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Inleiding
1

Inleiding
MyCumulus is een oplossing voor inwinning van o.a. geometrische gegevens
met Android smartphones en tablets. De gegevens worden bewaard in "de
cloud".
Pythagoras is een CAD-GIS oplossing voor landmeters, aannemers, gemeenten
en nutsbedrijven.
Deze handleiding beschrijft de MyCumulus-Pythagoras VBA macro die toelaat
gegevens uit te wisselen tussen MyCumulus en Pythagoras.
De standaard functies (gratis):
1. Syncronisatie: syncroniseert de gegevens tussen de Pythagoras tekening en
MyCumulus project.
2. Exporteer uitzetlijst
3. Track en trace
De optionele functies (betalend):
1. Kabels en leidingen: leest alle formulieren/data van een MyCumulus project
en zet deze gegevens in de formulier om naar Pythagoras punten en
polylijnen.
2. Proefsleuven: leest alle formulieren/data van een MyCumulus project en
maakt hiervan een tekening met de proefsleuven.
3. Riolering: importeer rioleringsgegevens, namelijk putten, in- en uitgaande
buizen, en zet deze om in een rioleringsnetwerk
4. Gestuurde boring: omzetten van een meting van een gestuurde horizontale
boring naar tekening en dwarsprofiel
5. Boogzinkeren: omzetten van een meting van een boogzinker naar tekening
en dwarsprofiel.
De optionele functies zijn gekoppeld aan een Pythagoras licentie. Bij aankoop
van deze functies wordt de Pythagoras licentie geactiveerd.
De details van elk van deze functies worden verder in dit document beschreven.
We veronderstellen dat je vertrouwd bent met de basis functionaliteiten van
Pythagoras en met MyCumulus.
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De MyCumulus-Pythagoras macro
Zoals in de inleiding vermeld, laat de Mycumulus-Pythagoras VBA macro toe
gegevens uit te wisselen tussen MyCumulus en Pythagoras.
Het komt neer op importeren van MyCumulus gegevens in Pythagoras en van
het exporteren van gegevens uit Pythagoras naar MyCumulus.
Verder in dit hoofdstuk beschrijven we:
· de installatie
· het gebruik van elke functie

2.1

De MyCumulus-Pythagoras VBA macro installeren
Open het Pythagoras document MyCumulus V 5.0.pyt.
Via de menu Instellingen, Macrobibliotheek beheer, kan je de document macro
MyCumulus kopiëren naar de systeembibliotheek.
Je kan deze macro "actief" zetten, zodat hij automatisch geladen wordt bij het
starten van Pythagoras.

2.2

Beschrijving macro's
De macro bevat, indien alle opties geactiveerd, de volgende functies:

Alle macro's werken op een nieuwe of een bestaande tekening.

Pythagoras-MyCumulus VBA macro

© 2022 ADW Software bvba

9

De MyCumulus-Pythagoras macro
Voor de meeste macro's moet de tekening een coördinaat referentiesysteem
hebben. Voor RD (NL), Lambert 72 (B) en Lambert 2008 (B), wordt ook de
hoogteaanpassing gedaan van elipsoidale hoogte naar respectievelijk NAP (NL)
en TAW (B).
Inloggegevens voor MyCumulus worden automatisch gevraagd indien nog niet
ingelogd. Deze gegevens blijven bewaard. De macro opnieuw opstarten zal
automatisch inloggen.
Indien je gegevens van een andere MyCumulus gebruiker moet uitwissellen,
dien je eerst uit te loggen.
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Syncroniseer MyCumulus project - Pythagoras tekening
Een MyCumulus project kan meerdere formulieren bevatten. De formulieren
kunnen punten, polylijnen, polygonen bevatten of geen geometrie hebben.
Wanneer de macro voor een bepaalde tekening de allereerste keer uitgevoerd
wordt, komt syncronisatie neer op het importeren van alle punten, polylijnen en
polygonen van alle formulieren. In Pythagoras worden tabellen aangemaakt die
dezelfde velden hebben als het formulier. Er zijn wel beperkingen: Fieldsets in
MyCumulus zijn toegestaan, maar enkel tot 1 niveau diep. Ook moeten de
namen van alle velden uniek zijn. Syncronisatie van een formulier met een reeks
van Fieldsets (Fieldset Array) kan niet. De tabellen in Pythagoras hebben immers
een vaste structuur, dit in tegenstelling met de structuur van de gegevens in
MyCumulus die een zeer grote flexibiliteit toelaat.
De macro kan gebruikt worden voor de volgende situaties:
1. Eenmalig importeren van de gegevens van een project
2. Het syncroniseren van een tekening met het MyCumulus project waarvan
eerst de gegevens geïmporteerd zijn.
3. Het exporteren van gegevens in een tekening naar MyCumulus.

3.1

Importeren
De tekening waarin je importeerd mag een lege tekening zijn, of een bestaande
tekening. Er zijn maar twee voorwaarden:
1. de tekening moet een CRS hebben, en de gegevens in MyCumulus moeten
naar dit CRS kunnen getransformeerde worden.
2. de macro's importeer gegevens kabels en leidingen 16 en importeer
gegevens proefsleuven 20 mogen niet uitgevoerd geweest zijn op de
tekening.
Bij het importeren worden de gegevens van alle formulieren omgezet naar
punten, polylijnen en polygonen.
Indien er geen stuurgegevens bestand 56 geladen is, zal de stijl, kleur, layer en
andere kenmerken overeenkomen met de standaardinstellingen in Pythagoras.
Indien wel een stuurgegevens bestand geladen is, zullen deze kenmerken gezet
worden overeenkomstig de instellingen in het stuurgegevens bestand. Op deze
manier zullen, afhankelijk van formulier, veldnaam, veldinhoud, etc. de
eigenschappen in Pythagoras toegewezen worden.
In Pythagoras wordt per formulier een tabel aangemaakt met dezelfde namen
als in het MyCumulus formulier en de gegevens worden overgenomen. Dit laat
toe de mogelijkheden van Pythagoras die te maken hebben met databanken te
gebruiken. Voor foto's komt de link naar de foto in een veld in Pythagoras. Met
de private tool, die bij het laden van de Pythagoras - MyCumulus macro
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geactiveerd wordt, kunnen de gegevens, met foto's erbij in een HTML-venster
bekeken worden. Zie bekijk MyCumulus gegevens.

