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1. Úvod

DTM 2013 je program pro práci s digitálním terénním modelem. Program je
sou ástí silni ního systému Roadpac 2013, m že však pracovat i nezávisle na ostatních
programech tohoto systému.

Program umož uje pracovat sou asn  s více terénními modely nad sebou. Po et
model  není prakticky omezen.

Mimo klasické základní povrchy terénu umož uje model zadávat nezávisle na
triangulaci terénu svazek geologických vrstev s vlastní triangulací a provád t na n m
podstatné operace (editace, snímání ez  geologickými vrstvami).

Další, nezávislou ástí modelu je vrstva popisující tlouš ky odhumusování a
nevhodné zeminy. I zde je možno snímat ezy.

Program je upraven tak, aby byl schopen zpracovávat i velké sopubory bod ,
které vznikají p i m ení pomocí laserscaningu.

Se silni ním systémem je program DTM propojen prost ednictvím standardních
datových soubor  typu .SHB, .XHB, .SSS (osa, stani ení) a .SPP, .VPP, .XPR, .SPR,
.VPR, .TER (podélné a p né ezy).

ehled hlavních novinek ve verzi 2013
Nová technologie zpracovaní dat, která podstatn  zrychlila zpracování jak
modelu, tak i následné snímaní ez  na modelu. Program umož uje práci jak
režimu 32-bit tak v režimu 64-bit.
Podstatné zvýšení kapacity modelu, p i použití vhodného hardwaru (OS
Windows 64-bit, 16 GB RAM) lze zpracovávat v p ijatelných asech i modely,
které mají až cca 20 mil. bod .
Byly rozší eny možnosti importu dat tak, aby bylo možno snadno zpracovávat
velmi velké soubory bod  r zných struktur, aby bylo možno modely jednoduše
spojovat a také na ítat data z LandXML p i zachování vytvo ené triangulace.
Byly rozší eny možnosti exportu dat z modelu - zpracovaný model lze mimo

žné soubory pro vykreslování v AutoCADu (AC1, AC2, AC3, ACV)
exportovat i jako TIN, LandXML.

i b hu modelu je možné sledovat pr žn  použité prost edky po íta e, aby se
edešlo vy erpání prost edk  a zamrznutí výpo tu u velmi velkých soubor .

ehled novinek ve verzi 2009
Samostatná ást modelu pro zadávání a editaci geologických vrstev pomocí sond,
triangulace geologie a snímání ez  geologickými vrstvami
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V samostatné sekci modelu jsou uloženy údaje o odhumusování a nevhodné
zemin . Model umož uje p i snímání ez  sejmout i tyto údaje v p ných ezech.
Model umož uje nov  korektní spojování model  starého a nového stavu silnice.

2. Geologie a odhumusování

2.1. Geologické  vrstvy
Geologické vrstvy jsou definovány sítí sond. Každá sonda je definovaná svými

sou adnicemi (Y,X,Z) a má definované hloubky rozhraní jednotlivých vrstev. Aby bylo
možné vytvo it model geologických vrstev, musí být všechny vrstvy definované ve všech
sondách. V p ípad , že v sond  vrstva neexistuje, zadá se její tlouš ka nulovou
hodnotou.

Po provedení triangulace geologických vrstev vznikne svazek souvislých
povrch , odpovídající jednotlivým geologickým vrstvám. Po et vrstev je omezen na 10.

Každé vrstv  je možno p adit libovolnou t ídu t žitelnosti.  Zadané hodnoty
žitelnosti jsou jsou pak automaticky p ebírány programy SI51 a SI71 (p né ezy a

kubatury).

íprava souboru sond (.TXT)
Soubor sond (.TXT) má následující formát ( te se volným formátem):

císlo_sondy y x z r1 r2 r3 r4 r5 … r10
kde:

císlo_sondy identifikátor sondy, libovolné íslo. Je pot eba zajistit, aby nedošlo
ke kolizi s b žnými ísly bod  na povrchu modelu. Doporu uje se
ísla viditeln  odlišit.

y, x sou adnice sondy
z nadmo ská výška sondy
r1, r2...r10 hloubky jednotlivých rozhraní

Poznámka:
Tlouš ka první vrstvy je  tedy r1, tlouštka druhé vrstvy je  r2 - r1 atd. Pokud
nejspodn jší zadaná vrstva mizí do hloubky, vyjád í se tato skute nost tím, že

íslušné rozhraní bude mít hloubku 100.

