd wordt. Dat punt komt dan in het midden van het venster te staan.

5.2.6 Kaartsoortbalk
Noot: Dit is nog niet aanwezige functionaliteit (v1.5).
Met de "kaartsoortbalk" kunt u het soort kaarten dat wordt vertoond instellen. Kaart soorten zijn bijvoorbeeld
satelliet foto's, antieke en niet topografische kaarten, en de gewone topografische kaarten.
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6 Album: maken, bewerken en tonen
TopoAlbum is geen tekenprogramma en ook geen foto bewerking programma. Afbeeldingen, zoals foto's,
worden in TopoAlbum niet zozeer gemaakt als wel ingevoerd. U zet de afbeeldingen van de digitale
fotocamera eerst ergens op de harde schijf. De organisatie van uw fotoverzameling in bestandsmappen op de
harde schijf is geheel door u te bepalen. De foto bestanden zelf worden door TopoAlbum niet veranderd. Wel
is het handig om de foto's niet te bewerken op een manier die de bestandstijden veranderd voordat ze in
TopoAlbum zijn ingevoerd.

6.1 Foto's invoeren
6.1.1 Het invoeren van afbeeldingen
Voor het invoeren van foto's is het aan te raden om de kaart te kiezen van waar de foto's genomen zijn.
Hierdoor wordt de standaard tijdzone ingesteld op de voor de foto's juiste waarde. Natuurlijk kan die later
worden gewijzigd maar dat is dan weer extra werk.
Kies dan het menu "Bestand − Invoeren afbeeldingen..." waarna het standaard "Open" dialoog verschijnt.

U selecteert hier een of meerdere ('Shift' of 'Ctrl' toets) bestanden van het type 'jpg', 'bmp', 'gif' of 'tif' en
besluit het dialoog met "Open". De afbeeldingen worden dan ingevoerd en de opnametijd van de foto wordt
bepaald. Dit is de tijd die met een track tijd wordt vergeleken om de locatie van de afbeelding te bepalen.
Hoewel deze tijd later veranderd kan worden is het handig deze initieel al goed te hebben door onbewerkte
foto bestanden te gebruiken.
In het meest voorkomende geval van jpg bestanden wordt ook de zogenaamde 'Exif' informatie gelezen. Deze
bevat een veelheid van camera gegevens zoals belichtingstijden, gebruik van flits, lichtgevoeligheid
instellingen enz. Voor TopoAlbum is voornamelijk de opnametijd van belang.
De Exif opnametijd (indien aanwezig) is in het bestand opgeslagen als een 'kalender tijd', zoiets als
25−09−2004 10:23:43
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en bevat geen gegevens over de tijdzone en ook niet of het hier zomer of wintertijd betreft: de meeste camera's
hebben daar geen benul van. De standaard tijdzone van de geselecteerde kaart wordt nu gebruikt.
Als geen Exif informatie aanwezig is (bijvoorbeeld doordat de foto is bewerkt door een programma die dit
niet gebruikt) dan wordt de opname tijd bepaald door de oudste van de creatie en modificatie bestandstijden te
nemen. De standaard tijdzone instelling wordt gebruikt om de locale bestandtijden te corrigeren.
Sommige foto's bevatten GPS Exif informatie. De tijd wordt nu niet meer gebruikt om de opname positie te
bepalen want die is dan ook in de Exif informatie beschikbaar. Wel is de GPS tijd nauwkeuriger dan de
camera klok. Ook hier is geen tijdzone informatie beschikbaar.

Als de foto's zijn geladen verschijnt een album eigenschappen dialoog op het scherm waarin de verkregen
gegevens kunnen worden bekeken en gewijzigd. De plaatsbepaling door opnametijd met tracktijden te
vergelijken gebeurt pas nadat het album en zijn gegevens zijn goedgekeurd. Het is daarom van beland nu de
opnametijden van de foto's te controleren en eventueel die met de Gps te synchoniseren.

6.1.2 Album
Een album is een verzameling van tracks, routes, waypoints, afbeeldingen. Albums worden gemaakt om te
worden vertoond, aan anderen of aan uzelf. Het maken van een album is eenvoudig. Er zijn verschillende
manieren.
Met selectie op de kaart
Selecteer op de kaart de tracks, routes en waypoints die in het nieuwe album moeten worden
opgenomen. Kies vervolgens het menu "Inhoud − Album..." en kies een naam voor het nieuwe album
(of kies een bestaand album). Dan verschijnt het "Album eigenschappen" dialoog. De geselecteerde
tracks, routes en waypoints zijn nu in het album opgenomen.
Met selectie in het explorer paneel
Selecteer met de rechter muisknop in het explorer paneel en kies het "Album maken..." uit het context
menu. Dan verschijnt het "Album eigenschappen" dialoog. De selectie (of als een map is geselecteerd
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de inhoud van de map) is nu in het album opgenomen.

6.1.3 Album eigenschappen instellen
Bij het maken van een nieuw album verschijnt dit dialoog automatisch. Om het dialoog te verkrijgen voor een
bestaand album, selecteert u het album in het explorer venster en kiest "Eigenschappen".
Het "Album eigenschappen" dialoog heeft verschillende panelen. Het eerste paneel richt zich op het maken
van een foto show waarin het foto materiaal van het album (en van de tracks, routes, en waypoints van het
album) worden vertoond.

Het meest opvallende element in dit paneel is de afbeelding (als er tenminste afbeeldingen in het album
zitten). De getoonde afbeelding is de geselecteerde afbeelding. Met het rechter deel van dit paneel kunnen
eigenschappen van deze afbeelding worden gewijzigd.
Het "Album" kader bevat de naam van het album en de tijd waarop het album gemaakt is. Beide kunnen hier
gewijzigd worden.

6.1.4 Album inhoud
De inhoud van een album wordt bepaald uit welke objecten er met het album zijn geassocieerd. De associatie
panelen geven dus direct de mogelijkheid om de inhoud van het album te wijzigen. Ga bijvoorbeeld naar het
'Afbeeldingen' paneel, en selecteer hier welke foto's er in het album moeten worden opgenomen.

