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1. Asennus
TerraBore for MicroStation-ohjelmaa toimii
MicroStation SE/J/V8, MicroStation
GeoOutlook ja PowerDraft-ympäristössä. V8-
ympäristössä yksittäisiä kairauksia ei toistaiseksi
voida tulostaa erikseen. Muutoin toiminnot eri
MicroStation-ympäristöissä ovat samat . Pää-
sääntöisesti käyttäjä lataa TerraBoren tbore.zip-
tiedostona osoitteesta www.terrasolid.fi. Erik-
seen sovittaessa Terrasolid voi toimittaa sen
levykeellä tai CD:llä.

TBore.zip purku ja asennus
1. Sammuta MicroStation, jos se on

toiminnassa.

2. Jos olet ladannut ohjelman netistä, on se
ensin purettava asennusta varten. Helpoiten
voit purkaa ja asentaa TerraBoren WinZipillä.

   Dos ikkunassa Tbore.zip voidaan purkaa
asennusta varten asettamalla esnin tyhjä
levyke  a-asemaan ja kirjoittamalla pkunzip -d
hakemisto/tbore.zip a:/*.*

2. Winzip-ikkunassa klikkaa Install kuvaketta.
Jos asennat levykeeltä, käynnistä Program
Managerin File-alasvetovalikosta Run-käsky
ja syötä Command Line -kenttään a:\setup
(jos levyke on A: asemassa)

3. Paina OK. Asennusohjelman pitää tietää,
mihin hakemistoon MicroStation on asennet-

tu. Asennusohjelma tutkii automaattisesti
kovalevyt, kunnes löytää MicroStationin
hakemiston.

4. Asennusohjelma avaa alla olevan ikkunan:
5. Syötä hakemisto, johon haluat asentaa

TerraBoren. Ohjelma ehdottaa asennusta
C:\TERRA hakemistoon. Voit syöttää tilalle
myös jonkun muun haluamasi
hakemistopolun. Asennusohjelma luo
hakemiston tarvittaessa.

6. Tarkista hakemisto, josta MicroStation löytyi.
Korjaa hakemisto, jos se ei ole oikea.

7. Tarkista myös asennettava ohjelmaversio,
jotta se vastaa kovalevyltä löytyvää
MicroStationin versiota.

8. Hyväksy asetukset painamalla OK-näppäintä.
Asennusohjelma kopioi kaikki tarvittavat
tiedostot kovalevylle ja kertoo kun asennus
on päättynyt.

TerraBoren lataus
MicroStationissa
1. Käynnistä MicroStation.

2. Valitse MDL-sovellukset Apuohjelmat-valikosta
(Utilities). MDL-ikkuna aukeaa.

3. Valitse TBore ja hyväksy valinta painalla OK.

Asennuksen jälkeen ohjelma toimii 30 päivää.
Oimiakseen tämän jälkeen ohjelmalle on
annettava uudet suojakoodit
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Ulkopuolisten tiedostojen luku käsittelyä varten

Tutkimuspisteiden luku kannasta,
käsittely, syöttö ja tallennus
binärikantaan tai tiedostona.

Maalajipintojen mallinnus

Käyttäjäasetukset

Tietojen katselu karrtamerkkeinä
tai diagrammeina

Diagrammien luku kuvaan

Diagrammien kopiointi
leikkauskuvantoon

Diagrammien piirtoasetusten
muuntaminen

Päävalikon käskyt

Lisenssitiedot
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.

Asetukset-käsky avaa ikkunan, josta
käsin hallitaan käyttäjäasetuksia.
Ohjelma tallettaa asetukset Terra-
päähakemistoon nimellä Kairdia.inf.

Asetukset määräävät tutkimustietojen
hakemistopolut, käytettävät värit, tasot, teksti-
asetukset sekä eri tutkimustyyppien esitystavat.
Ohjelma tallettaa annetut asetukset automaatti-
sesti seuraavaa käyttökertaa varten.

Tutkimukset tallennetaan TerraBoren
binääritietokantaan, josta ne voidaan tarvittaesaa
hakea suunnittelua varten. Määrittele tutkimus-
tietojen hakupolut ennen sovelluksen käyttöä.