Soubor .TXT se nejsnáze p ipraví v excelu a ctrl-c, ctrl-v p enese do Notepadu, kde se
uloží.
Ukázka souboru sond pro podloží se ty mi geologickými vrstvami:
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100001 519026.50 1159918.05 271.24 0.30 0.70 8.10 100.00
100002 519015.13 1159964.00 271.61 0.40 0.60 7.50 100.00
100003 518877.64 1159941.33 269.20 0.40 0.40 3.90 100.00
100004 518729.28 1159927.24 266.80 0.45 0.45 3.90 100.00
100005 518554.11 1159861.39 254.83 0.40 0.40 2.10 6.60
100006 518518.24 1159909.11 253.47 0.40 1.20 3.80 7.50
100007 518487.65 1159889.02 254.01 0.40 0.40 4.60 8.00

Pro prácí s geologickými vrstvami je ur eno menu Geologie a ornice

2.2. Odhumusování
Rozsah a tlouš ku vrstev odhumusování  je možno zadat prost ednictvím výkresu

ipraveného v AutoCADu. Jednotlivé oblasti musí tvo it uzav ené 2D polygony.
Obdobn  je možné zadat oblasti s nevhodnou zeminou zadané tloutky. Oblasti se mohou

ekrývat, p i výpo tu v konkrétním bod  je potom vždy použita posledn  zadaná oblast.

obr. 1
Z p ipraveného výkresu je pomocí makra vytvo en vstupní soubor ve formátu

XML, který už je dále p ímo zpracován programem DTM 2009.
Výhodou tohoto zp sobu zadávání je jednak velká rychlost a jednoduchost

zadávání a potom možnost p ipravit si v rámci modelu DTM údaje pro celou akci
najednou a potom už jen snímat ezy pro konkrétní trasy.

3. Spušt ní programu
Program DTM 2013 se spouští z menu hlavního okna aplikace Roadpac 2013

íkazem DTM | Spus  DTM (obr. 2). Lze ho spustit i samostatn  z adresá e Roadpac
nebo z ikony zástupce. Se silni ním systémem program komunikuje prost ednictvím
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souboru CONFIG.RDP, ve kterém jsou uloženy údaje o pracovním adresá i, do kterého
se ukládají data a o aktuáln  nastaveném projektu a trase.

obr. 2

RoadPAC 2013 umož uje spoušt t jak program DTM 2013 tak i starší verzi
modelu DTM 2009. Nastavení spoušt né verze modelu se provede v menu Nastavení. Po

epnutí požadované verze je program RoadPAC ukon en a je nutno ho spustit znovu.

4. Toolbars, ikony funkcí pro ízení programu
Ikony funkcí pro práci s modelem jsou dostupné v levé ásti Toolbaru, pokud je

model již otev en, nad oknem modelu (obr. 3) a jsou rozd leny do t í skupin.



Digitální model terénu DTM 2013

íru ka uživatele 7

obr. 3

4.1. Manipulace  s obrazem a vý ezem
Ikony této skupiny slouží k ízení obrazu a vý ezu a mají funkce známé z b žných

aplikací ve Windows, t.j. Zobrazit vše, P iblížit, Oddálit.

4.2. ízení zobrazení pomocí myši
Okno Zobrazení vý ezu okna se provede tažením myši se

stisknutým levým tla ítkem p es požadovaný vý ez.
Zoom iblížení a oddálení obrazu je možné rolováním st edního

kole ka u myší, které tuto funkci umož ují
Posun obrazu i tažení myši nad obrazem se stisknutým st edním kole kem

dochází k posunu obrazu.

Poznámka
Pokud bude vybrané okno malé (m eno absolutn  v pixelech obrazovky), neprovede se
výb r okna, ale funkce je chápána jako výb r bodu pro editaci

4.3. Zobrazení a p ekreslování modelu, výb r oblasti

     Zoom Previous (Minulý pohled) nastaví p edchozí vý ez pohledu.
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 Zoom Next  vrací pohled zp t na p vodní hodnotu

Nekreslit     Nastaví režim, blokující p ekreslování obrazovky po každé operaci
(používá se pro urychlení práce u velmi velkých model )

Kreslit Obnoví režim p ekreslování, obrazovka se aktualizuje po jakékoliv
operaci

Výb r oblasti - po stisknutí ikony  pro  tvorbu  výb ru  lze  tažením  myši
vybrat libovolnou pravoúhlou oblast. Všechny body v této oblasti budou

idány k aktuálnímu výb ru.
Odebírání skupiny bod  z výb ru se d je stejným zp sobem p i stisknuté
ikon  pro odebírání výb ru. Vybrané body a p íslušné spojnice lze
exportovat  do  soubor  .SOU,  .DVO  (viz.  Menu  Export).  Uloží  se  jen
spojnice, u nichž jsou ve výb ru oba jejich koncové body.