6.1.5 Getoonde afbeelding
Het "Getoonde afbeelding" kader rechts hiervan geeft informatie over de geselecteerde (en getoonde)
afbeelding. De naam die hier veranderd kan worden is de naam van de referentie in TopoAlbum, niet de naam
van het bestand. Het bestand waarna de referentie verwijst kan gewijzigd worden door de ">" knop. Als u de
datum veranderd, kunt u deze aanduiding zelf zetten, maar ook de indicatie 'Auto' gebruiken; in dat geval
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bepaalt het programma of het toen zomer− ofwel wintertijd was.

6.1.6 Tijd
De tijd van de afbeelding is een datum met dag, maand, jaar, uur, minuut en seconde aanduiding. De datum
wordt gevolgd door een indicatie of dit een zomertijd (ZT) of een wintertijd (WT) is.

6.1.7 Oriëntatie
De oriëntatie van de afbeelding kan horizontaal (als landschap), een kwartslag naar links of een kwartslag
naar rechts (als portret) worden ingesteld. Dit bepaald alleen hoe TopoAlbum de afbeelding laat zien; het
bestand blijft ongewijzigd.

6.1.8 Trefwoorden
Onder de oriëntatie radio knoppen vind u een lijst van alle trefwoorden die in het document zijn gedefinieerd.
De trefwoorden waarmee de afbeelding is geassocieerd staan hier gemarkeerd en kan hier veranderd worden.

6.1.9 Andere afbeelding selecteren
Het "Show" kader bevat de knoppen om een afbeelding of foto uit het album te kiezen. Bij het openen van een
album wordt de eerste afbeelding getoond. Met de knoppen kiest u (van links naar rechts) de eerste, de
volgende, de vorige of de laatste afbeelding. De volgorde van de afbeeldingen is of alfabetisch of op tijd
geordend. Met het nummer veldje links van de knop "G" kan direct de zoveelste afbeelding worden
geselecteerd (type het nummer en druk op "G").
Afbeeldingbestanden worden door TopoAlbum niet veranderd. Instellingen voor een afbeelding, oriëntatie en
opname tijd, worden in het TopoAlbum document opgeslagen. Het is aan te raden om afbeeldingen in
TopoAlbum in te voeren voordat ze eventueel door een grafisch programma worden bewerkt. Dat bewerken
heeft (minstens) twee nadelen.
1. De datum van het bestand wordt gewijzigd. Vooral het tijdelijk opslaan van bestanden in
gecomprimeerde formaten ("zip" bestanden) kunnen de datum veranderen.
2. De hoeveelheid detail in een ("jpg" formaat) afbeelding kan veranderen door eenvoudige bewerkingen
als het veranderen van de oriëntatie, of het veranderen van de helderheid of het contrast (kijk eens
naar de bestandgrootte na dergelijke bewerkingen). Doe dit soort bewerkingen daarom nooit op een
origineel en bewaar de originelen als read−only bestanden.

6.1.10 Foto show
Om het album als een foto show te vertonen kiest u "Toon" in het "Show" kader. De show begint bij de
geselecteerde afbeelding en loopt door tot de laatste foto in het album. De tijd dat elke foto vertoond wordt is
in te stellen met het "Tijdsinterval" veld.
Tijdens een fotoshow kunnen de verschillende instellingen veranderd worden. Met de pijltjes toetsen wordt de
snelheid vergroot of juist verkleint, of wordt de vorige of volgende foto vertoond. Een niet herkende toets
zorgt ervoor dat een dialoog zichtbaar wordt waarmee verschillende instellingen worden gemaakt.

62

6 Album: maken, bewerken en tonen

7 Nieuwe kaart maken
De ingebouwde projecties, geodetische datums en ellipsoïden zullen in veel gevallen voldoende zijn om
kaartdelen in te voeren. Soms is het handig of noodzakelijk om een nieuwe kaart te maken.
Het kan handig kan zijn om een nieuwe kaart te maken voor een gedeelte van een uitgebreidere kaart dat door
u veel bezocht wordt. Een kaart van een provincie bijvoorbeeld. Het laden van het kaartmateriaal gaat dan
sneller dan het laden van het totale verzamelde werk voor heel Nederland, België of de hele Benelux.
Hiervoor is het slechts nodig om met het "Nieuwe kaart" dialoog een kaart te maken dat gebruik maakt van de
bestaande projectie, datum en ellipsoïde informatie. Zoeken op het web naar de juiste parameter waarden is
dan niet nodig.
Een nieuwe kaart maken is noodzakelijk als een gekochte kaart een projectie, datum en/of ellipsoïde heeft die
nog niet in TopoAlbum is opgenomen. In dat geval dient u te weten wat een ellipsoïde, een geodetische datum
en een projectie is. In het volgende worden deze begrippen en hun plaats in TopoAlbum verder verklaard.
Het uiteindelijke scannen en ijken van kaartdelen, evenals het ijken van satelliet foto's behoort tot de
standaard taken die met TopoAlbum kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn behandeld in het hoofdstuk
Scannen.

7.1 Ellipsoïde

Een kaart is vlak maar de aarde niet. De aarde is ook geen bol en ook
geen ellipsoïde; de vorm van de aarde is onregelmatig, met bergen, dalen
en oceanen. Het is onmogelijk om de aarde exact op een kaart af te
beelden, zelfs al was de aarde een bol. Elke afbeelding bevat fouten en de
kunst van het maken van een goede kaart is om die fout zo klein mogelijk
te maken. Wat klein genoeg is hangt weer af van waar die kaart voor
wordt gebruikt. Een benadering van de vorm van de aarde wordt gegeven
door met waterpas metingen de gemiddelde zeehoogte (ook boven land) te bepalen. Deze zogenaamde geoïde
wordt gebruikt voor de definitie van hoogte op land.
Nauwkeurige topografische kaarten zijn gebaseerd op een beschrijving van
de aard geoïde door een ellipsoïde; dit is een omwentelingsfiguur van een
ellips. Een ellipsoïde wordt gekarakteriseerd door zijn lange en zijn korte
straal.

a − halve lange as (semi−major axis)
b − halve korte as (semi−minor axis)

7 Nieuwe kaart maken

63

11−12−2005

TopoAlbum introductie

In plaats van de halve korte as te specificeren, wordt in plaats daarvan veelal de afplatting gebruikt:
f − afplatting (a − b) / a of ook vaak de reciproke afplatting 1/f.