Näytteenottojen ja erilaisten diagrammien ulkoasu
voidaan määritellä asetuksissa.

Valitse ja paina Hakemistot-painiketta, joka avaa
Hakemistot-ikkunan. Anna hakupollut, jotta
ohjelma osaa löytää kairaustiedot. Hyväksy asetukset
painamalla OK.

Kuvantoon siirto asetus määrittelee esitetäänkö
diagrammin etäisyys mittalinjasta leikkauskuvannon
(profiilin) ylä- vai alareunassa.

2. Käyttäjäasetukset
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Katso-käskyn avulla valita, katsotaan tuloksia
diagrammeina vai karttamerkkeinä. Toiminto sulkee ja
avaa ikkunassa näkyviä kuvatasoja.  Esitystä varten
tasot ja värit tulee valita erilaisiksi Tasot ja värit-
ikkunan avulla.

Valitse ja paina Tasot ja värit painiketta, joka
avaa Tasot ja värit-ikkunan. Valitse kuvatasot
ja niiden värit. Hyväksy asetukset painamalla OK.
Tutkimukset kuvautuvat kartalla ja diagrammeissa
asetusten mukaan.
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3. Tietojen luku,
käsittely ja esitys

Ennen tutkimustietojen käyttöä  ne on ensin
luettava muistiin tarkistusta ja mahdollista
korjailua varten. Tämän jälkeen tiedot voidaan
siirtää TerraBoren tietokantaan.

Lisää pisteitä
1. Valitse Lisää pisteteitä käsky. Lisää pistetiä

ikkuna aukeaa.

2. Valitse tiedostomuoto. Pääasiallisia tiedon-
siirtomuotoja ovat Tekla ja SGF. Paina OK.
Lataa pisteet lomake aukeaa.

3. Valitse ladattavat pisteet työnumeron ja
tutkimustavan mukkan.

4. Hyväksy asetukset painamalla OK.

5. Osoita tiedosto, johon tiedot on tallennettu.

6. Paina OK , jolloin TerraBore lataa pisteet
ohjelman muistiin.

Tietojen tarkistus ja
korjailu

1. Valitse Havaintorivit-käsky. Havaintorivit-
ikkuna aukeaa.

2. Valitse tutkimuprojekti ja tutkimuspiste.

3. Valitse Käsittely. Tutki/muokkaa
havaintorivejä-ikkuna aukeaa. Ikkunan yläosa
näyttää valitun pisteen tutkimustiedot. Ikkunan
keski- ja alaosassa näkyvät pisteen numero-,
sijainti-, päättymistapa tms. tiedot.
Tutkimusdiagrammi näkyy ikkunassa 8.

4. Osoittamalla tutkimustietoja eri syyydellä
punainen viiva ikkunassa 8 näyttää vastaavan
kohdan diagrammissa.

5. Muuta tutkimustietoja Tutki/muokkaa
havaintorivejä-ikkunassa.

6. Valitsemalla Piirrä diagarmmi kokonaan
Käsittelyvalikosta päivittää esityksen.

Havaintorivit-ikkunan vasen
rivi näyttää tutkimusprojektin
numeron ja oikea rivi
tutkimuspisteen numeron.

Lisää pisteitä käsky lataa
tutkimuspisteet käsittelyä
varten ja tallettaa ne samalla
projektinumeron mukaan
nimettynä asetusten mukaiseen
hakemistoon.
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Tietojen käsinsyöttö
1. Valitse Uusi Tiedosto valikosta. Havaintorivit-

ikkuna aukeaa. Lisää uusi piste-ikkuna aukeaa.

2. Valitse tutkimustapa ja paina OK.

3. Tutki/muokkaa havaintorivejä-ikkuna aukeaa
tiedon syöttöä varten. Syötä projektinumero,
pistenumero ja tutkimustiedot.