Z i zapnuté ikon Z je p i pohybu myší zobrazována na spodní lišt  krom
sou adnic i aktuální výška na modelu (je-li model triangulován).

Popis osy Zobrazí se stani ení HB na zobrazené trase. Trasa musí již být zobrazena -
viz menu Zpracování / Zobrazit trasu.
Žlutá ikona  obsluhuje zobrazení vrstevnic. Pokud nejsou vrstevnice
spo ítány, z stává nedostupná.

B Ikona B zapíná a vypíná zobrazení ísel bod  v modelu.
ZP Po stisknutí ikony ZP se na modelu zobrazí stani ení pr se ík  osy s hranami

trojúhelník  p i snímání ez  modelem.

4.4. Funkce pro interaktivní editaci modelu
Ve t etí ásti toolbaru (obr.2) jsou ikony pro interaktivní editaci modelu. S jejich

pomocí lze prost ednictvím myši p ímo na modelu zadávat a rušit body i povinné
spojnice. Význam jednotlivých funkcí je postupn  následující:

Zadání povinných spojnic jako spojnicový polygon . Ozna ení bodu lze
provést kliknutím na bod nebo výb rem bodu tažením myší. V tom p ípad
musí být vybrána pouze malá oblast v okolí bodu (m eno absolutn
v bodech obrazovky, nem ní se s velikostí zobrazení), jinak je funkce
chápána jako výb r vý ezu zobrazení. Je-li už model triangulován, klikn te
na bod vždy na hran  trojúhelníku v blízkosti bodu.

Zadání povinných spojnic jako jednotlivých hran, dtto jako v minulém
ípad



Digitální model terénu DTM 2013

íru ka uživatele 9

Mazání spojnic – p i stisknuté ikon  lze spojnice odstra ovat kliknutím na
spojnici v blízkosti kteréhokoliv koncového bodu. Po mazání spojnic a bod
musí uživatel model znovu triangulovat.

Mazání bod . Z modelu lze po stisknutí p íslušné ikony  odstra ovat
jednotlivé body modelu. Po mazání spojnic a bod  musí uživatel model
znovu triangulovat.

Zp t (Undo) mazání bodu – vrátí poslední smazaný bod zp t do modelu

Po ozna ení bodu se zobrazí formulá  (obr. 4) s informacemi o vybraném
bodu, který umož uje  rychle editovat výšku bodu bez nutnosti okamžitého

epo ítávání terénního modelu.

obr. 4

4.5. P epínání režimu editace  Terén / Geologie
epínání režimu editace modelu se provádí combo boxem na pravé stran  lišty.

V základní poloze Povrch probíhá editace povrchu terénního modelu, po zvolení
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režimu Geologie se zapne editace modelu geologických vrstev - viz menu
Geologie a ornice.

4.6. Nastavení sou adného systému
Vpravo na lišt  lze nastavit používaný sou adnicový systém, default hodnota je
JTSK, lze nastavit zobrazení GAUSS.

4.7. Stavové ádky, sledování zdroj  systému
Na dolním okraji okna je zobrazeny dva stavové ádky, kde se pr žn  zobrazují

tyto údaje:
pozice kurzoru sou adnice Y, X a Z (u triangulovaného modelu)
verze programu DTM2013 nap .  1.0.13.326
režim programu 64bit nebo 32bit
výpo etní modul nap .  c:\RoadPAC\dtm200464.dll
verze tohoto modulu nap .  1.2.13.315
okamžité využití RAM nap .  1235 MB
maximální využití RAM nap .  2400 MB

Poznámka:
U velkých model  (cca nad 2 mil. bod ) je nutné p i zpracování sledovat
využití opera ní pam ti po íta e. P i vy erpání pam ti systém proces
odstaví a je nutné ho manuáln  ukon it. Orienta ní využití pam ti p i
výpo tech je z ejmé z následující tabulky. U velkých výpo  proto není
vhodné sou asn  spoušt t i jiné aplikace, náro né na pam  po íta e.

po et bod  (v mil.)     2,6     5,2     9,7     17,0
pot eba RAM (GB)     1,9     3,7     6,9     12,0

5. Popis funkcí Menu

5.1. Menu   Soubor

Na ti model   otev e existující model zapsaný v souboru .DT4
Ulož model uloží stávající model ve formátu DT4

Na ti body na te body uložené v souboru
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Soubor bod  je znakový soubor, kde každá v ta odpovídá jednomu bodu terénního
modelu. Body mohou být zapsány v r zných formátech a p i jejich zpracování lze
upravovat n které hodnoty. Základní zp sob na ítání odpovídá p edchozím verzím
programu DTM (formát SOU):

.bodu            Y  X                   Z
nap .