7.1.1 Ellipsoïde coördinaten
Op de ellipsoïde is een geografisch coördinatenstelsel gedefinieerd
waarmee elk punt wordt aangegeven door een geografische lengte− en
breedte. Het coördinaten stelsel kent parallellen (lijnen evenwijdig aan de
evenaar) en meridianen (lijnen loodrecht op de parallellen). De lengte is de
hoek gemeten langs de evenaar met de nul meridiaan. De nul meridiaan is
meestal gedefinieerd als de meridiaan door een punt in het plaatsje
Greenwich in Engeland. De breedte is de hoek tussen de normaal op de
ellipsoïde en het vlak van de evenaar. Deze normaal loopt dus niet door het middelpunt van de ellipsoïde.
De coördinaat die de hoogte aangeeft is de afstand van het punt, langs de normaal op de ellipsoïde, tot het
ellipsoïde oppervlak. Dit is de hoogte die een GPS geeft. Op een kaart staat meestal de hoogte boven de
geoïde in de zwaartekracht richting. Het is niet mogelijk deze hoogten in elkaar om te rekenen zonder een
(benaderend) model van de geoïde vorm.

7.1.2 Ellipsoïde namen
Er zijn in de tijd vele verschillende ellipsoïden gebruikt om de vorm van de aarde te beschrijven. Deze hebben
alle een naam. Enkele voorbeelden zijn WGS84, Modified Airy, Modified Fischer, Helmert 1906 en Bessel
1841. TopoAlbum kent er meer dan 25. De legenda van de topografische kaart vermeld de naam van de
ellipsoïde waarop die is gebaseerd.

7.1.3 Een nieuwe ellipsoïde maken
Om een kaart in te voeren waarvan de ellipsoïde nog niet in TopoAlbum bestaat, moet deze gemaakt worden.
Dit gebeurt met het menu 'Kaarten − Nieuwe Ellipsoïde'. Het volgende dialoog verschijnt.

Vul de ellipsoïde naam in, geef de lengte van de halve as in meter en de reciproke afplatting (de waarde nul
geeft een bol aan). Sluit het dialoog met OK.
Ellipsoïden die nog niet door projecties gebruikt zijn kunnen hier worden aangepast en eventueel verwijderd
(Knop 'Verwijderen').
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7.2 Geodetische Datum

rotatie parameters α,β, γ.

Verschillende kaartmakers hebben voor het gebied waarin zij geïnteresseerd
waren een zo goed mogelijke ellipsoïde bepaald (een die ter plaatse het beste
het aardoppervlak of geoïde benaderde). Deze ellipsoïden verschillen niet
alleen door hun lange en korte assen, maar ook in hun onderlinge stand. Om
posities op een ellipsoïde om te rekenen naar een andere maakt TopoAlbum
gebruik van de zogenaamde Helmert transformatie in de volgende iso
standaard vorm (sommige conventies hebben omgekeerde tekens voor de

Hierin spelen 7 parameters een rol; 3 parameters corrigeren voor het verschil in positie van de ellipsoïde
middelpunten (tx, ty, tz), 3 parameters corrigeren voor het verschil in de richting van de assen (α,β,γ) en de 7de
parameter (δ) corrigeert de schaal van de ellipsoïde. De numerieke waarden voor de 7 parameters zijn meestal
bepaald voor een omrekening van een gegeven datum naar de WGS84 datum. WGS84 is het centrale
standaard stelsel waarin de meeste GPS apparaten en verwante programmatuur werkt. In Europa is het
ETRS89 (European Terrestial Reference System) officieel in gebruik als standaard stelsel. Dit stelsel, op zich
weer afgeleid van het ITRS89 (International Terrestial Reference System) is binnen de orde van een meter
gelijk aan het WGS84 systeem. Om geografische coördinaten van datum A naar datum B om te rekenen,
rekenen we dus eerst van A naar WGS84/ETRS89 , en dan van WGS84/ETRS89 naar datum B door de
inverse transformatie te gebruiken.
De datums die in gebruik zijn hebben alle verschillende namen. De legenda van een topografische kaart
vermeldt de naam van de datum waarop die is gebaseerd. Bij het maken van een nieuwe kaart moet de datum
naam worden gespecificeerd.

7.2.1 Een nieuwe datum maken
Als de voor de kaart benodigde datum nog niet in TopoAlbum bestaat dan kan die gemaakt worden door het
menu "Kaarten − Nieuwe datum..." te kiezen. Het volgende dialoog verschijnt.
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Hierin kan de datum een (nog niet gebruikte) naam worden gegeven en moeten de 7 Helmert parameters
worden ingevoerd. Naast de translatie (in meters), de rotaties (in rad) en de schaalcorrectie factor kan in dit
dialoog een rotatie oorsprong worden opgegeven. Meestal is dit het middelpunt van de ellipsoïde (dus 0,0,0)
maar soms is een punt in de nabijheid van het midden van de kaart gekozen. Dit verkleint de numerieke fout
die bij de Helmert transformatie wordt gemaakt enigszins. De Helmert translatie formule wordt dan als volgt
toegepast; merk hierbij op dat de translatie parameters verschillen van die in de normale Helmert
transformatie.

Als een datum nog niet in gebruik is door een kaart dan kunnen de parameters nog worden gewijzigd en kan
de datum eventueel worden verwijderd (knop 'Verwijderen').

