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1. GENEREL BESKRIVELSE

GeoGIS2020 indeholder en mulighed for at udtegne længdesnit med boreprofiler og
plankort.

Brugeren kan definere snit vha.

1. Projektion af boringer på linje, der findes vha. lineær regression på det aktuelle
projekts aktive boringer.

2. 3 klik på kort, hvor de to første klik definerer projektionslinjen og det sidste klik
angiver søgeafstanden.

3. Koordinater på projektionslinjens start og slut punkt, samt en søgeafstand
4. Vha. en linjeføring, samt en søgeafstand
5. Manuelt indtaste de boringer, der indgår i snittet.

Brugeren har forskellige layout muligheder:

1. Snittet kan forsynes med et plankort, der viser punkternes placering i planen.
2. Skalaen kan tilpasses papirstørrelsen
3. Papirstørrelsen kan tilpasses en fast skala

Brugeren kan definere udtegningen af de enkelte boringer:

1. Boringerne kan optegnes vha. en række fast definerede tegningsopsætninger
2. Der kan vælges en fast tegningsopsætning for alle boringer eller der kan angives en

tegningsopsætning for hver enkelt boring.

Brugeren kan som for øvrige tegninger:

1. Udtegne til skærm
2. Udtegne til pdf
3. Eksportere tegningen til CAD (Dxf/Dwg)
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2. STANDARD SNIT

Standard snit dannes ved at vælge funktionen: Tilføj Standard Snit i skærmbilledet: Snit. Udtegning sker ved at vælge en tegningsopsætning for snit i
menuen: Tegning. Klik Udfør.
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3. SNIT PARAMETRE

Skærmbilledet håndterer registrering af snit i tabellen: Sections

Særlige felter er:

Databasefelt Overskrift Beskrivelse
1. AnalysisId Analyse Id. Den entydige nøgle for pejlingen

2. Distance Prøvenr. Afstand fra top af prøve til forsøgsværdi
3. ParameterId Parameter Id Kode for pejleekstrem. Angiv, f.eks.:

N for normal
T for tør

4. MethodId Metode Id. Kode for Vand, Jord eller Luft
4. Sequence Rækkefølge Rækkefølge af
5. Attribute Attribut Dybde til bund af prøve interval
6. Value Værdi Dato for prøvetagning
7. ValueText Tekstværdi Laboratorie Id.

10. UnitId Enhed Id. Aktion, dvs. godkendelse/omprøve/ny analyse
11. Approved
12. Retest
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4. PUNKTLISTEN

Punktlisten indeholder de punkter, der indgår i længdesnittet og som er fundet vha. de forskellige søgemetoder. Brugeren kan aktivere og deaktivere de
forskellige punkter, således at kun de mest interessante punkter indgår i længdesnittet. Som standard deaktiveres punkter uden bund.
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5. AUTO PLACERING AF PUNKTER
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6. HJÆLPEPROGRAM: TILFØJ SNIT

Brugeren angiver:

1. Database Database Vælger
2. Projekt Projekt vælger for placering af snit
3. Snit Navn på snit
4. Søgemetode: Default

3 Klik på kort
2 Punkter og afstand
Linjeføring

5. Linjeføring Reference til linjeføring, der benyttes, hvis søgning vha. linjeføring
er valgt.
Linjeføringen skal tilhøre samme projekt som snittet. Brugeren kan
indlæse linjeføringer vha. Import funktionen eller definere dem i
Kort funktionen.

6. Koordinater Koordinater, der benyttes, hvis søgning vha. 2 punkter og afstand er
valgt. Hvis søgning vha. 3 klik på kort, så gemmes de koordinaterne
fra de to første klik her.

7. Søgeafstand Søgeafstand, der benyttes søgning vha. 2 punkter og afstand eller
søgning vha. linjeføring er valgt. Hvis søgning vha. 3 klik på kort, så
gemmes afstanden defineret af det tredje klik her.

8. Medtag kun projekt
punkter?

Afkrydses, hvis kun punkter, der tilhører det aktuelle projekt skal
medtages i søgningen.

9. Overskriv eksisterende
punkter?

Afkrydses, hvis eksisterende punkter i snittet skal slettes inden en
ny søgning gemmes.

10. Tegning – Snit Default tegningsdefinition for snittet.
11. Tegning – Punkter Default tegningsdefinition for snitpunkterne.
12. Vis Tegning? Afkrydses, hvis snittegningen skal vises automatisk efter endt

søgning.

Funktioner:

1. Nyt Snit Opretter et nyt snit.
2. Slet Snit Sletter det aktuelle snit med tilhørende snit punkter.
3. Se Tegning Starter optegning af det aktuelle snit.
4. Søg Starter søgning som defineret i snittet. Benyttes søgning vha. 3 klik

på kort, kan man nu klikke i kortet. Fortryder man sine klik eller har
man benyttet en anden kortfunktion, så kan man genstarte
søgningen ved at vælge Søg funktionen.

5. Exit Lukker skærmbilledet.
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7. DEFINER SNIT VHA. KORT
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