605     5432.157     9121.387     24.220
856     5433.216     9181.272     22.380

Odd lova em údaj  je jedna nebo více mezer nebo tabulátor.

obr. 5

i na ítaní bod  je možné zm nit znaménka u obou sou adnic (zaškrtnutím u
íslušné sou adnice) a provést redukci u kterékoliv sou adnic (hodnota zadaná na

panelu se p ítá k p íslušné sou adnici).

Krom  základního zp sobu zpracování jsou k dispozici ješt  4 další režimy
na ítání bod  - vybírají se jako formáty - které se používají pro p ímou transformaci
datových soubor  p i na ítání:

xyz na ádku se p tou první 3 ísla (zbytek se ignoruje, ádky neobsahují ísla
bod ), body se íslují pr žn  od ísla 1 (nebo n+1 p i opakovaném na ítání).

yxz na ádku se p tou první 3 ísla (zbytek se ignoruje, ádky neobsahují ísla
bod ), body se íslují pr žn  od ísla 1 (nebo n+1 p i opakovaném na ítání),
navíc se prohodí první dv  sou adnice.

nxyz ádky obsahují ísla bod , íslo bodu se ignoruje, dále se p tou 3 ísla (zbytek
ádku se ignoruje), body se íslují pr žn  od ísla 1 (nebo n+1 p i opakovaném

na ítání).
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nyxz ádky obsahují ísla bod , íslo bodu se ignoruje, dále se p tou 3 ísla (zbytek
ádku se ignoruje), body se íslují pr žn  od ísla 1 (nebo n+1 p i opakovaném

na ítání), navíc se prohodí první dv  sou adnice.
Akci Na ti body je možno opakovat.  P i na tení dalšího souboru se do modelu

idají další body. Body, které již v modelu existují (mají stejné íslo), jsou p i na ítání
epsány.

Na ti hrany .DVO
Soubor povinných spojnic  .DVO  je  znakový soubor, kde každá v ta odpovídá jedné
spojnici terénního modelu. Údaje jsou zapsány ve formátu:

.bodu1           .bodu2
nap .

844 845
845 851
851 853
855 858

Na ti hrany .PSP
Soubor povinných spojnic (.PSP)  je  znakový soubor, kde jsou postupn  zapsány
jednotlivé povinné spojnice jako polygony. Soubor odpovídá formátu povinných spojnic
programu Atlas. Každá skupina v t odpovídá skupin  navazujících spojnic terénního
modelu. Údaje jsou zapsány ve formátu:

.p
844
845
851
853
.p
855
858

ti body -  tato funkce slouží ke spojování více terénních model .

i zpracování dalšího souboru bod  program postupuje následujícím zp sobem:
- zjistí rozsah p ítaného souboru bod  (pouze standardní typ .SOU)
- p ísluje body existujícího modelu a p íslušné povinné spojnice tak, aby vznikl

prostor pro p ítané body
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- na te nov  p ítaný soubor bod

Na ti hrany s body ... - tato funkce slouží k na ítání hran ve formátu
y1 x1 z1  y2 x2 z2
.......

(každý ádek representuje jednu hranu modelu)

Import LandXML první povrch - funkce slouží k na tení modelu ze souboru typu
LandXML p ímo do struktury modelu. Model už není pot eba triangulovat, zachovává
se p vodní trojúhelníková sí .

Import SPR do aktivního modelu
Program na te vybraný soubor SPR do aktivního modelu. Sou asn  je výb rem

ozna ena ást modelu pro p ípadné smazání t lesa (koruny). Model je nucen
triangulován – tvo í se p ímo z p ných ez  a nevytvá ejí se parazitní trojúhelníky na
okrajích modelu (nap . vytvo ení trojúhelník  uvnit  to ek s malými polom ry).

obr. 6
Import DT2

Program na te data starého terénního modelu ve formátu .DT2 (model z roku
2000).