7.2.2 Referenties
Goede bronnen voor de 7 (of 10) Helmert parameters zijn de web sites van de geodetische diensten van de
verschillende landen. Ook bestaan er overkoepelende organisaties die deze parameters rubriceren.
Let vooral op het teken (+ of −) van de rotatie parameters; hiervoor zijn verschillende conventies in gebruik.
TopoAlbum gebruikt de iso standaard conventie. Vergelijk de waarden voor een in TopoAlbum bestaande
datum met die uit uw bron. Een andere manier om een nieuwe te 'testen' is om een waypoint te maken op een
kaart met een andere datum die overlap vertoond met de kaart die de nieuwe datum gebruikt. De ultieme test
is natuurlijk door ter plekke een waypoint te meten met de GPS.

7.3 Kaart Projecties
De volgende stap in het maken van de kaart is de projectie van het oppervlak van de ellipsoïde naar het platte
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vlak van de kaart. De kunst is om de onvermijdelijke vervormingen, zoals afwijkingen van richting,
oppervlakte en afstand, zo klein mogelijk te maken. Omdat richting hierbij het belangrijkste is, zijn de
projecties veelal conform of hoekgetrouw. Er bestaan verschillende soorten hoekgetrouwe projecties. De
meest bekende zijn Mercator, Transversale Mercator en Lambert met een of twee standaard parallellen.
In TopoAlbum zijn deze en enkele andere veel gebruikte projectie methoden beschikbaar. Om een van deze
projectie methoden voor een gebied of kaart toe te passen moeten nog een aantal parameters worden
gespecificeerd; zo moet altijd de ellipsoïde worden gegeven en de positie van de oorsprong (zowel op de
ellipsoïde als op de kaart). De kaart specifieke projecties, de projectie methode samen met de benodigde
parameters, hebben in TopoAlbum een naam. Bij het invoeren van een kaartdeel wordt deze projectie naam
gevraagd. Alle goede topografische kaarten vermelden de benodigde gegevens in de legenda. Met deze
informatie kan TopoAlbum de coördinaten op de gescande kaart nauwkeurig omrekenen van en naar
ellipsoïde coördinaten.

7.3.1 Een nieuwe projectie maken
Als een projectie niet in TopoAlbum bekend is dan kan deze (vaak) worden gemaakt. Kies het menu "Kaarten
− Nieuwe projectie" en het eerste paneel van de projectie wizzard verschijnt.

Hier vult u de projectie naam, de ellipsoïde en de gebruikte projectie methode in. Het volgende paneel, door
'Next' te kiezen, bevat projectie type afhankelijke parameter informatie.
Bijna alle projecties verschuiven de oorsprong van het kaart coördinaten stelsel; dit is de zogenaamde valse
oorsprong (engels: False Easting en False Northing).
Ook wordt vaak een schaal factor gebruikt. Deze is vaak vermeld in de kaart legenda. Andere parameters zijn
per projectie methode verschillend en worden hieronder bij de verschillende projecties in het kort verklaard.
Meer informatie over de projecties die door de verschillende Europese landen in gebruik zijn kan gevonden
worden op de sites van de verschillende geodetische diensten of overkoepelende organisaties.
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7.3.2 De Mercator projectie
De (normale) Mercator projectie beeldt de ellipsoïde af op een als verticale
cilinder opgerolde kaart. De vervormingen zijn alleen klein in de buurt van
de evenaar (waar de cilinder de ellipsoïde raakt). Deze projectie wordt
bijna uitsluitend gebruikt voor wereldkaarten.
Nieuwe Mercator projecties kunnen worden gemaakt door de volgende
parameters te specificeren in het "Mercator Projectie" dialoog. Alleen de
ellipsoïde en de valse coördinaten behoeven te worden gespecificeerd.

7.3.3 De transverse Mercator projectie
Deze projectie is veelvuldig in gebruik en kent verschillende namen,
zoals Universele Transversale Mercator (UTM) en Gauss−Krüger
(GK). De als cilinder opgerolde kaart ligt nu horizontaal in plaats van
verticaal. Op de 'smalle' strook of zone rond de lijn waar de kaart de
ellipsoïde raakt (de centrale meridiaan) is de vervorming minimaal.

UTM gebruikt zestig zones van elk 6 lengtegraden om de hele aarde te projecteren. Nederland ligt dan in twee
zones: 30 en 31. België ligt bijna geheel in zone 31.
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Het Duitse GK systeem kent zones met een afmeting van elk 3 lengtegraden. Kaarten van Duitsland kennen
dan ook 5 zones.
Behalve het mondiale UTM en het Duitse GK systeem wordt de Transversale Mercator projectie ook gebruikt
in bijvoorbeeld Engeland en Luxemburg.
Nieuwe Transversale Mercator projecties kunnen worden gemaakt door de volgende parameters te
specificeren in het "Transversale Mercator Projectie" dialoog.

Lengte [rad]:
Lengtegraad van de oorsprong in rad.
Breedte [rad]:
Breedtegraad van de oorsprong in rad.
Oost:
Valse oorsprong horizontale coördinaat in meter.
Noord:
Valse oorsprong verticale coördinaat in meter.
Schaal factor:
als delen per miljoen.

7.3.4 De Scheve Mercator projectie
Bij de Scheve Mercator projectie staat de kaart cilinder onder een hoek. Deze projectie methode wordt
bijvoorbeeld gebruikt in Zwitserland. Deze projectie is in TopoAlbum uitsluitend voor Zwitserland
beschikbaar en behoeft geen verdere parameter waarden. Ook kunnen geen nieuwe scheve Mercator projecties
worden toegevoegd.

7.3.5 De Lambert projectie
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De Lambert projectie beeldt de ellipsoïde af op een als kegel
opgerolde kaart (zie links). In de zone rond de parallel waar de kegel
de ellipsoïde raakt is de vervorming weer minimaal. Deze projectie is
o.a. in gebruik in België en Frankrijk. Voor Frankrijk zijn dan
verschillende zones in gebruik.

Een variant van de Lambert projectie gebruikt een kegel die de
ellipsoïde op twee plaatsen snijdt (zie rechts). De uitwerking van deze
twee projecties is echter hetzelfde als de juiste (schaal) parameter
waarden gebruikt worden.