3.2

Syncroniseren
Een tekening, waarin MyCumulus gegevens geïmporteerd zijn, kan aangepast
worden. Aanpassingen van punten, lijnen of polygonen die niet gekoppeld zijn
aan een tabel, die aangemaakt is bij het importeren, hebben geen invloed op de
syncronisatie. Er worden immers niet automatisch formulieren aangemaakt in
MyCumulus. Het syncroniseren van een tekening met enkel dergelijke
aanpassingen geeft de melding:

De macro gaat na of er in Pythagoras en MyCumulus:
1. nieuwe objecten gemaakt zijn.
2. objecten veranderd zijn
3. objecten gewist zijn.
Na deze controle wordt een rapport gegeven:
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De syncronisatie is nog niet uitgevoerd en kan afgebroken worden.
Indien ok, worden de veranderingen gemaakt.
Indien een object zowel in MyCumulus als in Pythagoras veranderd is, dan wordt
de versie in MyCumulus genomen.

3.3

Exporteren
Indien bij het importeren een MyCumulus project één of meer formulieren heeft
die geen gegevens bevatten, dan worden in Pythagoras wel de tabellen
aangemaakt overeenkomstig de structuur van de formulieren.
Vervolgens kunnen nieuwe of bestaande punten gekoppeld worden met de
tabel.
Het uitvoeren van de macro Syncroniseer MyCumulus project - Pythagoras
tekening zal de objecten toevoegen in MyCumulus, wat geïnterpreteerd kan
worden als exporteren.
De funktie Exporteer uitzetlijst 50 , maakt een nieuw formulier aan in MyCumulus
en exporteert alle geselecteerde punten naar MyCumulus.

3.4

Samenvatting
De functie van de macro Syncroniseer MyCumulus project - Pythagoras tekening
kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zowel importeren als
exporteren zijn een vorm van syncronisatie.
We gebruiken de termen importeren en exporteren voor het eenmalige gebruik
van de macro op een Pythagoras tekening.
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Importeer Kabels en Leidingen (Optie)
Deze macro kan maar éénmaal uitgevoerd worden op een tekening.
Deze macro is gemaakt voor het importeren van kabels en leidingen die met
MyCumulus op een voorgeschreven manier opgemeten worden.
Het MyCumulus project moet minstens de volgende 2 formulieren bevatten:
1. Een formulier zonder geometrie met de gegevens van de leidingen. Het
aantal velden en de namen kunnen vrij gekozen worden. We noemen dit
formulier een dictionary.
2. Een formulier met punt-geometrie: dit formulier mag ook een willekeurig
aantal velden bevatten. Maar, ... van één tekstveld moet de naam
overeenkomen met de naam in het eerste formulier.
Er kunnen meerdere dictionaries gemaakt worden als er leidingen zijn met
andere soorten attributen. Er kunnen ook verschillende puntgeometrieën zijn.
De persoon die de opmeting doet, zal aan het begin in het eerste formulier (of
formulieren) de gegevens van alle leidingen ingeven. Vervolgens worden de
punten van de leidingen opgemeten.
De macro zal de op basis van de gegevens van de leidingen en van de punten
automatisch lijnen aanmaken in Pythagoras. De punten worden ook gecreëerd.
Om een juiste koppeling te kunnen maken tussen de punten en de leidingen
moet bepaalde informatie in het stuurbestand staan.
"dictionaries" : [
{
"if" : {
"form" : ["Punten"]
}, "then" : {
"dictionary" : ["Eigenschappen"],
"index" : ["Thema", "Eigenaar"],
"sequence" : "Volgnummer"
}
}
]

Deze gegevens in het stuurbestand geven aan dat er een formulier met de
naam "Punten" een een dictionary met de naam "Eigenschappen". Beide
formulieren moeten een veld met de naam "Thema" en een veld met de naam
"Eigenaar" hebben. Het veld "Volgnummer" moet bestaan in het formulier
"Punten".
De koppeling van de punten met de attributen van de overeenkomstige leiding
wordt in dit geval gedaan op basis van de waarden in twee velden, namelijk
"Thema" en "Eigenaar".
Bijvoorbeeld:
- Thema = "Datatransport"
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- Eigenaar = "Proximus"
Het resultaat van de import in Pythagoras:
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Importeer Proefsleuven (Optie)
5

Importeer Proefsleuven (Optie)
Deze macro kan maar éénmaal uitgevoerd worden op een tekening.
Deze macro is gemaakt voor het importeren van de omtrek van de proefsleuf en
de leidingen daarin.
Van een proefsleuf wordt de omtrek gemeten, een polygoon, en voor elke
leiding een polylijn die enkel begin- en eindpunt heeft.
De macro maakt een tekening met de polygonen en polylijnen. De attributen
zullen conform de instellingen zijn in het stuurbestand.
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Riolering (Optie)
6