Konec - ukon ení programu DTM.
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5.2. Menu   Zpracování

obr. 7
Triangulace spustí proces triangulace modelu. P ed zahájením triangulace

je uživatel požádán o potvrzení default hodnoty délky hrany
(p i první triangulaci modelu 100 m) nebo o zadání jiné
hodnoty. Je dob e tuto hodnotu vždy up esnit - má vliv na
tvorbu parazitních trojúhelník  na ohraji modelu resp. kolem
vnit ních hranic u otvor  v DTM.

Vrstevnice vytvo í vrstevnice v uživatelem definovaném kroku.

Podélný ez sejme podélný ez terénem vybranou trasou. Jako default se
nabídne nastavení aktivní trasa projektu. V pracovním adresá i
aktivní trasy jsou vytvo eny soubory .VPP, .SPP, .TER
podélného ezu terénem s možností volby výstupu
zaškrtnutím.
Program umož uje i podélné ezy offsetem trasy s tím, že
výsledný ez lze stani it bu  vzdáleností bod  na ezu nebo

že být zachováno stani ení dle trasy silnice (rozdíl stani ení
potom nebude shodný s vzdáleností bod  v ezu).
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obr. 8

né ezy sejme p né ezy terénem podle zadání v dialogovém okn
(obr. 9). V pracovním adresá i aktivní trasy jsou vytvo eny
soubory .XTR, .VPR, .STR p ných ez  terénem. Program
nabídne jméno aktivní trasy jako default.

obr. 9

Program umož uje zadávat požadovaná stani ení tabulkou
a/nebo souborem .SSS nebo sejme ezy na základ
existujícího souboru .SKR.

ez polygonem sejmutí terénního ezu na modelu libovolným polygonem
daným sou adnicemi Y, X vrchol . Sejmutý ez se uloží do
souboru .TER, .VPP, .SPP. s možností volby výstupu
zašktrnutím. Stani ení bod  v ezu je dáno polygonem.
Neukládají se body s výškou 0, t.j. body na polygonu mimo
oblast daného modelu. ez lze snímat na aktivním modelu
nebo na všech sou asn  otev ených modelech  (vícevrstvé
modely).
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obr. 10

Poznámka

Tabulka v dialogovém okn  pro zadávání vrchol , stejn  jako ostatní tabulky v systému
Roadpac 2013, podporuje funkce komunikace s programem MS Excel (Na ti z  Excelu,
Na ti z  Excelu od vybrané bu ky,  Ulož do Excelu), p ípadn  Open Office Calc. Ty
vyvoláme stisknutím pravého tla ítka myši nad oblastí tabulky. Data  budou na tena z
resp. uložena do ozna ené oblasti aktivního dokumentu MS Excel resp. Open Office
Calc.

Tabulka v dialogovém okn  pro zadávání vrchol  polygonu komunikuje i p ímo
s AutoCADem. Vyberete v AutoCADu libovolný polygon, stiskn te pravý knoflík myši
nad záhlavím a vyberte funkci Na ti vybraný polygon z AutoCADu nebo Na ti vybraný
polygon z AutoCADu od aktivního ádku.

obr. 11
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Výška bodu výpo et výšek bod  na modelu z daných sou adnic Y, X.
Tuto funkci lze použít jen na modelu, který byl triangulován
nebo na modelu, který byl vytvo en p ímým na tením ze
souboru p ných ez  (SPR). S výhodou lze využít import  a
export soubor  bod  z a do program  MS-Excel a
OpenOfficeCalc.
Výška bodu pod kurzorem se zobrazuje na stavovém ádku
dole, je-li zapnuta icona Z.
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5.3. Menu  Geologie a odhumusování

obr. 12

5.3.1. P íprava souboru odhumusování
V AutoCADu si p ipravíme výkres s údaji o odhumusování podle následujících

zásad:
Jednotlivé oblasti se stejnou tlouš kou humusu tvo í uzav ené polygony.
Oblasti se mohou k ížit - nap  oblast stávající cesty (nevhodná zemina) se
namaluje samostatným polygonem nap  již zadanými oblastmi.
V programu RoadCAD zavoláme p íkaz  RoadPAC / Odhumusování pro DTM

obr. 13
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Na obrazovce se objeví následující dialogové okno:

obr. 14

Zadáme jméno souboru, do kterého se budou ukládat údaje o odhumusování (.XML).
Pro každý polygon zadáme:

jeho název (libovolné ozna ení, sloužící k pozd jší identifikaci a manipulaci)
zaškrtnutím stanovíme, zda jde o odhumusování nebo nevhodnou zeminu
zadáme tlouš ku