4. Valitse Tiedosto Talleta tietojen tallennusta
varten.

Esimerkki Tekla-muotoisesta pisteestä:

TP 000000
TY 1234 Pasila
TT PA  0
XY 21384.0 48852.0  +21.00 000000 1
     0.00    0    0
     0.40    0    0 Tõ
     0.60  100   26 Tõ
     0.80  100   26 Tõ
     1.00  100   15 Tõ
     1.20  100    6 HkMr
     1.40  100    7 HkMr
     1.60  100    7 HkMr
     1.80  100    9 HkMr
     2.00  100   19 HkMr
     2.10  100  100 HkMr
     2.40  100   -5 HkMr
     2.60  100   25 HkMr
     2.75  100  100 HkMr
     3.20  100   -5 HkMr
     3.40  100   12 HkMr
     3.60  100   35 HkMr
     3.80  100   70 HkMr
     3.90  100  100 HkMr
     4.20  100   -5 HkMr
-1 KL
TP 000000
TY 1234 Pasila
TT TR  0
XY 21457.0 48855.0  +21.00 000000 3
   0.00
-1 KL

jossa:
TP Tutkimuspäivä
TY Työnumero, Nimi
TT Tukimustapa, Laitenumero (pakollinen)
XY X Y, Maanpinta, Tutkimuspäivä, Pistenumero
(pakollinen)
-1 Päättymistapa

Tutkimustavat:
PA Painokairaus
HE Heijarikairaus
HP Puristinosuus PH-kairauksessa
CP CPT-kairaus
SI Siipikairaus
PO Porakone- tai STD-kairaus
TR Tärykairaus
KO Koekuoppa (alkukairauksena)
PI Pisto- tai lyöntikairaus (alkukairauksena)
PT Putkikairaus (alkukairauksena)

Päättymistavat:
MS Lopetettu määräsyvyyteen (EKS)
TM Päättynyt tiiviiseen maakerrokseen (EPS)
KI Päättynyt kiveen tai lohkareeseen (EKI)
KL Päättynyt kiveen, lohkareeseen tai kallioon (EKA)
KA Päättynyt kallioon, varmistettu kallioporauksella (KA)

Tiedonsiirto
1. Valitse Siirrä valitut Tiedosto valikosta. Siirrä-

ikkuna aukeaa.

2. Valitse tiedostomuoto ja paina OK.

3. Valitse hakemisto ja anna siirtotiedostolle nimi.

4. Paina OK.
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Piirrä pisteet-käsky piirtää tutkimuspisteiden
karttamerkit ja diagrammit kuvatiedostoon.
Piirrettävät pisteet voidaan lukea sovelluksen
sisäisestä tietokannasta tai Tekla-muotisesta
tekstitiedostoista.

Pisteiden hakua voidaan rajata seuraavasti:

 *  Haku rajatulta alueelta aidalla avulla.
  * Pisteet haetaan työnumeron mukaan.
  * Pisteet haetaan tutkimustavan mukaan

Anna mittakaava karttamerkkien ja diagrammien
piirtoa varten sekä valitse piirrettävät elementit.

Vaakaviiva on karttamerkin keskipisteen
lävistävä viiva. Karttamerkkiin tulee aina näky-
viin pisteen koordinaatit. Työ- ja pistenumerot ja
muut merkinnät ovat valinnaisia.

TerraBore piirtää diagrammin aina todellisen
pituisena.Mittakaava vaikuttaa vain asteikon
leveyteen, maalaji- ja päättymissymbolien ko-
koon.

Tutkimustietojen
piirto

Muuta diagrammeja-käsky piirtää valitut
diagrammit muutetuilla asetuksilla.

1. Valitse diagrammit MicroStationin Valinta-
toiminnolla ennen käskyn käynnistämistä.
Valittavilla diagrammeilla pitää olla sama
kairaustapa.  Ohjelma avaa kairaustavan
mukaisen asetusikkunan.

2. Anna uudet asetukset lomakkeelle.  Hyväksy
asetukset painamalla OK.

Muutokset päivittyvät automaattisesti hyväksy-
misen jälkeen. Muutetut asetukset koskevat vain
uudelleen piirtoa.  Piirrä pisteet-käsky
piirtää diagrammit aina voimassa olevien
käyttäjäasetusten mukaan.