Riolering (Optie)
Deze macro heeft als doel:
1. Rioleringsputten met al de daarbij horende gegevens zoals uitgaande- en
inkomende leidingen in Pythagoras te importeren,
2. Op basis van die gegevens het rioleringsnetwerk te controleren op
volledigheid en fouten,
3. Het rioleringsnetwerk te tekenen en annotaties van putten en leidingen toe te
voegen,
4. De gegevens van de putten en strengen te exporteren in CSV-formaat
Voor het opmeten van de putten en de bijhorende waterpassing moet de
structuur van het MyCumulus-formulier voldoen aan een reeks voorwaarden
zodat de macro de velden op correcte wijze kan lezen en verwerken.
MyCumulus voorziet Project Templates (zie de handleiding van MyCumulus),
voor het opmeten van rioleringen. Hierin staan 2 formulieren : Waterpassing en
Putten.
Voor het maken van een nieuw project volstaat het het gepast project template
als sjabloon te kiezen. Daarna kan je eventueel eigen velden toevoegen. De
macro zal de extra gegevens overnemen in de Pythagoras tekening maar zal
deze niet verwerken.
Voor het opmeten van rioleringen voor Aquafin en Pidpa dient u vertrouwd te
zijn met hun richtlijnen alvorens te starten met metingen.
met een beperkt aantal attributen

Eenheden
Afstanden, zoals dieptes, baakaflezingen, etc worden ingebracht in meter.
Afmetingen van buizen, dimensies van kamer en schacht zijn in mm.
Het formulier geeft voor elk veld de eenheid in de beschrijving.

6.1

Het opmeten van de putten
De MyCumulus Project Templates bevatten formulieren voor het opmeten voor
Aquafin, voor Pidpa en een algemeen formulier voor die opmetingen die geen
specifieke data voor de opdrachtgever vereisen.
Aanmaken van een project
1. De Pidpa, Aquafin en Kikker formulieren.
Deze formulieren bevatten alle velden, nodig om na import in Pythagoras,
automatisch de bestanden voor Pidpa, Aquafin of Kikker aan te maken.
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Riolering (Optie)
Beide formulieren bevatten tientallen velden. MyCumulus bevat public Project
Templates met deze formulieren.
2. Kies "New Project from Project Template"

3. Kies Public en selecteer het gewenste Project Template.

Het nieuwe project is dan beschikbaar voor gebruik in de MyCumulus App.
We raden af om eigen formulieren te ontwerpen. Immers de macro zoekt naar
velden met specifieke namen zoals die in de Public Project Templates
voorkomen. Als een veld nodig voor het uitvoeren van de macro niet voorkomt
in het formulier, of de spelling is verschillend, kunnen de gegevens niet verwerkt
worden.
U kan aanpassingen maken zoals standaard waarden invullen die voor het
project gelden. Sommige velden mogen zelfs weggelaten worden omdat ze niet
strikt genomen noodzakelijk zijn voor het aanmaken van het rioleringsnetwerk.
Houd er in dat geval rekening mee dat bij het aanmaken van CSV's voor Kikker,
Pidpa en Aquafin de in de macro voorafgedefiniëerde waarden zullen
geëxporteerd worden.
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Riolering (Optie)
4. Dieptes en hoogtes.
De formulieren laten toe een diepte op drie manieren in te geven:
- Door ingave van de baakaflezing bij waterpassing
- Door ingave van de diepte t.o.v. het deksel
- Door ingave van afstand bovenkant buis t.o.v. het deksel. (1)
De 3 manieren van meten, ook binnen dezelfde put mogen door elkaar gebruikt
worden. De MyCumulus rioleringsmacro, zal bij het importeren de hoogte
berekenen op basis van de beschikbare informatie.
Tenzij de diepte van de put ingegevens is, door waterpassing of diepte t.o.v. het
deksel, wordt de diepte berekend op basis van de BOK van de uitgaande buis
"X".
(1) de bovenkant buis kan gemeten worden met een Bosch PLR 50C
afstandsmeter door de MyCumulus app. De gemeten afstand komt dan
automatisch in het formulier.

6.2

Waterpassing
Het meten met waterpassing is niet verplicht. In het formulier Riolering kan ook
de hoogte van de put en de dieptes (BOB) t.o.v. maaiveld ingegeven worden.
Indien de putten met waterpassing gemeten worden, moet voor elke opstelling
van het nivelleerinstrument een record in het formulier Waterpassing
opgeslagen worden.

MyCumulus formulier Waterpassing
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In het formulier Waterpassing moet voor elke opstelling van het niveau (station)
de velden:
- Station
- Achter
- Voor
ingevuld worden.
Bij elke stationering worden o.a. het deksel, de in- en uitgaande buizen, ... van
de rioolputten die vanuit het stationpunt zichtbaar zijn opgemeten. In het
rioleringsformulier dient het station ingevuld te worden zodat bij de verwerking
van de baakaflezingen, de hoogtes kunnen berekend worden.
Voor meer details zie hoofdstuk Waterpassing.
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Riolering (Optie)
6.3

Importeren riolering
De Pythagoras - MyCumulus macro Riolering, Importeer MyCumulus Gegevens
leest de gegevens van de putten en de in- en uitgaande leidingen.
De geldigheid en consistentie wordt gecontroleerd. Onder andere:
1. Is er voor elke uitgaande leiding een inkomende leiding in de
overeenkomstige put
2. Is er overeenstemming wat betreft diameter, materiaal, etc.
3. Kan de BOK van de leidingen en de hoogte van deksel, etc. berekend worden?
Bij import wordt een rapport gemaakt met resultaten van de waterpassing en
alle fouten of mogelijke tegenstrijdigheden.
Het rapport dient goed nagekeken te worden alvorens verder te werken met het
resultaat.
Indien voldoende gegevens beschikbaar zijn wordt in Pythagoras een tekening
gemaakt met de putten en de leidingen.
De attributen van het MyCumulus formulier worden gecopiëerd naar drie
Pythagoras tabellen.
1. Putten
2. Rioleringsbuizen
3. Buizen aansluiting put

Het aanmaken van de putten.
Voor elke put in MyCumulus wordt een overeenkomstig punt in Pythagoras
gemaakt, of indien gekozen voor "Gegevens koppelen aan bestaand punt",
worden de bestaande punten gebruikt. Voor meer details zie verder.
De gegevens in MyCumulus worden overgedragen naar een Pythagoras tabel
Putten.
Voor elke in- en uitgaande leiding komt een punt in de Pythagoras tekening op
0.5 meter van het middelpunt van de put en in de richting van de leiding. Bij een
kopmuur is de afstand 0.1 meter.
Deze punten zijn trouwens de begin- of eindpunten van de leidingen.