Nieuwe Lambert projecties kunnen worden gemaakt door de volgende parameters te specificeren in het
"Lambert Conische Projectie 2 Standaard Parallellen" dialoog.

De centrale meridiaan:
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lengtegraad van de oorsprong in rad.
Oorsprongsbreedte:
breedtegraad van de oorsprong in rad.
Oost:
Valse oorsprong horizontale coördinaat in meter.
Noord:
Valse oorsprong verticale coördinaat in meter.
Schaal factor:
als delen per miljoen.
En dan:
1ste snijdende parallel:
breedtegraad van de eerste (snijdende) parallel in rad.
2ste snijdende parallel:
breedtegraad van de tweede (snijdende) parallel in rad.
of
Rakende parallel:
breedtegraad van de parallel in rad.
Schaal factor:
als delen per miljoen.

7.3.6 De dubbelprojectie van Schreiber
In Nederland wordt een stereografische kaart projectie volgens de

dubbelprojectie methode van Schreiber gebruikt. Een punt op de ellipsoïde wordt eerst op een bol
geprojecteerd en vervolgens op een plat vlak dat de bol doorsnijdt. Deze projectie is in TopoAlbum uitsluitend
voor Nederland beschikbaar (bekend onder de naam Rijks Driehoek: RD) en behoeft geen verdere parameter
waarden. Er kunnen geen nieuwe dubbelprojecties worden gemaakt in TopoAlbum.

7.4 Kaarten
Een TopoAlbum kaart is een verzameling gescande kaart afbeeldingen (kaart delen) met een
gemeenschappelijke geodetische datum en projectie voor een begrensd gebied. Verschillende kaarten bestaan
al in TopoAlbum, zoals kaarten voor Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en
voor de wereld. Elke kaart heeft een unieke naam en een eigen folder waarin de kaart gegevens (zoals de
kaartdelen) worden opgeslagen. Om een kaart te scannen buiten een van de genoemde gebieden kunt u een
nieuwe kaart maken.
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7.4.1 Een nieuwe kaart maken
Om een nieuwe kaart te maken kiest u het menu "Kaarten − Nieuwe kaart...". Het volgende dialoog verschijnt.

Geef de kaart een (nog niet gebruikte) naam, specificeer de gewenste geodetische kaart datum en projectie.
Niet alle kaarten hebben hetzelfde schaal bereik; een schaal 1:250000000 is voor een klein gebied als
Nederland niet nuttig. Door de juiste minimum en maximale schalen goed te kiezen wordt het gebruik van de
kaart vergemakkelijkt. De coördinaat grenzen bepalen het gebied dat de kaart beslaat. De opgegeven projectie
moet natuurlijk in staat zijn dit gebied te projecteren.
Gebieden waarvoor geen kaartdelen zijn ingevoerd worden met een
achtergrond kleur weergegeven. Om deze kleur in te voeren selecteert u
de getoonde kleur. Dan verschijnt het kleuren selectie dialoog.

Als achtergrond kleur kiest u het beste de op de kaart meest veel voorkomende kleur . Voor de wereld satelliet
kaart is dat bijvoorbeeld blauw voor de verschillende oceanen.
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De tijdzone die u instelt wordt gebruikt bij het invoeren van afbeeldingen om de juiste opnametijd te bepalen
in het land op de kaart.
Vervolgens kunnen kaartdelen of satelliet foto's worden toegevoerd. De verschillende stappen waaruit dit
proces bestaat wordt begeleid door een wizzard.
Zolang er nog geen kaartdelen zijn ingevoerd voor een kaart, dan kunnen de kaart parameters nog gewijzigd
worden, of de kaart kan in zijn geheel dan nog verwijderd worden (knop 'Wissen').
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8 Hoogte
In TopoAlbum versie 1.5 kunnen nu (gratis op het web te verkrijgen) hoogtekaarten geïnstalleerd worden.
Hiermee is het mogelijk hoogtes weer te geven van een willekeurig punt op de kaart. De hoogte op de cursor
locatie wordt nu in de statusbalk vermeld. In het 'Waypoint eigenschappen' dialoog worden zowel de gemeten
hoogte en de kaart hoogte gegeven. In het 'Route eigenschappen' dialoog wordt een route hoogte profiel
getekend en in het 'Track eigenschappen' dialoog worden de track en kaart hoogte tegen afstand en tijd
getekend).
Door de hoogte van het landschap te combineren met gescande kaarten wordt een drie dimensionaal panorama
verkregen. Vragen zoals 'hoeveel meter klimmen is dat dan' en 'welke toppen kunnen we van daar uit zien'
kunnen nu beantwoord worden. Maar omdat er op het web soms verwarring bestaat over welke hoogte de gps
weergeeft, eerst hierover een kort intermezzo.

8.1 GPS hoogte
8.1.1 Gps hoogte
Een gps geeft zowel een lengte/breedte positie alsook een hoogte boven het gemiddeld zeeniveau. Deze hoogte
boven het gemiddeld zeeniveau wordt verkregen door de uit de satelliet posities verkregen hoogte boven het
ellipsoïde oppervlak te corrigeren met behulp van een geoïde model. Zo'n geoïde model (een formule of tabel
in de gps) geeft het gemiddelde zeeniveau boven het ellipsoïde oppervlak voor een gegeven positie. Hierdoor
wordt de van de gps gelezen hoogte onafhankelijk van de ingestelde geodetische datum! Dit kunt u zelf
eenvoudig controleren.
De door een gps bepaalde hoogte is ongeveer twee keer zo onnauwkeurig als de lengte/breedte positie. Om
toch hoogte verschillen nauwkeurig te kunnen meten zijn sommige gps toestellen uitgerust met een barometer.
Het verband tussen hoogte en luchtdruk wordt benaderend gegeven door de volgende formule; benaderend
want de temperatuur, luchtvochtigheid en temperatuurdaling met de hoogte zijn op gemiddelde/standaard
waarden gezet.
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Bij het ijken van de hoogtemeter wordt uit de door u gegeven hoogte de druk p0 op zeeniveau bepaald.
Vervolgens kan de druk direct worden omgezet in een hoogte. Met deze methode kunnen hoogte verschillen
van ongeveer 1 meter goed worden bepaald.
Het gaat allemaal goed zolang de weersomstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur en temperatuurdaling
met de hoogte) niet te veel veranderd. Is dat wel het geval, dan moet de altimeter/barometer opnieuw
gekalibreerd worden.
Het na verloop van tijd opnieuw kalibreren van de hoogtemeter kan de gps ook automatisch doen. De uit
satellietwaarnemingen bepaalde hoogte, gemiddeld over een langere periode, wordt dan gebruikt om de
barometer te ijken. Typerend gebeurt dit in de eerste 5 minuten nadat u de gps heeft aangezet: u ziet dan de
hoogte snel verlopen (tenminste als u niet beweegt).
Als de gps van een barometer/altimeter is voorzien dan is de hoogte die in de tracks wordt opgenomen de door
de barometer bepaalde waarde.