Tla ítkem Vyber polygon jsme vyzvání k výb ru polygonu. Vybereme polygon a
stiskneme tla ítko Zapsat. Polygon se zapíše do souboru  <jmeno>.XML. P i prvním
spušt ní je soubor vytvo en, další zápisy se do souboru p idávají. Polygony se
doporu uje zadávat tak, jak mají být p i snímání ez  zpracovány. Po adí zpracování je
však možno upravit i dodate  v rámci zpracování v programu DTM. Tla ítkem konec
se soubor uzav e a funkce ukon í. Výsledný soubor vypadá takto:
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5.3.2. Na ti oblasti humusu
íkazem Na ti oblast humusu na teme soubor  .XML Oblasti se objeví nad

triangulací, default barva zobrazení je zelená.  Oblasti tvo í uzav ené polylines.

obr. 15

5.3.3. Zobraz odhumusování
Zadáním p íkazu Zobraz odhumusováníse  se  objeví  okno,  které  umož uje

editovat zadané údaje.
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Jsou možné následující operace:
Zaškrtnutím vlevo lze oblasti zapínat a vypínat
Pomocí tla ítek Posunout nahoru a Posunout dol  lze m nit po adí
oblastí. P i snímání ez  jsou oblasti aplikovány tak, že p ednost má vždy
poslední zadaná oblast.
Zvýraznit oblast - ozna í vybranou oblast žlutou barvou (používá se pro
lepší orientaci v modelu) viz obr.níže
Smaž oblast - odstraní aktuální mod e podbarvený ádek v tabulce
Na ti oblast - p te další soubor XML s údaji o odhumusování. Údaje se

idají na konce dat - nová data mají p i zpracování p ednost.
Exportovat oblasti - pokud jste provedli adu operací a nechcete zadání
ztratit, exportuje stávající stav oblastí odhumusování pomocí tohoto

íkazu do nového souboru.

obr. 16

5.3.4. Na ti soubor sond
íkazem na teme p ipravený soubor s údaji o sondách. Jednotlivé sondy se

znázorní jako malé modré k ížky.
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obr. 17

5.3.5. Editor sond geologie
Sondy je možné editovat. Nejprve zapneme režim editace geologie použitím

tla ítka vpravo na horní lišt .

obr. 18
Po zadání p íkazu Editor sond geologie se objeví dialog pro editaci sond. Je

velmi podobný standardnímu editoru bod  na povrchu a ovládá se podobn  - ovšem
pracuje jen nad body sond, t.j. modrými k ížky. Sondu vybereme poklepáním myší na
sondu nebo výb rem malým oknem. Pokud pot ebujeme sondu vyhledat na základ  jejího
ísla, zadáme íslo sondy a stiskneme hv zdi ku vlevo od ísla:
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obr. 19
V pravé ásti dialogového okna se zadávají jednotlivá rozhraní vrstev.

obr. 20

Poznámka:
Pozor, nezam ovat s t žitelností, jde pouze o hloubku jednotlivých
rozhraní vrstev. T žitelnost vrstev se zadává pro celý model p íkazem
Definice vrstev - t žitelnost viz  bod 5.3.9

5.3.6. Triangulace geologie
íkazem Triangulace geologie spustíme triangulaci modelu geologických vrstev.

Výsledná sí  vytvo ená ze sond se objeví na obrazovce, default zobrazení je modrá
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barva.  Pokud se vytvo í ploché dlouhé trojúhelníky na okrajích modelu geologie nebo v
zatá kách, je pot eba zm nit maximální délku trojúhelníka p i triangulaci, viz bod 5.3.8.
Default hodnota je 300 m.

obr. 21

5.3.7. Smazat triangulaci geologie
íkazem smažeme triangulaci geologie z modelu i z obrazovky.

5.3.8. Nastavení triangulace geologie
Po zadání tohoto p íkazu se objeví na obrazovce menu pro nastavení parametr

triangulace:
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obr. 22
Zde je možno nastavit maximální délku spojnice pro triangulaci vrstev geologie v DTM.

Pomocí checkboxu je možné dále nastavit režim výpo tu triangulace vrstev.
Triangulace se potom provádí bu  lineárn  mezi sondami, výšky rozhraní se udávají

ímo v absolutní výšce nebo se vrstvy  považují za afinní k povrchu terénu - vrstvy
kopírují terén a m ní se pouze hloubka rozhraní vrstev vzhledem k terénu Tato vlastnost
bude pln  využitelná až po zavedení možnosti zadávat polygonální tvar povrch
geologických vrstev v programu SI28 a programech souvisejících (SI51, SI71, SI53). V
sou asné dob  se polygony terénních vrstev transformují do polop ímek (zadání
odpovídající programu SI28), které jsou potom uloženy v souboru .STR nového typu.