Koppelen van MyCumulus put met punten in de tekening.
Indien de nauwkeurige coördinaten van de punten reeds gekend of reeds
opgemeten zijn, kunnen de putten in MyCumulus gekoppeld worden met de
punten in de Pythagoras tekening.
De koppeling kan gebeuren op basis van puntnummer of of basis van afstand.
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Bij koppeling aan bestaande punten wordt de stijl van de put en de layer niet
aangepast.
Koppeling op basis van puntnummer
Voor elke put in MyCumulus moet een punt in de Pythagoras tekening staan
waarvan de puntnummer gelijk is aan de waarde van het veld Put in
MyCumulus.
Indien voor een put geen overeenkomstig punt in Pythagoras gevonden wordt,
krijgt het punt de MyCumulus coördinaten. Het rapport maakt hiervan melding.
Koppeling op basis van afstand
Een MyCumulus put wordt gekoppeld aan het punt in de Pythagoras tekening
dat het dichts bij de MyCumulus coordinaten ligt. Indien geen punt op de
maximum ingegeven afstand krijgt het punt de in MyCumulus opgemeten
coordinaten.
Geen koppeling aan bestaande punten
De MyCumulus app gebruikt de nauwkeurige positie van een professionele GPSontvanger indien hiermee, o.a. via Bluetooth, verbinding gemaakt is.

Het aanmaken van de leidingen.
Op basis van de gegevens van de uit- en inkomende leidingen bij de putten,
worden de leidingen tussen de putten getekend. De hoogtes van de begin- en
eindpunten worden berekend op basis van waterpassing of ingegeven diepte.
Het beginpunt van de leiding is altijd opwaarts, het eindpunt afwaarts. De
standaard lijnstijl Riolering, Kopmuur bevat pijltjes die bijgevolg de richting
correct zullen aangeven.
De belangrijkste kenmerken van de leiding worden in de tabel Rioleringsbuizen
opgeslagen.
- Van
- Naar
- Materiaal
- Diameter
- Helling
Indien van een in- of uitgaande leiding enkel de richting gekend is, namelijk in
geval de leiding niet naar een andere put loopt maar b.v. een wachtbuis is,
wordt enkel de aanzet van de lijn getekend.
De leidingen tussen kopmuren, o.a. onder opritten, worden op dezelfde manier
weergegeven als leidingen tussen putten.
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De layer, lijnstijl en kleur zijn vast gecodeerd in de macro.

Annotaties
De putten, kopmuren en leidingen krijgen Pythagoras annotaties.
De annotatie voor een put bevat :
- Put Id
- Maaiveldhoogte
- De naam en hoogte van elke in- en uitgaande leiding.

De annotatie van leidingen bevat
- Lengte van de leiding
- Helling
- Diameter
- Materiaal
De leiding onder een kopmuur bevat geen helling.

Punt- en lijnstylen - layer
Object

Groep

Stijl

Layer

Put

Riolering

Put

Riolering Putten

Kopmuur

Riolering

Kopmuur

Riolering Kopmuren

Leiding

Riolering

Leiding

Riolering Leidingen

Het is evident dat je eigen lijnstijlen en symbolen kunt maken en zodus de
gewenste resultaten bekomen in Pythagoras.

6.4

Foto's downloaden
De foto's genomen met MyCumulus worden met functie Foto's downloaden in
de aangegeven folder gedownload en een CSV-bestand wordt gemaakt met
verwijzing naar de foto's.
Voor elke put is er een folder, die de bijhorende foto's bevat.
De CSV bevat drie kolommen:
- Put Id
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- Foto binnen
- Foto buiten

6.5

Exporteer putten en strengen als CSV
Dit is een basis exportfunctie o.a. voor de export naar het programma Kikker.
Putten.csv
Putnummer

X

Y

Z

Diepte

Naar

Materiaal

Z opwaarts

Z afwaarts

Strengen.csv
Van

6.6

Exporteer Aquafin CSV's
De bestanden Putten.csv en Strengen.csv worden aangemaakt.
Deze volgorde en waarden in deze CSV komen overeen met de voorschriften
van Aquafin en kunnen rechtstreeks gebruikt worden in GeoFiche excel
bestanden.

6.7

Exporteer Pidpa CSV's
De bestanden Putten.csv en Strengen.csv worden aangemaakt.
De CSV's bevatten ook de verwijzing naar de schetsen en foto's, die met de
macro "Maak Pidpa schetsen..." aangemaakt zijn.
Deze volgorde en waarden in deze CSV komen overeen met de voorschriften
van Pidpa en kunnen rechtstreeks gebruikt worden voor verdere verwerking met
de MS-Access software van Pidpa voor het aanmaken van de Hydrofiche
bestanden.

6.8

Maak Pidpa schetsen, ...
Voor het maken van de schetsen moet de tekening een planblad met de naam
"Schetsen" bevatten.
Dit planblad moet aan een aantal voorwaarden voldoen waaronder:
- Schaal 1/500
- Liggend
- Afmetingen: 106 x 83 mm.
- Een printgebied
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- Placeholders %Schets en %Put
Het Pythagoras prototype document Pidpa.ppd wordt samen met de macro
geleverd en bevat dit planblad.

Alvorens de macro op te roepen volstaat het de volledige tekening te kopiëren
naar een kopie van de Pidpa.ppd file en vanuit deze tekening de macro op te
roepen.
Deze macro maakt voor elke put een:
- Locatieschets
- Configuratieschets
- Foto put binnen.
De gegevens worden opgeslagen in 3 folders:
- L_Schets
- C_Schets
- foto
Alle aangemaakte schetsen zijn JPG-files waarvan de naam identiek is aan de
naam v.d. put.
Voorbeeld van configuratieschets:
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Importeer gestuurde boring (Optie)
7

Importeer gestuurde boring (Optie)
Bij een gestuurde boring wordt op het terrein het traject van de boorkop
opgemeten. Op intrede- en uittredepunt en op elke plaats van verandering
richting of hoogte, wordt de locatie opgemeten en de diepte van de boorkop
ingevoerd.
Het MyCumulus formulier voor het ingeven van deze gegevens moet een
welbepaalde structuur hebben, maar daarover verder meer.
Op basis van deze gegevens wordt, op basis van een Pythagoras prototype
document, een tekening gemaakt met (1) een ligginsplan, (2) een lengteprofiel
en (3) een coördinatenlijst.

7.1

MyCumulus formulier
Het formulier in MyCumulus moet van het type "punt geometrie" zijn en moet
minstens de volgende velden bevatten:
1. Volgnummer
2. Profiel : een reeks (fieldset array) met velden die de volgende naam hebben:
- Nummer : tekst
- Coordinaten : coordinatenveld
- Diepte : diepte van de boring
Het correct opmeten van het profiel is essentiëel voor het kunnen opmaken van
het liggingsplan en het lengteprofiel.
3. Buizen : een reeks (fieldset array) met velden die de volgende naam hebben:
- Diameter : geheel getal
- Materiaal : tekst
- Aantal : geheel getal
Optioneel:
- Geleverd : boolean
- Gelast : boolean
- Buistype : tekst
4. Datum
5, 6, 7. Straat, Postcode, Gemeente
Kan automatisch ingevuld worden bij meten van een punt in de buurt door
gebruik van Event Action = OnLocationChange->
Een geldig formulier ziet er als volgt uit:
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7.2

Pythagoras prototype document
Een Pythagoras prototype document dient voor deze macro als een template
voor het plaatsen van het ligginsplan, het lengteprofiel en de coördinatenlijst.
Download prototype document voor het importeren van een gestuurde boring.
Er kunnen meerdere prototype documenten aangemaakt worden. Meestal
verschillende papierformaten bijvoorbeeld A3, A2 en A1, zodat voor langere
boringen een aangepaste bladgrootte kan gekozen worden.
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Place holders
Place holders geven aan waar de velden van een MyCumulus record op de
tekening moeten geplaatst worden.
Lijst van place holders:
Liggingsplan
Een polygoon in pagina met als commentaar %LocationPlan.
Coördinatenlijst
Een punt in pagina met als commentaar %CoordinateList.
Dit punt is de linkerbovenhoek van de coördinatenlijst.
Lengteprofiel
Een symbool in pagina met als commentaar %XS. Dit punt is de
linkerbovenhoek van de tabel met samengestelde afstand, hoogtes, etc.
Het symbool, wordt in een prototypetekening samen met de macro geleverd.
Tekst place holders
Teksten in pagina die beginnen met % noemen we tekst place holders.
Naam place holder
%Opdrachtgever
%Uitvoeringsdatum
%Straat
%Postcode
%Gemeente

Naam veld in MyCumulus
Opdrachtgever
Datum
Straat
Postcode
Gemeente

De macro zoekt in het MyCumulus formulier op deze velden en zal de place
holders als ze in het prototype document voorkomen vervangen door de
waarde in MyCumulus.

7.3

Importeer gegevens
Selectie van het menu item "Importeer gegevens gestuurde boring" opent het
volgende venster:
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De prototype tekening moet verwijzen naar de .ppd file waarvan sprake
hiervoor.
Bij bevestiging opent de macro een kopie van de prototype tekening en maakt
hierin het liggingsplan, de coördinatenlijst, en het lengteprofiel.
De tekst place holders worden vervangen door de waarden in de MyCumulus
record.
Het lengteprofiel wordt aangemaakt op schaal 1/500.
Op de plaats van de place holder %Buizen, komt het overzicht van de gebruikte
buizen en hun kenmerken.
Resultaat na importeren en keuze achtergrondkaart
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De tekening kan met Pythagoras aangevuld worden. O.a. toevoegen van
annotaties (bv. afstanden), opmerkingen etc.
Achtergrond: elke tekening, beeld, WMS of WMTS service.
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8

Importeer boogzinker (Optie)
Bij een een boogzinker wordt het intrede- en uittredepunt opgemeten in een
polylijn.
Het MyCumulus formulier voor het ingeven van deze gegevens moet een
welbepaalde structuur hebben, maar daarover verder meer.
Op basis van deze gegevens wordt, op basis van een Pythagoras prototype
document, een tekening gemaakt met (1) een ligginsplan, (2) een lengteprofiel
en (3) een coördinatenlijst.