 Esitysasun muutos Diagrammien tulostus printerillä:
1. Osoita hiirellä diagrammi (sininen väri).
2. Paina välilyöntiä, jolloin valittu tummenee.
3. Osoita ja valitse seuraava diagrammi.
4. Valitse "Tulosta valitutu diagrammeina" Tiedosto-
valikosta
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Kopioi kuvantoon-käskyn avulla voidaan
kopioida kairausdiagrammeja muilla Terra-
sovellukisilla tehtyihin leikkauskuvantoihin.
Kopioitavat tutkimuspisteet voidaan valita
MicroStationin valintatyökalulla ennen käskyn
käynnistämistä.  Jos pisteitä ei ole valittu etukäteen,
ne valitaan vuorovaikutteisesti osoittamalla etäisyys
mittalinjasta.

Piirrä kuvantoon:
1. Piirrä mittalinja MicroStatiolla. Valitse sitten

esim. TerraModelerin Piirrä Leikkaus-
toiminto, jonka avulla voit luoda leikkaus-
kuvannon piirretylle mittalinjalle.

2. Valitse Kopioi kuvantoon.

3. Valitse leikkauskuvanto osoittamalla kuvantoa.

4. Osoita Päältä-ikkunassa pisteiden
projisointisyvyys mittalinjasta. Syvyyden voi
syöttää myös numeroina komentoikkunaan.

5. Hyväksy syvyys painamalla hiiren Data-
näppäintä.  TerraBore lukee hakualueen sisällä
olevat tutkimuspisteet tietokannasta ja projisoi
ne kuvantoon oikean pituisina valitussa
mittakaavassa ja asetusten muisilla merkinnöillä.

Kopioi kuvantoon käsky projisoi kaikkien
tutkimuspisteiden diagrammit valittuun kuvantoon
hakuetäisyyden sisällä mittalinjan molemmin puolin.

Mallinna maalajit-käsky luo pintamallit
kairausdiagrammien maalajien kerrosrajojen
mukaan. Käsky toimii yhdeässä TerraModelerin
kanssa.

Mallinna maalajit:
1. Valitse Mallinna maalajit. Malinna maalajit ikkuna

aukeaa.

2. Valitse pinnat, joita käytyt TerraModelerissa
kuvaamaan Maanpintaa ja kalliopintaa.

3. Valitse kairausten päättymistavat, jotka voidaan
hyväksyä kuvaamaan kalliopintaa.

4. Valitse  muut pinnat, os haluat luoda myös niille
mallit.

TerraBore lukee varmennettujen kerrosrajojen
sijaintitiedot diagrammeista TerraModelerilla
tapahtuvaa auotmaattista mallinnusta varten.  Jos
jokin pinta on jo olemassa, TerraModeler lisää
uudet pisteet vanhaan pintamalliin. Mallinnettavan
alueen voi rajata aidalla ennen käskyn käynnistämis-
tä.

Maalajien kerrosrajoiksi voidaan valita:
Yläpinta (ylin):  ensimmäisen kerroksen yläraja
Yläpinta (alin):  viimeisen kerroksen yläraja
Alapinta (ylin):  ylimmän kerroksen alaraja
Alapinta (alin):  alimman kerroksen alaraja

Kopiointi
leikkauksiin

Maalajikerrosten
mallinnus
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Virhetilanteita
1. Tiedoskäsittelyvirhe

Luettaessa Tekla-muotoisia kairaustietoja sisään
Lisää pisteitä käskyllä, tiedonluku keskeytyy
tiedoston käsittelyvirheen takia.

Valitse Hakemistot Käyttäjäasetuksista ja
tarkista, että  käyttämäsi hakemistot on määritel-
ty ja että ne eivät ole kirjoitussuojattuja.

2. Mallinna maalajit inkkuna ei näytä pintoja
Tee pinnat luokassa.

Käynnistä TerraModeler ja tarkista tarvittaesaa
TerraModelerin asetuksista Pinnat.