8.1.2 Hoogte kaarten
TopoAlbum kan gescande kaarten en satelliet foto's combineren met hoogtekaarten. De hoogte kaarten die
TopoAlbum hiervoor gebruikt zijn gemaakt door gebruik te maken van gratis op het web te verkrijgen DEM
(Digital Elevation Model) data te combineren met zeediepte data. De hoogtes in TopoAlbum zijn dus hoogtes
boven of onder het gemiddeld zeeniveau.
Met de huidige gratis gegevens kennen we een hoogte om de drie boogseconden; dat is in Zwitserland
ongeveer een hoogtemeting elke km noordwaarts en elke halve km oostwaarts. Voor wandelaars laat een
dergelijke resolutie nog veel te wensen over. Bij het plannen van een wandeling van 15 km hebben we slechts
ongeveer 20 hoogtepunten ter beschikking en dat geeft al gauw leiden tot hoogte fouten van enkele honderden
meters. Het is echter veel beter dan helemaal geen hoogte informatie!
De hoogtes (wanneer de hoogte kaarten geïnstalleerd zijn) ziet u op verschillende plaatsen terug. In de
statusbalk bijvoorbeeld, waar de hoogte op de plaats van de cursor wordt weergegeven. Verder in de
eigenschappen dialogen van routes en tracks waar behalve de route/track hoogte ook de kaart hoogte wordt
getoond. Verder wordt van de hoogte kaarten gebruik gemaakt bij het maken van een 3D panorama.
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8.1.3 Installatie hoogte kaarten
De hoogte gegevens kunt u van het web downloaden. Hieronder vindt u een overzicht van de benodigde
bestanden en de websites waar u die kunt downloaden. Als u in het bezit bent van de TopoAlbum v1.5 dvd
dan kunt u daar de bestanden vinden.
Twee minuten resolutie (4 km) gecombineerde diepte/hoogte gegevens staan in het bestand:
ETOPO2.dos.bin (Rechtermuisknop, Bestand opslaan als... onder de zelfde naam)
111 Mbyte, van site: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/relief/ETOPO2/ETOPO2.dos.bin. Dit bestand is
altijd nodig voor het maken van een hoogte model.
Dertig boogseconden resolutie (1 km) DEM bestanden zijn er voor verschillende gebieden. Kies 1 of
meerdere van de 16 beschikbare 'tegels' uit op de website (of dvd):
a11g.gz, b10g.gz, c10g.gz ... p10g.gz (Volg instructies op deze site)
16 bestanden, ongeveer 20 Mbyte per stuk, en 306 Mbyte totaal van site
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/glstiles.html
Alle benodigde/gewenste bestanden (maar in elk geval 'ETOPO2.dos.bin') plaatst u na decomprimatie (b.v.
met winzip) in een folder (bijvoorbeeld met de naam 'dem') op de harde schijf. Vervolgens start u TopoAlbum
en sluit het document venster. Kies vervolgens het menu 'Bestand−Invoeren hoogte model' en selecteer de
floder 'dem' in het opgekomen 'Folder selectie' dialoog. Na bevestiging van het dialoog met 'OK' worden de
verschillende hoogte kaarten geïnstalleerd. Dit kan, afhankelijk van uw systeem, enkele uren duren.
Hierbij wordt ongeveer 1Gbyte aan hoogte gegevens op uw harde schijf gemaakt, in 'ht5' bestanden in de
folder '...\maps\Elevation'. De folder 'dem' en de inhoud daarvan kan nu weer verwijderd worden.
Onderbreek de installatie niet; dat kan leiden tot niet bruikbare hoogte kaarten in de folder '...\maps\Elevation';
dus bij de rest van uw kaartgegevens. Mocht de installatie om de een of andere reden mislukken (niet
voldoende diskruimte, quota etc., ook al wordt dat normaal gesproken gecontroleerd) dan kunt u deze folder
leeg maken of verwijderen.
Na de installatie kunt u een nieuw document openen en ziet u in de status balk de hoogte (diepte) van de
cursor positie staan.

8.1.4 Het 3D panorama
Een 3D panorama combineert de gescande kaarten met de hoogtekaarten en geeft een mooi overzicht van het
(gescande) landschap. De eerder genoemde hoogte fouten zijn hiet minder storend; een enkele keer licht een
meertje iets tegen een bergwand maar verder geeft het de kaart een geheel nieuwe dimensie.
Met behulp van het toetsenbord kunt u vrijelijk door een 3D panorama bewegen. U kunt omhoog/omlaag,
vooruit en achteruit, naar links en naar rechts en u kunt de 'camera' omhoog, omlaag, links en rechts draaien.
In het panorama worden ook waypoints, routes en tracks getoond (voorlopig nog geen foto's). Deze worden
even boven het oppervlak van de kaart getekend. De 'echte' hoogte wordt hier niet gebruikt omdat hoog in de
lucht zwevende tracks, of nog erger in de grond verdwijnende tracks, geen gezicht zijn.
Door een waypoint te selecteren wordt de camera naar die positie verplaatst. Door een route of track te
selecteren wordt die route of track bewandeld (maar dan wel veel sneller). Zo onderneemt u een virtuele reis
langs de geplande route of langs de opgenomen track. Tijdens een dergelijke virtuele reis kunnen foto's en
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filmpjes worden opgenomen.