8.1

MyCumulus formulier
Het formulier in MyCumulus moet van het type "polylijn geometrie" zijn en
moet minstens de volgende velden bevatten:
1. Volgnummer
2. Straal
De straal v.d. buizen gebruikt bij de boring.
3. Buizen : een reeks (fieldset array) met velden die de volgende naam hebben:
- Diameter : geheel getal
- Materiaal : tekst
- Lengte : reëel getal
4. Datum
5, 6, 7. Straat, Postcode, Gemeente
Kan automatisch ingevuld worden bij meten van het intredepunt (eerste punt
v.d. polylijn) door gebruik van Event Action = OnLocationChange->
Een geldig formulier ziet er als volgt uit:
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8.2

Pythagoras prototype document
Een Pythagoras prototype document dient voor deze macro als een template
voor het plaatsen van het ligginsplan, het lengteprofiel en de coördinatenlijst.
Download prototype document voor het importeren van een gestuurde boring.
Er kunnen meerdere prototype documenten aangemaakt worden. Meestal
verschillende papierformaten bijvoorbeeld A3 en A2, zodat voor langere
boringen een aangepaste bladgrootte kan gekozen worden.
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Place holders
Place holders geven aan waar de velden van een MyCumulus record op de
tekening moeten geplaatst worden.
Lijst van place holders:
Liggingsplan
Een polygoon in pagina met als commentaar %LocationPlan.
Coördinatenlijst
Een punt in pagina met als commentaar %CoordinateList.
Dit punt is de linkerbovenhoek van de coördinatenlijst.
Lengteprofiel
Een symbool in pagina met als commentaar %XS. Dit punt is de
linkerbovenhoek van de tabel met samengestelde afstand, hoogtes, etc.
Het symbool, wordt in een prototypetekening samen met de macro geleverd.
Tekst place holders
Teksten in pagina die beginnen met % noemen we tekst place holders.
Naam place holder
%Opdrachtgever
%Uitvoeringsdatum
%Straat
%Postcode
%Gemeente
%R

Naam veld in MyCumulus
Opdrachtgever
Datum
Straat
Postcode
Gemeente
Straal

De macro zoekt in het MyCumulus formulier op deze velden en zal de place
holders als ze in het prototype document voorkomen vervangen door de
waarde in MyCumulus.

8.3

Importeer gegevens
Selectie van het menu item "Importeer gegevens gestuurde boring" opent het
volgende venster:
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De prototype tekening moet verwijzen naar de .ppd file waarvan sprake
hiervoor.
Bij bevestiging opent de macro een kopie van de prototype tekening en maakt
hierin het liggingsplan, de coördinatenlijst, en het lengteprofiel.
De tekst place holders worden vervangen door de waarden in de MyCumulus
record.
Het lengteprofiel wordt standaard aangemaakt op schaal 1/250. Optionele
keuzes: 1/125 en 1/500.
Op de plaats van de place holder %Buizen, komt het overzicht van de gebruikte
buizen en hun kenmerken.
Resultaat na importeren en keuze achtergrondkaart
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De tekening kan met Pythagoras aangevuld worden. O.a. toevoegen van
annotaties (bv. afstanden), opmerkingen etc.
Achtergrond: elke tekening, beeld, WMS of WMTS service.
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Track en Trace
De MyCumulus app zal, als de GNSS in MyCumulus gebruikt wordt, de positie
elke 2 seconden doorsturen naar de MyCumulus server. De Track en Trace
Macro maakt het volgende venster actief.

Hierin kies je
· Toon Track : als je niet enkel de actuele positie wilt zien, maar een track als
een opeenvolging van punten en lijnen.
· Toon actuele positie : geeft enkel de actuele positie weer.
De knop M (meet), zal een punt maken gegeven op de actuele locatie van de
GNSS ontvanger. De attributen, stijl, layer, etc. komen overeen met de
standaardinstellingen van Pythagoras.
Stop: stopt de track en trace functie.
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Waterpassing
10

Waterpassing
De macro waterpassing laat toe nauwkeurige hoogtes te berekenen van punten
op basis van waterpassing.
De waterpassing, indien aangesloten op 2 referentiepunten wordt vereffend.

MyCumulus formulier Waterpassing

In het formulier Waterpassing moet voor elke opstelling van het niveau (station)
de velden:
- Station
- Achter
- Voor
ingevuld worden.
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Bij elke stationering kunnen meerdere controlepunten opgemeten worden. De
controlepunten bevat zowel punten waarvan de hoogte gekend is en die
opgemeten worden ter controle en punten waarvan de hoogte moet berekend
worden.
De resultaten van de waterpassing worden in een rapport weergegeven en ook
als CSV geëxporteerd.
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Exporteer uitzetlijst
11

Exporteer uitzetlijst
Deze macro exporteert alle geselecteerde punten naar een nieuw formulier.
Dit formulier ziet er in de MyCumulus app als volgt uit:

De puntnummer, commentaar en laag van Pythagoras worden overgenomen.
De velden die volgen kunnen gebruikt worden bij het uitzetten van punten.
Via de web-app kunnen velden weggelaten en toegevoegd worden.
Dit formulier dient niet noodzakelijk voor het uitzetten van punten, het kan
evenzeer gebruikt worden voor het aanvullen van gegevens.
In de MyCumulus databank zijn coordinaten Latitude, Longitude en elipsoidale
hoogte. Voor het bekomen van de elipsoidale hoogte wordt de omzetting TAW
(B) of RD(NL) gebruikt afhankelijk van de instelling van het CRS in Pythagoras.
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Exporteer tekening
Deze macro exporteert alle geselecteerde punten, lijnen, polylijnen en
polygonen naar MyCumulus.
Automatisch worden formulieren voor punten, lijnen en vlakken aangemaakt,
ieder met een aangepaste stijl, zodat de kleur de puntstijl en de lijnstijl in
MyCumulus overgenomen worden. Alleen standaard punt- en lijnstijlen en
vlakvullingen worden overgenomen.
De punten, lijnen en vlakken kunnen met de navigatie functie in de MyCumulus
app, uitgezet worden. In andere gevallen is de tekening nuttig als achtergrond
kaart.
Onder andere voor KLIC/KLIP, wegen, infrastructuur, etc. De eigen ingewonnen
gegevens kunnen bijgevolg visueel beoordeeld worden.
In MyCumulus worden bij het exporteren 3 formulieren gemaakt:
1. <naam> Punten
2. <naam> Lijnen
3. <naam> Vlakken
waar <naam> vervangen wordt door de tekst ingegeven in de volgende
dialoog.

