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Název kurzu 

Bentley PowerCivil SS3 – DTM (1 denní) 
Technologie OpenRoads 
 
Popis 
Kurz je zaměřen na část InRoads produktů – práci s digitálním modelem terénu. Účastníci se seznámí se základními postupy 
při vytváření terénu z různých typů podkladových dat (textový soubor, 2D body a hrany ve výkresu, 3D body a hrany ve 
výkresu, výkres 2D s výškami textem, mračna bodů). Dalším z témat je kontrola chyb terénu vznikajících chybným 
zaměřením nebo chybným zpracováním/kombinací dat. Školení pokrývá kompletní nástroje pro zobrazení terénu od přípravy 
a nastavení zobrazení pomocí stylů, tak po samotné zobrazovací funkce. