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Tavaramerkit

MicroStation®, MDL®, MicroStation stylized "M" ovat Bentley Systemsille rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. MicroStation PowerDraft ja MicroStation GeoOutlook ovar Bentley Systemsin 
tavaramerkkejä.

TerraBore, TerraLink, TerraMatch, TerraModeler, TerraPark, TerraPhoto, TerraPipe, TerraScan, 
TerraSurvey ja TerraStreet ovat Terrasolid Oy:n tavaramerkkejä.

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki.

Copyright

© 1995-2003 Arttu Soininen, Terrasolid Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kiitokset

Kannessa oleva kuva on luotu kuvatiedostosta, jonka on  tarjonnut Maa ja Vesi Oy, Itälahdenkatu 
2, 00210 Helsinki, Finland. Kuvatiedosto on tehty ilmakuvan pohjalta käyttäen TerraSurvey- ja 
TerraModeler-ohjelmistoja.
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Käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas toimii ohjekirjana kahdelle TerraModelerin versiolle. Näistä kevyempi ja 
edullisempi versio, TerraModeler Field, pitää sisällään vain osan täyden version eli TerraModeler 
for MicroStationin toiminnoista. Kaikki kevyemmän version tarjoamat työkalut löytyvät myös 
täydestä versiosta ja toimivat identtisesti näissä kahdessa versiossa. Täysi MicroStation versio 
tarjoaa lisäksi joitakin työkaluja, joita ei löydy kevyemmästä Field versiosta. Nämä työkalut on 
tässä käyttöoppaassa merkitty tekstillä 'Ei Field'.

Tämä käyttöopas koostuu kolmesta osasta:

• Käyttöönotto - sisältää yleistä tietoa TerraModelerista sekä sen asennuksesta ja 
käynnistämisestä.

• Tutustumisopas - sisältää johdatuksen ohjelman yleisimpiin toimintoihin ja termeihin.
• Käskyhakemisto - sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen jokaisesta TerraModelerin työkalusta.

Ajonaikaiset opastustekstit

Tämä käyttöopas tulee sovelluksen mukana myös Acrobat Reader -ohjelman PDF-muotoisena 
tiedostona, jonka voi tulostaa kirjoittimelle tai jota voi käyttää ajonaikaisina opastusteksteinä. Sen 
käyttö tarjoaa joitakin etuja painettuun ohjekirjaan verrattuna:

• Haluttua aihetta käsittelevän kappaleen voi etsiä hakusanan avulla.
• Aiheesta toiseen voi siirtyä hyperlinkkien avulla.

Käyttöoppaan termit

Käyttöoppaassa käyetään seuraavia termejä ja merkitsemistapoja:

• Seuraavia kuvakkeita käytetään kertomaan kappaleen merkitys:

• Toiminnot, jotka puuttuvat TerraModeler -versiosta, on merkitty tekstillä Ei Field.
• CAD-järjestelmästä käytetään nimitystä MicroStation, kun ei tarvitse tehdä eroa MicroStation 

95, MicroStation SE, MicroStation J, MicroStation PowerDraft ja MicroStation GeoOutlook -
ympäristöjen välillä. 

• Kun TerraModeler for MicroStation ja TerraModeler Field -versioita ei tarvitse erotella 
toisistaan, ohjelma käytetään nimitystä "TerraModeler".

Kuvake: Kappaleen merkitys:
Huomautus
Vinkki
Toimintaohje
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1 Perustietoja TerraModelerista
TerraModeler on MicroStationin päälle rakennettu sovellus maapintojen mallinnukseen. 
Pintamallin voi luoda esittämään maanpintaa, maalajikerroksia tai suunnitelmapintoja. 
Lähtötietoina voi käyttää kartoitustietoja, graafisia elementtejä tai tekstitiedostosta luettavia 
pisteitä.

TerraModeler pystyy käsittelemään rajattoman määrän pintamalleja saman istunnon aikana. 
Käyttäjä voi muokata mitä vain pintamallia vuorovaikutteisesti. Pintamalliin voi lisätä pisteitä, 
siirtää pisteitä tai tuhota pisteitä. Käyttäjä voi rakentaa uusia taiteviivoja tai lisätä graafisten 
elementtien kärkipisteitä pintamalliin. Rajatun alueen sisällä olevat pisteet voi nostaa, tasottaa tai 
tiputtaa toiselle pinnalle.

Pintamallia voi käyttää suunnittelun apuna. Käyttäjä voi piirtää uusia elementtejä pintamallin 
korkeustasolle tai tiputtaa olemassa olevia elementtejä noudattelemaan pintamallin muotoja.

TerraModeler tarjoaa erilliset käskyt 3D-leikkausnäkymien, pituusleikkausten ja 
poikkileikkausten piirtoon. Synnytettyyn pituusleikkauskuvantoon voi projisoida 3D-elementtejä. 
Kuvantoon piirretyn tasauselementin voi projisoida kolmiulotteiseksi linjaksi.

Pintamallia voi havainnollistaa synnyttämällä korkeuskäyrät, värjätyn kolmioverkon tai värjätyn 
ristikkoverkon. Jos pintamalliin tehdään muutoksia, nämä esitystavat voi päivittää yhdellä 
käskyllä.

Laske massat työkalu laskee kahden pinnan väliset kaivuu- ja täyttömassat. Laskennan voi 
rajoittaa aidatun alueen sisälle.
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Muut Terra-sovellukset
TerraModeler kuuluu Terrasolidin tuottamaan sovellusperheeseen, jonka kaikki sovellukset 
toimivat saumattomasti MicroStationin kanssa.

TerraBore käsittelee kairaustietokantaa, jonne voi lukea tietoja sisään tekstitiedostosta tai syöttää 
käsin. Kairauspisteiden tietoja voi muokata ruudulla rinnakkain piirretyn kairausdiagrammin 
kanssa. Maalajikerroksista voi muodostaa pintamallin TerraModelerin avulla.

TerraPark on helppokäyttöinen sovellus puisto- ja maisemasuunnittelluun. Sen työkaluilla voi 
suunnitella käytäviä, hallita istutusalueita sekä sijoittaa puita, pensaita tai varusteita 
suunnittelukohteeseen.

TerraPhoto oikaisee laserskannauslennon aikana digitaalikameralla otetut kuvat maanpinnalle. 
Lähtötietoina on kameran sijainti ja asento kunkin kuvan ottohetkellä sekä maanpintaan 
luokitellut laserpisteet. Lopputuloksena on orthokuvien mosaiikki.

TerraPipe sovelluksen avulla suunnitellaan maanalaisia putkiverkkoja. Se tarjoaa työkalut 
viemäreiden ja vesijohtojen suunnitteluun.

TerraScan lukee sisään ja käsittelee laserskannauspisteitä. Sen avulla voi tarkastella pisteitä 
kolmiulotteisesti, luokitella pisteitä ja luoda vektoreita niiden perusteella.

TerraStreet on katusuunnittelusovellus, jonka lisenssiin sisältyy TerraModelerin käyttöoikeus. 
Suunnittelu alkaa vaaka- ja pystygeometrian luonnilla.

TerraSurvey lukee mittaustiedostoja, joiden pohjalta se synnyttää kolmiulotteisen kartan. 
Ohjelma tunnistaa luettavan tiedostomuodon automaattisesti.

Kaikki nämä sovellukset ovat saatavilla MicroStation 95, MicroStation SE, MicroStation J tai 
MicroStation GeoOutlook -ympäristöihin. Käyttöjärjestelmänä voi olla Windows 95 / 98 / NT 
(Intel) tain Windows NT (Alpha). Osa sovelluksista on saatavilla myös MicroStation 
PowerDraftissä toimivina versioina.
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2 Asennus
Tässä käyttöoppaassa käytetään yleistermiä MicroStation, kun ei tarvitse tehdä eroa eri 
MicroStation -versioiden välillä.

Laitevaatimukset
TerraModeler toimii MicroStation -ympäristössä. Laitevaatimukset ovat samat kuin tällä CAD-
järjestelmällä.

TerraModelerin käyttöön PC-yhteensopivassa tietokoneessa kannattaa olla vähintään:

• Pentium tai nopeampi prosessori
• Windows NT 4.0, 2000 tai XP
• hiiri
• 1024 * 768 tason näyttö tai parempi
• 128 MB RAM
• MicroStation SE, MicroStation J, MicroStation V8, MicroStation PowerDraft tai 

MicroStation GeoOutlook valmiiksi asennettuna

TerraModelerin asennus vaatii noin 5MB vapaata kovalevytilaa.

Asennusmedia
TerraModeler for MicroStation toimitetaan joko yhdellä levykkeellä tai CD-levyllä. 

Levykeversio pitää sisällään pelkän sovelluksen ja esimerkkiaineistot. Ajonaikaisina 
ohjeteksteinä toimiva Acrobat -dokumentti ei mahdu levykkeelle mukaan.

Terra Asennus CD pitää sisällään sovelluksen, esimerkkiaineistot sekä ohjekirjan elektronisessa 
muodossa. Kun asennus tehdään CD-levyltä, nämä kaikki kopioidaan tietokoneen kovalevylle.

Asennus CD pitää sisällään useiden sovellusten erikielisiä versioita. Suomenkielisten sovellusten 
asennus tapahtuu \windows\fin -hakemistosta käsin.
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Asennus levykkeeltä
TerraModerin asennus levykkeeltä:

1. Aseta TerraModelerin toimituslevyke levyasemaan (yleensä asema A:).
2. Käynnistä Run-käsky Start-valikosta.
3. Kirjoita käsky

a:\setup (jos levyke on A: asemassa)

4. Paina OK.

Asennusohjelman pitää tietää, mihin hakemistoon MicroStation on asennettu. 
Asennusohjelma etsii automaattisesti kovalevyt läpi, kunnes löytää MicroStationin 
hakemiston.

Asennusohjelma avaa alla olevan ikkunan:

5. Syötä hakemisto, johon TerraModeler asennetaan. Voit käyttää oletuspolkua C:\TERRA tai 
vaihtaa tilalle haluamasi hakemistopolun. Asennusohjelma luo hakemiston tarvittaessa.

6. Tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa hakemisto, josta MicroStation löytyi. Korjaa hakemisto, 
jos se ei ole oikea.

7. Paina ENTER näppäintä.

Asennusohjelma kopioi kaikki tarvittavat tiedostot kovalevylle ja kertoo kun asennus on 
päättynyt.

Katso lisätietoja kappaleista Asennushakemistot sivulla 150 ja Ympäristömuuttujat sivulla 
151.
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Asennus CD-levyltä
TerraModelerin asennus CD:ltä:

1. Aseta Terra Asennus CD asemaan.
2. Etsi CD:ltä hakemisto, joka vastaa laiteympäristöäsi.
3. Käynnistä SETUP.EXE tuosta hakemistosta.

Asennusohjelma ohjelma yrittää päätellä mihin MicroStation on asennettu ja avaa sitten 
Terra Setup ikkunan:

4. Syötä hakemisto, johon TerraModeler asennetaan. Voit käyttää oletuspolkua C:\TERRA tai 
vaihtaa tilalle haluamasi hakemistopolun. Asennusohjelma luo hakemiston tarvittaessa.

5. Tarkista hakemisto, johon MicroStation on asennettu. Korjaa hakemisto, jos se ei ole oikea.

Voit vaihtoehtoisesti osoittaa MicroStation -ohjelman sijainnin painamalla Browse 
painiketta tai pistää asennusohjelman etsimään kovalevyt läpi painamalla Scan painiketta. 

6. Tarkista MicroStationin versiotieto Version kentässä. Korjaa versio oikeaksi jos tunnistus 
ei ole onnistunut.

Asennusohjelma haluaa tietää mitkä sovellukset asennetaan ja avaa Terra Setup ikkunan:

7. Rasti TerraModeler for MicroStation kenttä ikkunassa. Voit valita myös muita 
sovelluksia, joihin sinulla on käyttöoikeus.

8. Paina OK.

Asennusohjelma kopioi tarvittavat tiedostot kovalevylle ja kertoo kun asennus on päättynyt.

Katso lisätietoja kappaleista Asennushakemistot sivulla 150 ja Ympäristömuuttujat sivulla 
151.
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3 TerraModelerin käynnistys
TerraModeler on MicroStationissa toimiva MDL-sovellus.

TerraModelerin käynnistys:

1. Käynnistä MDL Applications toiminto Utilities alasvetovalikosta.

Tämä avaa MDL ikkunan.

2. Valitse TMODEL Available Applications listasta.
3. Paina Load painiketta.

TAI

1. Syötä käsky MDL LOAD TMODEL.

Käyttäjäasetukset määräävät, mitä valikoita TerraModeler avaa käynnistyksen yhteydessä. 
Ohjelma voi avata päätyökaluvalikkonsa sekä luoda oman alasvetovalikon MicroStationin 
komentoikkunaan.

Available Applications lista näyttää kaikki MDL sovellukset, jotka MicroStation löytää. 
MicroStation etsii sovelluksia MS_MDLAPPS ympäristömuuttujan määräämistä hakemistoista. 
Jos MicroStation ei löydä TMODEL.MA tiedostoa, tarkista tuon ympäristömuuttujan määrittely 
ja varmista, että TMODEL.MA tiedoston hakemisto on mukana muuttujassa. Tämän voi tehdä 
Workspace alasvetovalikosta löytyvällä Configuration toiminnolla. Katso lisätietoja kappaleista 
Asennushakemistot sivulla 150 ja Ympäristömuuttujat sivulla 151.
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TerraModelerin sulkeminen
TerraModeler sulkeutuu automaattisesti kun MicroStationista poistutaan. Muistin 
vapauttamiseksi TerraModelerin voi sulkea myös, kun aikoo jatkaa MicroStationilla työskentelyä.

TerraModelerin sulkeminen:

1. Käynnistä MDL Applications toiminto Utilities alasvetovalikosta.

Tämä avaa MDL ikkunan.

2. Valitse TMODEL Loaded Applications listasta.
3. Paina Unload painiketta.

TAI

1. Syötä käsky MDL UNLOAD TMODEL.

TAI

1. Sulje TerraModelerin päätyökaluvalikko.

Tämä sulkee ohjelman, jos asetusten Päätyökaluvalikko suljetaan on päällä.



Osa II: Tutustumisopas
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4 Tutustumisopas
Tämä tutustumisopas auttaa TerraModelerin perustyökalujen opettelussa. Opas esittelee joitakin 
ohjelman käyttämiä termejä ja käsitteitä. Oppaassa käydään läpi joitakin työvaiheita käyttäen 
ohjelman mukana tullutta esimerkkikuvatiedostoa.

Opas on kirjoitettu olettaen, että lukija osaa MicroStationin käytön perusteet. Lukijan pitäisi tietää 
miten työkaluja käynnistetään, näkymiä käsitellään ja kuvatiedostoja avataan.

TerraModelerin käyttöliittymä

TerraModelerilla on samanlainen käyttöliittymä kuin MicroStationin omilla työkaluilla. 
Käynnistymisen yhteydessä ohjelman avaa ruudulle oman päätyökaluvalikkonsa. Se koostuu 
yhdeksästä alivalikosta, joista löytyy omat käynnistysikonit TerraModelerin toiminnoille. 
Työkalun voi käynnistää napauttamalla hiirellä sitä kuvaavaa ikonia.

Työkalujen toimintaa säädellään asetuksilla, jotka tulevat näkyviin, kun työkalu käynnistetään. 
Useimpien työkalujen asetukset tulevat näkyviin syöttökenttinä Tool settings ikkunassa, jota 
myös MicroStationin omat työkalut käyttävät. Osa TerraModelerin käskyistä avaa erillisen 
ikkunan, jossa olevilla syöttökentillä voi vaikuttaa työkalun toimintaan.
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Esimerkkikuvan avaus

Tämän tutustumisoppaan ohjeet perustuvat TerraModelerin mukana tulleen 
esimerkkikuvatiedoston käyttöön.

Kuvatiedoston on tehnyt Maa ja Vesi Oy. Kuvatiedosto on luotu ilmakuvan pohjalta käyttäen 
TerraMapia.

Esimerkkikuvan avaus:

1. Käynnistä Open komento MicroStationin File alasvetovalikosta.

Tämä avaa Open Design File ikkunan.

2. Etsi MODEL.DGN kuvatiedosto kovalevyltäsi selaamalla oikea hakemisto esiin. Jos 
TerraModeler on asennettu oletushakemistoon C:\TERRA, esimerkkikuvatiedosto löytyy 
nimellä C:\TERRA\EXAMPLE\MODEL.DGN. Kun olet löytänyt tiedoston, valitse se 
Files listasta.

Vaihtoehtoisesti voit suoraan kirjoittaa tiedostonimen hakemistopolkuineen File 
syöttökenttään.

3. Paina OK.

Kun olet avannut kuvatiedoston, voit katsella sitä tarkemmin. Näkymässä 1 näkyvät kaikki 
kuvatiedoston elementit. Voit vaihdella näkymän katselukulmaa tai zoomata lähemmäksi 
nähdäksesi pienempiä yksityiskohtia.

TerraModelerin käynnistys
Katso TerraModelerin käynnistysohjeet kappaleesta TerraModelerin käynnistys sivulla 14.
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Pintamallin luonti

TerraModeler osaa luoda pintamallin useista eri tietolähteistä. Pintamalliin luontiin parhaiten 
soveltuvan työkalun valinta riippuu käytettävästä tietolähteestä ja tiedon muodosta. Useimmissa 
tapauksissa käytetään seuraavia työkaluja:

Pintamallin luonti esimerkkikuvassa:

1. Vaihda näkymä 2 päällimmäiseksi valitsemalla MicroStationin Window alasvetovalikon 
Window 2-Top toiminto.

Näkymä näyttää vain valituilla tasoilla olevat elementit. Sellaiset elementit eivät ole 
näkyvissä, jotka eivät sijaitse maanpinnan korkeustasolla.

2. Käynnistä Kolmioi näkymä työkalu Pintojen luonti valikosta.
3. Osoita näkymä 1.

Tämä avaa Kolmioi pinta ikkunan.

4. Paina OK.

Tämä avaa Pinnan tiedot ikkunan.

5. Syötä uuden pintamallin nimeksi Maanpinta.
6. Paina OK.

TerraModeler käsittelee löytyviä pisteitä hetken aikaa. Näet prosessin edistymistahdin 
ikkunassa, johon ohjelma piirtää edistymisen mukaan täyttyvän vaakapalkin.

Tietolähde: Käytä työkalua:
Mittaustiedot Kolmioi kartta kun mittaustiedot on ensin piirretty 

TerraSurveylla. 
Kuvatiedoston elementit Kolmioi näkymä tai Kolmioi elementit.
XYZ tekstitiedosto Pinnat työkalu avaa ikkunan, jonka Tiedosto alasvetovalikosta 

löytyy toiminto xyz tekstitiedoston sisään lukuun.
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Pintamallin tilaston katsominen

Olet nyt luonut ensimmäisen pintamallisi TerraModelerin avulla. Työskentelyn aikana ohjelma 
pitää pintamallia RAM muistissa.

TerraModeler pystyy käsittelemään rajattoman määrän pintamalleja saman istunnon aikana. 
Pinnat työkalun avulla voi tarkistaa käytössä olevien pintamallien tietoja.

Pintamallin tilaston katsominen:

1. Käynnistä Pinnat työkalu Yleiskäskyt valikosta.

Tämä avaa Pinnat ikkunan, joka näyttää listan käytettävissä olevista pintamalleista. Valitse 
Maanpinta, jos se ei ole jo tummennettuna.

2. Valitse Katso tilastot käsky Rutiinit alasvetovalikosta.

Tämä avaa Pinnan tilasto ikkunan. Paina OK kun olet vilkaissut tilastotiedot läpi.
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Kolmioinnin tarkastelu

TerraModeler luo pintamallin kolmioimalla siihen kuuluvat pisteet. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ohjelma rakentaa pisteiden välille kolmioverkon. Jokaisen pintamallin alueella olevan XY-
kohdan korkeustaso määräytyy yhdestä pintamallin kolmiosta. Jokaisella XY-pistettä vastaa yksi 
ja vain yksi korkeustaso.

Kolmioinnin tarkastelu:

1. Zoomaa näkymä 2 lähemmäksi jotakin kartoitetun alueen yksityiskohtaa.
2. Käynnistä Karsi kolmio työkalu Pistemuokkaus valikosta.

Tätä työkalua voi käyttää, kun haluaa merkitä kolmioita karsituiksi tai pintamallissa mukana 
oleviksi. TerraModelerin käyttää termiä karsittu tarkoittamaan kolmion aluetta, jossa 
pintamalli  ei ole pätevä.

Tätä työkalua voi käyttää myös kolmioverkon jaottelun tarkasteluun.

3. Liikuta hiirtä näkymän 2 alueella. Kun liikuta hiirtä, ohjelma piirtää näkyviin hiiren alla 
olevan kolmion reunat.

Elementtien piirtäminen pintamallin tasolle

Pintamallia voi käyttää suunnittelun apuna. TerraModelerin avulla on helppo piirtää elementtejä 
pintamallin korkeustasolle. Tätä ominaisuutta voi käyttää esim. kaivojen, puiden tai pensaiden 
sijoittamiseen maanpinnan korkeustasolle.

Elementtien piirtäminen pintamallin tasolle:

1. Käynnistä Näytä taso työkalu Piirto valikosta.

Tämä avaa Näytä taso ikkunan. Kun liikutat hiirtä, ikkuna näyttää pintamallin korkeustason 
hiiren osoittamassa kohdassa.

2. Aseta Pisteet pinnalle lukko päälle.
3. Käynnistä piirtotyökalu, jota haluat käyttää. Kokeile tämän lukon toimintaa vapaasti. Voit 

piirtää vaikka joitakin viivoja tai soluja maanpinnan tasolle.

Kun Pisteet pinnalle lukko on päällä, TerraModeler muuntaa kaikissa suoraan ylhäältä 
katsotuissa näkymissä tehtyjen hiiren painallusten korkeustason.

Muista vapauttaa tämä lukko, kun olet lopettanut sen käyttämisen.
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Luiskan laskeminen

Suunnitelmapintojen luonnissa on usein tarpeen etsiä pintamallin kohtaavan luiskan kulku. 
Tämän voi tehdä Laske luiska työkalun avulla. Se vaatii lähtötietona graafisen elementin, joka 
kuvastaa luiskan ylä- tai alareunaa. Esimerkkikuvatiedostossa on tähän tarkoitukseen sopiva 
elementti. Se on vihreä suorakulmio, joka esittää tasaista kaivannon pohjaa korkeustasossa 
+29.50.

Suorakulmion sijainti:

1. Tuo näkymä 4 päällimmäiseksi valitsemalla MicroStationin Window alasvetovalikon 
Window 4-Top toiminto.

Tässä näkymässä näkyy ainoastaan tasolle 56 sijoitettu vihreä suorakulmio.

Luiskan laskeminen maanpinnalle:

1. Valitse aktiiviksi väriksi keltainen.
2. Käynnistä Laske luiska työkalu.

Tämä avaa Laske luiska ikkunan.

3. Syötä Kulmaksi 20 astetta.
4. Valitse Pinnalle kenttään Maanpinta.
5. Osoita lähtöelementiksi vihreä suorakulmio.
6. Osoita luiskan suunta hiiren painalluksella ulospäin ensimmäisestä osoittamastasi pisteestä. 

Näin ohjelma laskee luiskaa ulospäin eikä sisäänpäin suorakulmiosta.
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Ohjelma selvittää missä suorakulmiosta ylöspäin lähtevä 20 asteen luiska kohtaa maanpinnan. Se 
piirtää luiskan yläreunan näkyviin keltaisena murtoviivana.
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Suunnitelmapinnan luonti

TerraModelerin avulla voi kätevästi luoda erilaisia suunnitelmapintoja. Paras lähestymistapa on 
aina luoda ensin pinnan muotoja kuvaavat graafiset elementit. Edellisessä kappaleessa opastettu 
Laske luiska työkalun käyttö teki juuri tämän. Nyt on luotu graafiset elementit, joiden perusteella 
voi synnyttää suunnitelmapinnan.

Vihreästä suorakulmiosta ja keltaisesta luiskan elementistä tehdään kaivannon pintamalli.

Suunnitelmapinnan luonti:

1. Valitse kaikki näkymän 4 elementit. Tämä on helpointa tehdä käynnistämällä Element 
Selection työkalu ja vetämällä hiiri alas painettuna suorakulmio kaikkien elementtien 
ympärille.

Nyt vihreän suorakulmion ja keltaisen murtoviivan pitäisi olla valittu.

2. Käynnistä Lisää elementti taite työkalu Pintojen luonti valikosta.
3. Aseta Monista pisteitä taiteviivaan kenttä päälle.
4. Syötä 10.0 Väli kenttään. Tämä asetus lisää pisteitä taiteviivaa pitkin, jos kahden 

peräkkäisen taitepisteen välimatka on suurempi kuin 10.0 metriä.
5. Hyväksy elementit.

Tämä avaa Kolmioi pinta ikkunan. Hyväksy oletusasetukset painamalla OK mikä 
vuorostaan avaa Pinnan tiedot ikkunan.

6. Valitse pintatyypiksi Suunnitelma.
7. Syötä uuden pintamallin nimeksi Suunnitelma.
8. Paina OK.

TerraModeler luo uuden pintamallin valittujen elementtien kärkipisteistä.
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Kaivantomassan laskeminen

Olet nyt luonut kaksi pintamallia. Ensimmäinen pintamalli, Maanpinta, pohjautuu kartoitus-
elementteihin. Toinen pintamalli, Suunnitelma, on kaivannon pintamalli, jossa oleva luiska 
kohtaa maanpinnan. Nyt kaikki on valmista kaivantomassojen laskentaan Laske massat työkalun 
avulla. Se laskee kahden pinnan väliltä sekä kaivuu- että täyttömassan. Laskenta perustuu 
ruutumenetelmään.

Kaivantomassan laskeminen:

1. Käynnistä Laske massat työkalu Massa valikosta.

Tämä avaa Laske massat ikkunan. 

2. Valitse Yläpinta kenttään Maanpinta.
3. Valitse Alapinta kenttään Suunnitelma.
4. Syötä 1.0 Askel kenttään.
5. Varmista että Piirrä kentässä on valittu vaihtoehto Piirto tilapäisesti.
6. Paina Laske painiketta, mikä aloittaa laskennan.