In het bovenstaande voorbeeld zien we in de MyCumulus app de volgende
formulieren:

In Kaart-view:
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De kleuren en standaard punt- en lijnstijlen van de Pythagoras tekening blijven
behouden.
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Stuurgegevens bestand
13

Stuurgegevens bestand
Wat doet het stuurgegevens bestand?
De stuurgegevens bepalen voor een formulier en en een veld in een formulier,
de regels en criteria voor de layers, kleur en stijlen van lijnen, punten en
polygonen.
Het is mogelijk de macros te gebruiken zonder een stuurbestand. Maar dan
zullen na import de Pythagoras objecten layout attributen hebben. die enkel
afhankelijk zijn van de standaardinstellingen in Pythagoras. Kortom, alle punten
in dezelfde layer, dezelfde kleur en puntstijl. Idem voor polylijnen en polygonen.
De functie Kabels en Leidingen, zal enkel punten maken, maar de leidingen
worden niet aangemaakt. Immers, er zijn geen criteria die bepalen hoe de
polylijnen, die de leidingen voorstellen, opgebouwd worden.
Alhoewel niet noodzakelijk, kan een stuurbestand veel tijd uitsparen. De layers,
kleur, punt- en lijnstijlen komen zonder meer goed.
Het is evident dat je verschillende stuurgegevens bestanden kunt hebben.
Alvorens te syncroniseren of importeren kies je het juiste stuurbestand via
instellingen.

Wat is het formaat van het stuurgegevens bestand?
Het bestand is een JSON file.
Het JSON-bestand moet wel een bepaalde structuur hebben, maar daarover
later meer.

JSON editor.
Alhoewel een teksteditor kan gebruikt worden, is het aan te raden een JSON
editor te gebruiken. Deze controleert of het bestand voldoet aan de JSON
syntax. Er zijn meerdere JSON editors beschikbaar.
O.a. JsonEditor van Microsoft, JSON Editor, Visual Studio Code, ...

13.1 Structuur van de stuurgegevens : inleiding
De stuurgegevens zijn een JSON bestand dat een block bevat (inhoud tussen
{ en }) met minstens de namen: styles_points, styles_lines,
styles_polygons en dictionaries.

Het volgende bestand zal inlezen.
{
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"styles_points" : {
"default" : {
},
"conditions" : [
]
},
"styles_lines" : {
"default" : {
},
"conditions" : [
]
},
"styles_polygons" : {
"default" : {
},
"conditions" : [
]
},
"dictionaries" : [
]
}

Omdat de default waarden en condities "leeg" zijn, zal het gebruik geen effect
hebben. Gegevens worden in Pythagoras geimporteerd alsof er geen
stuurbestand is.

13.2 Styles
In het bestand hebben: styles_points, styles_lines en
styles_polygons dezelfde structuur. Er zijn maar een paar kleine verschillen
tussen points, lines en polygons.
Een voorbeeld van styles_points
"styles_points" : {
"default" : {
"layer" : "Punten polylijnen",
"color" : [0, 0, 0]
},
"conditions" : [
{
"if" : {
"Eigenaar" : ["Telenet", "Proximus"]
}, "then" : {
"layer" : "Telenet of Proximus",
"style" : [0, 4],
"color" : [217, 0, 249]
}
}
]
}
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De betekenis van "styles_points" en "conditions" wordt verder verklaard.

13.3 Default
Achter de naam "default" volgt een block met standaardwaarden voor:
·
·
·
·
·
·

Layer : punten, polylijnen en polygonen
Kleur : punten, polylijnen en polygonen
Stijl : punten en polylijnen
Lijndikte : polylijnen
Patroon : polygonen
Rand : polygonen

Het is niet verplicht (alle) standaardwaarden te geven. Voor de attributen die
niet bepaald zijn, worden de actuele standaardwaarden van Pythagoras
gebruikt.
"styles_points"
"default" :
"layer"
"style"
"color"
},

:
{
:
:
:

{
"Punten",
[0, 4],
[255, 0, 0]

De MyCumulus punten komen in de tekening
- in de layer "Punten"
- kleur : RGB-waarde [255, 0, 0] = rood.
- puntstijl : [0, 4] = rond punt. Een symbool wordt gegeven door zijn naam.
Bijvoorbeeld: ["Riolering", "Kolk"].
"styles_lines" : {
"default" : {
"layer" : "Lijnen",
"style" : [0, 0],
"color" : [0, 0, 0]
"width" : 0.3
},

De MyCumulus polylijnen komen in de tekening
- in de layer "Lijnen"
- kleur : RGB-waarde [0, 0, 0] = zwart.
- lijnstijl : [0, 0] = doorlopende lijn. Een symbool wordt gegeven door zijn naam.
Bijvoorbeeld: ["Riolering", "Eivormig"].
- lijndikte : 0.3 mm.
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"styles_polygons" : {
"default" : {
"layer" : "Polygonen",
"pattern" : [0, 11],
"color" : [255, 128, 128]
"border" : 1
},

De MyCumulus polygonen komen in de tekening
- in de layer "Polygonen"
- pattroon : [0, 11] = 100%. Een patroonsymbool wordt gegeven door zijn
naam. Bijvoorbeeld: ["Arceringen", "Diagonaal 1mm"].
- kleur : RGB-waarde [255, 128, 128] = lichtrood.
- rand : 1 = lijn met dikte van 1mm.
Voor meer informatie over de betekenis van de stijl, pattroon, rand, dikte, ...
verwijzen we naar de Pythagoras handleiding.