8.1.5 Overzicht 3D panorama commando's
Een 3D panorama verschijnt door het menu "View − 3D panorama" te kiezen. De mooiste resultaten worden
verkregen op schaal 50000 of 25000. Om het oppervlak groot genoeg te maken voor mooie vergezichten
vergroot u het kaartoppervlak in het 'Kaart eigenschappen' dialoog (kies bijvoorbeeld 2 x 2 pagina's).
Positioneer een te bewandelen track in het midden van de kaart met behulp van het centreer gereedschap.
8.1.5.1 Bewegen door het landschap
Aan het begin bekijkt u het landschap vanuit de hoogte aan de zuidkant van de kaart. Om te bewegen gebruikt
u de volgende toetsen:
PageUp
Ga omhoog
PageDown
Ga omlaag
Pijltje omhoog
Ga vooruit
Pijltje omlaag
Ga achteruit
Pijltje links
Draai naar links
Pijltje rechts
Draai naar rechts
Shift + Pijltje omhoog
Draai de camera omhoog
Shift + Pijltje omlaag
Draai de camera omlaag
Shift + Pijltje links
Beweeg naar links
Shift + Pijltje rechts
Beweeg naar rechts
Zolang bewegingstoetsen ingedrukt gehouden worden wordt de beweging versneld. Wanneer alle toetsen
worden losgelaten, dan stopt de beweging.
Een ingestelde camera beweging kan worden voortgezet met de spatiebalk. Ook als vervolgens alle toetsen
worden losgelaten, dan blijft de camera op dezelfde manier bewegen. Door de 'End' toets wordt de beweging
gestopt.
Spatiebalk
Beweging voortzetten maar niet versnellen
End
Stop beweging
8.1.5.2 Foto's en filmpjes maken
Print
neem een foto (dialoog verschijnt om het bestand te benoemen)
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Shift + Print
start een filmpje (verschillende dialogen om het bestand en een geldige compressie methode te
benoemen. Probeer verschillende om de beste voor uw doeleinden te bepalen. Ze zijn vaak heel
verschillend van kwaliteit).
Ctrl + Print
stopt de filmopname
8.1.5.3 Waypoints, routes en tracks selecteren
Door een waypoint te selecteren, wordt de camera op die positie geplaatst. Door een route of een track te
selecteren wordt die route of track door de camera gevolgd.
8.1.5.4 Terug naar af
Tenslotte de totale reset: de Home toets en de Shift Home toets.
Home
Stopt beweging en ook het volgen van een track of route
Shift + Home
Stopt beweging, en het volgen van een track of route, en zet de camera terug in de begin positie.
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9 TopoAlbum Infobase
De verzamelde informatie van afbeeldingen en foto's worden behalve in het TopoAlbum document ook
opgeslagen in een bestand die we de Infobase zullen noemen. Het Infobase bestand dient om informatie, zoals
de plaats en tijd van fotoopnames, in alle TopoAlbum documenten beschikbaar te maken, ook als b.v. de
tracks waaruit de positie is afgeleid niet aanwezig is.
De infobase wordt up−to−date gebracht bij het bewaren van een document. Bij het beëindigen wordt het
infobase bestand naar de harde schijf geschreven. De informatie in de infobase wordt geïndexeerd met de
bestandsnaam. Door een afbeeldingsbestand te hernoemen kan de infobase informatie van zo'n bestand niet
meer gevonden worden. Met de in dit hoofdstuk beschreven dialogen kunt u de infobase bewerken,
verouderde informatie verwijderen en nieuwe informatie toevoegen.
De belangrijkste toepassing van de Infobase dialogen is echter de mogelijkheid om de informatie uit de
Infobase te gebruiken om de Exif informatie van een jpg bestand uit te breiden en te veranderen. Behalve
plaats en (volledige) tijd informatie is het ook mogelijk een artiesten naam, fotografische en uitgevers
auteursrechten en een afbeeldingsbeschrijving in de Exif informatie op te nemen.
Ook bevat de Infobase een classificatie van de afbeeldingen, net als de mappen of trefwoorden in TopoAlbum.
De mappen van de Infobase kunnen in een document geïmporteerd worden. De classificaties die dan in het
document worden gemaakt worden dan automatisch in de Infobase overgenomen. Met het dialoog beschreven
in 'Mappen' kunnen classificaties ook weer uit de Infobase worden verwijderd.

9.1 Bewerkingen op/met de Infobase
Met de menu keuze Infobase−Bewerkingen verschijnt het volgende Infobase bewerkingen dialoog.

De meeste bewerkingen in dit dialoog hebben betrekking op de Exif informatie in de jpg bestanden en/of de
afbeeldingen zelf. De bovenste lijst bevat de namen en bestandstijden van alle afbeeldingsbestanden in het
document (of alle afbeeldingsbestanden in de Infobase als geen document geopend was toen u het menu
Infobase−bewerken koos). In deze lijst kunt u een afbeelding selecteren en een verzameling van afbeeldingen
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markeren. De geselecteerde afbeelding wordt links in het dialoog getoond.
Er kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd. De bewerking wordt toegepast of op de
geselecteerde afbeelding of op alle gemarkeerde afbeeldingen. Met de knoppen Markeer alles en Markeer
niets kunt u alles of niets markeren. Meer gespecialiseerde selecties kunnen worden gemarkeerd via de
Markeren via dialoog knop.
Het uitvoeren van een bewerking start door de knoppen Annoteer gemarkeerden, Annoteer geselecteerde,
Verwijder gemarkeerden en Verwijder geselecteerde rechts boven in het dialoog. De Verwijder ... knoppen
verwijderen de afbeeldingsinformatie uit de Infobase van TopoAlbum; het bestand zelf blijft gewoon bestaan.
Met de knop sluiten rechts onder kunt u het dialoog sluiten en terugkeren naar het programma.
Welke Annotatie bewerkingen worden uitgevoerd (met de knoppen Annoteer geselecteerde of Annoteer
gemarkeerden) is bepaald door de inhoud onder de verschillende tabbladen. Hier vult u de meest gewenste
instellingen in, en bergt die dan op met de knop Instellingen bewaren. Als u annotaties wilt toepassen, dan
markeert u de gewenste afbeeldingen, verandert eventueel de instellingen onder de tabbladen, en start de
annotatie. Daarna kunt u de laatste tabbladen wijzigingen weer herzetten met de knop Standaard Instellingen.
Bij de tab Exif inhoud, vind u de complete Exif inhoud van de geselecteerde afbeelding. Met de tabbladen
Auteursrecht , Beschrijving, Plaats en tijd kunt u de inhoud van deze Exif informatie aanpassen. Met het
tabblad Annotaties bepaalt u of en welke tekst er op de afbeelding zelf wordt geplaatst. Tenslotte met het
tabblad Afbeeldingen kiest u welke soort afbeeldingen er gemaakt gaan worden (andere afmetingen, backup
enz.).