Ohjelma alkaa laskemaan kahden pinnan välisiä massoja. Ohjelma piirtää laskennan 
edistymiseen näkyviin tilapäisinä viivoina, joiden väri kertoo, tuottiko viivan kohdalla oleva 
laskentaruutu kaivuu- vai täyttömassaa.
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Kun laskenta on päättynyt, tarkista tulokset. Ohjelma löytää 7934 kuutiometriä kaivuumassaa ja 
66 kuutiometriä täyttömassaa. Näistä kaivuumassa on oikea, odotusten mukainen tulos. 
Täyttömassa sen sijaan ei välttämättä ole odotusten mukainen.

Kun TerraModeler luo pintamallin, se laskee aina mallin uloimpien pisteiden kautta kulkevan 
monikulmion, jonka sisälle kaikki muut pisteet sijoittuvat. Syntyvä kolmioverkko kattaa koko 
monikulmion alueen. Ulkoreunoilta voi karsia turhia kolmioita, jos haluaa pienentää pintamalliin 
kuuluvaa aluetta.

Kun pintamalli luodaan Kolmioi kartta, Kolmioi näkymä tai Kolmioi elementit työkalulla, ohjelma 
karsii automaattisesti pintamallin ulkoreunoilta pitkät, kapeat kolmiot. Kun pintamalli luodaan 
Lisää elementti haja tai Lisää elementti taite työkaluilla, automaattista karsintaa ei tapahdu.

Yllä esitettyyn massalaskentaan tulee mukaan kaivannon pintamallin ulkoreunoilla olevia 
ylimääräisiä kolmioita. Voit aivan hyvin päättää, että jätät massalaskennan raportoiman 
täyttömassan yksin-kertaisesti huomiotta. Toinen vaihtoehto on karsia pintamallin ylimääräiset 
kolmiot.

Kaivannon kolmioiden karsinta automaattisesti:

1. Käynnistä Pinnat työkalu Yleiskäskyt valikosta.

Tämä avaa Pinnat ikkunan, jossa näkyy lista käytettävissä olevista pinnoista. Valitse 
Suunnitelma, jos se ei ole jo tummennettuna.

2. Käynnistä Muokkaa alasvetovalikon Karsi ulkoreunat käsky.

Tämä avaa Karsi ulkoreunat ikkunan.

3. Syötä  ulkoreunojen kolmioiden maksipituudeksi 12.0 Max etäisyys kenttään.
4. Paina OK.

Kaivannon kolmioiden karsinta yksitellen:

1. Käynnistä Karsi kolmio työkalu Pistemuokkaus valikosta.
2. Valitse aktiiviksi pinnaksi Suunnitelma asetusikkunasta.
3. Osoita jokainen karsittava kolmio hiiren painalluksella.

Löydät lisätietoja Karsi kolmio työkalusta sivulta 63.

Kolmioiden karsimisen jälkeen voit laskea kaivantomassat uudestaan.
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Värjätyn ristikon piirto

Pintamallia käytetään usein havainnollistamiskuvien luontiin. TerraModeler osaa tuottaa kaksi 
erilaista tähän tarkoitukseen sopivaa esitystä: värjätyt kolmiot ja värjätyn ristikon.

Värjätyn ristikon piirto:

1. Käynnistä Esitä ristikko työkalu.

Tämä avaa Esitä ristikko ikkunan.

2. Valitse Pinta kenttään Maanpinta.
3. Valitse Piirtotapa kenttään Pelkkä piirto.
4. Syötä Ruutukoko kenttään 10.0.
5. Paina Värit painiketta värjäysvärien valintaa varten.

Tämä avaa Värjäysvärit ikkunan.
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6. Valitse Tiedosto alasvetovalikosta Avaa käsky, jonka avulla voi hakea värjäysvärien listan 
tiedostosta. Etsi ja avaa MODEL.CLR tiedosto. Jos TerraModeler on asennettu 
oletushakemistoon C:\TERRA, tuo tiedosto löytyy nimellä 
C:\TERRA\EXAMPLE\MODEL.CLR.

7. Hyväksy Värjäysvärit ikkunan asetukset painamalla OK.
8. Hyväksy Esitä ristikko ikkunan asetukset painamalla OK.

TerraModeler piirtää värjätyn ristikon. Voit tarkastella ristikkoa pyörittämällä näkymän 
katselukulmaa ja zoomailemalla sisään tai ulos.

Varmista että ristikon piirtoon käytetty taso on päällä näkymässä, jota katselet. Oletustaso on 51.

Ristikon piirtotavaksi valittiin Pelkkä piirto. Näin ristikkoa ei piirretty pysyvästi kuvatiedostoon. 
Ristikko pyyhkiytyy, kun suljet TerraModelerin tai poistut MicroStationista. Ristikon voi poistaa 
myös työskentelyn aikana Pyyhi esitys työkalun avulla.
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Pituusleikkauksen piirtäminen

TerraModelerin avulla voi piirtää pituusleikkauksen mitä tahansa lineaarista elementtiä pitkin. 
Pituusleikkaus esittää pintamallien muodon mittalinjalla. Pituusleikkaus piirretään soluna, jonka 
voi sijoittaa vapaaseen paikkaan kuvatiedostossa.

Mittalinjan piirtäminen:

1. Käynnistä Place Line String työkalu MicroStationin Lines valikosta.
2. Piirrä murtoviiva, joka kulkee maanpinnan pintamallin halki tai sen sisällä. Tämä tapahtuu 

osoittamalla hiiren painalluksilla kaksi tai useampia murtoviivan kärkipisteitä.
3. Paina hiiren Reset-näppäintä murtoviivan lopettamiseksi.

Pituusleikkauksen piirtäminen:

1. Käynnistä Piirrä pituusleikkaus työkalu.
2. Osoita mittalinjaksi elementti, jonka olet juuri piirtänyt.
3. Hyväksy elementti.

Tämä avaa Piirrä pituusleikkaus ikkunan.

4. Syötä piirtoasetukset ikkunaan.
5. Paina OK.
6. Osoita pituusleikkauksen sijainti hiiren painalluksella. Pituusleikkaus kannattaa sijoittaa 

kartoitetun alueen ulkopuolelle, jotta se ei ole muiden elementti kanssa häiritsevästi 
päällekkäin. 



Osa III: Käskyhakemisto



Sivu 31
5 Yleiskäskyt
5 Yleiskäskyt

Yleiskäskyt valikko
Yleiskäskyt valikon työkaluilla voi määritellä käyttäjäasetuksia, vaihtaa aiottua 
tulostusmittakaavaa, hallita pintamalleja, tallettaa pintamallit levylle ja avata opastusikkunan.

Kun haluat: Käytä:

Muuttaa käyttäjän asetuksia Asetus

Määrittää koordinaatiston alueen ja tarkkuuden Määritä koordinaatisto

Vaihtaa aiottua tulostusmittakaavaa Mittakaava

Hallita, nimetä, tuoda tai viedä pintamalleja Pinnat

Tallettaa kaikki muutetut pintamallit Talleta pinnat

Katsoa tietoja TerraModelerista ja lisenssistä Ohjelmasta

Avata opastusikkunan Opastus
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Asetus

Asetus työkalun avulla voi muuttaa ohjelman toimintaan vaikuttavia käyttäjäasetuksia. Työkalun 
käynnistäminen avaa TerraModeler asetukset ikkunan.

Asetukset on ryhmitelty luokkiin, jotka näkyvät listana ikkunan vasemmassa puoliskossa. Uuden 
luokan valitseminen listasta vaihtaa ikkunan oikeassa puoliskossa näkyviä syöttökenttiä.

Joen poikkileikkaukset / Oletuskertoimet luokka
Joen poikkileikkaukset kansion Oletuskertoimet luokka määrää sisään luettaville joen 
poikkileikkauksien pisteille asetettavat oletuskitkakertoimet.

Joen poikkileikkaukset / Ulkoasu luokka
Joen poikkileikkaukset kansion Ulkoasu luokka määrää poikkileikkausten solujen tasot, värit, 
viivapainot ja viivatyylit.

Asetus: Vaikutus:
Vasen reuna Vasemman reunan oletuskitkakerroin.
Uoma Joen uoman oletuskitkakerroin.
Oikea reuna Oikean reunan oletuskitkakerroin.

Asetus: Vaikutus:
Mitattu leikkaus ryhmä Joen poikkileikkauksen mitatun osan taso ja ulkoasu.
Jatkettu leikkaus ryhmä Maanpintaa pitkin jatketun poikkileikkauksen osan taso ja 

ulkoasu. 
Koodien tekstit ryhmä Joen poikkileikkauspisteiden kooditekstien taso ja ulkoasu.
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Piirrä kaltevuusnuoli / Nuolet luokka
Piirrä kaltevuusnuoli kansion Nuolet luokka määrää Piirrä kaltevuusnuoli työkalun 
synnyttämien nuolikuvioiden pituuden määräytymistavan ja ulkoasun.

Pituusleikkaus / Asteikko luokka
Pituusleikkaus kansion Asteikko luokka määrää pituusleikkauksien asteikon ulkoasun.

Pituusleikkaus / Muodot luokka
Pituusleikkaus kansion Muodot luokka sisältää listan käyttäjän määrittelemistä 
pituusleikkausmuodoista. Jokainen muodon määritys sisältää oman listan pituusleikkauksen 
alapuolelle piirrettävissä tietoriveistä.

Pituusleikkaus / Otsikot luokka
Pituusleikkaus kansion Otsikot luokka määrää pituusleikkauksen nimen ja alarivien otsikoiden 
ulkoasun.

Pituusleikkaus / Tasot luokka
Pituusleikkaus kansion Tasot luokka määrää mille tasoille pituusleikkauksen eri osat piirretään.

Asetus: Vaikutus:
Väkäsiä Kaltevuusnuoliin tulevien nuolenkärkikuvioiden määrä.
Pituus Nuolen pituuden vaihteluväli.
Kaltevuus Kaltevuusrajat, joiden kohdalla nuolen pituus on:

• maksimi
• kaksi kolmasosaa minimin ja maksimin väliltä
• yksi kolmasosa minimin ja maksimin väliltä
• minimi

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Asteikon lukemien kirjasin. Nolla tarkoittaa kulloinkin aktiivia 

kirjasinta.
Koko Tekstikoko millimetreinä paperilla. 
Puoli Kirjoitetaanko asteikon lukemat asteikon vasemmalle, oikealle 

vai molemmille puolille.

Vaikutus: Vaikutus:
Kirjasin Pituusleikkauksen nimen ja mittakaavan kirjasin.
Koko Pituusleikkausen nimen ja mittakaavan tekstikoko.
Leveys Alarivien otsikoille varattu tila pituusleikkauksen vasemmalla 

puolella.

Asetus: Vaikutus:
Piirrä Mille tasolle pituusleikkaussolun eri osat piirretään:

• Aktiiville tasolle - kaikki osat aktiiville tasolle.
• Omille tasoille - osat asetuksissa määrätyille tasoille.
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Pituusleikkaus / Tekstit luokka
Pituusleikkaus kansion Tekstit luokka määrää pituusleikkauksiin tulevien paalulukemien, 
korkeuslukemien ja alarivien tekstien ulkoasun.

Poikkileikkaus / Asettelu luokka
Poikkileikkaus kansion Asettelu luokka määrää miten Piirrä poikkileikkaukset työkalu 
ryhmittelee syntyvät poikkileikkaukset.

Poikkileikkaus / Asteikko luokka
Poikkileikkaus kansion Asteikko luokka määrää poikkileikkausten asteikon ulkoasun.

Poikkileikkaus / Korkeustasotekstit luokka
Poikkileikkaus kansion Korkeustasotekstit luokka määrää pituusleikkauksiin tulevien 
korkeuslukemien ulkoasun.

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Alarivien tekstien kirjasin. Nolla tarkoittaa kulloinkin aktiivia 

kirjasinta.
Koko Alarivien tekstien koko millimetreinä paperilla. Käytetään 

paalulukemissa ja pintojen korkeuslukemissa.
Asento Paalulukemien asento: vaaka- tai pystysuoraan.
Numeroita Korkeuslukemien kokonaislukuosan esityspituus.
Desimaaleja Korkeuslukemien desimaalien esitysmäärä.

Asetus: Vaikutus:
Allekkain Allekkain yhteen sarakkeeseen piirrettävien poikkileikkausten 

lukumäärä.
Järjestys Poikkileikkausten piirtojärjestys:

• Ensimmäinen alalaidassa - paalulukema kasvaa ylöspäin
• Ensimmäinen ylälaidassa - paalulukema kasvaa alaspäin

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Poikkileikkausasteikon lukemien kirjasin.
Koko Tekstikoko millimetreinä paperilla.
Puoli Kirjoitetaanko asteikon lukemat asteikon vasemmalle, oikealle 

vai molemmille puolille.

Asetus: Vaikutus:
Asento Kirjoitussuunta: vaakasuoraan vai pystysuoraan.
Numeroita Korkeuslukemien kokonaislukuosan esityspituus.
Desimaaleja Korkeuslukemien desimaalien esitysmäärä.
Väri Asteikon sidontakorkeuden osoittavan viiteviivan ja 

korkeustasotekstin väri.
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Elementtien käyttö
Elementtien käyttö luokka määrää miten ohjelma tulkitsee ympyrät ja tekstielementit, kun niitä 
lisätään pintamallin.

Kolmioi kartta
Kolmioi kartta luokka minkä sovellusten luomia elementtejä työkalu etsii pintamallia luotaessa.

Korkeuskäyrät luokka
Korkeuskäyrät luokka määrää korkeuskäyrien lukematekstien ulkoasun.

Lisää piste luokka
Lisää piste luokka määrää piirtääkö Lisää piste työkalu korkeuslukemat tilapäisesti vai pysyvästi.

Asetus: Vaikutus:
Säde Sädettä pienempi ympyrä tulkitaan yhdeksi pisteeksi 

(keskipiste). Tätä suurempi ympyrä viivamaiseksi kohteeksi ja 
ohjelma laskee joukon sen kehää noudattelevia pisteitä.

Hyväksy yhden merkin 
symbolit

Jos päällä, yhden merkin pituiset tekstielementit kelpaavat 
korkeuspisteiksi.

Luvuissa pitää olla +- 
merkki

Jos päällä, vain plus- tai miinusetumerkin sisältävät 
lukematekstit tulkitaan korkeuspisteiksi.

Luvuissa pitää olla 
desimaalipiste

Jos päällä, vain desimaalipisteen sisältävät lukematekstit 
tulkitaan korkeuspisteiksi.

Asetus: Vaikutus:
TerraSurvey Jos päällä, käytetään TerraSurveyn luomia karttaelementtejä.
Hyväksyntä Miten pintamalliin kelpaavat elementit päätellään:

• Luontihetken koodilista - karttaelementteihin talletettu tieto 
ratkaisee kelpaavatko ne pintamalliin. Tätä vaihtoehtoa voi 
käyttää, vaikka koneessa ei olisi TerraSurvey-ohjelmaa tai 
karttakuvan tekoon käytettyä koodilistaa.

• Aktiivi koodilista - ladattuna oleva koodilista ratkaisee, mitkä 
koodit kelpaavat pintamalliin. Tämä vaihtoehto vaatii, että 
koneessa on TerraSurveyn käyttöoikeus.

PRO600 Jos päällä, käytetään PRO600:n luomia elementtejä.
DigiCad Jos päällä, käytetään DigiCadin luomia elementtejä. 

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Korkeuskäyrien tekstien kirjasin. Nolla tarkoittaa aktiivia 

kirjasinta.
Koko Korkeuskäyrien tekstien koko millimetreinä paperilla. 

Asetus: Vaikutus:
Piirrä pysyvästi Jos päällä, pintamalliin lisätyn pisteen kohdalle piirretty 

vaaitusteksti lisätään kuvatiedostoon.
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Massalaskenta luokka
Massalaskenta luokka määrää kuinka pienet korkeuserot jätetään massalaskennassa huomiotta.

Mittaa kaltevuus luokka
Mittaa kaltevuus luokka määrää Mittaa kaltevuus työkalun synnyttämien tekstien ulkoasun.

Pintatyypit luokka
Pintatyypit luokka sisältää listan käyttäjän määrittämistä pintatyypeistä. Näitä ovat tyypillisesti 
maanpinta, suunnitelma sekä eri maalajikerrokset. Pintatyypin määrityksiin kuuluu leikkausten 
piirrossa käytettävä ulkoasu sekä kolmioverkon piirtoasetukset. Kun uusi pintamalli luodaan, 
käyttäjä valitsee sille pintatyypin, jonka leikkausasetukset ohjelma kopioi pintamalliin 
oletusarvoina.

Ristikkotietokanta luokka
Ristikkotietokanta luokka määrää mistä hakemistosta ristikkotiedostoja etsitään.

Talletus luokka
Talletus luokka määrää minkälaisissa tilanteissa sovellus tallettaa pintamallin automaattisesti.

Asetus: Vaikutus:
Alle Ruudut, joissa ylä- ja alapinnan erotus on tätä minimisyvyyttä 

pienempi, jätetään laskennassa huomiotta.

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Kaltevuustekstin kirjasin. Nolla tarkoittaa aktiivia kirjasinta.
Koko Kaltevuustekstin koko millimetreinä paperilla. 

Asetus: Vaikutus:
Hakemisto Määrää hakemiston, josta ohjelma etsii ristikkopohjaisia 

tiedostoja. Hakemisto voi sisältää Intergraph GRD, Disimp tai 
Odrnance Survey NTF -muotoisia tiedostoja.

Asetus: Vaikutus:
Kun pintamalli luodaan Talleta pintamalli automaattisesti levylle luonnin yhteydessä.
Poistuttaessa Talleta pintamallit automaattisesti levylle kun TerraModeler tai 

kuvatiedosto suljetaan.
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Toiminta luokka
Toiminta luokka määrää mitä valikoita sovellus avaa käynnistyksen yhteydessä, miten sovellus 
suljetaan ja minkälainen on pintamallien avausikkuna.

Värjäystaulukko luokka
Värjäystaulukko luokka määrää miten korkeustasojen tai kaltevuuksien väritystä selittävä 
asteikkopylväs piirretään.

Vaaituspisteet luokka
Vaaituspisteet luokka määrää kirjasimen ja muodon missä korkeuslukematekstit piirretään 
kuvatiedostoon.

Asetus: Vaikutus:
Luo Applications valikko Jos päällä, TerraModeler lisää MicroStationin 

komentoikkunaan alasvetovalikon, josta käsin voi avata 
TerraModelerin työkaluvalikkoja.

Avaa päätyökaluvalikko Jos päällä, sovellus avaa päätyökaluvalikkonsa 
käynnistymisen yhteydessä.

Avaa Pinnat ikkuna Jos päällä, sovellus avaa Pinnat ikkunan käynnistymisen 
yhteydessä.

Päätyökaluvalikko suljetaan Jos päällä, päätyökaluvalikon sulkeminen sulkee myös 
sovelluksen.

Avaa Tulvakartoitus Jos päällä, sovellus avaa Tulvakartoitus työkaluvalikon 
käynnistymisen yhteydessä.

Käytä normaalia 
avausikkunaa

Jos päällä, pintamallien avaukseen käytetään ikkunaa, jossa 
voi valita yhden tiedoston.
Jos pois päältä, pintamallien avaukseen käytetään ikkunaa, 
jossa voi yhdellä kertaa valita useita avattavia tiedostoja,

Asetus: Vaikutus:
Skaalaus Pylvään korkeuden määräytymistapa:

• Vakio – jokainen väri täyttää samankorkuisen osan pylväästä. Saat 
määrätä yhden värin korkeuden millimetreinä paperilla.

• Suhteellinen – värin osa pylvään korkeudesta on suhteessa värin 
korkeus- tai kaltevuusvälin kokoon. Saat määrätä koko pylvään 
korkeuden.

Leveys Pylvään leveys millimetreinä paperilla.

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Lisää piste työkalun luomien vaaitustekstien kirjasin. Nolla 

tarkoittaa kulloinkin aktiivia kirjasinta.
Koko Tekstikoko millimetreinä paperilla.
Tarkkuus Desimaalien määrä vaaitusteksteissä.
Plus näkyy Näkyykö korkeuslukeman positiivinen etumerkki.
Miinus näkyy Näkyykö korkeustason negatiivinen etumerkki.



Sivu 38
5 Yleiskäskyt
Määritä koordinaatisto

Määritä koordinaatisto työkalu muuttaa koordinaatistoa, jota TerraModeler käyttää pintamallin 
pisteiden tallettamiseen. Koordinaatisto määrää mihin tarkkuuteen pisteiden koordinaatit 
pyöristetään ja minkä vaihteluvälin sisälle koordinaattien pitää mahtua. Ohjelma tallettaa 
koordinaatiston määrityksen kuvatiedostoon. TerraScan, TerraPhoto, TerraModeler ja 
TerraMatch käyttävät samaa koordinaatiston määritystä.

TerraModeler käyttää etumerkillisiä 32 bitin kokonaislukuja pisteiden tallettamiseen. Tämän 
etuna on, että yhden pisteen koordinaattitieto vie vain 12 tavua muistia.

Käyttäjä voi päättää koordinaatiston tarkkuuden määräämällä kuinka suuri yksi kokonaisluku 
askel on. Jos askeleen koko on millimetri, jokaisen pintamallin pisteen koordinaatit pyöristetään 
lähimpään millimetriin. Askeleen koko määrää samalla kuinka kaukana toisistaan pintamallien 
pisteet voivat olla tai kuinka suuria niiden koordinaattilukemat voivat olla. Millimetrin kokoisilla 
askeleilla koordinaattien vaihteluvä on 232 millimetriä eli 4294967.296 metriä. Jos 
koordinaatiston origo on [0.0, 0.0, 0.0], koordinaattien pitää osua välille -2147483 and +2147483.

Jos senttimetritarkkuus riittää, voi yhden askeleen kooksi määrätä sentin. Tällöin koordinaatit 
voivat vaihdella -21 ja +21 miljoonan välillä, mihin useimmat koordinaatistot mahtuvat.

Koordinaatiston määrittäminen:

1. Käynnistä Määritä koordinaatisto työkalu.

Tämä avaa Määritä koordinaatisto ikkunan:

2. Syötä asetukset ja paina OK.

Tämä muuttaa koordinaatistoa, jota TerraScan, TerraPhoto, TerraModeler ja TerraMatch 
käyttävän aktiivin kuvatiedoston kanssa.

MicroStation SE and MicroStation J
Jokainen kuvatiedosto sisältää 32 bittisen koordinaatiston, jota MicroStation käyttää sisäisesti 
elementtien tallettamiseen. Sovellukset käyttävät samaa koordinaatistoa kuin kuvatiedosto. 
Määritä koordinaatisto työkalun käyttö muuttaa samalla kuvatiedoston koordinaatistoa.

MicroStation V8
MicroStation V8 käyttää 64 bittisiä lukuja elementtien tallettamiseen. TerraModeler käyttää 
koordinaatistoa, joka ei sama kuin kuvatiedoston 64 bittinen koordinaatisto. TerraModeler käyttää 
oletuksena koordinaatistoa, jossa yhden askeleen koko on sentti. Määritä koordinaatisto 
työkalulla voi muuttaa sovelluksen käyttämää koordinaatistoa. Tieto siitä tallettuu 
kuvatiedostoon, mutta ei vaikuta MicroStationiin tai kuvatiedoston vektoreihin.
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Mittakaava

Mittakaava työkalu asettaa aiotun tulostusmittakaavan ja vaihtaa tekstien kokoa. Mittakaava 
vaikuttaa TerraModelerin luomiin tekstielementteihin.

Mittakaavan asettaminen:

1. Käynnistä Mittakaava työkalu.

Tämä avaa Aseta mittakaava ikkunan.

2. Syötä uusi mittakaava.

Ohjelma käy kuvatiedoston läpi ja muuttaa valittujen elementtityyppien tekstikoon.

Pinnat

Pinnat työkalu avaa ikkunan, josta käsin pintamalleja hallitaan. Ikkunan toiminnoilla voi nimetä 
pintoja, tarkastella pintojen tilastoja, tuoda ja viedä tietoa.

Pinnat ikkuna esittää listan käytettävissä olevista pintamalleista. Kunkin pintamallin rivillä näkyy 
siihen kuuluvien pisteiden lukumäärä sekä pisteiden korkeustason vaihteluväli.

Katso lisätietoja kappaleesta Pintamallien hallinta sivulla 126.  
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Talleta pinnat

Talleta pinnat työkalu tallettaa kaikki muutetut pintamallit levylle. Työskentelyn aikana ohjelma 
pitää kaikkia pintamallin tietoja RAM-muistissa. Tämän työkalun avulla voi varmistaa, että kaikki 
muutokset on talletettu levylle.

Pinnat työkalun avulla voi tarkistaa, mitkä pintoihin on tehty tallettamattomia muutoksia.  
Levyllä sarake kertoo kunkin pintamallin talletustilanteen.

TerraModelerin käyttäjäasetuksista löytyy kenttiä, joiden avulla voi määrätä, milloin pintamallit 
talletetaan automaattisesti.  Katso lisätietoja Asetus työkalun Talletus luoksta.

Ohjelmasta

Ohjelmasta työkalu avaa ikkunan, joka kertoo tietoja TerraModelerin versiosta ja 
käyttöoikeudesta.

Opastus

Opastus työkalu avaa opastusikkunan. Aluksi opastusikkunassa näkyy ohjeiden sisällysluettelo.

Ajonaikaiset opastustekstit on rakennettu samasta tekstipohjasta, josta ohjekirja on tulostettu. 
Opastustekstit sisältävät hypertekstilinkkejä, joiden avulla voi siirtyä aiheesta toiseen.

Opastusikkunan käytöstä löytyy enemmän tietoja MicroStation käyttöoppaasta.
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Pintojen luonti valikko
Pintojen luonti valikon työkaluilla voi luoda pintamallin tai lisätä uusia pisteitä olemassa olevaan 
pintamalliin.

 

Kun haluat: Käytä:

Luoda pintamallin kartoituksen elementeistä
 

Kolmioi kartta

Luoda pintamallin näkymän elementeistä
 

Kolmioi näkymä

Luoda pintamallin seulotuista elementeistä
 

Kolmioi elementit

Lisätä elementin pintamalliin hajapisteinä
 

Lisää elementti haja

Lisätä elementin pintamalliin taitepisteinä
 

Lisää elementti taite
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Kolmioi kartta

Kolmioi kartta työkalu luo pintamallin kartoituselementeistä, jotka on piirretty kuvatiedostoon 
TerraSurveyn avulla. Mittauksessa käytetty kooditus määrää, mitkä elementit kelpaavat pisteiksi 
valitulle pinnalle.