5.3.9. Definice vrstev - t žitelnost
íkazem je možno zadat t ídu t žitelnosti pro jednotlivé vrstvy modelu. Není-li

žitelnost zadána, požijí se default hodnoty 2 / 3 / 4 / 5 / 6. Údaje o t žitelnosti jsou
zpracovány systémem RoadPAC a už není nutno t žitelnost zadávat ve vstupech
programu SI71 - Kubatury konstruk ních vrstev.
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obr. 23

5.3.10. ezy geologie (DWG)
Program umož uje pro kontrolu zobrazit ezy geologie v jednotlivých

stani eních. Sejmuté polygony jsou spolu s polop ímkami pro program SI28 uloženy do
jednotlivých vrstev výkresu, aby je bylo možno snadno obarvit dle pot eby pro v tší

ehlednost.

Poznámka:
Pro tuto funkci musí být na po íta i instalován program AutoCAD.
Pokud je AutoCAD již spušt ný, zkrátí se zpracování p íkazu o dobu
nutnou ke spušt ní AutoCADu.
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obr. 24
V p ípadech, kde nejsou geologické vrstvy výstižn  zobrazeny je pot eba je

upravit. Úprava se provede bu  v rámci terénního modelu - p idají se dopl ující sondy a
model se znovu zpracuje. Takové zm ny potom platí pro všechny trasy na doty ným
modelem. Druhou možností je editovat vytvo ené polop ímky v dialogu programu SI28.
Tato cesta m že být rychlejší a mén  pracná, ale je pot eba si vždy uv domit, p i novém
sejmutí ez  (t eba p i zahuš ování stani ení) uživatel o zm ny, které byly provedeny v
dialogu programu SI28, v tšinou p ijde a musí je provést znovu.

Zadané geologické vrstvy se zobrazují v p ných ezech programu SI51 a SI53 a
v programu SI71 jsou kubatury výkop  roz len ny podle zadaných geologických vrstev
a jejich t íd t žitelnosti.
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5.4. Menu   Export

obr. 25

Export bod  a spojnic  uloží se soubor bod  .SOU a povinných spojnic .DVO.
Doporu ujeme použít vždy po slou ení n kolika model .

Poznámka
V menu editace modelu je k dispozici možnost p íslování bod  s komprimací
íslování. U model , které byly spojeny z více soubor  a kde je to ú elné, je vhodné

provést komprimaci pro zvýšení p ehlednosti.

Export vybraných bod  a spojnic  uloží se soubor bod  .SOU a povinných spojnic
.DVO z vybrané ásti modelu.

Export RoadCAD (ac1, ac2, ac3) export soubor  pro zpracování DTM v programu
RoadCAD. Sou asn  se uloží vždy t i soubory, a to:
-  soubor sou adnic bod  (.AC1),
-  soubor terénních hran (.AC2)
-  soubor generovaných trojúhelník  sít  (.AC3).

Vrstevnice export souboru typu .ACV vytvo ených vrstevnic. Vrstevnice
z tohoto souboru lze vykreslit v programu RoadCAD7. P i
vytvo ení vrstevnic je uživatel vždy dotázán, zda si p eje tento
soubor uložit.
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TIN aktivní model je uložen ve formátu TIN pro další zpracování
jinými systémy

DT2 aktivní model je uložen ve formátu DT2 (nejstarší verze
modelu z roku 2000).

LandXML aktivní model je uložen ve formátu LandXML.

Export samotné geologie jako DT4 provede se export údaj  o geologie a
odhumusování do souboru DT4. Použije se v p ípad, že
pot ebujeme geologii a odhumusování p enést do jiného
terénního modelu - nap   p i zpracování nového dopl ujícího

ení v terénu.

Export modelu bez geologie  -  Provede se export jen údaj  o terénu (terénech) bez
údaj  o geologii a odhumusování. P íkaz se použije v

ípadech, kdy je nutno p edat model n komu, kdo nemá
verzi modelu s geologií a odhumusováním nebo p i exportu
do jiných systém  DTM.

5.5. Menu   Editace Modelu

obr. 26
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íslování bod  (komprimace ísel) - p íslování bod  modelu s komprimací. Nová
ísla budou za ínat hodnotou zadanou uživatelem a vytvo í

souvislou posloupnost ísel (tzv. „set esení“ bod  modelu).
Sou asn  budou p íslovány i údaje povinných spojnic.