13.4 Conditions
De array met de naam "conditions" geeft nul, één of meerdere condities,
uitgedrukt als:
"if" <conditie> "then" <attributen>
Bijvoorbeeld de conditie in styles_lines:
"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Datatransport"
"Datatransport",
[0, 0],
[104, 187, 31]

geeft aan dat indien het veld met de naam "Thema" = "Datatransport", de
polylijn de attributen krijgt zoals gegeven achter "then"

AND
Indien meer dan één <naam>, <waarde> achter de "if" conditie, dan is dit een
logische AND conditie.
Bijvoorbeeld
"if" : {
"Thema" : "Datatransport"
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"Eigenaar" : "Telenet"
}, "then" : {
"layer" : "Telenet Kabel",
"style" : [0, 0],
"color" : [104, 187, 31]
}

Dan moet het veld "Thema" = "Datatransport" en het veld "Eigenaar"= "Telenet"
zijn.

OR
Indien een veld een reeks waarden heeft, in een JSON array is dat een reeks
strings tussen "[" en "]", dan is aan de voorwaarde voldaan indien het veld één
van de waarden heeft.
Bijvoorbeeld
"if" : {
"Thema" : "Datatransport"
"Eigenaar" : ["Telenet", "Proximus"]
}, "then" : {
"layer" : "Internet",
"style" : [0, 0],
"color" : [104, 187, 31]
}

Dan moet het veld "Thema" = "Datatransport" en het veld "Eigenaar"= "Telenet"
of "Proximus" zijn.

13.5 Condities en formulieren
De if conditie in:
"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Datatransport"
"Datatransport",
[0, 0],
[104, 187, 31]

geeft aan dat indien het veld met de naam "Thema" = "Datatransport", de enige
voorwaarde is, onafhankelijk van het formulier.
Indien in het project meerdere formulieren met dezelfde naam voorkomen, en
de stijl is afhankelijk van het formulier, dan moet de naam van het formulier de
naam van het veld voorafgaan.
"if" : {
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"Leidingen.Thema" : "Datatransport"
}, "then" : {
"layer" : "Datatransport",
"style" : [0, 0],
"color" : [104, 187, 31]
}

"Leidingen.Thema" betekent: het veld Thema in het formulier Leidingen.

13.6 Voorbeeld
Dit is een volledig stuurbestand voor opmeting van kabels en leidingen.
Zowel het formulier met de gegevens van de leidingen (zonder geometrie) als
de punten moeten de velden "Thema" en "Eigenaar" bevatten.
Deze twee velden zijn de sleutels voor de koppeling tussen de leiding en de
punten.
In het voorbeeld zal de lijn waarvan het veld "Thema" = "Datatransport" en
zowel het veld "Eigenaar" = "Telenet" in een andere layer komen dan lijnen waar
enkel "Thema" = "Datatransport" maar een andere eigenaar.
{
"styles_points" : {
"default" : {
"layer" : "Punten polylijnen",
"color" : [0, 0, 0]
},
"conditions" : [
]
},
"styles_lines" : {
"default" : {
"layer" : "Onbepaald",
"style" : [0, 6],
"width" : 0.3,
"color" : [255, 0, 0]
},
"conditions" : [
{
"if" : {
"Thema" : "Chemie"
}, "then" : {
"layer" : "Chemie",
"style" : [0, 0],
"color" : [217, 87, 249]
}
},
{
"if" : {
"Thema" : "Datatransport",
"Eigenaar" : "Telenet"
}, "then" : {
"layer" : "Datatransport Telenet",
"style" : [0, 0],
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"color" : [104, 187, 31]
}
},
{
"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Datatransport"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Electriciteit hoogspanning"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Electriciteit laagspanning"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Electriciteit landelijk hoogspanningsnet"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Electriciteit middenspanning"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Gas hoge druk"

"Datatransport",
[0, 0],
[104, 187, 31]

},
{

"Electriciteit hoogspanning",
[0, 0],
[215, 48, 39]

},
{

"Electriciteit laagspanning",
[0, 0],
[215, 48, 39]

},
{

"Electriciteit landelijk hoogspanningsnet",
[0, 0],
[215, 48, 39]

},
{

"Electriciteit middenspanning",
[0, 0],
[215, 48, 39]

},
{

"Gas hoge druk",
[0, 0],
[150, 0, 0]

},
{
"if" : {
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"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Gas lage druk"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Riool onder druk"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Riool vrij verval"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Warmte"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Water"

"if" : {
"Thema"
}, "then" :
"layer"
"style"
"color"
}

:
{
:
:
:

"Wees"

"Gas lage druk",
[0, 0],
[150, 0, 0]

},
{

"Riool onder druk",
[0, 0],
[140, 81, 10]

},
{

"Riool vrij verval",
[0, 0],
[140, 81, 10]

},
{

"Warmte",
[0, 0],
[255, 192, 0]

},
{

"Water",
[0, 0],
[33, 102, 172]

},
{

"Wees",
[0, 0],
[150, 150, 150]

}
]
},
"styles_polygons" : {
"default" : {
"layer" : "Proefsleuf",
"pattern" : [0, 11],
"border" : 0,
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"color" : [255, 128, 128]
},
"conditions" : [
]
},
"dictionaries" : [
{
"if" : {
"form" : ["Punten"]
}, "then" : {
"dictionary" : ["Eigenschappen"],
"index" : ["Thema", "Eigenaar"],
"sequence" : "Volgnummer"
}
}
]
}
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