Tätä työkalua voi käyttää uuden pintamallin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan 
pintamalliin.

Karttaelementtien kolmionti:

1. Käynnistä Kolmioi kartta työkalu.

Tämä avaa Kolmioi pinta ikkunan.

2. Valitse kolmioitava pinta. Voit valita joko uuden pinnan tai käytössä olevan pintamallin.
3. Paina OK.

TerraModeler lataa TerraSurveyn tarvittaessa ja ryhtyy etsimään kuvatiedostosta 
kartoituselementtejä. TerraSurveyn koodilista ratkaisee, mitkä elementit kelpaavat 
luotavaan pintamalliin.

Asetus: Vaikutus:
Harvenna lähekkäiset pisteet Harventaa pintamallia jättämällä turhan lähellä toisiaan 

olevia pisteitä pois. Jos kahden pisteen välimatka on 
Minimietäisyyttä pienempi, toinen pisteistä jätetään pois. 

Monista pisteitä taiteviivaan Parantaa pintamallia lisäämällä uusia pisteitä pitkää 
taiteviivaa pitkin.

Suodata virhepisteet Suodattaa aineistosta selvät virhepisteet pois. Ohjelma 
merkitsee suodatetut kohdat pienellä ympyrällä.
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Kolmioi näkymä

Kolmioi näkymä työkalu luo pintamallin näkymässä näkyvistä elementeistä.  Pintamalliin 
hyväksytään vain sellaiset elementit, joiden tasot ovat näkyvissä osoitetussa näkymässä ja jotka 
sijaitsevat näkymän alueella.

Lineaariset elementit hyväksytään taiteviivoina ja muut elementtityypit hajapisteinä.

Tätä työkalua voi käyttää uuden pintamallin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan 
pintamalliin.

Näkymän elementtien kolmiointi:

1. Käynnistä Kolmioi näkymä työkalu.
2. Osoita näkymä, jonka sisältö kolmioidaan.

Tämä avaa Kolmioi pinta ikkunan.

3. Valitse kolmioitava pinta.
4. Paina OK. 

Asetus: Vaikutus:
Sulkeutuvat elementit Miten sulkeutuvia elementtejä käytetään pintamallissa: 

Taiteviivoina, 3D aukkoina tai 2D aukkoina. 
Käyräelementit Miten käyräelementtejä käytetään: Taiteviivoina tai 

Korkeuskäyrinä.
B-spline elementit Miten B-spline elementtejä käytetään: Taiteviivoina tai 

Korkeuskäyrinä.
Muut lineaariset Muut lineaariset elementit käytetään aina taiteviivoina.
Pistemäiset elementit Pistemäiset elementit käytetään aina hajapisteinä.
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Kolmioi elementit

Kolmioi elementit työkalu luo pintamallin kuvatiedoston elementeistä, jotka seulotaan tason ja 
elementtityypin mukaan. Pintamalliin hyväksyttävät elementit määrätään seulontasäännöillä, 
jotka voi tallettaa omaan tiedostoon myöhempää käyttöä varten.

Tätä työkalua voi käyttää uuden pintamallin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan 
pintamalliin.

Elementtien kolmiointi tason ja tyypin mukaan:

1. Käynnistä Kolmioi elementit työkalu.

Tämä avaa Kolmioi elementit ikkunan.

2. Luo sääntölista pintamalliin hyväksyttävistä elementeistä. Jos olet luonut ja tallettanut listan 
jo aiemmin, voit hakea sääntölistan tiedostosta.

3. Paina Kolmioi.

Jokainen seulontasääntö määrää yhdeltä kuvatiedoston tasolta löytyvän elementtityypin, joka 
hyväksytään pintamalliin. Elementti voidaan hyväksyä pintamalliin hajapisteinä, taiteviivana, 
korkeuskäyränä, aukkona tai ulkoreunana.
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Seulontasäännön luonnissa voi käyttää Selection työkalua apuna. Valitse esimerkki seulottavasta 
elementtityypistä ennen Lisää toiminnon käynnistämistä Sääntö alasvetovalikosta.

Asetus: Vaikutus:
Nimi Elementtien esittämän kohteen kuvaus. 
Taso Taso jonka elementtejä sääntö koskee.
Tyyppi Elementtityyppi jota sääntö koskee.
Väri Jos päällä, sääntö koskee vain valitun värisiä elementtejä.
Paino Jos päällä, sääntö koskee vain valitun viivapainon omaavia 

elementtejä.
Tyyli Jos päällä, sääntö koskee vain valitun viivatyylin omaavia 

elementtejä.
Pistetyyppinä Miten elementtejä käytetään pintamallin luonnissa. Valinta voi 

olla hajapiste, taiteviiva, korkeuskärä, 2D aukko, 3D aukko, 2D 
ulkoreuna tai 3D ulkoreuna.
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Lisää elementti haja

Lisää elementti haja työkalu lisää graafisen elementin kärkipisteet pintamalliin hajapisteinä. Tätä 
työkalua voi käyttää uuden pintamallin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan 
pintamalliin.

Elementin lisääminen hajapisteinä:

1. Käynnistä Lisää elementti haja työkalu.
2. Osoita lisättävä elementti.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin. Voit jatkaa kohdasta 2.

TAI

1. Valitse lisättävä(t) elementti.
2. Käynnistä Lisää elementti haja työkalu.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin. 

Asetus: Vaikutus:
Minimietäisyys Harventaa pintamallia jättämällä turhan lähekkäisiä 

pisteitä pois. Jos kahden pisteen välimatka on 
Minimietäisyyttä pienempi, toinen pisteistä jää pois. 
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Lisää elementti taite

Lisää elementti taite työkalu lisää graafisen elementin kärkipisteet pintamalliin taitepisteinä. Tätä 
työkalua voi käyttää uuden pintamallin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan 
pintamalliin.

Elementin lisääminen taitepisteinä:

1. Käynnistä Lisää elementti taite työkalu.
2. Osoita lisättävä elementti.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin. Voit jatkaa kohdasta 2.

TAI

1. Valitse lisättävä(t) elementti.
2. Käynnistä Lisää elementti taite työkalu.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin. 

Asetus: Vaikutus:
Minimietäisyys Harventaa pintamallia jättämällä turhan lähekkäisiä 

pisteitä pois. Jos kahden pisteen välimatka on 
Minimietäisyyttä pienempi, toinen pisteistä jää pois. 

Monistusetäisyys Parantaa pintamallia lisäämällä uusia pisteitä pitkää 
taiteviivaa pitkin. 
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Piirto valikko
Piirto valikon työkaluilla voi tarkastella pintamallin muotoa tai piirtää elementtejä pintamallin 
mukaisesti.

Kun haluat: Käytä:

Nähdä pinnan korkeustason / piirtää pinnalle Näytä taso

Nähdä kahden pinnan välisen korkeuseron Näytä pintaero

Nähdä kolmioiden kaltevuuden Näytä kaltevuus

Mitata elementin kaltevuuden Mittaa kaltevuus

Piirtää viivan määräkaltevuuteen Piirrä kalteva

Asettaa elementin kärkipisteet vakiotasoon
 

Aseta lineaarisen elementin taso

Luoda parametrisoidun kopion lineaarisesta 
elementistä Kopioi lineaarinen elementti

Sitoa pisteitä linjan paaluun tai sivuetäisyyteen Sivumitta

Tiputtaa elementin noudattelemaan pintamallia Tiputa elementti pinnalle

Laskea elementistä lähtevän luiskan Laske luiska

Täyttää alueen soluilla Soluta alue
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Näytä taso

Näytä taso työkalu näyttää pintamallin korkeustason ja auttaa elementtien piirtämisessä 
pintamallin korkeustasolle. Tämä työkalu avaa ikkunan, joka hiirtä liikutettaessa näyttää koko 
ajan valitun pintamallin korkeustason hiiren kohdalta.

Pintamallin korkeustason tarkastelu:

1. Käynnistä Näytä taso työkalu.

Tämä avaa Näytä taso ikkunan.

2. Liikuta hiirtä jonkin ylhäältä päin katsotun näkymän alueella niin ohjelma näyttää 
pintamallin korkeustason hiiren kohdalta.

Elementtien piirtäminen pintamallin korkeustasolle:

1. Käynnistä Näytä taso työkalu.

Tämä avaa Näytä taso ikkunan.

2. Aseta Pisteet pinnalle lukko päälle. Jos haluat sijoittaa elementtejä pinnan ylä- tai 
alapuolelle, voit syöttää Dz kenttään nollasta eroavan arvon. Positiivinen lukema tuottaa 
korkeustason pintamallin yläpuolelta. Negatiivinen lukema tuottaa korkeustason 
pintamallin alapuolelta.

3. Käynnistä haluamasi piirtotyökalu.

Kun Pisteet pinnalle lukko on päällä, TerraModeler muuntaa kaikkien sellaisten DATA-
painallusten korkeustason, jotka on tehty suoraan ylhäältä katsotussa näkymässä. Painalluksen 
korkeustaso muuntuu vain, jos XY sijainti osuu pintamallin alueelle.

Muista aina vapauttaa tämä lukko käytön jälkeen. Koska se muuntaa kaikkia hiiren painalluksia, 
se voi häiritä normaalia työskentelyä, jos unohdat sen päälle.
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Näytä pintaero

Näytä pintaero työkalu näyttää kahden pintamallin välisen korkeuseron. Se avaa ikkunan, joka 
näyttää koko ajan kahden pinnan korkeustasot ja korkeuseron hiiren liikkeiden mukaan.

Pintamallien korkeuseron tarkastelu:

1. Käynnistä Näytä pintaero työkalu.

Tämä avaa Näytä pintaero ikkunan. Kun liikutat hiirtä, ikkuna näyttää kahden pintamallin 
korkeustasot sekä näiden erotuksen.

Näytä kaltevuus

Näytä kaltevuus työkalu näyttää pintamallin kolmioiden kaltevuuden prosenttilukuna ja piirtää 
kaltevuuden suunnan nuolena. Kun liikutat hiirtää pintamallin alueella, tämä työkalu piirtää 
näkyviin nuolen, joka näyttää mihin suuntaa vesi virtaisi kolmion alueella. Kolmion kaltevuus 
näkyy prosenttilukemana viestikentässä.

Kolmioiden kaltevuuden tarkastelu:

1. Käynnistä Näytä kaltevuus työkalu.

Kun liikutat hiirtä pintamallin alueella, ohjelma näyttää alla olevan kolmion kaltevuuden.
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Mittaa kaltevuus

Mittaa kaltevuus työkalu mittaa lineaarisen elementin keskimääräisen kaltevuuden. Se lasketaan 
elementin alku- ja loppupisteen väliltä laskukaavalla:

Kaltevuus = 100 * (Loppu z - Alku z) / Elementin vaakapituus

Vaikka elementti olisi murtoviiva, tämä työkalu ei käytä elementin yksittäisiä segmenttejä. 
Kaltevuus lasketaan aina koko elementin alku- ja loppupisteen väliltä.

Mitattavan elementin pitää olla lineaarinen. Hyväksyttäviä elementtityyppejä ovat viiva, 
murtoviiva, käyrä, kaari ja yhdistelmäketju.

Elementin kaltevuuden mittaaminen:

1. Käynnistä Mittaa kaltevuus työkalu.
2. Osoita mitattava elementti.

Ohjelma piirtää elementin kaltevuuden näkyviin lukemana ja suuntanuolena.

Voit hyväksyä merkinnän hiiren painalluksella, jolloin se piirretään pysyvästi 
kuvatiedostoon, tai voit peruuttaa merkinnän resetillä. Voit jatkaa kohdasta 2.

Piirrä kalteva

Piirrä kalteva työkalu piirtää viivan määräkaltevuuteen. Viivan alkupiste määräytyy suoraan 
hiiren painalluksesta. Toinen hiiren painallus määrää loppupisteen X- ja Y-koordinaatit. Ohjelma 
laskee loppupisteen korkeustason niin, että viiva toteuttaa määrätyn pystykaltevuuden.

Viivan piirtäminen määräkaltevuuteen:

1. Käynnistä Piirrä kalteva työkalu.
2. Osoita viivan alkupiste.
3. Osoita viivan loppupiste.

Voit jatkaa kohdasta 3.

Viivan kaltevuus lasketaan kaavalla:

Kaltevuus = 100 * Pystymatka / Vaakamatka
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Aseta lineaarisen elementin taso

Aseta lineaarisen elementin taso työkalu muuntaa lineaarisen elementin kulkemaan syötetyssä 
korkeustasossa. Se asettaa elementin kaikki kärkipisteet samaan korkeustasoon.

Elementin korkeustason asettaminen:

1. Käynnistä Aseta lineaarisen elementin taso työkalu.
2. Syötä Korkeustaso kenttään haluamasi taso.
3. Osoita muutettava elementti.
4. Hyväksy elementti.

Ohjelma siirtää elementin kärkipisteet annettuun tasoon. Voit jatkaa kohdasta 2 tai 3.

TAI

1. Valitse muutettava(t) elementti.
2. Käynnistä Aseta lineaarisen elementin taso työkalu.
3. Syötä Korkeustaso kenttään haluamasi taso.
4. Hyväksy elementti.

Ohjelma siirtää elementin kärkipisteet annettuun tasoon.

Kopioi lineaarinen elementti

Kopioi lineaarinen elementti työkalu luo parametrisoidun kopion lineaarisesta elementistä.

Syntyvä kopion vaakamuoto lasketaan siirtämällä alkuperäisen elementin muotoa määrätyn 
sivuetäisyyden verran.

Syntyvän kopion pystymuoto voidaan laskea alkuperäisestä elementistä, laskea jonkin toisen 
elementin perusteella tai asettaa se haluttuun vakiotasoon.

Tätä työkalua voi käyttää lineaarisen elementin kopiointiin määrättyyn sivuetäisyyteen niin että:

• Korkeustasoja ei muuteta.
• Korkeustasot asetetaan määrättyyn vakiotasoon.
• Pystymuoto noudattelee alkuperäistä elementtiä määrätyllä korkeuserolla.
• Pystymuoto noudattelee jonkin toisen elementin muotoa määrätyllä korkeuserolla tai 

sivukaltevuudella.

Kopion luominen lineaarisesta elementistä käyttäen korkeuseroa:

1. Käynnistä Kopioi lineaarinen elementti työkalu.
2. Valitse Pystymuoto kenttään vaihtoehto Dz alkuperäisestä.
3. Syötä haluamasi sivuetäisyys Sivusiirto kenttään.
4. Syötä korkeusero Dz kenttään. Syötä 0.0 jos haluat luoda kopion käyttäen alkuperäisen 

elementin korkeustasoja muuttumattomina.
5. Osoita alkuperäinen elementti.
6. Valitse kopion puoli (vasemmalle vai oikealle) hiiren painalluksella.

Tämä luo kopion alkuperäisestä elementistä.

Kopion luominen käyttäen toisen elementin pystymuotoa:

1. Käynnistä Kopioi lineaarinen elementti työkalu.
2. Valitse Pystymuoto kenttään vaihtoehto Dz toisesta elementistä tai Kaltevuus toisesta 

elementistä.
3. Syötä haluamasi sivuetäisyys Sivusiirto kenttään.
4. Syötä korkeusero Dz kenttään tai sivukaltevuus prosentteina Kaltevuus kenttään.
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5. Osoita alkuperäinen elementti jonka mukaan vaakamuoto määräytyy.
6. Osoita toinen elementti jonka mukaan pystymuoto määräytyy.
7. Valitse kopion puoli (vasemmalle vai oikealle) hiiren painalluksella.

Tämä luo kopion alkuperäisestä elementistä.

Asetus: Vaikutus:
Sivusiirto Syntyvän kopion sivuetäisyys alkuperäisestä elementistä.
Lisää pisteitä pitkiin 
segmentteihin

Jos päällä, ohjelma lisää välipisteitä pitkiin viivasegmentteihin. 
Tämä on hyödyllistä jos syntyvän kopion pitää noudatella toisen 
elementin pystymuotoa.

Pystymuoto Korkeustasojen määräytymistapa:
• Vakiotaso – syöttökenttään annettava vakiotaso.
• Vakiotaso hiirellä – hiiren painalluksella annettava vakiotaso.
• Dz alkuperäisestä – korkeusero alkuperäisestä elementistä.
• Dz toisesta elementistä – korkeusero toisesta elementistä laskien.
• Kaltevuus toisesta elementistä – sivukaltevuus prosentteina toisesta 

elementistä laskien.
Projektio Korkeustason projisointitapa toisesta elementistä:

• Lyhin välimatka – jokaista kärkipistettä verrataan lähimpään 
kohtaan toisella elementillä.

• Kohtisuoraan – jokaista kärkipistettä verrataan toisen elementin 
mukaan kohtisuoraan projisoituu kohtaan.
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Sivumitta

Sivumitta työkalu tarjoaa helpon tavan sijoittaa elementtejä halutulle paalulle tai haluttuun 
sivuetäisyyteen mittalinjaan nähden. Mittalinjana voi toimia mikä vain lineaarinen elementti.

Sivumitta työkalu avaa ikkunan, joka näyttää koko ajan hiiren paalulukeman ja sivuetäisyyden 
mittalinjaan nähden. Voit lukita hiiren painallusten paalulukeman, sivuetäisyyden, 
korkeustasoeron tai kaltevuuden mittalinjaan nähden.

Elementtien sijoittaminen mittalinjan mukaan:

1. Käynnistä Sivumitta työkalu.
2. Osoita mittalinjan elementti.
3. Hyväksy elementti.

Tämä avaa Sivumitta ikkunan. Voit jatkaa alla olevasta kohdasta 3.

TAI

1. Valitse mittalinjan elementti.
2. Käynnistä Sivumitta työkalu.

Tämä avaa Sivumitta ikkunan.

3. Aseta lukot joita haluat käyttää.
4. Käynnistä haluamasi elementtien sijoitustyökalu.

Kun teet data-painalluksen hiirellä, ohjelma muuntaa painalluksen koordinaatteja asettujen 
lukkojen mukaan mittalinjaan nähden. Tässä kannattaa muistaa, että ohjelma ei osaa 
dynaamisesti näyttää mihin hiiren painallus siirtyy silloin kun liikutat hiirtä. Lukot 
vaikuttavat vasta, kun teet data-painalluksen.

Asetus: Vaikutus:
Alkupaalu Mittalinjan alkupisteen paalulukema. Oletusarvo on nolla. 
Paalu Jos päällä, painalluksen XY-sijainti siirtyy määrätylle paalulle. 
Sivumitta Jos päällä, painalluksen XY-sijainti siirtyy määrättyyn 

sivuetäisyyteen mittalinjasta. Ohjelma päättelee hiiren 
sijainnista, pitäisikö sivuetäisyys laskea mittalinjan 
vasemmalle vai oikealle puolelle. 

Dz Jos päällä, painalluksen Z-taso lasketaan lisäämällä määrätty 
korkeusero mittalinjan korkeustasoon osoitetussa kohdassa. 

Kaltevuus Jos päällä, painalluksen Z-taso lasketaan lisäämällä 
prosentuaalinen kaltevuus mittalinjan korkeustasoon 
osoitetussa kohdassa. 
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Tiputa elementti pinnalle

Tiputa elementti pinnalle työkalu tiputtaa elementin noudattelemaan pintamallin korkeustasoa. 
Ylhäältä katsottuna elementin muoto säilyy samanlaisena, mutta sen kolmiulotteinen muoto 
mukautuu pintamallin korkeustason vaihteluiden mukaan.

Tämä työkalu toimii kaikkien lineaaristen elementtien ja solujen kanssa. Lineaarinen elementti 
muuntuu murtoviivaksi tai murtoviivoista koostuvaksi yhdistelmäketjuksi. Murtoviivan 
kärkipisteet määräytyvät pintamallin mukaan. Solut pysyvät tiputettaessa soluina. Solu siirtyy 
niin, että sen sijoituspiste sijaitsee pintamallin tasolla.

Elementtien tiputus pinnalle:

1. Käynnistä Tiputa elementti pinnalle työkalu.
2. Osoita tiputettava elementti.
3. Hyväksy elementti.

Elementti tippuu pintamallin korkeustasoon. Voit jatkaa kohdasta 2.

TAI

1. Valitse tiputettava(t) elementti.
2. Käynnistä Tiputa elementti pinnalle työkalu.
3. Hyväksy elementti.

Elementti tippuu pintamallin korkeustasoon.

Asetus: Vaikutus:
Dz Positiivinen arvo tiputtaa elementin pintamallin yläpuolle. 

Negatiivinen arvo tiputtaa elementin pintamallin alapuolelle.
Tee kopio Jos päällä, ohjelma synnyttää kopion alkuperäisestä 

elementistä.
Aseta taso Jos päällä, ohjelma muuttaa tiputettujen elementtien tason.
Pinnan ulkopuolella Määrää mitä tiputettavalle elementille tapahtuu pintamallin 

ulkopuolella. Vaihtoehdot ovat:
• Ulkopuolinen osa säilyy ennallaan.
• Ulkopuolisen osan väri, tyyli ja paksuus muutetaan 

aktiivien asetusten mukaiseksi.
• Ulkopuolinen osa jätetään piirtämättä.



Sivu 56
7 Pintamallin käyttö piirtämisessä
Laske luiska

Laske luiska työkalu laskee luiskan graafisesta elementistä vakiokaltevuudella pintamalliin. 
Graafinen elementti on joko luiskan ylä- tai alareuna. Ohjelma etsii luiskan toisen reunan ja piirtää 
sen kuvatiedostoon murtoviivana, joka kulkee pintamalllia pitkin.

Elementin, josta lähdetään liikkeelle, pitää olla lineaarinen. Sallittuja elementtityyppejä ovat 
viivat, murtoviivat, käyrät, kaaret, ellipsit, monikulmiot, yhdistelmäketjut sekä 
yhdistelmämonikulmiot.

Luiskan laskenta:

1. Käynnistä Laske luiska työkalu.
2. Syötä luiskan kulma.
3. Osoita elementti,josta lähdetään liikkeelle.
4. Osoita luiskan suunta hiiren painalluksella. Luiska lasketaan vain vasempaan tai oikeaan 

suuntaan elementistä.

Ohjelma etsii paikat, joissa luiska kohtaa valitun pinnan. Jos luiskan toinen reuna löytyy, 
ohjelma piirtää sen kuvatiedostoon murtoviivana. Voit jatkaa kohdasta 3. 

Asetus: Vaikutus:
Kulma Luiskan kulma asteina. Positiivinen arvo tarkoittaa ylöspäin 

suuntautuvaa luiskaa. Negatiivinen arvo tarkoittaa alaspäin 
suuntautuvaa luiskaa. Kulman voi syöttää myös pysty- ja 
vaakaetäisyyksien suhteena, esim. 1:3.

Harvennus Syntyvän murtoviivan pisteiden minimietäisyys. Luiskan 
matemaattinen ratkaisu voi synnyttää kärkipisteitä, jotka ovat 
hyvin lähellä toisiin. Käytännön syistä liian lähekkäin olevia 
pisteitä kannattaa harventaa.
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Soluta alue

Soluta alue työkalu täyttää rajatun alueen satunnaisiin kohtiin sijoitetulla solulla. Tätä työkalua 
voi käyttää luonnollisesti kasvaneen metsän kuvaamiseen täyttämällä rajatun alueen puusoluilla.

Alueen voi rajata joko piirtämällä aidan tai valitsemalla sulkeutuvan elementin.

Työkalua voi käyttää kaksi- tai kolmiulotteisten solujen kanssa. Pintamalleja voi käyttää apuna 
määräämään sijoitettavien solujen ala- tai ylätason. Maanpintaa voi käyttää solujen alatasona.

Solutetusta alueesta tulee luonnollisemman näköinen, jos solujen sijoittelussa käytetään hieman 
satunnaista vaihtelua. Solujen korkeuden, leveyden ja kääntökulman satunnainen vaihtelu tuottaa 
usein paremman näköisen lopputuloksen.

Alueen täyttäminen soluilla:

1. Rajaa alue piirtämällä aita tai valitsemalla sulkeutuva elementti.
2. Käynnistä Soluta alue työkalu.

Tämä avaa Soluta alue ikkunan.

3. Syötä asetukset ikkunaan.
4. Paina OK.

Ohjelma aloittaa alueen täyttämisen soluilla. Prosessi loppuu kun alue on täytetty.
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Asetus: Vaikutus:
Solun nimi Kaksi- tai kolmiulotteisen solun nimi.
Tasolle Taso jolle solut piirretään.
Alueen rajaus Määrää saako solu osittain ylittää alueen rajan vai pitääkö sen 

olla kokonaan alueen sisällä.
Alataso Solujen alatason pintamalli. Jos valinta on Vakiotaso, solut 

sijoitetaan määrättyyn korkeustasoon.
Ylätaso Solujen ylätason pintamalli. Jos valinta on Vakiokorkeus, solut 

sijoitetaan syötetyn lukeman korkuisina. 
Säde Määrää solujen leveyden:

• Korkeuden mukaan - leveys määräytyy solun korkeudesta 
säilyttäen solukirjastossa olevan korkeus/leveys -suhteen.

• Vakiona - sama säde jokaiselle solulle.
Minimietäisyys Määrää kuinka lähelle toisiaan kaksi solua voi sijoittua. Jos 

etäisyys on alle 100 prosenttia, solut voivat joissakin kohdissa 
sijoittua hieman limittäin. Metsien kuvaamiseen järkevät arvot 
ovat välillä 60 - 120 prosenttia.

Korkeus Solun korkeuteen lisättävä satunnainen vaihtelu. 
Leveys Solun leveyteen lisättävä satunnainen vaihtelu.
Pyöritä solua Jos päällä, ohjelma pyörittää solua satunnaiseen 

kääntökulmaan.
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Pistemuokkaus valikko
Pistemuokkaus valikon työkalut muokkaavat pintamallia piste tai kolmio kerrallaan.

 

Kun haluat: Käytä:

Rakentaa taitteen kahden pisteen välille Rakenna taite

Monistaa lisäpisteitä taiteviivaa pitkin Monista taitepiste

Lisätä uuden pisteen pintamalliin Lisää piste

Siirtää pintamallin pistettä Siirrä piste

Poistaa pisteen pintamallista Poista piste

Karsia kolmioita Karsi kolmio
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Rakenna taite

Rakenna taite työkalu rakentaa tai poistaa taitteen kahden pintamallissa olevan pisteen välille. 
Taiteviivat vaikuttavat tapaan, jolla ohjelma rakentaa kolmioverkon pisteiden välille. Taiteviivaa 
pitkin kulkee aina kolmion reuna, joka yhdistää kaksi taitepistettä.

Työkalun käynnistyttyä ohjelma odottaa kahden pisteen osoitusta. Jos osoitettujen pisteiden 
välillä ei ole taiteviiva, ohjelma rakentaa sellaisen. Jos osoitettujen pisteiden välillä on jo 
taiteviiva, ohjelma poistaa sen.

Taiteviivojen rakentaminen tai poistaminen ei vaikuta pintamalliin pisteisiin vaan muuttaa 
pisteiden välille rakennettua kolmioverkkoa.

Taiteviivan rakentaminen tai poistaminen:

1. Käynnistä Rakenna taite työkalu.
2. Valitse taiteviivojen piirtoon käytettävä ikkuna.

Ohjelma piirtää pintamallissa olevat taiteviivat näkyviin keltaisina viivoina.

3. Osoita ensimmäinen pintamallin piste.
4. Osoita toinen pintamallin piste.

Ohjelma rakentaa tai purkaa taiteviivan pisteiden välille. Voit jatkaa kohdasta 3.

Taiteviivan rakentaminen voi epäonnistua, koska:

• Uusi taiteviiva leikkaisi olemassa olevan taiteviivan. Poista vanha, risteävä taiteviiva ensin.
• Valitut pisteet ovat liian kaukana toisistaan. Yritä rakentaa lyhyempi taiteviiva ensin.
• Syntyvä taiteviiva lävistäisi hyvin suuren määrän olemassa olevien kolmioiden reunoja. Yritä 

rakentaa lyhyempi taiteviiva ensin.
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Monista taitepiste

Monista taitepiste työkalu lisää uusia pisteitä olemassa olevaa taiteviivaa pitkin. Tästä on hyötyä, 
jos taiteviivan pisteväli on hyvin suuri verrattuna pintamallin pisteiden keskimääräiseen 
etäisyyteen. Pitkä taiteviiva tuottaa pintamalliin pitkiä, kapeita kolmioita. Lineaarisesti 
laskettujen pisteiden lisääminen taiteviivaa pitkin parantaa pintamallia muuttamalla 
kolmioverkon tasamuotoisemmaksi.

Pintamallin korkeustaso taiteviivalla ei muutu, koska uuden pisteen korkeustaso lasketaan 
lineaarisesti taiteviivan alku- ja loppupisteen väliltä.

Pisteen lisääminen taiteviivalle:

1. Käynnistä Monista taitepiste työkalu.
2. Valitse taiteviivojen piirtoon käytettävä ikkuna.

Ohjelma piirtää pintamallissa olevat taiteviivat näkyviin keltaisina viivoina.

3. Osoita uusi piste. Se projisoituu lähimmälle taiteviivalle.

Uusi piste lisätään pintamalliin. Voit jatkaa kohdasta 3.

Lisää piste

Lisää piste työkalu lisää uuden pisteen pintamalliin. Pisteen korkeustaso syötetään 
asetusikkunaan tulevaan syöttökenttään. X ja Y koordinaatit määräytyvät hiiren painalluksella.

Pisteen lisääminen:

1. Käynnistä Lisää piste työkalu.
2. Syötä uuden pisteen korkeustaso syöttökenttään.
3. Osoita hiiren painalluksella uuden pisteen XY sijainti.

Ohjelma lisää pisteen pintamalliin ja kirjoittaa pisteen kohdalle vaaitustekstin. Voit jatkaa 
kohdasta 2 tai 3.
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Siirrä piste

Siirrä piste työkalu siirtää pintamallissa olevaa pistettä. Tätä työkalua käytetään useimmiten 
pisteen korkeustason muuttamiseen tai sen XY-sijainnin muuttamiseen.

Pisteen korkeustason siirtäminen:

1. Käynnistä Siirrä piste työkalu.
2. Osoita siirrettävä piste.
3. Varmista että Muuta X ja Muuta Y lukot ovat pois päältä.
4. Syötä uusi korkeustaso Muuta Z syöttökenttään.
5. Hyväksy uudet koordinaatit hiiren painalluksella.

Voit jatkaa kohdasta 2.

Pisteen siirtäminen uuteen XY-sijaintiin:

1. Käynnistä Siirrä piste työkalu.
2. Osoita siirrettävä piste.
3. Varmista että Muuta X ja Muuta Y lukot ovat päällä.
4. Varmista että Muuta Z lukko on pois päältä.
5. Osoita uusi XY-sijainti hiiren painalluksella.

Voit jatkaa kohdasta 2.
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Poista piste

Poista piste työkalu poistaa pisteen pintamallista. Ohjelma järjestää pistettä ympäröivän alueen 
kolmioinnin uudestaan.

Pisteen poisto:

1. Käynnistä Poista piste työkalu.
2. Osoita poistettava piste.

Piste poistetaan pintamallista. Voit jatkaa kohdasta 2.

 

Karsi kolmio

Karsi kolmio työkalu merkitsee pintamallin kolmioita mukana oleviksi tai karsituiksi. Pintamallin 
mukana olevat kolmiot ymmärretään pätevänä tietona pinnan muodosta. Karsittu kolmio on 
epäpätevää tietoa - sen alueella pintaa ei ole olemassa tai pinnan korkeustasoa ei tiedetä. Karsitun 
kolmion alueelta pintaa ei piirretä leikkauksiin, ei käytetä massalaskentaan eikä piirretä esityksiin.

Kolmioiden karsinta yksi kerrallaan:

1. Käynnistä Karsi kolmio työkalu.
2. Valitse asetusikkunasta tavaksi Yksi kerrallaan.

Kun hiirtä liikutetaan, ohjelma piirtää alla olevan kolmion ääriviivat joko Piirrä mukana tai 
Piirrä karsitut värillä.

3. Vaihda kolmion tila hiiren painalluksella.

Kolmioiden karsinta maalaten:

1. Käynnistä Karsi kolmio työkalu.
2. Valitse asetusikkunasta tavaksi Maalaten.
3. Osoita kolmioiden maalauksessa käytettävä näkymä.

Ohjelma piirtää kaikki kolmiot täytettyinä kolmion tilan mukaisella värillä.

4. Paina hiiren näppäintä ensimmäisen karsittavan kolmion sisällä. Kun liikutat hiirtä 
ensimmäisen painalluksen jälkeen, ohjelma karsii kaikki kolmiot, joiden yli hiiri kulkee. 
Karsinnan voi lopettaa toisella hiiren painalluksella.

Kolmioiden merkitseminen mukana oleviksi tapahtuu samaan tapaan. Kohdan 4 ensimmäinen 
hiiren painallus määrää, merkitäänkö kolmioita mukana oleviksi vai karsituiksi. Jos painallus on 
karsitun kolmion alueella, hiiren liike merkitsee kolmioita mukana oleviksi.
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Aluemuokkaus valikko
Aluemuokkaus valikon käskyt muokkaavat pintamallia käsitellen kaikkia rajatun alueen pisteitä 
tai kolmioita.

 

Alueen voi rajata piirtämällä aidan tai valitsemalla sulkeutuvan elementin. Käskyjen toiminnan 
voi kohdistaa joko rajatun alueen sisä- tai ulkopuolelle.

Nämä käskyt tulkitsevat aidan aina kaksiulotteisena rajana. Aidan kärkipisteiden ja pintamallin 
pisteiden Z-koordinaatit eivät vaikuta ohjelman toimintaa, kun se päättelee, mitkä pisteet ovat 
rajatun alueen sisäpuolella.

Kun haluat: Käytä:

Tasottaa alueen pisteet samaan korkeustasoon Tasota alue

Nostaa alueen pisteitä ylös- tai alaspäin Nosta alue

Tiputtaa alueen pisteet toisen pinnan tasolle Kohtaa alue

Karsia alueen kolmiot Karsi alue

Lisätä elementillä rajatun aukon Lisää elementti aukko

Poistaa alueen pisteet Poista alue
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Tasota alue

Tasota alue työkalu tasottaa rajatun alueen pisteet samaan korkeustasoon. Toiminnan voi 
kohdistaa pisteisiin, jotka ovat rajatun alueen sisä- tai ulkopuolella.

Alueen pisteiden tasottaminen:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Tasota alue työkalu.
3. Syötä uusi korkeustaso Z syöttökenttään.
4. Hyväksy alueen sisältö.

Alueen pisteet tasotetaan määrättyyn korkeustasoon. Voit jatkaa kohdasta 1 tai 3.

Tasota alue työkalua käytetään usein tasaisen kentän tekemiseen. Koska tämä työkalu ei pilko 
alueen rajoilla olevia kolmioita, työkalun käyttö ei yksin riitä tarkasti rajatun tasaisen kentän 
luomiseen. Tämä työkalu vaikuttaa ainoastaan rajatulla alueella oleviin pintamallin pisteisiin. 
Käskyn käytön jälkeen alueen reunoilla olevat kolmiot kallistuvat kohti rajan toisella puolella 
olevia pisteitä.

Tarkasti rajatun tasaisen kentän luominen edellyttää, että rajaviiva lisätään pintamalliin 
taiteviivana, jotta kolmiot eivät lävistäisi rajaviivaa.

Tasaisen kentän luominen:

1. Aseta näkymän aktiivi syvyys haluttuun korkeustasoon.
2. Piirrä aluetta rajaava monikulmio tuohon korkeustasoon.
3. Lisää rajaava monikulmio pintamalliin taiteviivana Lisää elementti taite työkalun avulla.
4. Valitse rajaava elementti.
5. Käynnistä Tasota alue työkalu, joka tasottaa alueen sisällä olevat pisteet haluttuun 

korkeustasoon.
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Nosta alue

Nosta alue työkalu nostaa tai laskee pintamallin pisteitä määräetäisyyden verran. Työkalu 
vaikuttaa rajatun alueen sisä- tai ulkopuolella oleviin pisteisiin.

Alueen pisteiden nostaminen tai laskeminen:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Nosta alue työkalu.
3. Syötä muutosetäisyys Dz syöttökenttään.
4. Hyväksy alueen sisältö.

Pisteet nostetaan tai lasketaan. Voit jatkaa kohdasta 1 tai 3. 

Asetus: Vaikutus:
Dz Pystysuora muutosetäisyys. Positiivinen arvo nostaa pisteitä 

ylöspäin. Negatiivinen arvo laskee pisteitä alaspäin.
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Kohtaa alue

Kohtaa alue työkalu nostaa tai laskee pintamallin pisteitä ensimmäisellä vastaantulevalle, 
valitulle pinnalle. Työkalu vaikuttaa rajatun alueen sisä- tai ulkopuolella oleviin pisteisiin, joiden 
korkeustaso voi muuttua.

Jos muutossuunta on alaspäin, aktiivin pintamallin piste muuttuu vain, jos se on rajatulla alueella 
ja jos sen alapuolelta löytyy yksi valituista pinnoista. Muuttuvan pisteen korkeustasoksi tulee 
alapuolelta löytyneistä pinnoista ylimmän korkeustaso.

Jos muutossuunta on ylöspäin, aktiivin pintamallin piste muuttuu vain, jos se on rajatulla alueella 
ja jos sen yläpuolelta löytyy yksi valituista pinnoista. Muuttuvan pisteen korkeustasoksi tulee 
yläpuolelta löytyneistä pinnoista alimman korkeustaso.

Alueen pisteiden kohtauttaminen:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Kohtaa alue työkalu.
3. Valitse aktiivi pinta.
4. Hyväksy aidan sisältö.

Tämä avaa Nosta tai laske pintaan ikkunan. Valitse pinnat, joille aktiivin pinnan pisteet 
tiputetaan.
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Karsi alue

Karsi alue työkalu karsii kolmioita pintamallista. Työkalu vaikuttaa rajatun alueen sisä- tai 
ulkopuolella oleviin kolmioihin. Ohjelma käyttää kolmion keskipistettä, kun se päättelee onko 
kolmio rajatun alueen sisä- vai ulkopuolella.

Alueen kolmioiden karsiminen:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Karsi alue työkalu.
3. Valitse Merkitse kenttään vaihtoehto Karsituiksi.
4. Hyväksy alueen sisältö.

Alueella olevat kolmiot karsitaan.

Alueen kolmioiden vaihto mukana oleviksi:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Karsi alue työkalu.
3. Valitse Merkitse kenttään vaihtoehto Mukana oleviksi.
4. Hyväksy alueen sisältö.

Alueella olevat kolmiot merkitään mukana oleviksi.



Sivu 69
8 Pintamallien muokkaus
Lisää elementti aukko

Lisää elementti aukko työkalu luo aukon pintamalliin karsimalla kaikki suljetun elementin sisällä 
olevat kolmiot. Rajaava elementti voi toimia 2d tai 3d rajana.

Kun rajaava elementti toimii 2d rajana, sen kärkipisteiden korkeustasoilla ei ole merkitystä. 
Ohjelma yhdistää elementin kaksiulotteisen muodon pintamalliin korkeustasoon.

Kun rajaava elementti toimii 3d rajana, tämä työkalu lisää sen kolmiulotteiset kärkipisteet 
pintamalliin.

Rajaavan elementin pitää olla sulkeutuva lineaarinen elementti. Hyväksyttäviä elementtityyppejä 
ovat monikulmio, yhdistelmämonikulmio ja ellipsi.

Elementin lisääminen aukkona:

1. Käynnistä Lisää elementti aukko työkalu.
2. Osoita lisättävä elementti.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin ja rakentaa aukon elementin sisäpuolelle. 
Voit jatkaa kohdasta 2.

TAI

1. Valitse lisättävä(t) elementti.
2. Käynnistä Lisää elementti aukko työkalu.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma lisää elementin kärkipisteet pintamalliin ja rakentaa aukon.
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Poista alue

Poista alue työkalu poistaa pisteitä pintamallista. Työkalu vaikuttaa rajatun alueen sisä- tai 
ulkopuolella oleviin pisteisiin.

Alueen pisteiden poistaminen:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Poista alue työkalu.
3. Hyväksy alueen sisältö.

Pisteet poistetaan pintamallista.
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9 Leikkausten piirto

Leikkaus valikko
Leikkaus valikon työkaluilla piirretään pituus- ja poikkileikkauksia.

Kun haluat: Käytä:

Piirtää 3D-leikkausnäkymän pisteväliltä Piirrä leikkausnäkymä

Piirtää pituusleikkauksen mittalinjaa pitkin Piirrä pituusleikkaus

Piirtää poikkileikkauksia mittalinjaa pitkin Piirrä poikkileikkaukset

Päivittää leikkauksen Päivitä leikkaus

Projisoida 3D-elementin leikkaukseen Projisoi leikkaukseen

Projisoida elementin leikkauksesta 3D:hen Projisoi leikkauksesta

Kirjoittaa elementin korkeuslukemat Kirjoita pystykorot

Tulostaa pinnan korkeustasot mittalinjalta Tulosta pituusleikkaus

Tulosta korkeustasot poikkileikkauksittain Tulosta poikkileikkaukset
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Piirrä leikkausnäkymä

Piirrä leikkausnäkymä työkalu synnyttää kolmiulotteisen leikkausnäkymän, jota voi käyttää 
suunnittelutarkoituksiin. Leikkausnäkymä on käännetty näkymä, jota katsellaan leikkausviivan 
kohdalta.

Leikkausnäkymää ei ole tarkoitettu paperille tulostettavaksi. Kuten nimestä voi päätellä, se on 
vain kolmiulotteinen näkymä, joka on käännetty näyttämään elementtejä leikkausviivan kohdalta. 
Tämä tekee siitä kätevän suunnittelunäkymän, johon piirretyt elementit sijoittuvat suoraan 
todelliseen kolmiulotteiseen sijaintiinsa.

Leikkausnäkymän piirtäminen:

1. Valitse leikkauslinjaa kuvaava viivaelementti.
2. Käynnistä Piirrä leikkausnäkymä työkalu.

Jatka alla olevasta kohdasta 4.

TAI

1. Käynnistä Piirrä leikkausnäkymä työkalu.
2. Osoita leikkauslinjan alkupiste.
3. Osoita leikkauslinjan loppupiste.
4. Määrää leikkausnäkymän syvyys hiiren painalluksella tai syöttämällä se Syvyys kenttään.
5. Osoita ikkuna, johon leikkausnäkymä piirretään.

Ohjelma kääntää näkymän näyttämään elementtejä leikkauslinjan kohdalta niin, että 
alkupiste on vasemmalla ja loppupiste on oikealla. 

Asetus: Vaikutus:
Piirto Pintamallien kulun ja asteikon piirtotapa:

• Tilapäisesti - pyyhkiytyy kun näkymä päivitetään.
• Pysyvästi - piirretään pysyvinä elementteinä.

Asteikko Määrää asteikon määräytymistavan:
• Ei - asteikkoa ei piirretä.
• Automaattinen - ohjelma päättelee sopivan asteikon.
• Kysy - ohjelma kysyy asteikkoa käyttäjältä.

Taso Pintamallien kulun ja asteikon taso.
Tekstikoko Asteikon korkeuslukemien tekstikoko.
Syvyys Näkymän näyttösyvyys leikkauslinjan molemmin puolin.
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Piirrä pituusleikkaus

Piirrä pituusleikkaus työkalu piirtää paperille tulostettavaksi sopivan pituusleikkauksen 
mittalinjalta. Pituusleikkaus näyttää pintamallien kulun mittalinjaa pitkin. Ohjelma piirtää 
pituusleikkauksen soluna, jonka voi sijoittaa vapaaseen paikkaan kuvatiedostossa.

Syntyvän pituusleikkaussolun leveys on sama kuin mittalinjan kaksiulotteinen pituus. 
Vaakamittakaava toimii pituusleikkauksen aiottuna tulostusmittakaavana. Pituusleikkaukseen 
tulevien tekstien koko määräytyy tämän tulostusmittakaavan perusteella.

Mittalinjana voi toimia mikä vain lineaarinen elementti. Hyväksyttäviä elementtityyppejä ovat 
viiva, murtoviiva, käyrä, kaari, ellipsi, monikulmio, yhdistelmäketju ja yhdistelmämonikulmio.

Pituusleikkauksen piirtäminen:

1. Valitse mittalinjan elementti.
2. Käynnistä Piirrä pituusleikkaus työkalu.

Jatka alla olevasta kohdasta 3.

TAI

1. Käynnistä Piirrä pituusleikkaus työkalu.
2. Osoita mittalinjan elementti.

Tämä avaa Piirrä pituusleikkaus ikkunan.

3. Syötä piirtoasetukset.
4. Paina OK.
5. Osoita kohta johon pituusleikkaussolu piirretään.
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Asetus: Vaikutus:
Nimi - Nimi Asteikon yläpuolelle tulostuva vapaamuotoinen nimi.
Mittakaava - Vaaka Aiottu tulostusmittakaava.
Mittakaava - Pysty Pystymittakaava määrää korkeuserojen liiottelukertoimen 

(vaakamittakaava / pystymittakaava).
Mittakaava - Kirjoita Kohta johon mittakaavatiedot kirjoitetaan.
Paalutus - Alkupaalu Mittalinjan alkupaalu.
Kirjoita lukemat - 
Paalulukemat

Jos päällä, paalulukemat kirjoitetaan asteikon alapuolelle.

Kirjoita lukemat - Askel Paalulukemien askelväli.
Kirjoita lukemat - Alarivi Paalulukemien alarivi millimetreinä asteikon alapuolella.
Tasavälein Jos päällä, kirjoittaa pinnan korkeustasot annetulla askelvälillä. 

Voit määrätä kirjoitettavat pinnat Pinnat painikkeella.
Yksittäisiin kohtiin Jos päällä, kirjoittaa pinnan korkeustason kohdissa, joissa 

tapahtuu muutos pinnan muodossa:
• Kaikki kolmioreunat - kohdat joissa mittalinja ylittää 

kolmion reunan.
• Taiteviivareunat - kohdat joissa mittalinja ylittää 

taiteviivareunan.
• Kaltevuuden muutokset - kohdat joissa kaltevuus muuttuu 

annettua rajaa enemmän.
• Minimit ja maksimit - paikalliset maksimi- ja 

minimikohdat.
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Piirrä poikkileikkaukset

Piirrä poikkileikkaukset työkalu piirtää poikkileikkauksia määrävälein mittalinjan varrelta. 
Poikkileikkauksiin tulee näkyviin pintamallien muoto kunkin poikkileikkauksen kohdalla. Voit 
määrätä poikkileikkauksen koon syöttämällä sen vasemman ja oikean leveyden kohtisuoraan 
mittalinjalta.

Ohjelma piirtää poikkileikkaukset ryhmänä soluja, jotka voi sijoittaa vapaaseen paikkaan 
kuvatiedostossa.

Mittalinjana voi toimia mikä vain lineaarinen elementti. Hyväksyttäviä elementtityyppejä ovat 
viiva, murtoviiva, käyrä, kaari, ellipsi, monikulmio, yhdistelmäketju ja yhdistelmämonikulmio.

Poikkileikkauksien piirtäminen:

1. Valitse mittalinjan elementti.
2. Käynnistä Piirrä poikkileikkaukset työkalu.

Jatka alla olevasta kohdasta 3.

TAI

1. Käynnistä Piirrä poikkileikkaukset työkalu.
2. Osoita mittalinjan elementti.

Tämä avaa Piirrä poikkileikkaukset ikkunan.

3. Syötä piirtoasetukset.
4. Paina OK.
5. Osoita kohta johon poikkileikkaukset piirretään.
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Asetus: Vaikutus:
Alkupaalu Mittalinjan alkupaalu.
Paalulta Paalu jolta ensimmäinen poikkileikkaus piirretään.
Paalulle Paalu jolta viimeinen poikkileikkaus piirretään.
Askel Peräkkäisten poikkileikkausten paaluväli. Määrää piirrettävien 

poikkileikkausten lukumäärän.
Vasen leveys Poikkileikkauksen leveys vasemmalle mittalinjalta.
Oikea leveys Poikkileikkauksen leveys oikealle mittalinjalta.
Vaaka Aiottu tulostusmittakaava.
Pysty Pystymittakaava määrää korkeuserojen liiottelukertoimen 

(vaakamittakaava / pystymittakaava).
Muuttuu Määrää miten asteikko muuttuu poikkileikkauksesta toiseen:

• Pysyy samana - ei muutu.
• 3d-linjan mukaan - asteikko seuraa mittalinjan korkeustason 

muutoksia.
• Aktiivin pinnan mukaan - asteikko seuraa aktiivin 

pintamallin korkeustason muutoksia.
Alaraja Ensimmäisen poikkileikkauksen asteikon alaraja.
Yläraja Ensimmäisen poikkileikkauksen asteikon yläraja.
Määräävä korkeus Jos päällä, asteikon muuttumisen määräävä korkeustaso 

kirjoitetaan poikkileikkaukseen viiteviivalla.
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Päivitä leikkaus

Päivitä leikkaus työkalu päivittää pituusleikkauksen tai poikkileikkauksen, kun pintamalleja on 
muutettu. Tämä työkalu piirtää valitut leikkaussolut uudestaan.

Leikkauksen päivittäminen:

1. Käynnistä Päivitä leikkaus työkalu.
2. Osoita pituusleikkauksen tai poikkileikkauksen solu.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma piirtää solut uudelleen. Voit jatkaa kohdasta 2.

TAI

1. Valitse päivitettävä(t) pituusleikkauksen tai poikkileikkauksen solu.
2. Käynnistä Päivitä leikkaus työkalu.
3. Hyväksy elementti.

Ohjelma piirtää solut uudelleen.
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Projisoi leikkaukseen

Projisoi leikkaukseen työkalu projisoi 3D-elementtejä pituus- tai poikkileikkaukseen. 
Alkuperäisestä elementistä syntyy kopio, jonka kärkipisteet on muunnettu leikkauksen 
koordinaatistoon.

Projisoitavan elementin pitää olla solu tai lineaarinen elementin. Projisoitavan elementin pitää 
sijaita leikkauksen mittalinjan alueella.

Elementin projisointi leikkaukseen:

1. Käynnistä Projisoi leikkaukseen työkalu.
2. Osoita pituusleikkaus tai poikkileikkaus, johon elementti projisoidaan.
3. Osoita projisoitava elementti.
4. Hyväksy elementti.

Elementti projisoituu leikkaukseen. Voit jatkaa kohdasta 3.

TAI

1. Valitse projisoitavat elementit.
2. Käynnistä Projisoi leikkaukseen työkalu.
3. Osoita pituusleikkausen tai poikkileikkaus, johon elementit projisoidaan.
4. Hyväksy elementit.

Elementit projisoituvat leikkaukseen.

Projisoinnin tuloksena lineaarinen elementti muuntuu murtoviivaksi tai murtoviivoista 
koostuvaksi yhdistelmäketjuksi. Jos elementti on kaari, käyrä tai ellipsi, ohjelma laskee elementin 
muotoa approksimoivan murtoviivan.
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Projisoi leikkauksesta

Projisoi leikkauksesta työkalu projisoi leikkaukseen piirretyn elementin todelliseen 3D-sijaintiin. 
Alkuperäisestä elementistä syntyy kopio, joka kulkee mittalinjaa pitkin.

Tätä työkalua käytetään useimmiten, kun leikkaukseen on suunniteltu jonkin kohteen 
pystygeometriaa. Projisoitavan elementin pitää olla lineaarinen. Se ei saa ulottua leikkaussolun 
vasemman tai oikean laidan ulkopuolelle.

Elementin projisointi leikkauksesta:

1. Käynnistä Projisoi leikkauksesta työkalu.
2. Osoita pituusleikkaus, johon elementti on piirretty.
3. Osoita projisoitava elementti.
4. Hyväksy elementti.

Elementti projisoituu mittalinjalle synnyttäen kolmiulotteisen yhdistelmäketjun. Voit jatkaa 
kohdasta 3.

TAI

1. Valitse projisoitava elementti.
2. Käynnistä Projisoi leikkauksesta työkalu.
3. Osoita pituusleikkaus, johon elementti on piirretty.
4. Hyväksy elementti.

Elementti projisoituu mittalinjalle. 

Asetus: Vaikutus:
Askel Synnytettävän 3D murtoviivan paaluaskel. Murtoviivan 

kahden peräkkäisen pisteen välimatka on pienempi tai yhtä 
suuri kuin askel.
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Kirjoita pystykorot

Kirjoita pystykorot työkalu kirjoittaa pituusleikkaukseen piirretyn elementin korkeustasot 
pituusleikkauksen alapuolelle. Tämä työkalu muuntaa lineaarisen elementin y-koordinaatit 
vastaaviksi korkeustasoiksi ja kirjoittaa nuo arvot määrävälein pituusleikkauksen alapuolelle.

Tätä työkalua käytetään usein, kun pituusleikkaukseen on piirretty jonkin kohteen 
pystygeometria. Sitä kuvaavan elementin pitää olla lineaarinen. Se ei saa ulottua leikkaussolun 
vasemman tai oikean laidan ulkopuolelle.

Pystykorkojen kirjoittaminen:

1. Käynnistä Kirjoita pystykorot työkalu.
2. Osoita pituusleikkaus, johon elementti on piirretty.
3. Osoita elementti, jonka korkeustasot kirjoitetaan.
4. Hyväksy elementti.

Ohjelma kirjoittaa elementin korkeustasot. Voit jatkaa kohdasta 3. 

Asetus: Vaikutus:
Askel Lukemien paaluväli.
Alarivi Alarivi, jolle lukemat kirjoitetaan. Annetaan millimetreinä 

asteikon alapuolella.
Kirjasin Lukemien kirjasin.
Koko Lukemien tekstikoko. Annetaan millimetreinä paperilla. 

Pituusleikkauksen vaakamittakaava vaikuttaa todelliseen 
kokoon.



Sivu 81
9 Leikkausten piirto
Tulosta pituusleikkaus

Tulosta pituusleikkaus työkalu synnyttää raportin, jossa on pintamallin korkeustasot mittalinjaa 
pitkin tekstimuodossa. Raporttia voi selata ruudulla, sen voi tulostaa paperille tai tallettaa 
tekstitiedostoksi

Käyttäjä voi määrätä tulostetaanko korkeustasoja tasavälein mittalinjaa pitkin vai kohdilta, joissa 
pintamallin muodossa tapahtuu muutos.

Korkeustasojen tulostaminen mittalinjaa pitkin:

1. Käynnistä Tulosta pituusleikkaus työkalu.
2. Osoita käytettävän mittalinjan elementti.
3. Hyväksy valaistu mittalinjan elementti.

Tämä avaa Tulosta pituusleikkaus ikkunan:

4. Voit painaa Muoto painiketta, jos haluat tehdä muutoksia raportin muotoon.
5. Syötä asetukset ja paina OK.

Tämä avaa raportin erillisessä katseluikkunassa.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Pintamalli jonka korkeustasoja tulostetaan.
Linjan nimi Linjaa kuvaava nimi.
Alkupaalu Paalulukema linjan elementin alkupisteessä.
Tulosta tasavälein Jos päällä, tulostaa pinnan korkeustasot tasavälein mittalinjaa pitkin. 

Askel kenttä määrää askelvälin.
Tulosta muutoskohdat Jos päällä, tulostaa pinnan korkeustason kohdissa, joissa tapahtuu 

muutos pinnan muodossa:
• Kaikki kolmioreunat - mittalinja ylittää kolmion reunan.
• Taiteviivareunat - mittalinja ylittää taiteviivareunan.
• Kaltevuuden muutokset - kaltevuus muuttuu annettua rajaa 

enemmän.
• Minimit ja maksimit - paikalliset maksimi- ja minimikohdat.



Sivu 82
9 Leikkausten piirto
Tulosta pituusleikkaus ikkunan Muoto painike avaa ikkunan, jolla voi vaikuttaa synnytettävän 
raportin muotoon:

Synnytettävässä raportin alussa voi olla joitakin aloitusrivejä: Alkurivi, Pinnan nimi ja Linjan 
nimi synnyttävät jokainen yhden rivin raportin alkuun.

Jokainen korkeustasopiste tuottaa raporttiin yhden rivin. Käyttäjä voi valita riville tulostettavat 
tietokentät: Paalulukema, Easting, Northing, Korkeustaso.

Kun Tulosta tasavälein asetus on käytössä, ohjelma laskee korkeustasoja määrävälein mittalinjaa 
pitkin. Jotkin noista kohdista voivat olla pintamallin ulkopuolella. Ulkopuolella kenttä määrää 
tulostetaanko noiden kohtien rivit ja mikä teksti kirjoitetaan korkeustason kohdalle.

Kun Tulosta muutoskohdat asetus on käytössä, ohjelma laskee korkeustasoja vain tiettyjen 
kolmioreunojen kohdilta. Näiden kohtien välillä mittalinja voi käydä pintamallin ulkopuolella tai 
ylittää karsittuja kolmioita. Jos Tulosta rivi asetus on päällä, ohjelma tulostaa tarvittaessa rivin 
niiden korkeustasokohtien väliin, jossa mittalinja on käynyt pinnan ulkopuolella.
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Tulosta poikkileikkaukset

Tulosta poikkileikkaukset työkalu synnyttää tekstimuotoisen raportin, jossa on pintamallien 
korkeustasot mittalinjan poikkileikkauksilta. Raporttia voi selata ruudulla, sen voi tulostaa 
paperille tai tallettaa tekstitiedostoksi

Käyttäjä voi määrätä tulostetaanko korkeustasoja tasavälein poikkileikkausta pitkin vai kohdilta, 
joissa pintamallin muodossa tapahtuu muutos.

Korkeustasojen tulostaminen poikkileikkauksittain mittalinjalta:

1. Käynnistä Tulosta poikkileikkaukset työkalu.
2. Osoita mittalinjan elementti.
3. Hyväksy valaistu mittalinjan elementti.

Tämä avaa Tulosta poikkileikkaukset ikkunan:

4. Voit painaa Muoto painiketta, jos haluat tehdä muutoksia raportin muotoon.
5. Rasti raporttiin tulevien pintamallien rivit listassa.
6. Syötä muut asetukset ja paina OK.

Tämä avaa raportin erillisessä katseluikkunassa.

Asetus: Vaikutus:
Linjan nimi Linjaa kuvaava nimi.
Alkupaalu Paalulukema linjan elementin alkupisteessä.
Paalulta Ensimmäisen poikkileikkauksen paalulukema.
Paalulle Viimeisen poikkileikkauksen paalulukema.
Askel Kahden peräkkäisen poikkileikkauksen välimatka.
Vasen leveys Poikkileikkauksen leveys vasemmalle mittalinjasta.
Oikea leveys Poikkileikkauksen leveys oikealle mittalinjasta.
Tulosta tasavälein Jos päällä, tulostaa pinnan korkeustasot tasavälein poikkileikkausta 

pitkin. Askel kenttä määrää askelvälin.
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Tulosta poikkileikkaukset ikkunan Muoto painike avaa ikkunan, jolla voi vaikuttaa 
synnytettävän raportin muotoon:

Synnytettävässä raportin alussa voi olla joitakin aloitusrivejä: Alkurivi, Linjan nimi ja Pintojen 
lukumäärä synnyttävät jokainen yhden rivin raportin alkuun.

Jos Poikkileikkaus on päällä, ohjelma kirjoittaa rivin aina uuden poikkileikkauksen alkaessa. 
Käyttäjä voi määrätä tekstin, joka kirjoitetaan riville ennen poikkileikkauksen paalulukemaa.

Jos Pinnan aloitus on päällä, ohjelma kirjoittaa rivin aina uuden pinnan alkaessa. Käyttäjä voi 
määrätä tekstin, joka kirjoitetaan riville ennen pintamallin nimeä.

Jokainen korkeustasopiste tuottaa raporttiin yhden rivin. Käyttäjä voi valita riville tulostettavat 
tietokentät: Sivuetäisyys, Easting, Northing, Korkeustaso.

Kun Tulosta tasavälein asetus on käytössä, ohjelma laskee korkeustasoja määrävälein 
poikkileikkausta pitkin. Jotkin noista kohdista voivat olla pintamallin ulkopuolella. Ulkopuolella 
kenttä määrää tulostetaanko noiden kohtien rivit ja mikä teksti kirjoitetaan korkeustason kohdalle.

Kun Tulosta muutoskohdat asetus on käytössä, ohjelma laskee korkeustasoja vain tiettyjen 
kolmioreunojen kohdilta. Näiden kohtien välillä poikkileikkaus voi käydä pintamallin 
ulkopuolella tai ylittää karsittuja kolmioita. Jos Tulosta rivi asetus on päällä, ohjelma tulostaa 
tarvittaessa rivin niiden korkeustasokohtien väliin, jossa poikkileikkaus on käynyt pinnan 
ulkopuolella.

Tulosta muutoskohdat Jos päällä, tulostaa pinnan korkeustason kohdissa, joissa tapahtuu 
muutos pinnan muodossa:
• Kaikki kolmioreunat - poikkileikkaus ylittää kolmion reunan.
• Taiteviivareunat - poikkileikkaus ylittää taiteviivareunan.
• Kaltevuuden muutokset - kaltevuus muuttuu annettua rajaa 

enemmän.
• Minimit ja maksimit - paikalliset maksimi- ja minimikohdat.

Asetus: Vaikutus:
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10 Esitykset

Esitä pinta valikko
Esitä pinta valikon työkaluilla synnytetään pintamallia havainnollistavia esityksiä. 

Kuusi ensimmäistä työkalua synnyttävät erilaisia pintamallia havainnollistavia esityksiä: 
korkeuskäyrät, värjätyt kolmiot, värjätty ristikko, korkeuslukematekstit, kaltevuusnuolet ja 
varjostettu pinta. Viisi ensimmäistä esitystapaa voi piirtää joko pysyvinä elementteinä 
kuvatiedostoon tai tilapäisinä elementteinä, jotka eivät talletu levylle.

Kaikki kuusi esitystapaa ovat päivitettävissä. Kun pintamalliin on tehty muutoksia, Päivitä 
esitykset työkalu piirtää kaikki esitysten muuttuneet osat uudestaan.

Esitä rajat työkalu synnyttää elementtejä, joita ohjelma ei osaa päivittää.

Kun haluat: Käytä:

Esittää pintamallin korkeuskäyrinä Esitä korkeuskäyrät

Esittää pintamallin värjättyinä kolmioina Esitä kolmiot

Esittää pintamallin värjättynä ristikkona Esitä ristikko

Esittää pintamallin korkeuslukemina Esitä korkeuslukemat

Esittää pintamallin kaltevuusnuolina Esitä kaltevuudet

Esittää varjostetun pinnan Esitä varjostus

Päivittää esitykset Päivitä esitykset

Pyyhkiä käyrät, kolmiot tai ristikon Pyyhi esitys

Esittää pintamallin rajat Esitä rajat

Esittää pintamallin alueita monikulmioina Esitä alueet

Esittää sadeveden kulku pintamallia pitkin Esitä kuivatus
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Esitysten piirtotavat
TerraModeler osaa synnyttää esityksiä pintamallista kolmella eri piirtotavalla. 

Kirjoita kuvatiedostoon tapa lisää luodut elementit kuvatiedostoon. Tämän tavan haittapuolena 
on kuvatiedoston koon kasvaminen. Tämä voi muodostua ongelmaksi isojen pintamallien kanssa 
sillä kuvatiedostojen maksimikoko on 32 MB. Tämän piirtotavan etuna on, että kuvatiedostoon 
kirjoitettuja elementtejä voi käsitellä ja muuttaa MicroStationin tarjoamilla työkaluilla. 
Kuvatiedostoon kirjoitetut esitystavat myös tallettuvat kuvatiedoston mukana.

Pelkkä piirto tapa muodostaa esityselementit kerran ja tallettaa ne tietokoneen RAM muistiin. 
Siellä valmiina olevat elementit piirretään ruudulle joka kerta kun näkymien sisältöä päivitetään. 
Ohjelma tukee tätä piirtotapaa vain niissä esityksissä, joissa esityselementtien muodostaminen 
vaatii paljon laskentaa. Näihin kuuluu Esitä korkeuskäyrät ja Esitä ristikko työkalut.

Esikatselu tapa muodostaa esityselementit uudestaan joka kerta kun näkymän sisältö päivitetään. 
Tämä piirtotapa ei kasvata kuvatiedoston kokoa eikä tuhlaa RAM muistia elementtien 
tallettamiseen. Tätä piirtotapaa voi käyttää vain niissä esityksissä, jotka ohjelma osaa muodostaa 
hyvin nopeasti.
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Esitä korkeuskäyrät

Esitä korkeuskäyrät työkalu piirtää pintamallin korkeuskäyrät. Ne voidaan piirtää joko 
pehmeämuotoisina käyrinä tai terävänurkkaisina murtoviivoina.

Korkeuskäyrien piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä korkeuskäyrät työkalu.

Tämä avaa Esitä korkeuskäyrät ikkunan.

2. Syötä haluamasi asetukset.

TerraModeler jakaa korkeuskäyrät kolmeen eri luokkaan. Apukäyrät, peruskäyrät ja johtokäyrät 
voi erotella toisistaan värin, viivatyylin tai viivapaksuuden avulla. Käyttäjä voi valita minkä 
tyyppiset piirretään ja millä askelväleillä.

Asetukset alasvetovalikosta löytyy toiminnot käyrien, lukematekstien ja viettoviivojen asetusten 
muuttamiseen.
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Korkeuskäyrien asetukset

Käyrien asetus: Vaikutus:
Apu Apukäyrien taso, väri, tyyli ja paino.
Perus Peruskäyrien taso, väri, tyyli ja paino.
Johto Johtokäyrien taso, väri, tyyli ja paino.
Piirrä vain tasot Jos päällä, vain annetun korkeusvälin käyrät piirretään.
Minimiala Jättää pois turhan pieniä yksityiskohtia. Sulkeutuvaa 

korkeuskäyrää ei piirretä, jos sen sisään jäävä alue on määrättyä 
minimialaa pienempi.

Luo yhdistelmäketjuja Jos päällä, useamman elementin mittaisista korkeuskäyristä 
tehdään yhdistelmäketjuja tai yhdistelmämonikulmioita.

Pehmennä käyriä Jos pois päältä, käyrät piirretään kulkemaan kolmion reunan 
läpi kohdasta, joka on laskettu lineaarisesti kärkipisteiden 
väliltä. Tuloksena voi olla ylimääräistä sahalaitakuviota 
korkeuskäyrässä. Jos päällä, korkeuskäyrän pisteitä korjataan 
pehmeämmiksi niin, että tuloksena on pehmeämpi muoto.

Harvenna poistamalla 
piste jos

Jos päällä, osa korkeuskäyrille lasketuista pisteistä voidaan 
jättää pois. Tämä pienentää syntyvän kuvatiedoston kokoa 
erittäin suurten pintamallien tapauksessa.

Etäisyys Piste voi jäädä pois vain jos etäisyys edellisen ja seuraavaan 
käyrään jäävän pisteen välillä on tätä arvoa pienempi.

Poikkeama Piste voi jäädä pois vain jos se on tämän etäisyyden sisällä 
suorasta, joka yhdistää korkeuskäyrään jääviä edellistä ja 
seuraavaa pistettä.

Taitekulma Piste voi jäädä pois vain jos korkeuskäyrän suunta muuttuu tätä 
astelukemaa vähemmän pisteen kohdalla. 
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 Lukematekstien asetukset

Asetus: Vaikutus:
Käyrät Määrää minkä tyyppisille käyrille kirjoitetaan lukemat.
Sijainti Kohta johon lukemateksti sijoitetaan:

• Käyrän yläpuolelle - yläpuolelle määrävälein.
• Käyrän päälle - lukema määrävälein käyrän kanssa 

päälleikkäin.
• Käyrän alapuolelle - alapuolelle määrävälein.
• Käyrän alkuun - yksi lukema käyrän alkupisteeseen.

Luetaan Tekstin kääntökulma:
• Ylämäkeen - teksti luettavissa kun katsotaan ylämäkeen.
• Alamäkeen - teksti luettavissa kun katsotaan alamäkeen.

Sijoita Lukematekstien sijoitteluväli metreinä käyrää pitkin.
Katkaise alle jäävä käyrä Jos päällä, ohjelma synnyttää korkeuskäyrään aukon 

tekstilukeman kohdalle. Aukkopalanen piirretään construction-
tyyppisenä elementtinä. Näkymän asetukset määräävät näkyykö 
palanen.

Käytä Lukematekstien tason ja värin määräytymistapa:
• Käyrän tasoa ja väriä - teksti piirretään vastaavan 

korkeuskäyrän asetuksilla (johto, perus tai apu).
• Omia asetuksia - kaikki lukematekstit piirretään samalle 

tasolle ja samalla värillä.
Etuliite Lukematekstien alkuun lisättävä etuliite.
Loppuliite Lukematekstien loppuun lisättävä loppuliite.
Tarkkuus Lukemateksteihin tulevien desimaalien määrä.
Plus näkyy Näkyykö korkeuslukeman positiivinen etumerkki.
Miinus näkyy Näkyykö korkeuslukeman negatiivinen etumerkki.
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 Viettoviivojen asetukset
 

Asetus: Vaikutus:
Sijoita Viettoviivojen sijoitteluväli metreinä käyrää pitkin.
Vain notkot Jos päällä, viettoviivat piirretään vain notkojen sulkeutuviin 

käyriin.
Maksimiala Jos päällä, viettoviivat piirretään vain sulkeutuviin 

korkeuskäyriin, joiden sisälle jää annettua rajaa pienempi pinta-
ala.

Piirrä Viettoviivojen muoto: viiva tai kolmio.
Pituus Viettoviivan tai kolmion pituus.
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Esitä kolmiot

Esitä kolmiot työkalu piirtää pintamallin värjättyinä kolmioina. Voit luoda väritysvärien listan, 
jossa väri vaihtuu korkeustason tai kaltevuuden mukaan.

Kolmioiden piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä kolmiot työkalu.

Tämä avaa Esitä kolmiot ikkunan.

2. Syötä piirtoasetukset.
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Väritysvärien määrääminen
Värjäysvärit ikkunan avulla voi luoda korkeustason mukaan määräytyvän värjäysvärien listan. 
Ikkunan vasemmassa laidassa oleva pylväs näyttää listassa mukana olevat värit. Jokaisen värin 
vaihtumisrajan kohdalla on tekstilukema, joka kertoo rajan korkeustason. Teksti on musta, jos 
vaihtumisraja on kiinnitetty johonkin korkeustasoon. Valkoinen vaihtumisraja on vapaa ja 
ohjelma laskee sen uudestaan, kun värien määrä listassa muuttuu.

Uuden värin lisääminen:

1. Osoita hiirellä yksi ikkunan oikeassa laidassa olevan väritaulun esittämistä väreistä.

Tämä lisää uuden värin Värit pylvääseen ja laskee kaikki kiinnittämättömät vaihtumisrajat 
uudestaan.

Vaihtumisrajan kiinnittäminen haluttuun tasoon:

1. Osoita hiirellä haluamasi värin vaihtumisrajan tekstilukema.

Tämä avaa ikkunan, johon vaihtumisrajan korkeustason voi syöttää.

Valitse alasvetovalikosta: Kun haluat:
Tiedosto - Avaa Hakea levyltä aikaisemmin talletetun värjäysvärien listan.
Tiedosto - Talleta nimellä Tallettaa värjäysvärien listan levylle.
Väri - Lisää tyhjä Lisätä tyhjän korkeustasovälin, jota ei piirretä.
Väri - Poista viimeinen Poistaa listan alimman värin.
Väri - Poista kaikki Poistaa kaikki värit listasta.



Sivu 93
10 Esitykset
Esitä ristikko

Esitä ristikko työkalu piirtää pintamallin muodon ristikkoverkkona. Voit luoda väritysvärien 
listan, jossa väri vaihtuu korkeustason mukaan.

Ristikon piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä ristikko työkalu.

Tämä avaa Esitä ristikko ikkunan.

2. Syötä piirtoasetukset.

Asetus: Vaikutus:
Ruutukoko Ristikon ruutujen leveys.
Osoita origo Jos päällä, voit osoittaa ristikon origon. Jos osoitettu piste on 

pintamallin alueella, siitä tulee ruudun nurkkapiste.
Ruutu yhteen tasoon Jos päällä, koko ruutu piirretään ruudun keskipisteen 

korkeustasoon.
Väritäyttö Jos päällä, ruudut piirretään täytettyinä elementteinä.
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Esitä korkeuslukemat

Esitä korkeuslukemat työkalu synnyttää ruudukon lukematekstejä, jotka kertovat pintamallin 
korkeustason kussakin ruudukon pisteessä. Lukemateksti sijoitetaan niin, että desimaalipiste osuu 
esitettyyn ruudukon pisteeseen.

Korkeuslukemien piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä korkeuslukemat työkalu.

Tämä avaa Esitä korkeuslukemat ikkunan.

2. Syötä asetuksille arvot ja paina OK. 

Aseta painike avaa ikkunan, jossa voi vaihtaa korkeuslukemien ulkoasuun liittyviä asetuksia. 

Asetus: Vaikutus:
Ruutukoko Lukematekstien välimatka.
Osoita origo Jos päällä, voit osoittaa ristikon origon. Jos osoitettu piste on 

pintamallin alueella, siitä tulee ruudun nurkkapiste.

Asetus: Vaikutus:
Kirjasin Tekstin kirjasin.
Koko Tekstin koko millimetreinä paperilla.
Tarkkuus Desimaalien määrä lukemateksteissä. 
Plus näkyy Näkyykö korkeuslukeman positiivinen etumerkki.
Miinus näkyy Näkyykö korkeustason negatiivinen etumerkki.
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Esitä kaltevuudet

Esitä kaltevuudet työkalu piirtää ruudukon kaltevuusnuolia. Jokainen nuoli näyttää suunnan mihin 
vesi virtaisi tuon kaltevuusnuolen sijoituspisteessä. Nuolen pituus kertoo kuinka suuri on 
pintamallin kaltevuus sijoituspisteessä.

Kaltevuusnuolien piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä kaltevuudet työkalu.

Tämä avaa Esitä kaltevuudet ikkunan.

2. Syötä asetuksille arvot ja paina OK.

Asetus: Vaikutus:
Ruutukoko Kaltevuusnuolien sijoituspisteiden välimatka.
Osoita origo Jos päällä, voit osoittaa ristikon origon. Jos osoitettu piste on 

pintamallin alueella, siitä tulee ruudun nurkkapiste.
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Aseta painike avaa ikkunan, jossa voi vaihtaa kaltevuusnuolien ulkoasuun liittyviä asetuksia. 

Asetus: Vaikutus:
Sijoituspiste Kaltevuusnuolen sijoituspiste. Voi olla nuolen alku tai keskipiste.
Väkäsiä Kaltevuusnuolen päätä kuvaavien väkästen määrä:

• Yksi - nuolella on aina yhdet väkäset.
• Yhdestä kolmeen - väkästen määrä vaihtuu kaltevuuden 

mukaan.
Pituus Kaksi kenttää, jotka määräävät kaltevuusnuolen maksimi- ja 

minimipituuden.
Kaltevuus Kaltevuuslukemat prosentteina, joiden kohdalla nuolen pituus on:

- maksimipituus
- kaksi kolmasosaa maksimipituudesta
- kolmasosa maksimipituudesta
- minimipituus

Kirjoita kaltevuus Jos päällä, ohjelma kirjoittaa kaltevuustekstin nuolta pitkin.
Tarkkuus Desimaalien määrä kaltevuustekstissä.
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Esitä varjostus

Esitä varjostus työkalu piirtää pintamallin värjättynä sekä korkeustason että kolmioiden 
kaltevuuden mukaan. Korkeustaso määrää käytettävän perusvärin ja kolmion kaltevuuden suunta 
aurinkoon nähden määrää kirkkauden tai tummuuden.

Tämä värjäystapa perustuu HSV värijärjestelmän käyttöön. Hue komponentti vaihtuu pehmeästi 
korkeustason mukaan, mikä saa aikaan perusvärin vaihtumisen. Value komponentti vaihtuu 
kolmion kaltevuuden mukaan, mikä tekee väristä tummemman tai kirkkaamman.

Ohjelma piirtää tämän esitystavan rasterikuvana MicroStationin ikkunaan -- sitä ei kirjoiteta 
kuvatiedostoon.

Varjostetun pinnan esittäminen:

1. Käynnistä Esitä varjostus työkalu.

Tämä avaa Esitä varjostus ikkunan:

2. Syötä asetukset ja paina OK.

Ohjelma piirtää varjostetun pinnan valittuihin avoinna oleviin näkymiin.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Piirrettävä pinta.
Piirtotapa Piirtotapa:

• Peittävä - esitys peittää kaiken alla olevan.
• Läpinäkyvä - jättää alla olevan piirroksen näkyviin pinnan 

ulkopuolella.
Auringon suunta Suunta josta aurinko paistaa. Nolla vastaa pohjoista.
Auringon kulma Kuinka korkealla horisontin yläpuolella aurinko on.
Väritys Käytettävät perusvärit:

• Oletus - aniliinipunainen, punainen, keltainen, vihreä, vaalean 
sininen ja sininen.

• Valitut värit - värisuunnitelma luodaan Määritä painikkeella.
Värisyklejä Värisyklien lukumäärä. Nolla saa aikaan kolmion kaltevuuden 

mukaan vaihtuvan harmaasävyesityksen.
Näkymät Näkymät joihin varjostus piirretään.
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Päivitä esitykset

Päivitä esitykset työkalu päivittää korkeuskäyrät, kolmiot, ristikon, korkeuslukemat ja 
kaltevuusnuolet, kun pintamallia on muutettu. Tämä työkalu päivittää kaikkien muutettujen 
pintamallien kaikki piirretyt esitystavat.

Pyyhi esitys

Pyyhi esitys työkalu pyyhkii aikaisemmin piirretyt korkeuskäyrät, kolmiot, ristikon, 
korkeuslukemat tai kaltevuusnuolet. Tämä työkalu avaa ikkunan, joka näyttää mitä esitystapoja 
valitusta pinnasta on piirretty.

Yllä olevassa kuvassa korkeuskäyrät on piirretty Kirjoita kuvatiedostoon asetuksella. Kolmioita 
ei ole piirretty. Ristikko on piirretty Pelkkä piirto asetuksella.

Korkeuskäyrien, kolmioiden tai ristikon pyyhkiminen:

1. Käynnistä Pyyhi esitys työkalu.
2. Valitse pinta, jonka esityksen haluat pyyhkiä.
3. Paina Pyyhi käyrät, Pyyhi kolmiot, Pyyhi ristikko, Pyyhi lukemat tai Pyyhi 

kaltevuudet painiketta.
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Esitä rajat

Esitä rajat työkalu piirtää pintamallin rajat näkyviin. Niiden avulla näkee minkälaisen alueen 
pintamalli peittää.

Pintamallin rajojen piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä rajat työkalu.
2. Valitse pinta, jonka rajat haluat piirtää.
3. Kun liikutat hiirtä jonkin näkymän alueella, ohjelma valaisee valitun pintamallin rajat.
4. (Valinnainen) Jos valitset jonkin näkymän painamalla hiirtä, ohjelma piirtää pintamallin 

rajat pysyvinä elementteinä ja täyttää näkymän pintamallin mukaan.

 

Asetus: Vaikutus:
Piirrä pysyvästi Jos päällä, piirtää pintamallin rajat pysyvästi 

kuvatiedostoon kun valitset näkymän.
Täytä näkymä pinnan mukaan Jos on, täyttää näkymän näyttämään pintamallin alueen 

kun valitset näkymän.



Sivu 100
10 Esitykset
Esitä alueet valikko
Esitä alueet valikon työkaluilla synnytetään aluepohjaisia esityksiä pintamallista.

Nämä esitystavat vaativat melko monimutkaista laskentaa ennen kuin esitys voidaan piirtää 
näkyviin. Laskennan keston takia työkalujen synnyttämät esitykset eivät ole päivitettävissä 
automaattisesti. 

Kun haluat: Käytä:

Esittää pintamallin alueita monikulmioina Esitä alueet

Esittää sadeveden kulku pintamallia pitkin Esitä kuivatus

Esittää kolmiot alueiden mukaan värjättynä Esitä alueiden kolmiot

Esittää kolmiot rasterimateriaaleilla Esitä rasterikolmiot
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Esitä alueet
Ei Field

Esitä alueet työkalu luo värjättyjä monikulmioita, jotka esittävät eri kriteerien mukaan luokiteltuja 
pintamallin alueita. Luokittelu voi perustua korkeustasoihin, kaltevuuksiin tai teematietoihin.

Värjättyjen alueiden elementit muistuttavat hyvin paljon Esitä kolmiot työkalun tuottamaa 
esitystä. Molemmat tavat synnyttävät korkeustason mukaisen värjäyksen, joka näyttää samalta 
kun sitä katsotaan ylhäältä päin. Esitä alueet työkalun hyvä puoli on, että se synnyttää vain yhden 
kompleksisen elementin jokaista värialuetta kohden. Näin kuvatiedoston koko ei kasva 
lähellekään niin paljon kuin jos jokainen kolmio värjättäisiin erikseen.

Esitä alueet työkalu synnyttää tavallisia kuvatiedoston elementtejä, joissa ei ole linkkiä 
pintamalliin. TerraModeler ei osaa päivittää tai pyyhkiä tämän työkalun synnyttämää esitystä.

Värjättyjen alueiden piirtäminen:

1. Käynnistä Esitä alueet työkalu.

Tämä avaa Esitä alueet ikkunan.

2. Valitse haluamasi asetukset ikkunasta.
3. Paina OK.

Tämä piirtää valitun kriteerin mukaiset värjätyt alueet kuvatiedostoon.

Asetus: Vaikutus:
Värjäys Alueiden värjäyskriteeri:

• Korkeustason mukaan - väri vaihtuu korkeustason mukaisesti.
• Kaltevuuden mukaan - samaan kaltevuusväliin kuuluvat 

kolmiot muodostavat alueen.
• Teeman mukaan - samaan teemaan kuuluvat kolmiot 

muodostavat alueen.
Piirrä Määrää piirretäänkö alueiden monikulmiot kolmiulotteisina vai 

piirretäänkö ne korkeustasoon nolla.
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Esitä kuivatus
Ei Field

Esitä kuivatus työkalu laskee ja piirtää miten sadevesi virtaisi pintamallia pitkin. Laskentatapa 
perustuu ristikkopohjaiseen tarkasteluun.

Ohjelma aloittaa tarkastelun sijoittamalla kuvitteellisen sadepisaran jokaiseen ristikon ruutuun ja 
päättelee sitten mihin kukin sadepisara kulkeutuisi. Rutiini vertaa ristikon ruutujen keskipisteiden 
korkeustasoja ympäröivien kahdeksan ruudun korkeustasoon. Jos ympäriltä löytyy alempi 
korkeustaso, pisara kulkeutuu siihen ympäröivään ruutuun, johon on suurin kaltevuus alaspäin. 
Ohjelma jatkaa tätä prosessi kunnes jokainen sadepisara on saavuttanut paikallisen minimiruudun.

Esitä kuivatus työkalu synnyttää tavallisia kuvatiedoston elementtejä, joissa ei ole linkkiä 
pintamalliin. TerraModeler ei osaa päivittää tai pyyhkiä tämän työkalun synnyttämää esitystä.

Kuivatuksen esittäminen:

1. Käynnistä Esitä kuivatus työkalu.

Tämä avaa Esitä kuivatus ikkunan.

2. Valitse haluamasi asetukset.
3. Paina OK.

Ohjelma laskee sadepisaroiden kulun pintamallia pitkin ja piirtää sen näkyviin tilapäisinä 
elementteinä kaikissa avoimissa näkymissä. Tilapäiset elementit piirtyvät uudelleen aina kun 
MicroStation päivittää näkymän sisällön.

Kuivatusesityksen tarkastelu
Kuivatusesitys näyttää ristikkoperiaatteella lasketut sadepisaroiden kulkureitit pintamallia pitkin. 
Nuolenkärjet ilmaisevat virtauksen suunnan ja viivan painon kertoo siitä, kuinka monta 
sadepisaraa kulkee kyseistä reittiä pitkin.

Sadeveden kerääntymiskohtiin ohjelma piirtää punaisen neliön. Koska sadepisarat eivät koskaan 
kulje pintamallin alueen ulkopuolelle, mallin reunoilta voi löytyä useita kerääntymiskohtia.
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Kuivatusesitys pysyy näkyvissä niin kauan kuin pidät Kuivatuksen näyttötarkkuus ikkunan 
auki. Tämän ikkunan avulla voit säädellä kuinka pieniä puroja kuivatusesityksessä näkyy. Kun 
näyttötarkkuutena on Korkea, esitys näyttää kaikki yhdenkin sadepisaran purot. Jos siirrät 
näyttötarkkuutta lähemmäksi Matala asetusta, ohjelma jättää pienemmät purot piirtämättä ja 
esittää vain useamman sadepisaran purot.

Kuivatuksen näyttötarkkuus ikkunan avulla voi tarkastella yksittäisten ruutujen valuma-alueita.

Valuma-alueiden tarkastelu:

1. Paina Näytä alue.
2. Kun liikutat hiirtä jonkin näkymän alueella, Valuma-alue kenttä kertoo hiiren alla olevan 

ruudun valuma-alueen pinta-alan. Sen on yhteenlaskettu pinta-ala kaikista niistä ruuduista, 
joihin satanut pisara päätyy valittuun ruutuun tai kulkee sen kautta.

3. (Valinnainen) Paina hiirtä jonkin ruudun kohdalla jos haluat piirtää sen valuma-alueen rajat 
kuvatiedostoon. Tämä synnyttää monikulmioelementin käyttäen aktiivia tasoa ja 
symbologiaa. 



Sivu 104
10 Esitykset
Esitä alueiden kolmiot
Ei Field

Esitä alueiden kolmiot työkalu piirtää pintamallin kolmiot kuvatiedostoon värjättyinä 
sulkeutuvien monikulmioiden määräämien alueiden mukaan. Kunkin alueen sisällä olevat 
kolmiot tai kolmioiden palaset piirretään aluetta rajaavan monikulmion värillä. Tätä työkalua voi 
käyttää määnkäyttöalueiden, maalajien esiintymien tai tonttirajojen havainnollistamiseen.

Tämä esitys synnyttää aina pysyviä elementtejä kuvatiedostoon.

Alueiden kolmioiden esittäminen:

1. Valitse alueita rajaavat monikulmiot MicroStationin valintatyökalulla.
2. Käynnistä Esitä alueiden kolmiot työkalu.

Tämä avaa Esitä alueiden kolmiot ikkunan:

3. Syötä asetukset ja paina OK.

Ohjelma kirjoittaa alueiden mukaan värjätyt kolmiot kuvatiedostoon.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Pintamalli jonka kolmiot piirretään.
Taso Taso jolle kolmiot piirretään.
Luo graafisia ryhmiä Jos päällä, ohjelma ryhmittää kunkin alueen kolmiot 

omaksi graafiseksi ryhmäkseen. 
Piirrä alueiden ulkopuoliset kolmiot Jos päällä, ohjelma piirtää alueiden ulkopuolella olevat 

kolmiot annetulla värillä.
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Esitä rasterikolmiot
Ei Field

Esitä rasterikolmiot työkalu luo tarvittavat määritykset ortokuvien käyttöön varjostuksessa ja 
piirtää pintamallin kolmiot yhteensopivalla tavalla.

MicroStation osaa luoda varjostuskuvia, joissa käytetään rasterikuvia pintamateriaaleina tietyille 
vektorielementeille. Jotta tämä toimisi oikein, pitää rakentaa jonkinlainen linkki rasterikuvien ja 
elementtien välille. Linkin pitää sitoa oikeat rasterikuvat oikeisiin vektorielementteihin. 
MicroStation käyttää tämän linkin tekemiseen elementin taso- ja väritietoa.

Esitä rasterikolmiot työkalu tekee kolme asiaa:

• Luo pintamateriaalin määritykset valituille sijaintitiedon omaaville rasterikuville.
• Sitoo kunkin pintamateriaalin tiettyyn taso- ja väriyhdistelmään.
• Piirtää pintamallin kolmiot käyttäen oikeaa tasoa ja väriä kunkin rasterikuvan alueella.

Rasterikolmioiden piirtäminen varjostusta varten:

1. Käynnistä Esitä rasterikolmiot työkalu.

Tämä avaa Esitä rasterikolmiot ikkunan:

2. Valitse haluamasi asetukset ja paina OK.
3. (Valinnainen) Jos valitsit Rasterit kentässä vaihtoehdon GeoTIFF tiedostot, ohjelma 

pyytää sinua valitsemaan käytettävät GeoTIFF tiedostot. Valitse tiedostot ja paina OK.

Tämä luo pintamateriaalien määrityksen valituista rasterikuvista ja piirtää pintamallin 
kolmiot yhteensopivalla tavalla. Voit nyt käyttää MicroStationin työkaluja varjostuskuvien 
tekemiseen.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Esitettävä pintamalli.
Rasterit Materiaaleina käytettävät rasterikuvat:

• GeoTIFF tiedostot - sinä valitset tiedostot.
• MicroStation taustakuvat - MicroStationilla liitetyt 

taustakuvat.
• TerraPhoto taustakuvat - TerraPhotolla liitetyt taustakuvat.

Piirto Piirtotapa:
• Kolmioiden esikatselu - piirtää kolmiot suoraan näkymiin.
• Kirjoita kolmiot - lisää kolmiot kuvatiedostoon.
• Kirjoita rajat - piirtää kuvatiedostoon kutakin rasterikuvaa 

rajaavan monikulmion. Vain raja noudattelee pintamallin 
muotoja. 
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Värit Tasojen ja värien käyttö:
• Automaattisesti - rasterikuville annetaan taso- ja 

väriyhdistelmä automaattisesti. Joko taso tai väri kasvaa 
yhdellä rasterikuvasta seuraavaan.

• Valiten - ohjelma rakentaa taso- ja värilistan, jota käyttäjä 
voi muokata.

Taso Ensimmäisen rasterikuvan kolmioiden taso.
Väri Ensimmäisen rasterikuvan kolmioiden väri.
Pehmennä reunat varjostukseen Jos päällä, ohjelma pehmentää kolmioiden reunoja.
Materiaalit Synnytettävä materiaalitiedosto.
Paletti Synnytettävä palettitiedosto.

Asetus: Vaikutus:
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Massa valikko
Massa valikon työkaluilla voi laskea pintamallien välisiä massoja, tunneleiden tilavuuksia ja 
kolmiulotteisia pinta-aloja. 

Laske massat on näistä yleisimmin käytetty työkalu. Se laskee kahden pinnan väliset massat 
ruutumenetelmällä. Voit laskea koko pintamallien alueen tai rajoittaa laskenta-aluetta rajaamalla 
sen aidalla.

Määritä poikkarit ja Laske poikkarimassat työkalujen avulla voi laskea massoja mittalinjaa pitkin 
käyttäen perinteistä poikkileikkausten pinta-alaan perustuvaa laskentamenetelmää.

Kun haluat: Käytä:

Laskea pintojen väliset massat ruutumenetelmällä Laske massat

Laskea pintojen väliset massat prismamenetelmällä Laske prismamassat

Laskea massat mittalinjaa pitkin Laske linjamassat

Määritellä kaivantojen tyyppipoikkileikkaukset Määritä poikkarit

Laskea kaivantomassat tyyppipoikkarien avulla Laske poikkarimassat

Laskea tunnelin tilavuuden poikkileikkauksista

Piirtää kahden pinnan leikkauksen Piirrä pintojen leikkaus

Laskea pinta-alan mallista Laske pinta-ala
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Laske massat

Laske massat työkalu laskee kahden pinnan väliset massat ja raportoi tuloksena sekä kaivuu- että 
täyttömassojen määrät. Laskenta perustuu ruutumenetelmään. Laskennan nopeus ja tarkkuus 
määräytyy syötetystä laskentaruudun askelkoosta.

Laskettavan alueen voi rajata piirtämällä aidan tai valitsemalla monikulmioelementin.

Massojen laskenta:

1. Käynnistä Laske massat työkalu.

Tämä avaa Laske massat ikkunan.

2. Valitse Yläpinta ja Alapinta.
3. Syötä muut asetukset.
4. Paina Laske painiketta laskennan aloittamiseksi.

Asetus: Vaikutus:
Yläpinta Laskennan yläpinta.
Alapinta Laskennan alapinta.
Rajaus Laskennan aluetta rajaava lisäkriteeri:

• Alue - lasketaan vain paikoista, missä Rajapinta on määrätty.
• Alaraja - lasketaan vain Rajapinta pinnan yläpuolelta.
• Yläraja - lasketaan vain Rajapinta pinnan alapuolelta.

Rajapinta Alueen rajaukseen käytettävä pinta.
Aidan sisältä Jos päällä, lasketaan vain aidan tai valitun monikulmion sisäpuolelta.
Askel Laskentaruudun koko. Pieni askel tuottaa tarkempia tuloksia, mutta 

laskentaa kestää pitempään.
Pintakaivuuraja Pintakaivuun syvyysraja. Erottelee sellaiset kaivuumassat, joissa 

pintojen välinen ero on rajaa pienempi. Näistä kohdista lasketaan 
myös pinta-ala.

Piirto Ohjelma piirtää laskennan edistymisen elementteinä, joiden väri 
kertoo tuottiko ruutu täyttö-, pintakaivuu- vai kuutiokaivuumassaa. 
Tapa voi olla:
• Ei piirtoa - ei piirtoa mutta prosessi on nopeinta.
• Piirrä tilapäisesti - piirtää lasketut ruudut tilapäisesti näkyviin.
• Kirjoita kuvatiedostoon - piirtää lasketut ruudut pysyvästi.

Synnytä Laskentaruutujen esitystapa: pystyviivat, vaakaviivat tai 
monikulmiot.
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Laske prismamassat

Laske prismamassat työkalu laskee kahden pinnan väliset massat ja raportoi tuloksena sekä 
kaivuu- että täyttömassojen määrät. Laskenta perustuu prismamenetelmään missä ohjelma vertaa 
kahden pinnan kolmioiden leikkausalueita toisiinsa.

Laskettavan alueen voi rajata piirtämällä aidan tai valitsemalla monikulmioelementin.

Massojen laskenta prismamenetelmällä:

1. Käynnistä Laske prismamassat työkalu.

Tämä avaa Laske massat prismamenetelmällä ikkunan.

2. Valitse Yläpinta ja Alapinta.
3. Syötä muut asetukset.
4. Paina Laske painiketta laskennan aloittamiseksi.

Asetus: Vaikutus:
Yläpinta Laskennan yläpinta.
Alapinta Laskennan alapinta.
Aidan sisältä Jos päällä, lasketaan vain aidan tai valitun monikulmion sisäpuolelta.
Piirto Ohjelma piirtää laskennan edistymisen elementteinä, joiden väri 

kertoo tuottiko kohta täyttö- vai kaivuumassaa. Tapa voi olla:
• Ei piirtoa - ei piirtoa mutta prosessi on nopeinta.
• Piirrä tilapäisesti - piirtää alueet tilapäisesti näkyviin.
• Kirjoita kuvatiedostoon - piirtää lasketut alueet pysyvästi.
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Laske linjamassat
Ei Field

Laske linjamassat työkalu laskee massoja mittalinjaa pitkin ja erittelee tulokset paaluväleittäin.

Massojen laskeminen linjaa pitkin:

1. Valitse mittalinjan elementti. Tämä on useimmiten kolmiulotteinen yhdistelmäketju.
2. Käynnistä Laske linjamassat työkalu.

Tämä avaa Laske linjamassat ikkunan.

3. Syötä asetukset ikkunaan.
4. Paina Laskenta painiketta, mikä avaa laskentaikkunan.

TerraModeler tarjoaa kaksi työkalua massojen laskentaan mittalinjaa pitkin. Laske linjamassat 
laskee massoja ruutumenetelmällä ja vaatii, että kaivantopinnasta on olemassa oleva pintamalli. 
Laske poikkarimassat laskee massat poikkileikkausten pinta-alojen perusteella. Kaivannolle ei 
tarvita valmista pintamallia, koska tyyppipoikkileikkaukset määräävät kaivannon muodon.
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Määritä poikkarit
Ei Field

Määritä poikkarit työkalun avulla voi luoda listan kaivannon tyyppipoikkileikkausista.

TerraModelerin tyyppipoikkileikkaukset soveltuvat kaivantojen mallintamiseen ja niiden 
massalaskentaan. Poikkarit talletetaan automaattisesti tiedostoon, jonka nimi ja hakemisto 
määräytyvät kuvatiedoston nimestä. Tiedostonimen loppuliite on KDB. Esim, jos aktiivi 
kuvatiedosto on d:\dgn\proj12.dgn, poikkarit talletetaan ja haetaan automaattisesti tiedostosta 
d:\dgn\proj12.kdb.

Poikkarien määrittely:

1. Käynnistä Määritä poikkarit työkalu.

Tämä avaa Määritä poikkarit ikkunan.

2. Lisää painikkeen avulla voi lisätä uusia poikkarin määrityksiä listaan.

Lisää ja Muokkaa painikkeet avaavat Tyyppipoikkileikkaus ikkunan, jossa yhden poikkarin 
muodon määritys tapahtuu. Poikkarin kuvan keskellä oleva pieni ympyrä esittää kohtaa, jossa 
mittalinjaa kulkee poikkileikkauksen läpi. Dz kenttä määrää mittalinjaan nähden alkusyvyyden, 
josta poikkarin komponentit lähtevät liikkeelle.

Poikkarin muoto määrätään kahtena komponenttilistana, jotka lähtevät vasemmalle ja oikealle 
alkusyvyyden pisteestä. Komponentti voi olla viiva tai luiska. Viivakomponentti määrätään 
vaaka- ja pystypituudella. Luiska määritetään astekulmana ja pintana, jonka luiska kohtaan.



Sivu 112
11 Määrälaskenta
Laske poikkarimassat
Ei Field

Laske poikkarimassat työkalun avulla voi sitoa tyyppipoikkileikkauksia mittalinjan paaluväleille. 
Tämän listan pohjalta voi synnyttää pintamallin tai laskea kaivantomassoja poikkileikkausten 
pinta-alaan perustuvalla menetelmällä.

Poikkarien sitominen mittalinjaan:

1. Valitse mittalinjan elementti. Tämä on useimmiten kolmiulotteinen yhdistelmäketju.
2. Käynnistä Laske poikkarimassat työkalu.

Tämä avaa Poikkarien sidonta mittalinjaan ikkunan.

Poikkarilista koostuu riveistä, joissa on paaluväli ja poikkarin nimi. Jos edellisen rivin paaluvälin 
lopun ja seuraavan rivin paaluvälin alun välissä on aukko, se tulkitaan lineaariseksi siirtymäksi 
kahden poikkileikkausmuodon välillä.

Paaluvälin voi jättää laskennasta pois asettamalla poikkariksi vaihtoehdon 'Ei'.

Poikkarien lista kannattaa tallettaa tiedostoon, josta ne voi myöhemmin hakea. Tiedosto 
alasvetovalikon Talleta nimellä käsky tallettaa poikkarien listan tekstitiedostoksi.

Laskenta painike sulkee sidontaikkunan ja avaa laskentaikkunan.
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Laske tunnelin tilavuus
Ei Field

Laske tunnelin tilavuus työkalu laskee tunnelin tilavuuden poikkileikkausten perusteella, jotka on 
piirretty todelliseen kolmiulotteiseen sijaintiinsa. Poikkileikkaukset voi olla synnytetty 
tunnelisuunnitelman perusteella tai laserkeilaimen tuottaman pistepilvestä.

Poikkileikkausten elementtien pitää olla sulkeutuvia monikulmiota, jotka on piirretty 
kohtisuoraan mittalinjaan nähden. Mittalinja on lineaarinen elementti, joka kulkee tunnelia pitkin. 
Poikkileikkausten välimatka voi vaihdella.

Tunnelin tilavuuden laskeminen

1. Käynnistä Laske tunnelin tilavuus työkalu.

Tämä avaa Laske tunnelin tilavuus ikkunan:

Ylempänä oleva lista sisältää kaikki määritellyt tunnelin mittalinjat. Alempi lista näyttää 
kaikki ylemmässä listassa valittuna olevalla mittalinjalle määritellyt poikkileikkaukset.

2. Valitse mittalinjan elementti MicroStationin valintatyökalulla.
3. Paina ylemmän listan vieressä olevaa Lisää painiketta lisätäksesi uuden mittalinjan.
4. Valitse haluamasi mittalinjan rivi ylemmässä listassa.
5. Valitse poikkileikkausten elementit MicroStationin valintatyökalulla.
6. Paina alemman listan vieressä olevaa Lisää painiketta lisätäksesi poikkileikkauksia.
7. Käy syntynyt poikkileikkausten lista läpi ja varmista, että paalukemat ja poikkileikkausten 

pinta-alat ovat oikeita.
8. Paina Laske painiketta aloittaaksesi tilavuuden laskennan.

Tämä avaa Tulosta tunnelin tilavuus ikkunan:

9. Syötä asetukset ja paina OK.

Tämä laskee tilavuuden ja esittää laskennan tulokset raporttina.
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Piirrä pintojen leikkaus

Piirrä pintojen leikkaus työkalu laskee kahden pintamallin leikkauskohdat ja piirtää ne näkyviin 
lineaarisina elementteinä. Nämä elementit esittävät kohtia, joissa kaksi pintaa leikkaavat toisensa 
eli niiden korkeustaso on täsmälleen sama.

Leikkauslinjaa laskiessaan TerraModeler vertaa kaikkia yhden pinnan kolmioita toisen pinnan 
kolmioihin. Kaksi toisensa leikkaavaa kolmion tasoa synnyttävät leikkauslinjaan yhdeen 
viivasegmentin.

Tätä työkalua voi käyttää massalaskennan kaivuun ja täytön välisen rajan piirtämiseen. Kohta, 
jossa pintamallit ovat täsmälleen samassa korkeustasossa, on samalla kaivuun ja täytön raja.

Kahden pinnan leikkauksen piirtäminen:

1. Käynnistä Piirrä pintojen leikkaus työkalu.

Tämä avaa Pintojen leikkaus ikkunan.

2. Valitse vertailtavat pinnat ja paina OK.

Ohjelma piirtää pintojen leikkauksen aktiiville tasolle aktiivilla värillä.
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Laske pinta-ala
Ei Field

Laske pinta-ala työkalu laskee pintamallin kattaman alueen pinta-alan. Työkalu osaa laskea 
pintamallista sekä kaksi- että kolmiulotteisen alan. Jälkimmäinen on pintamallin kolmioiden 
muodostama todellinen pinta-ala. Kaksiulotteinen pinta-ala lasketaan jättämällä kolmioiden 
kärkipisteiden korkeustaso huomioimatta.

Laskennan voi rajata tapahtumaan aidan tai valittujen sulkeutuvien elementtien sisäpuolella.

Pinta-alan laskeminen:

1. Käynnistä Laske pinta-ala työkalu.

Tämä avaa Laske pinta-ala ikkunan.

2. Valitse laskettava pintamalli ja syötä muut asetukset.
3. Paina Laske painiketta.

Asetus: Vaikutus:
Käsittele Laskettava alue:

• Koko malli - laskee koko pintamallin alueen.
• Aidan sisältä - laskee vain aidan sisäpuolelta.
• Valitut monikulmiot - laskee vain valittujen lineaaristen 

elementtien sisäpuolelta.
Teema Jos päällä, laskee vain määrättyyn teemaan kuuluvat 

kolmiot.
Kaltevuus Jos päällä, laskee vain kolmiot, joiden kaltevuus on 

annettujen rajojen välissä. Kaltevuusvälin rajat syötetään 
prosentuaalisina kaltevuuksina.

Maalaa laskettu alue Jos päällä, ohjelma piirtää jokaisen lasketun kolmiot 
tilapäisesti näkyviin.

Kirjoita monikulmioiden 
3d ala

Valittavissa vain kun lasketaan valittujen monikulmioiden 
sisältä. Jos päällä, ohjelma kirjoittaa kunkin monikulmion 
3d alan pysyvänä tekstielementtinä monikulmion keskelle.
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Teemat valikko
Teemat valikon työkaluilla voi määritellä maankäyttöteemoja, asettaa kolmioiden teematiedon ja 
piirtää kolmiot teemavärityksillä.

