Ladda in rutt från klockan i datorn

Inläsning av data från GPS-enheter och datafiler kan ske på ett antal olika sätt.
•
•
•
•

Avläsning via USB-kabel för GarminsForerunner-modeller.
Trådlös avläsning av GarminForerunner-enheter via Garmin ANT Agent.
Inläsning av gpx-filer, som är ett standardiserat filformat för utbyte av geografisk
information. Många programvaror för GPS-enheter klarar av att skapa gpx-filer.
Inläsning av historikfiler i GarminTraining Centers TCX-format. Välj Arkiv > Exportera historik i
Training Center.

Nedan följer en beskrivning för hur jag brukar göra. Jag använder programmet Garmin Express och
sedan koppling till mitt konto i Garmin connect. Detta fungerar ju för Garmin klockor, har du en
annan klocka får du kolla instruktionen för din klocka hur du ska göra.
1. Starta Garmin Express (välj din klocka). Om du inte har lagt till din klocka ännu måste man
först göra ”Add a Device”.

2. Synca och starta sedan Garmin Connect

3. Välj den aktivitet du är intresserad av, välj sedan kugghjulet uppe till höger. Detta väljs under
menyn uppe till vänster och sedan ”Aktiviteter”

4. Exportera till GPX (filen laddas ner till din dator)

QuickRoute
QuickRoute är ett datorprogram för Windows som passar in en rutt från en GPS-enhet, till exempel
en GPS-klocka, till en orienteringskarta sparad som en bildfil. Syftet med QuickRoute är att det ska
vara snabbt och enkelt att göra inpassningen av rutten på kartan. För att köra QuickRoute på
MacOS X krävs en virtualiseringsprogramvara som t ex VMware Fusion eller Parallels Desktop där
Windows och QuickRoute installeras.http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/
För att skapa ett QuickRoute-dokument behövs kartan sparad som en bildfil (i formatet jpeg, gif, png
eller tiff) samt GPS-data.

Steg
1. Ta ett kort på din karta och ladda upp bilden på din dator
2. Starta Quickroute
3. Skapa ett nytt dokument.

Inpassning av rutt mot karta
Inpassning av ruttlinjen mot kartbilden sker manuellt. Två eller flera punkter på rutten dras till
motsvarande punkter på kartan. Vid behov kan flera punkter passas in.

Färgkodad ruttlinje
Rutten färgkodas efter aktuellt värde på någon av följande parametrar.
•
•
•
•
•

Tempo (minuter per kilometer)
Hastighet (kilometer per timme)
Puls (slag per minut)
Höjd över havet (meter)
Riktningsavvikelse till nästa mellantid (grader)

Färgkodningen är anpassningsbar, både vad gäller färger och de värden de motsvarar. Som
standard för tempo används en halvgenomskinlig färgskala som går från grönt via gult till rött.

Klippa rutt
Ibland finns det behov att klippa bort ointressanta delar av rutten i början eller slutet av ett
pass, t ex uppvärmning eller nedvarvning. QuickRoute har en funktion som gör just detta.

Hämta mellantider från WinSplits
Det går att hämta mellantider från winsplits för att underlätta att synka rutten med banan. Detta
görs i Verktygs-menyn

Export av data
QuickRoute kan exportera data i följande format.
•
•
•
•
•
•

Karta och färgkodad ruttlinje som bildfil (jpeg, png, tiff). Jpeg-filerna innehåller ruttdata och
kan öppnas som fristående QuickRute-dokument.
Tempohistogram som bildfil (jpeg, png, tiff).
Detaljerad ruttinformation som xml-fil.
Rutt som gpx-fil.
Karta, rutter och återuppspelning som kmz-fil.
Detaljerad ruttinformation som xml-fil.

Uppladdning av kartor till DOMA
QuickRoute kan automatiskt ladda upp kartor med tillhörande information till ett DOMA-kartarkiv på
webben.

Livelox
Livelox är en tjänst som låter dig spela in och jämföra dina orienteringslopp med vänner, familj och
medtävlare. Spela in din rutt i realtid med hjälp av en mobilapp, eller ladda upp den från din GPSklocka i efterhand. De flesta arrangörer lägger upp alla banor i livelox numera så det är ett bra
verktyg när man ska analysera sina tävlingar.

Rutter
Rutter kan spelas in på flera olika sätt. Absolut enklast är att ladda ner en app till din smarta telefon
som du tar med dig under passet. Logga in med ditt Eventor-konto i appen och tryck "Spela in". När
du är tillbaka ligger rutten där, färdig att betrakta. Det går förstås också att använda en GPS-klocka.
Då behöver Livelox läsa in en fil med rutten för att du ska kunna se den. Du kan välja att automatiskt
hämta filen från en webbtjänst som t ex Strava, eller ladda upp filen manuellt. Det är helt
kostnadsfritt att spela in och ladda upp rutter.
Läs mer om vart och ett av dessa sätt på livelox.com

Ladda upp en rutt på livelox

Logga in med ditt eventor id

Välj ”Lägg till pass”

Ladda upp en fil

Välj en tidigare nedladdad fil eller hämta t.ex. från Strava

Koppla aktiviteten till en aktivitet

När du är klar välj ”Tillbaka”

Under mina pass kan man välja att ”Spela upp”

Uppspelningsvyn
Uppspelningsvyn visar rutterna mot bakgrund av en karta. Här följer en genomgång av knappar och
paneler i användargränssnittet.

•
•
•
•

•
•
•
•

1. Deltagarlistan. Klicka på rutan till vänster om en deltagare för att visa/dölja motsvarande
deltagares rutt. Klicka på en deltagares namn för att följa denna deltagare i kartbildens mitt.
2. Start/paus-knappen. Klicka för att starta och pausa uppspelningen.
3. Hastighetsreglaget. Bestämmer hastigheten på uppspelningen. Aktuell hastighet visas till
höger om reglaget.
4. Väljer startläge. När masstartsläge är aktiverat börjar alla rutter spelas upp från den tid då
de började spelas in. Det möjliggör simulerad masstart i klasser där individuell start
tillämpats. Tiden räknas då från 0:00. Annars visas aktuell klocktid. Det går även att välja att
deltagarna ska vänta in varandra och gemensamt starta om vid varje kontroll. Användbart för
vid analys sträcka för sträcka!
5. Inställningar. Här kan du reglera t ex färginställningar för rutterna.
6. Tidslinjen. Aktuell tid visas med det svarta vertikala strecket. Klicka och dra med musen i
tidslinjen för att ändra tiden.
7. Det går att välja mellan olika bakgrundskartor, eller visa rutterna mot en satellitbakgrund
från Google Maps.
8. Visar uppspelningen i helskärmsläge. I de flesta webbläsare går det även att använda F11knappen.

Mer information finns på livelox.com