íslování bod  (posun) - p íslování bod  modelu bez komprimace. Body budou
íslovány zvýšením ísel všech bod  o zadanou konstantu.

Odpovídajícím zp sobem jsou p íslovány i povinné
spojnice.

Editor modelu interaktivní editace modelu  (obr. 27).

obr. 27

Panel Editace modelu  umož uje editaci sou adnic bod , zadávání nových bod ,
idávání a mazání povinných spojnic.

Editace bodu identifikujeme bod bu  zadáním ísla bodu do pole íslo bodu a
stisknutím tla ítka s hv zdi kou nebo výb rem kliknutím na bod.
Do p íslušných polí se doplní aktuální sou adnice (Y,X,
Z) vybraného bodu a bod se na obrazovce zvýrazní. Sou adnice i
výšku bodu m žeme následn  editovat a provedené zm ny uložit
tla ítkem Uložit.

Odstran ní bodu  provede se výb rem bodu a stisknutím tla ítka Zruš bod.

Nový bod po zadání údaj  je nový bod p idán stisknutím tla ítka Nový bod.

Editace spojnic  P i editaci povinných spojnic musíme zadat oba koncové body
spojnice. Výb r m žeme op t provád t bu  graficky p ímo
v modelu "malým oknem" nebo zadáním ísla bodu. Pole, do
kterého se íslo vybíraného bodu zobrazí, je ozna eno te kou
(p epína ). Takto definovanou spojnici m žeme po oprav  p idat do
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modelu stisknutím tla ítka Nová spojnice nebo ji zrušit stisknutím
tla ítka Zruš spojnici.

Poznámka
Body i spojnice je možno editovat i p ímou grafickou editací, podrobnosti jsou popsány
v odst. 3.4.

Zrušit triangulaci zruší triangulaci modelu. Z stanou zobrazené pouze body a
povinné spojnice.

Invertovat výb r provede invertování výb ru – misto vybrané množiny bod  a
hran je vybrán dopln k p vodního výb ru do celého modelu

 Poznámka
Výb r bod  a hran se provádí pomocí ikon na lišt  , viz
odst. 4.5. Vybrané body a hrany jsou graficky barevn
znázorn ny.

Zrušit výb r zruší provedený výb r

Smazat body dle výb ru smaže všechny body a dot ené hrany ve výb ru

Vložit bod dle obrazovky umožní vložení bodu p ímo pomocí myši na obrazovce.
Uživatel doplní výšku ru , jako default výška se nabídne
odpovídající výška na trojúhelníku, uvnit  kterého leží
zadaný bod.
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Mazat hrany protínající úse ku i triangulaci vznikají na okrajích modelu parazitní
trojúhelníky (tam kde je max. délka spojnice v tší než
vzdálenost n kolika bod  na okraji modelu). Funkce možní
takové trojúhelníky snadno smazat zadáním úse ky, která
protíná hrany dot ených trojúhelník .

obr. 28

Zachycení hranice Funkce umožní zachycení hrany modelu (nap . po vy išt ní
parazitních trojúhelník ). Po stisknutí ikony klikn te myší vn
modelu u vybrané hranice. Hranice se zachytí a uloží ve form
polygonu do souboru  jméno.PSH. Na obrazovce se zobrazí
silnou zelenou arou.

Soubory PSH je možno editovat libovolným editorem.

Na tení hranice ze souboru Vybráním zvoleného souboru PSH lze aplikovat hranice
na triangulovaný model – budou op t zrušeny trojúhelníky, ležící za zvolenou hranicí.
(trojúhelníky se ve skute nosti neruší, pouze se zneviditelní a nejsou dostupné pro další

práci).
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obr. 29

ti DT4 starého stavu K modelu komunikace, vzniklému na tením
ze souboru .SPR bude p ten model p vodního okolního terénu. P vodní terén bude

ipojen k modelu komunikace tak, že bude na hranici nového stavu o ezán a korektn
ipojen.

obr. 30

Export AC3 starý a nový stav Spojený model starého a nového stavu bude
exportován jako  soubor formátu .AC3 pro vykreslení v AutoCADu.
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5.6. Menu   Okno
Slouží k p epínání jednotlivých otev ených oken. Uživatel m že mít otev ený

libovolný po et oken. Další okna se p idávají p íkazem Nové tohoto menu. Program
umož uje otev ít v každém okn  jeden samostatný model. Zrušení okna se provádí
zav ením okna vý ezu k ížkem.

5.7. Menu   Info
Podává informace o zpracovávaném modelu.