Teemojen avulla voi erotella eri maankäyttöalueet toisistaan. Teemalistan määrittelyllä voi luoda 
oman maankäyttöalueiden luokittelun, jota käytetään useimmiten havainnollistamiskuvien 
luontiin. Eri näköisinä esitettävät maankäyttöalueet luokitellaan omiksi teemoikseen.

Normaalisti teemalista luodaan eri tyyppisten maanpinnan alueiden luokitteluun. Teemoja voivat 
olla esim. Maa, Ruoho, Kallio, Metsä ja Tie. Jokaiselle teemalle voi määritellä omat värjäysvärit 
ja erillisen tason, johon värjätyt kolmiot piirretään.

Esitä teemakolmiot työkalu piirtää pintamallin kolmiot käyttäen teemoille määrättyjä värejä ja 
tasoja. Eri teemojen jaottelu omille tasoilleen helpottaa kuvan jatkokäsittelyä MicroStationin 
työkaluilla. Aluekuvioinnin ja pintamateriaalin työkaluilla voi:

• Kuvioida kaikki yhteen teemaan kuuluvat kolmiot halutulla aluekuviolla. Tämän voisi tehdä 
esim. Ruoho teemaan kuuluville kolmioille. Selection Tool työkalulla voi valita kaikki 
halutulla tasolla olevat kolmiot, jotka sitten kuvioidaan Pattern Area työkalulla.

• Sitoa teeman kolmiohin materiaalitiedon varjostuskuvia varten. Tämän voi tehdä Settings / 
Rendering -alasvetovalikon Assign Materials -toiminnolla. 

• Tiputtaa ilmakuvan pintamallin päälle käyttäen materiaalitiedon sidontaa.

Kun haluat: Käytä:

Määrittää maankäyttöteemat Määritä teemat

Valita ikkunan teemojen näyttöön Teemanäkymä

Asettaa kolmioiden teeman alueen sisältä Aseta alueen teema

Asettaa kolmioiden teeman viivojen välistä Aseta viivavälin teema

Asettaa kolmion teeman Aseta kolmion teema

Piirtää kolmiot teemavärityksillä Esitä teemakolmiot
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Määritä teemat
Ei Field

Määritä teemat työkalu avaa ikkunan, jonka avulla voi määritellä käytettävien teemojen listan. 
Ikkunasta löytyy painikkeet uuden teeman lisäämiseen, teeman tietojen muokkaamiseen tai 
teeman tuhoamiseen.

Teemalistan voi tallettaa tekstitiedostoon. Vastaavasti aiemmin talletun teemalistan voi hakea 
tiedostosta. Kun kuvatiedosto avataan, TerraModeler lataa automaattisesti kuvatiedoston kanssa 
viimeksi käytetyn teemalistan.

Uuden teeman lisääminen:

1. Paina Lisää painiketta.

Tämä avaa Teema ikkunan.

2. Syötä uuden teeman tiedot syöttökenttiin.

Asetus: Vaikutus:
Nimi Vapaamuotoinen teksti.
Z tasot Pintamalli, jonka tasoja käytetään värjäysvärien rajojen 

laskentaan.
Taso Taso, jolle värjätyt kolmiot piirretään.
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Teemanäkymä
Ei Field

Teemanäkymä työkalun avulla voi valita näkymän, johon ohjelma piirtää aktiivin pintamallin 
kolmiot näkyviin niille asetettujen teemojen väreillä. Aina kun MicroStation päivittää näkymän 
sisällön, TerraModeler piirtää teemojen päävärin mukaiset kolmiot näkyviin tilapäisinä 
elementteinä.

Teemanäkymää kannattaa käyttää silloin, kun asettaa teemoja, joihin pintamallin kolmiot 
kuuluvat. Teemanäkymä tarjoaa tavan nähdä kolmioiden teematiedot ilman että kuvatiedoston 
koko kasvaa.

Teemanäkymän valinta:

1. Käynnistä Teemanäkymä työkalu.

Tämä avaa Teemanäkymä ikkunan.

2. Valitse Näkymä, jossa haluat nähdä teemojen mukaan värjätyt kolmiot.

Aseta alueen teema
Ei Field

Aseta alueen teema työkalu asettaa aidan sisä- tai ulkopuolella olevien kolmioiden teeman. 
Ohjelma käyttää kolmion keskipistettä, kun se päättelee onko kolmio rajatun alueen sisä- vai ul-
kopuolella.

Kolmioiden teeman asettaminen rajatulta alueelta:

1. Piirrä aita tai valitse monikulmioelementti alueen rajaksi.
2. Käynnistä Aseta alueen teema työkalu.
3. Hyväksy rajatun alueen sisältö.

Rajatun alueen sisä- tai ulkopuolella olevat kolmiot asetetaan kuulumaan aktiiviin teemaan. 

Asetus: Vaikutus:
Piirrä vain aktiivi teema Nopeuttaa kuvan päivitystä piirtämällä vain aktiivin 

teeman.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Pintamalli, jonka kolmioita asetetaan.
Teema Teema, johon kolmiot asetetaan kuuluviksi.
Aita Rajaustapa - sisäpuolella tai ulkopuolella.
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Aseta viivavälin teema
Ei Field

Aseta viivavälin teema työkalu asettaa kahden lineaarisen elementin välissä olevien kolmioiden 
teeman. Tämä työkalu toimii parhaiten kahden rinnakkain kulkevan lineaarisen elementin kanssa.

Kolmioiden teeman asettaminen viivaväliltä:

1. Käynnistä Aseta viivavälin teema työkalu.
2. Osoita ensimmäinen lineaarinen elementti.
3. Osoita toinen lineaarinen elementti.
4. Hyväksy kaksi valaistua elementtiä.

Ohjelma asettaa osoitettujen elementtien välistä löytyvien kolmioiden teeman. TerraModeler 
käyttää kolmion keskipistettä, kun se päättelee onko kolmio elementtien välissä. 

Asetus: Vaikutus:
Pinta Pintamalli, jonka kolmioita asetetaan.
Teema Teema, johon kolmiot asetetaan kuuluviksi.
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Aseta kolmion teema
Ei Field

Aseta kolmion teema työkalu asettaa yksittäisten kolmioiden teeman.

Teeman asettaminen kolmio kerrallaan:

1. Käynnistä Aseta kolmion teema työkalu.
2. Valitse asetusikkunasta tavaksi Yksi kerrallaan.

Kun liikutat hiirtä, ohjelma piirtää näkyviin hiiren alla olevan kolmion ääriviivat.

3. Aseta hiiren alla olevan kolmion teema hiiren painalluksella.

Teeman asettaminen kolmioita maalaten:

1. Käynnistä Aseta kolmion teema työkalu.
2. Valitse asetusikkunasta tavaksi Maalaten.
3. Paina hiiren näppäintä ensimmäisen asetettavan kolmion sisällä. Kun liikutat hiirtä 

ensimmäisen painalluksen jälkeen, ohjelma asettaa kaikkien niiden kolmioiden teeman, 
joiden yli hiiri kulkee. Asettamisen voi lopettaa toisella hiiren painalluksella.
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Esitä teemakolmiot
Ei Field

Esitä teemakolmiot työkalu piirtää pintamallin kolmiot teemojen mukaan värjättyinä. Kolmiolle 
asetettu teema määrää sen värin ja tason.

Teemakolmioiden piirto:

1. Käynnistä Esitä teemakolmiot työkalu.

Tämä avaa Esitä teemakolmiot ikkunan.

2. Valitse Pinta ja Piirtotapa.
3. Paina OK.

Tämän työkalun toiminta muistuttaa Esitä kolmiot työkalun toimintaa. Itse asiassa ne ovat 
vaihtoehtoisia tapoja pintamallin kolmioiden värjäykseen. Myös teemojen mukaan värjätyt 
kolmiot voi päivittää Päivitä esitykset työkalulla tai poistaa Pyyhi esitys työkalulla.
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Esitä yksi valikko
Esitä yksi valikon käskyt sijoittavat yhden pintamallin muotoa esittävän elementin osoitettuun 
pisteeseen. Niiden avulla voi piirtää yksittäisiä korkeuskäyriä, pinnan korkeuslukemia tai 
kaltevuusnuolia.

 

Kun haluat: Käytä:

Piirtää yhden korkeuskäyrän Piirrä korkeuskäyrä

Piirtää yhden korkeuslukeman Piirrä korkeuslukema

Piirtää yhden kaltevuusnuolen Piirrä kaltevuusnuoli
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Piirrä korkeuskäyrä
Ei Field

Piirrä korkeuskäyrä työkalu piirtää korkeuskäyrän, joka kulkee osoitetun pisteen kautta. Ohjelma 
laskee pintamallin korkeustason osoitetussa pisteessä ja piirtää tuossa tasossa kulkevan yhden tai 
uasemman korkeuskäyrän.

Toiminnon voi vaihtoehtoisesti lukita haluttuun korkeustasoon, joka syötetään lukuna. Tällöin 
hiiren osoittamalla sijainnilla ei ole merkitystä. Ohjelma piirtää määrätyn korkeustason 
korkeuskäyrät.

Korkeuskäyrän piirto osoitettuun kohtaan:

1. Käynnistä Piirrä korkeuskäyrä työkalu.
2. Aseta Korkeustaso lukko pois päältä.
3. Osoita piste, jonka kautta korkeuskäyrä piirretään.

Ohjelma piirtää korkeuskäyrät, jotka kulkevat osoitetun pisteen korkeustasossa.

Korkeuskäyrän piirto määrättyyn korkeustasoon:

1. Käynnistä Piirrä korkeuskäyrä työkalu.
2. Aseta Korkeustaso lukko päälle ja syötä haluttu korkeustaso.
3. Hyväksy syntyvät korkeuskäyrät.

Ohjelma piirtää syötetyn tason korkeuskäyrät.

Asetus: Vaikutus:
Piirrä Luotavan elementin tyyppi: murtoviiva tai käyrä.
Luo Määrää monta käyräketjua piirretään:

• Vain yksi ketju – osoitettua pistettä lähin 
korkeuskäyrä.

• Kaikki ketjut –kaikki saman tason korkeuskäyrät 
mallin alueella.

Korkeustaso Jos päällä, käyrä piirretään syötettyyn korkeustasoon.
Jos pois päältä, käyrä piirretään osoitetun pisteen 
korkeustasoon.
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Piirrä korkeuslukema
Ei Field

Piirrä korkeuslukema työkalu kirjoittaa pintamallin korkeuslukeman tai kahden pintamallin 
erotuksen osoitetussa pisteessä.

Korkeuslukematekstin muoto määrätään Asetus käskyn Vaaituspisteet luokan asetuksissa.

Pinnan korkeuslukeman piirto:

1. Käynnistä Piirrä korkeuslukema työkalu.
2. Valitse Kirjoita kenttään Korkeustaso.
3. Osoita kohta, johon pintamallin korkeuslukema kirjoitetaan.

Ohjelma kirjoittaa pintamallin korkeuslukeman.

Pintamallien erotuksen piirto:

1. Käynnistä Piirrä korkeuslukema työkalu.
2. Valitse Kirjoita kenttään Erotus.
3. Valitse pinnat, joiden erotus kirjoitetaan.
4. Osoita kohta johon erotus kirjoitetaan.

Ohjelma kirjoittaa valittujen pintojen erotuksen.
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Piirrä kaltevuusnuoli
Ei Field

Piirrä kaltevuusnuoli työkalu piirtää osoitettuun kohtaan pintamallin kaltevuutta 
havainnollistavan nuolen. Nuolen suunta osoittaa, mihin suuntaan vesi virtaa, ja nuolen pituus 
määräytyy kaltevuuden mukaan.

Kaltevuusnuolen muoto määrätään Asetus käskyn Piirrä kaltevuusnuoli luokan asetuksissa.

Kaltevuusnuolen piirto:

1. Käynnistä Piirrä kaltevuusnuoli työkalu.
2. Osoita kohta, johon kaltevuusnuoli piirretään.

Ohjelma piirtää kaltevuusnuolen, joka alkaa osoitetusta pisteestä.
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TerraModeler osaa käsitellä rajattoman määrän pintamalleja saman istunnon aikana. Pinnat 
työkalu avaa ikkunan, josta käsin pintamalleja voi hallita. Pinnat ikkunan alasvetovalikoista 
löytyy käskyt esim. pintamallien nimeämiseen, tallettamiseen, kopiointiin, tuhoamiseen sekä 
tiedonsiirtoon.

Pintamallitiedoston avaaminen

TerraModelerin pintamallit tallettuvat binääritiedostoina tietokoneen kovalevylle. Kun uusi 
pintamalli luodaan, ohjelma antaa sille oletustiedostonimen, joka muodostuu kuvatiedoston 
nimestä sekä loppuliitteestä T00, T01, T02, jne. Voit vaihtaa tiedostonimeä ja tallettaa pintamallin 
minne tahansa tietokoneesi levyasemista.

Pintamallin avaaminen

1. Valitse Tiedosto valikosta Avaa pinta toiminto.

Tämä tuo esiin Avaa pinta ikkunan.

2. Paikallista haluamasi tiedosto ja valitse se.
3. Paina OK.

Ohjelma lukee pintamallitiedoston ja lisää mallin Pinnat ikkunassa näkyvään listaan.
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Pintamallien tallettaminen

Työskentelyn aikana ohjelma säilyttää avattuja pintamalleja tietokoneen RAM muistissa. 
Pintamalliin tehtävät muutokset vaikuttavat vain tähän työskentelymuistissa olevaan kopioon 
kunnes malli talletetaan levylle.

Pinnat ikkunan Tiedosto valikosta löytyy kolme eri toimintoa pintamallien tallettamiseen.

MicroStation 95 -ympäristössä voit tallettaa kuvatiedoston ja pintamallit samanaikaisesti. Jos 
Immediately Save Design Changes on pois päältä käyttäjäasetusten Operation luokassa, 
MicroStationin File alasvetovalikossa on Save toiminto. Se tallettaa kuvatiedoston sekä samalla 
myös kaikki muokatut pintamallit, jos TerraModelerin käyttäjäasetusten Talletus luokassa on 
Kun kuvatiedosto talletetaan rastittuna.

Referenssipinnan avaaminen

Joskus voi olla turvallisempaa avata pintamallissa referenssitilassa. Tällöin pintamallia voi 
katsella, siitä voi synnyttää esityksiä ja sitä voi käyttää laskennassa, mutta siihen ei voi vahingossa 
tehdä muutoksia. Tämä on hyödyllistä, kun haluaa käyttää jonkun toisen tekemää pintamallia.

Referenssipinnan avaaminen:

1. Valitse Avaa referenssi toiminto Tiedosto valikosta.

Tämä tuo esiin Avaa referenssipinta ikkunan.

2. Paikallista haluamasi tiedosto ja valitse se.
3. Paina OK.

Ohjelma lukee pintamallitiedoston ja lisää sen avoinna olevien pintojen listaan. 
Referenssipintaa voi käyttää kaikissa työkaluissa, jotka eivät muokkaa pintamallia.

Kun referenssipinta avataan, ohjelma lukee pintamallitiedoston RAM muistiin ja käyttää tuota 
muistissa olevaa kopiota koko työskentelykerran ajan. Ohjelma ei osaa automaattisesti ladata 
referenssipintaa uudestaan, jos joku toinen tekee siihen muutoksia.

Kun haluat: Valitse Tiedosto valikosta:
Tallettaa yhden mallin Talleta pinta
Tallettaa yhden mallin uudella tiedostonimellä Talleta nimellä
Tallettaa kaikki muokatut pintamallit. Talleta kaikki
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Pintamallin perustietojen muuttaminen

Pintamallin perustietoja voi muuttaa Muokkaa alasvetovalikon Muuta tiedot toiminnolla. Se 
avaa ikkunan, josta käsin voi vaihtaa pintamallin tyypin, nimen tai vaihtaa tiedostoa, johon 
pintamalli talletetaan.

Leikkausasetusten muuttaminen

Pintamallien esitystapaa pituus- ja poikkileikkauksissa voi muuttaa Muokkaa alasvetovalikon 
Leikkausasetukset toiminnolla. Se avaa ikkunan, josta käsin voi määrätä kaikkien pintamallien 
ulkoasun leikkauksissa.
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Ulkoreunojen karsinta

Muokkaa alasvetovalikon Karsi ulkoreunat käsky karsii listasta valitun pintamallin 
ulkoreunoilla olevia pitkiä kolmioita. Käsky avaa ikkunan, johon voi syöttää kolmioiden 
ulkoreunan maksimipituuden.

Tämän käskyn voi ajaa useamman kerran kokeillen eri maksimipituuksia. Jos ensimmäisen 
kokeilun tulokset eivät tyydytä, voit ajaa käskyn uudestaan uudella maksimipituudella. Prosessin 
tuloksen voi kätevimmin tarkistaa käynnistämällä Karsi kolmio työkalun Maalaten 
karsintatavalla.

Korkeustasojen muunnos

Muokkaa alasvetovalikon Muunna Z-tasot käsky muuttaa pinnan korkeustasoja. Pinnan 
pisteiden korkeustasot muunnetaan käyttäen syötettyä matemaattista kaavaa.

Pinnan pisteen vanhaan korkeustasoon voi lausekkeessa viitata muuttujalla Z. Matemaattinen 
lauseke on itse asiassa C-kielen lauseke, jossa voi käyttää mitä vain MDL:n tuntemia 
matemaattisia funktioita. Näitä ovat sin(a), cos(a), tan(a), exp(a), log(a), log10(a), pow(a,b), 
sqrt(a), ceil(a), fabs(a) ja floor(a), missä a ja b ovat liukulukuja.
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Pinnan pisteiden harventaminen

Muokkaa alasvetovalikon Harvenna toiminto tuhoaa pintamallista ylimääräisiä pisteitä. Tämä 
käsky etsii ja poistaa pintamallista turhan lähekkäin olevia pisteitä. Piste poistetaan, jos se on sekä 
XY-etäisyys arvon että Z-etäisyys arvon sisällä lähimmästä viereisestä pisteestä. 

Tuhotut pisteet jäävät pintamalliin passiivisena tietona. Harvennuksen jälkeen voi olla järkevää 
tiivistää pintamalli.

Pintamallin tiivistäminen

Muokkaa alasvetovalikon Tiivistä toiminto pienentää pintamallin viemää muistitilaa. Se poistaa 
pintamallin taulukoista siellä passiivisina olevat tuhotut pisteet ja tuhotut kolmiot.

TerraModeler tallettaa joihinkin esityselementteihin pintamallin kolmioverkkoon viittaavia 
indeksejä. Tällaisia esityksiä ovat korkeuskäyrät, ristikko, värjätyt kolmiot, korkeuslukematekstit 
ja kaltevuusnuolet. Pintamallin tiivistämisen seurauksena nämä viittaukset eivät ole enää oikeita. 
Jos mallista on luotu esityksiä, ohjelma kysyy ennen tiivistystä pitäisikö esitykset pyyhkiä.

Asetus: Vaikutus:
XY-etäisyys Kahden pisteen välisen vaakaetäisyyden minimi.
Z-etäisyys Kahden pisteen välisen pystyetäisyyden minimi.
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Pinnan tuhoaminen

Muokkaa alasvetovalikon Tuhoa pinta käsky tuhoaa listasta valitun pintamallin. Kaikki 
pintamallin tiedot tuhotaan.

Pinnan tilaston katsominen

Rutiinit alasvetovalikon Katso tilastot käsky kertoo pinnan tilastotiedot. Käsky avaa Pinnan 
tilasto ikkunan, jossa näkyy pintamallissa olevien pisteiden lukumäärä, kolmioiden lukumäärä 
sekä koordinaattien vaihteluvälit.

Pinnan kopiointi

Rutiinit alasvetovalikon Luo kopio käsky kopioi pintamallin. Tuloksena syntyy identtinen kopio 
lähtöpinnasta.
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Pintojen yhdistäminen

Rutiinit alasvetovalikon Yhdistetty pinta toiminto luo uuden pinnan yhdistämällä kaksi 
olemassa olevaa pintamallia.

Tätä käskyä voi käyttää, kun haluaa luoda tulevaa maanpintaa kuvaavan pintamallin yhdistämällä 
rakennuskohteen suunnitelmapinnan ja vanhan maanpinnan mallit.

Suunnitelmapinta, esim. kaivanto tai katupinta, toimii määräävänä pintana, jonka kaikki tieto 
kopioituu uuteen pintamalliin.

Vanha maanpinta valitaan toiseksi pinnaksi, joka laajentaa syntyvän pintamallin kattamaa aluetta. 
Toisesta pinnasta käytetään vain sellaiset pisteet ja kolmiot, jotka ovat määräävän pinnan 
ulkopuolella.

Erotuspinnan luonti

Rutiinit alasvetovalikon Erotuspinta toiminto luo kahdesta pinnasta lasketun erotuspinnan. 
Ohjelma luo sen laskemalla kahden välisen korkeuseron molempien pintojen kaikkien pisteiden 
kohdalta.

Asetus: Vaikutus:
Luo pinta Luotava yhdistelmäpinta.
Määräävä pinta Kaikki määräävän pinnan sisältämä tieto kopioituu luotavaan 

yhdistelmäpintaan.
Toinen pinta Toisen pinnan tietoja käytetään vain määräävän pinnan 

ulkopuolelta. 
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Tilastollisen ristikkomallin luonti
Ei Field

Rutiinit alasvetovalikon Tilastollinen malli käsky synnyttää tilastollisen ristikkomallin. Uuden 
pintamallin korkeustasot lasketaan tilastollisella laskukaavalla olemassa olevan pintamallin 
pisteistä.

Syntyvä pintamalli on ns. ristikkomalli. Se koostuu tasaisin välein olevista pisteistä, jotka 
muodostavat ristikon. Syntyvän pintamallin korkeustasot lasketaan matemaattisella kaavalla 
lähtöpinnan pisteiden tiedoista. Laskiessaan yhden ristikkopisteen korkeustasoa, ohjelma etsii 
ristikkopisteen ympäriltä lähtöpinnan pisteitä määrätyn säteen sisältä. Uuden ristikkopisteen 
korkeustaso voi olla esim. lähtöpinnasta löytyneiden pisteiden keskiarvo.

Asetus: Vaikutus:
Pinta Luotava pinta.
Pinnasta Pintamalli, josta uudet arvot lasketaan.
Laajenna suorakulmioksi Jos päällä, luotavan pinta kattaa suorakulmion alueen, jonka 

sisälle kaikki lähtöpinnan pisteet sijoittuvat. 
Aidan sisältö Jos päällä, käytä lähtötietoina vain aidan sisältönä olevia 

lähtöpinnan pisteitä. 
X askel Luotavan pinnan pisteiden X askelväli.
Y askel Luotavan pinnan pisteiden Y askelväli.
Osoita origo Jos päällä, voit osoittaa ristikon pisteiden origon. 
Laske Lähtöpinnan pisteistä laskettava tieto:

• Lukumäärä - pisteiden lukumäärä.
• Keskiarvo - korkeustasojen keskiarvo.
• Summa - korkeustasojen summa.
• Painovoimasumma - korkeustasojen painovoimasumma.

Muoto Ristikkopisteen ympäriltä laskettavan alueen muoto:
• Ympyrä - ympyrä, jonka säde määrätään.
• Neliö - neliö. Säde on puolet sivun pituudesta.

Säde Ristikkopisteen ympäriltä laskettavan alueen koko.
Z kerroin Vakiokerroin, jolla uudet korkeustasot muunnetaan.
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TerraModeler osaa lukea useita tietolähteitä ja kirjoittaa moniin tiedostomuotoihin. Useimmat 
tiedon vienti- ja tuontitoiminnot löytyvät Pinnat ikkunan Tiedosto alasvetovalikosta.

Kolmioverkon tuonti kuvatiedostosta

Tuo valikon Kolmioverkko käsky muodostaa listasta valitun pintamallin kuvatiedostosta 
löytyvien kolmioelementtien pohjalta. Käsky etsii kaikki määrätyltä tasolta löytyvät kolmiot ja 
synnyttää tarkasti niitä vastaavan pintamallin.

XYZ tekstitiedoston luku

Tuo valikon XYZ tiedosto toiminto lukee pintamalliin hajapisteitä tekstitiedostosta. Toimintoa 
voi käyttää uuden pintamalliin luontiin tai pisteiden lisäämiseen olemassa olevaan malliin.

TerraModeler osaa lukea tekstitiedostoja, joissa on yksi piste yhdellä rivillä. E, N ja Z 
koordinaattien pitää olla omina kenttinään, jotka on eroteltu muista kentistä välilyönneillä, 
tabulaattoreilla, pilkuilla tai puolipisteillä. Rivillä voi olla muitakin kenttiä, jotka ohjelma ohittaa.

Kun valitset luettavan tiedoston, ohjelma esittää tiedostosta löytyneet 25 ensimmäistä riviä 
Luettavan tiedoston muoto ikkunassa. Voit valita, mistä kentistä E, N ja Z koordinaatit löytyvät.

Tietotyyppi: Käytä lukemiseen: Käytä kirjoittamiseen:
Kuvatiedoston elementit Kolmioi elementit työkalu Vie / Graafiset elementit
Kolmioverkko kuvatiedostossa Tuo / Kolmioverkko Esitä kolmiot työkalu
Xyz tekstitiedosto Tuo / Xyz tiedosto Vie / Xyz tiedosto
SiteWorks pintamalli Avaa pinta -
Intergraph ristikkotiedosto (GRD) Tuo / Ristikkotiedosto Vie / Ristikkotiedosto
Disimp ristikkotiedosto (MML) Tuo / Ristikkotiedosto Vie / Ristikkotiedosto
Ordnance Survey NTF ristikkotiedosto Tuo / Ristikkotiedosto -
Raaka binääri ristikkotiedosto - Vie / Ristikkotiedosto
Korkeustason mukaan värjätty 
rasterikuva

- Vie / Rasterikuva
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Pintamallin tulostus tekstitiedostoon

Vie alasvetovalikon Xyz-tiedosto toiminto tulostaa pintamallin pisteet tekstitiedostoihin. Käsky 
avaa Vie pintamallin XYZ ikkunan:

Kun pisteet tulostetaan puhtaaseen XYZ tekstitiedostoon, TerraModeler synnyttää erillisen 
tiedoston hajapisteitä ja oman tiedoston taitepisteitä varten. Kun pisteet tulostetaan johonkin 
mittaustiedostomuotoon, samaan tiedostoon tulostettavat haja- ja taitepisteet erottuvat toisistaan 
koodin avulla.