9.1.1 Exif informatie in het jpg bestand bewerken
Exif informatie wordt door uw camera in het jpg bestand geschreven. Het bevat een schat aan informatie over
de instellingen van uw camera tijdens de opname: het soort camera, het merk, de belichtingsinstellingen,
sluitertijden, de opnametijd enz. Met de tab 'Exif inhoud' kunt u al deze instellingen bekijken (uitgezonderd de
instellingen van de zogenaamde 'thumbnail').
Behalve de camera instellingen is er ook ruimte in het Exif segment voor de Artiest, de auteursrechten van de
fotograaf en de uitgever, een beschrijving van de foto, de (locale) tijd van de opname, de universele (utc/gmt)
tijd, en de locatie van de fotoopname.
Met de keuze 'Auteursrecht' krijgt u in het dialoog te zien welke informatie in het Exif segment staat en wordt
de gelegenheid geboden wat u er voor in de plaats wilt hebben. Als u de Exif informatie wilt vervangen door
uw informatie dan markeert u het onderdeel rechts naast het item. Wilt u de Exif informatie ongewijzigd laten
dan markeert u uw informatie niet.
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Op dezelfde manier kunt u een beschrijving van de foto specificeren en markeren. Ook hier geld dat niet
gemarkeerde informatie niet in de Exif gewijzigd wordt.

De tijd en plaats informatie uit de Infobase kan in de Exif worden opgenomen. De tijdinformatie in
TopoAlbum is meestal completer dan die in de Exif van een gewone camera. De plaats informatie wordt
alleen door heel speciale camera's, voorzien van een gps verbinding, in het Exif bestand geschreven.
TopoAlbum kan dat hier voor u ook doen. Markeer weer de elementen die u (uit de Infobase) in de Exif
geplaatst wilt zien.
De keuze 'Bestandtijd' bepaald of de creatie en modificatie tijd van het bestand op de tijd zoals die in de
Infobase bekend is wordt gezet. De absolute (UTM/GMT) opnametijd wordt door Windows getoond in de
locale kalender vorm.
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Onder de 'Annotaties' tab geeft u aan welke annotaties in de afbeelding zelf moeten worden opgenomen. U
kunt hier opgeven of u de tijd en/of de plaats (in graden, minuten en seconden voor de WGS84 datum), hoogte
en of tijd specificatie op de afbeelding wilt plaatsen. U ziet een voorbeeld voor de geselecteerde afbeelding
links onder in het dialoog.

Met de tab Afbeeldingen bepaald u tenslotte welke afbeeldingen er gemaakt of aangepast gaan worden. De
miniafbeeldingen bevatten geen annotaties op het plaatje, maar zijn bedoeld om de Exif informatie te
bewaren. Die kan dan later weer in een afbeelding geplaatst worden als die na bewerkingen met een
fotobewerkingsprogramma verloren zijn gegaan.
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De gemaakte afbeeldingen worden geplaatst in een folder ''ann" in de zelfde folder waar zich ook de originele
afbeeldingen bevonden.
Het resultaat van de annotatie ziet er dan als volgt uit:

9.1.2 Afbeeldingsbestanden markeren
Bestanden in de Infobase kunnen gemarkeerd worden aan de hand van een de volgende criteria.
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1. het bestand niet (meer) bestaat
De oorzaak van dat een bestand niet meer bestaat is eenvoudig dat u (of iemand anders) het bestand
heeft verwijderd, van naam veranderd of verplaatst.
2. de Exif informatie in het bestand komt ...
Dit zijn bestanden waarin de Exif informatie niet overeenkomt (binnen redelijke toleranties) met de
informatie in de Infobase, of als de Informatie in de Infobase completer is dan die in het Exif bestand.
Die komen in aanmerking voor een update van bijvoorbeeld tijd en plaats.
3. het bestand geen locatie informatie...
Dit zijn bestanden zonder plaats informatie. Als TopoAlbum die informatie wel heeft, kunt u die in de
Exif plaatsen.
4. de bestandsnaam past bij het volgende templaat
Markeert alle bestanden waarvan het opgegeven 'templaat' past bij de naam van het bestand. Het
templaat bevat gewone letters en cijfers die direct overeen moeten komen met de bestandsnaam. Het
templaat kan ook de tekens '*', '+' of een '.' bevatten, die een speciale betekenis hebben. Bij een '*'
passen nul, een of meerdere tekens uit de bestandsnaam, bij een '+' een of meerdere en bij een '.' een
enkel teken.
Zo markeert u bijvoorbeeld alle bestanden in de map 'C:\pictures' door de naam templaat
'C:\pictures\*' op te geven, en alle bestanden met ergens 'pentax' in de naam door het templaat
'*pentax*'.

9.2 Mappen en trefwoorden in de Infobase
Mappen in de Infobase.
Hier komt nog tekst over het gebruik van de Infobase mappen, de dialogen enz.
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