Pinnan vienti grafiikkaan

Vie alasvetovalikon Graafiset elementit toiminto piirtää pinnan pisteet graafisina elementteinä 
kuvatiedostoon. Eri tyyppiset pisteet piirretään kukin omalle tasolleen. Hajapisteet piirretään joko 
vaaitusteksteinä, nollapituisina viivoina tai X merkin sisältävinä tekstielementteinä. Taiteviivat, 
korkeuskäyrät, aukkojen rajat ja ulkoreunojen rajat piirretään lineaarisina elementteinä.

Käskystä voi olla hyötyä, jos pintamallia halutaan käsitellä tavalla, johon TerraModelerista ei 
löydy sopivaa työkalua.

Esimerkiksi, TerraModelerissa ei ole työkalua, jolla pintamallin pisteitä voisi siirtää vaakatasossa. 
Siirron voi toteuttaa seuraavilla työvaiheilla:

1. Vie pintamallin pisteet grafiikkaan.
2. Vaihda näkymän kaikki muut tasot pois päältä.
3. Siirrä graafisia elementtejä MicroStationin työkaluilla.
4. Tuhoa vanha pintamalli.
5. Muodosta pintamalli siirretyistä graafisista elementeistä Kolmioi näkymä työkalun avulla.
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Ristikkotiedostojen lukeminen
Ei Field

TerraModeler osaa lukea ristikkopohjaisia tiedostoja ja muodostaa niiden pisteistä 
kolmioverkkopohjaisen pintamallin. Ristikkotiedoston lukeminen tapahtuu Tuo valikon 
Ristikkotiedosto toiminnolla.

Kolmioverkkopohjainen pintamalli vie huomattavasti enemmän muistia kuin ristikkomalli, jos 
kaikki ristikon pisteet otetaan malliin mukaan. Kolmioverkko voi tuottaa jopa 36 kertaa 
suuremman pintamallin verrattuna alkuperäisen ristikkotiedoston kokoon. TerraModeler osaa 
jättää vähemmän tärkeitä ristikon pisteitä kolmioverkosta pois ja kuitenkin synnyttää pintamallin, 
joka on aina annetun toleranssin sisällä ristikon pisteiden korkeustasoista.
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Rasterikuvien tuottaminen
Ei Field

Kun Esitä kolmiot tai Esitä ristikko työkalut synnyttävät korkeustason mukaan värjättyjä 
esityksiä, värjäysvärit pitää valita MicroStationin väritaulun 256 värin joukosta. Vaihtoehtona 
näille esityksille TerraModeler osaa synnyttää 24 bitin värejä käyttävän rasterikuvan pintamallin 
korkeustasoista. Tällaisessa rasterikuvassa korkeustasojen mukaiset värit vaihtuvat pehmeästi.

Rasterikuvan tuottaminen:

1. Valitse Vie valikosta Rasterikuva toiminto.

Tämä avaa Vie rasterikuva ikkunan.

2. Syötä asetukset ja paina OK.

Ohjelma laskee rasterikuvaan tulevien pikseleiden värit ja avaa ikkunan, josta käsin voi 
valita synnytettävän tiedoston nimen.

3. Anna luotavalle tiedostolle nimi ja paina OK.

Tämä synnyttää Windows bitmap -muotoisen tiedoston (BMP).

Asetus: Vaikutus:
Värisyvyys Rasterikuvan värisyvyys:

• 24 bpp - 16 miljoonaa väriävaihtoehtoa.
• 256 väriä - 256 väriä.
• Harmaasävy - 8 bitin harmaasävyt.

Askel Pikseleiden koko.
Väritys Väritysmenetelmän tyyppi:

• Kylmästä kuumaan - väri vaihtuu sinisestä alimmassa 
korkeustasossa punaiseen korkeimmassa korkeustasossa.

• Kuumasta kylmään - väri vaihtuu punaisesta alimmassa 
korkeustasossa siniseen korkeimmassa korkeustasossa.

• Valitut värit - käytettävät värit voi määrätä vapaasti.
Painotus Määrää miten värit vaihtuvat Kylmästä kuumaan ja Kuumasta 

kylmään väritystavoissa.
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Ei Field

Ristikkotietokanta on kokoelma ristikkopohjaisia tiedostoja samassa kovalevyn hakemistossa. 
Nämä tiedostot ovat tavallisesti kansallisen maanmittauslaitoksen tuottamia 
korkeusmallitiedostoja, joita löytyy koko valtion alueelta. Tämän tyyppinen korkeustietoaineisto 
tarjoaa edullisen tavan saada karkea korkeustieto mille tahansa kohdalle valtion alueella.

TerraModeler tarjoaa joukon työkaluja jotka hakevat korkeustietoja kokoelmasta 
ristikkopohjaisia tiedostoja. Kaikki nämä työkalut etsivät tiedostoja Asetus työkalun 
Ristkkotietokanta luokassa määrätystä hakemistosta. Ohjelma olettaa että kuvatiedoston 
koordinaattisysteemi vastaa ristikkotiedostojen koordinaattijärjestelmää.

Ohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja:

• Disimp - Suomen Maanmittauslaitoksen käyttämä
• Ordnance Survey NTF - Iso-Britannian UK Ordnance Surveyn käyttämä
• Intergraph GRD - yleinen ristikkotiedostomuoto

Ohjelmaan tullaan lisäämään tuki uusille tiedostomuodoille.

Ristikkotietokannan rajojen piirtäminen

Ennen kuin käyttää muita ristikkotietokantaa hyödyntäviä työkaluja, voi olla hyvä tarkistaa, mitä 
alueita ristikkotiedostot kattavat. Pinnat ikkunan Rutiinit alasvetovalikon Ristikkotietokanta 
alavalikon Piirrä rajat toiminto käy läpi kaikki ristikkotiedostot ja piirtää niiden kattamat alueet 
suorakulmioina kuvatiedostoon. Jokaisen suorakulmion keskelle tulee kyseisen ristikkotiedoston 
nimi tekstielementtinä. 

Ristikkotietokannan korkeustason tarkastelu

Näytä korkeustaso työkalu osaa kertoa hiiren osoittaman kohdan korkeustason 
ristikkotietokannassa. Kolmioitujen pintamallien lisäksi Pinta valintapainikkeesta löytyy 
Ristikkotietokanta -vaihtoehto. Kun hiirtä liikutetaan jonkun näkymän alueella, ohjelma etsii 
kohdan kattavan ristikkotiedoston ja siitä hiiren sijaintia lähimmän korkeustason.

Pisteet pinnalle lukon avulla voi sijoittaa elementtejä ristikkotietokannan korkeustasolle. Tämä 
tarjoaa helpon tavan sijoittaa elementtejä maanpinnan korkeustasolle missä vain valtion rajojen 
sisäpuolella, jos korkeusmallitiedostot ovat saatavilla.
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Ristikkotietokannan pisteiden kolmiointi

Pinnat ikkunasta löytyy toiminto aidatun alueen pisteiden kolmiointiin ristikkotietokannasta. 
Aidattu alue voi pitää sisällään osia useammasta ristikkopohjaisesta tiedostosta. Kun aineistosta 
luodaan kolmioverkkoon pohjautuva pintamalli, siihen voidaan lisätä uusia hajapisteitä tai 
taiteviivoja.

Kolmioverkkopohjainen pintamalli vie huomattavasti enemmän muistia kuin ristikkomalli, jos 
kaikki ristikon pisteet otetaan malliin mukaan. Kolmioverkko voi tuottaa jopa 36 kertaa 
suuremman pintamallin verrattuna alkuperäisen ristikkotiedoston kokoon. TerraModeler osaa 
jättää vähemmän tärkeitä ristikon pisteitä kolmioverkosta pois ja kuitenkin synnyttää pintamallin, 
joka on aina annetun toleranssin sisällä ristikon pisteiden korkeustasoista. 

Ristikkotietokannan pisteiden kolmiointi:

1. Sijoita suorakulmainen aita.
2. Käynnistä Tuo aidan sisältö toiminto Rutiinit alasvetovalikon Ristikkotietokanta 

alavalikosta.

Tämä avaa Tuo aidan sisältö ikkunan.

3. Syötä asetukset ja paina OK.

Tämä avaa Pinnan tiedot ikkunan.

4. Syötä nimi uudelle pintamallille ja paina OK.

Ohjelma käy läpi aidan alueelle osuvia ristikkotiedostoja, lukee niistä tarvittavat pisteet ja 
luo kolmioverkkopohjaisen pintamallin.
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Tulvakartoitus valikko
Tulvakartoitus valikon työkaluilla voi tarkastaa joen poikkileikkausmittauksia, laajentaa niitä 
maanpinnan pintamallin avulla, siirtää poikkileikkaukset laskentasovellukseen ja esittää tulokset.

 

Kun haluat: Käytä:

Lukea joen poikkileikkausmittaukset Tuo joen poikkarit

Muokata tai laajentaa poikkileikkauksia Muokkaa joen poikkareita

Viedä poikkileikkaukset laskentasovellukseen Vie joen poikkarit

Tuo tulokset vedenpintatasoina Tuo tulokset Ondasta

Esittää poikkileikkausten kattaman alueen Piirrä joen poikkareiden rajat

Esittää tulvan kattaman alueen Esitä tulva
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Tuo joen poikkarit
Ei Field

Tuo joen poikkarit työkalu lukee joen poikkileikkausmittauksia ja piirtää ne kuvatiedostoon. 
Mittausten pitää olla Eeby-tiedostomuodossa.

TerraModeler piirtää joen poikkileikkaukset ensin näkyviin tilapäisinä elementteinä ja avaa Joen 
poikkileikkaukset ikkunan, josta löytyy työkaluja poikkileikkausten tarkastamiseen ja 
muokkaamiseen.

Joen poikkileikkausmittausten lukeminen:

1. Käynnistä Tuo joen poikkarit työkalu.

Tämä avaa ikkunan josta käsin voi valita yhden tai useampia luettavia tiedostoja.

2. Lisää haluamasi tiedosto(t) listaan ja paina Done.

TerraModeler lukee valitut tiedostot, piirtää poikkileikkaukset tilapäisesti ja avaa Joen 
poikkileikkaukset ikkunan.

3. Tarkista ja muokkaa poikkileikkauksia ikkunan tarjoamilla työkaluilla.

Kun ikkuna suljetaan, ohjelma kysyy haluatko piirtää poikkileikkaukset kuvatiedostoon 
pysyvästi.

Poikkileikkauksen siirtäminen oikeaan sijaintiin
Sisään tulevassa mittausaineistossa voi olla sijaintivirheitä. Näiden korjaamiseksi 
poikkileikkauksen alkupistettä voi siirtää ja sen suuntakulmaa voi vaihtaa.

Poikkileikkauksen alkupisteen siirtäminen:

1. Valitse poikkileikkaus listasta.
2. Käynnistä Siirrä origo toiminto Leikkaus valikosta.
3. Osoita poikkileikkauksen uusi alkupiste.

Poikkileikkauksen suuntakulman muuttaminen:

1. Valitse poikkileikkaus listasta.
2. Käynnistä Muuta toiminto Leikkaus valikosta.
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Tämä avaa Joen poikkileikkaus ikkunan.

3. Syötä uusi kulma Suunta kenttään ja paina OK.

Tämä piirtää poikkileikkaukseen uuteen suuntakulmaan alkupisteestä katsoen.

Poikkileikkausen tarkistaminen leikkausnäkymässä 
Poikkileikkauksia tarkastaessa ja siirtäessä oikeisiin kohtiin voi olla hyödyllistä katsoa 
poikkileikkausta kolmiulotteisessa leikkausnäkymässä.

Leikkausnäkymän luonti poikkileikkauksesta:

1. Valitse poikkileikkaus listasta.
2. Paina Näytä leikkaus painiketta.
3. Valitse näkymä.

Ohjelma kääntää näkymän katselukulman ja näyttösyvyyden niin, että valittu poikkileikkaus 
näkyy. 

Poikkileikkausten laajentaminen
Mitattuja joen poikkileikkauksia voi laajentaa maanpinnan pintamallin avulla. Tämä toiminto 
lisää uusia pisteitä poikkileikkaukseen alkuun tai loppuun niin, että poikkileikkaus noudattelee 
maanpinnan muotoja.

Poikkileikkauksen laajentaminen:

1. Valitse poikkileikkaus listasta.
2. Käynnistä Jatka toiminto Leikkaus valikosta.
3. Osoita uusi poikkileikkauksen loppupiste.

Voit jatkaa kohdasta 3 tai lopettaa laajentamisen reset-painalluksella.
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Muokkaa joen poikkareita
Ei Field

Muokkaa joen poikkareita työkalun avulla voi tehdä muutoksia poikkileikkauksiin, jotka on jo 
piirretty kuvatiedostoon pysyvästi.

Yhden poikkileikkauksen muokkaaminen:

1. Käynnistä Muokkaa joen poikkareita työkalu.
2. Osoita muokattava poikkileikkaus.

Tämä avaa Joen poikkileikkaukset ikkunan, jonka lista sisältää vain osoitetun 
poikkileikauksen.

3. Muokkaa poikkileikkausta ikkunan tarjoamilla työkaluilla.
4. Sulje ikkuna kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

Useamman poikkileikkauksen muokkaaminen:

1. Sijoita aita käsiteltävien poikkileikkausten ympärille.
2. Käynnistä Muokkaa joen poikkareita työkalu.
3. Hyväksy aidan sisältö.

Tämä avaa Joen poikkileikkaukset ikkunan, jonka lista sisältää aidan alueelta löytyneet 
poikkileikkaukset.

4. Muokkaa poikkileikkauksia ikkunan tarjoamilla työkaluilla.
5. Sulje ikkuna kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

Vie joen poikkarit
Ei Field

Vie joen poikkarit työkalu tulostaa tarkistetut ja jatketut poikkileikkaukset Onda-
laskentasovellukseen. Tulostus voi sisältää joko kaikki kuvatiedoston poikkileikkaukset tai vain 
aidatulta alueelta löytyvät.

Poikkileikkausten vienti Ondaan:

1. (Valinnainen) Sijoita aita tulostettavien poikkileikkausten ympärille.
2. Käynnistä Vie joen poikkarit työkalu.
3. (Valinnainen) Hyväksy aidan sisältö.

Tämä avaa ikkuna, josta käsin voi antaa nimen luotavalle tiedostolle.

4. Syötä nimi synnytettävälle tiedostolle.
5. Paina OK.
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Tuo tulokset Ondasta
Ei Field

Tuo tulokset Ondasta työkalu lukee Ondan laskentatulokset. Ne ovat periaatteessa vedenpinnan 
korkeuslukemia laskennassa käytettyjen poikkileikkausten kohdalla. TerraModeler etsii 
kuvatiedostosta vastaavat poikkileikkaukset ja piirtää murtoviivan kunkin kohdalle laskettuun 
vedenpinnan korkeustasoon. Näistä murtoviivoista voi luoda tulvaveden pintaa kuvaavan 
pintamallin.

Vedenpintatasojen lukeminen Ondasta:

1. Aseta aktiivi taso ja väri yksilöllisiksi luettavaa tulvapintaa varten.
2. (Valinnainen) Sijoita aita niiden poikkileikkausten ympärille, joiden korkeustasot haluat 

lukea.
3. Käynnistä Tuo tulokset Ondasta työkalu.
4. (Valinnainen) Hyväksy aidan sisältö.

Tämä avaa ikkunan josta käsin voi valita luettavan tiedoston.

5. Valitse luettava tiedosto ja paina OK.

TerraModeler lukee korkeustiedot ja piirtää murtoviivat niiden poikkileikkausten kohdalle, 
joille löytyi vedenpinnan taso. Murtoviivat piirretään aktiivilla värillä aktiiville tasolle.

Voit käyttää Kolmioi näkymä, Kolmioi elementit tai Lisää elementti haja työkaluja tulvaveden 
pintaa kuvaavan mallin luontiin.

Ohjelman käyttämä oletuslogiikka ulkoreunojen karsintaan ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia 
joen poikkileikkausten kanssa. Ulkoreunojen karsintaa säätelee Kolmioi pinta ikkunan Karsi 
ulkoreunat kenttä. Joen poikkileikkausten kanssa kannattaa valita Maksimipituudella 
vaihtoehto ja syöttää Maksimipituus kenttään mitaksi esim. 300.0 metriä.

Piirrä joen poikkareiden rajat
Ei Field

Piirrä joen poikkareiden rajat työkalu synnyttää monikulmiotyyppisen elementin, jonka sisälle 
kaikki joen poikkileikkauset jäävät.
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Esitä tulva
Ei Field

Esitä tulva työkalu laskee ja esittää tulvan kattaman alueen laajuuden. Se osaa verrata useita 
tulvamalleja (5 vuoden, 10 vuoden, 25 vuoden, …) maanpinnan pintamalliin ja esittää kunkin 
laajuuden omalla värillään.

Laskenta perustaa ruutupohjaiseen menetelmään. Laskennan tarkkuutta ja nopeutta voi säädellä 
asettamalla yhden laskentaruudun koon.

Tulvan laajuuden esittäminen:

1. Sijoita aita laskettavan alueen ympärille.
2. Käynnistä Esitä tulva  työkalu.

Tämä avaa Esitä tulva ikkunan.

3. Valitse maanpinnan malli Pinta painikkeesta.
4. Ikkunan alaosassa oleva lista esittää kaikki muut pintamallit ja niiden piirtoasetukset. Käy 

läpi nuo pinnat ja aseta jokaiselle laskennassa käytettävälle tulvavedenpinnan mallille 
yksilöllinen väri. Aseta Piirrä kenttä pois päältä niistä pinnoista, jotka eivät kuulu 
laskentaan mukaan.

5. Paina OK.

TerraModeler vertaa valittuja tulvapintoja maanpinnan pintamalliin ja värjää jokaisen 
lasketun ruudun alimman maanpinnan ylittävän tulvapinnan värillä.
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2D Korkeuskäyrät valikko
2D Korkeuskäyrät valikon työkaluilla nostetaan 2D korkeuskäyriä oikeaan korkeustasoon tai 
tarkistetaan lineaaristen elementtien korkeustasoja.

 

Kun haluat: Käytä:
Nostaa 2D korkeuskäyriä tekstilukemien 
perusteella Nosta 2D korkeuskäyrät

Asettaa korkeuskäyräelementtien taso Aseta korkeuskäyrän taso

Tarkistaa lineaaristen elementtien korkeustasoja Tarkista korkeustasot
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Nosta 2D korkeuskäyrät

Nosta 2D korkeuskäyrät työkalu konvertoi kaksiulotteisia korkeuskäyrien elementtejä 
kolmiulotteisiksi. Alkuperäiset elementit voivat olla kaksiulotteisissa referenssikuvatiedostoissa.

Työkalu etsii joko aktiivista kuvatiedostosta tai referenssikuvista tekstielementtejä ja lineaarisia 
elementtejä annetuilta tasoilta. Se yrittää löytää kutakin lineaarista elementtiä vastaavan 
korkeuslukematekstin. Tällaisiksi tulkitaan lineaarisen elementin alku- tai loppupisteen lähellä 
olevat lukematekstit.

2D korkeuskäyrien nostaminen 3D:hen:

1. Käynnistä Nosta 2D korkeuskäyrät työkalu.

Tämä avaa Nosta 2D korkeuskäyrät ikkunan.

2. Paina Aseta painiketta nostettujen käyrien ulkoasun määrittämistä varten.
3. Paina OK sulkeaksesi Käyrien ulkoasu ikkunan.
4. Syötä asetukset ja paina OK.

TerraModeler etsii annetuilta tasoilta tekstielementtejä ja lineaarisia elementtejä. Ohjelma 
piirtää löydetyt elementit aktiiviin kuvatiedostoon käyttäen annettuja ulkoasun määrityksiä.

Asetus: Vaikutus:
Tiedosto Tiedostot joista tekstejä ja lineaarisia elementtejä etsitään:

• Aktiivi kuvatiedosto - etsi aktiivista kuvatiedostosta.
• Referenssikuvat - etsi kaikista referenssikuvista joiden 

Locate lukko on päällä.
Tasot Luettelo tasoista, joilta elementtejä etsitään. Esim.

• 61 - taso 61.
• 15,21-24 - tasot 15, 21, 22, 23 ja 24.

Korkeustasolliset käyrät Jos päällä, nosta käyrät joille löytyy sopiva korkeuslukema. 
Käyrät ilman korkeustasoa Jos päällä, kopioi käyrät joille ei löydy sopivaa 

korkeuslukemaa. Nämä kopioidaan korkeustasoon nolla.
Lukematekstit Jos päällä, nosta korkeuslukematekstit. 
Muuta symbologia Jos päällä, muuta elementtien ulkoasu Aseta painikkeen 

avaamassa ikkunassa määriteltyjen asetusten mukaisesti.
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Aseta korkeuskäyrän taso

Aseta korkeuskäyrän taso työkalu nostaa elementtejä yksi kerrallaan annettun korkeustasoon. Sen 
toimintalogiikka sopii erityisesti kaksiulotteisten korkeuskäyrien nostamiseen oikeaan 
korkeustasoon.

Korkeuskäyräelementin tason asettaminen:

1. Käynnistä Aseta korkeuskäyrän taso työkalu.
2. Syötä haluamasi korkeustaso Taso kenttään.
3. Osoita nostettava elementti.
4. Hyväksy elementti.

Ohjelma nostaa elementin annettuun korkeustasoon. Voit jatkaa kohdasta 2 tai 3. 

 

Asetus: Vaikutus:
Etsi jatkoelementit Jos päällä, ohjelma yrittää etsiä osoitetun elementin päistä 

jatkuvia elementtejä ja nostaa myös ne annettuun 
korkeustasoon.

Muuta väri ja symbologia Jos päällä, muuta elementtien ulkoasu Aseta painikkeen 
avaamassa ikkunassa määriteltyjen asetusten mukaisesti.
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Tarkista korkeustasot

Tarkista korkeustasot työkalu tarkistaa aidatulla alueella olevien lineaaristen elementtien 
korkeustasoja. Se merkitsee annetuista rajoista poikkeavat elementit muuttamalla niiden tasoa ja 
väriä.

Lineaaristen elementtien korkeustason tarkistaminen:

1. Sijoita aita rajaamaan käsiteltävää aluetta.
2. Käynnistä Tarkista korkeustasot työkalu.

Tämä avaa Tarkista korkeustasot ikkunan.

3. Syötä asetusten arvot ja paina OK.

Tämä käy läpi aidatulta alueelta löytyvät elementit ja merkitsee annetuista rajoista 
poikkeavat.

Asetus: Vaikutus:
Merkitse elementit Korkeustaso tarkistuskriteeri:

• Rajan yläpuolella - merkitse annetun korkeustason 
yläpuolelle ulottuvat elementit.

• Rajan alapuolella - merkitse annetun korkeustason 
alapuolelle ulottuvat elementit.

• Vaihteleva korkeustaso - merkitse elementit joiden 
kärkipisteet eivät ole kaikki samassa tasossa.

Korkeustaso Rajaava taso jos merkitään rajan ylä- tai alapuolella olevia 
elementtejä.

Taso Jos päällä, siirrä poikkeavat elementit määrätylle tasolle.
Väri Jos päällä, vaihda poikkeavat elementit määrätyn värisiksi.
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TerraModeler käyttää samanlaista hakemistorakennetta kuin kaikki muutkin Terra-sovellukset. 
On suositeltavaa asentaa kaikki Terra-sovellukset samaan hakemistoon.

Alla on esitetty tyypillinen hakemistorakenne, kun TerraModeler on asennettu C:\TERRA 
hakemistoon.

c:\terra hakemisto jonne TerraModeler on asennettu

example esimerkeille

 model.dgn esimerkkikuvatiedosto

 model.clr esimerkin värjäysvärit

config ympäristömuuttujien määrityksille

 tmodel.cfg määrittelee ympäristömuuttujat

docs ohje- ja opastustiedostoille

 tmodel.pdf opastustiedosto

license käyttöoikeustiedostoille

 tmodel.lic käyttöoikeustiedosto

ma ohjelmatiedostoille

 tmodel.ma ohjelmatiedosto

 tmodel.dll rutiinikirjasto

seed siementiedostoille

tmodel sovelluksen asetustiedostoille
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MicroStation löytää TerraModelerin ympäristömuuttujien avulla. TerraModelerin 
asennusohjelma kirjoittaa tarvittavat muuttujien määritykset TERRA.CFG tiedostoon, jonka se 
sijoittaa MicroStationin CONFIG\APPL alihakemistoon.

Esimerkki tiedoston C:\USTATION\CONFIG\APPL\TERRA.CFG sisällöstä:

#-------------------------------------------------------
#
#  TERRA.CFG - Configuration for Terra Applications
#
#-------------------------------------------------------

TERRADIR=c:/terra/
TERRACFG=$(TERRADIR)config/
TERRADOCS=$(TERRADIR)docs/

MS_MDLAPPS < $(TERRADIR)ma/

%if exists ($(TERRACFG)*.cfg)
%   include $(TERRACFG)*.cfg
%endif

Yllä olevan tiedoston %include käsky lukee kaikki C:\TERRA\CONFIG hakemistossa olevat 
konfiguraatiotiedostotot. Sinne sijoitettu TerraModelerin konfiguraatiotiedosto pitää sisällään:

#-------------------------------------------------------
#
#  TMODEL.CFG - TerraModeler Configuration File
#
#-------------------------------------------------------

TMODEL_LICENSE=$(TERRADIR)license/
TMODEL_SET=$(TERRADIR)/tmodel/

Oletusasetuksin varustettu MicroStation lataa kaikki yllä olevat muuttujien määritykset 
automaattisesti. Muuttujien arvon voi tarkistaa MicroStationin Workspace-alasvetovalikosta 
löytyvällä Configuration-käskyllä. Jos muuttujien määritykset eivät ole oikein, voit syöttää 
oikeat määritykset käsin.

MS_MDLAPPS osoittaa hakemiston, josta TMODEL.MA löytyy.

TMODEL_LICENSE kertoo hakemiston, josta käyttöoikeustiedosto TMODEL.LIC löytyy.

TMODEL_SET kertoo hakemiston, jonne asetustiedosto TMODEL.INF talletetaan.
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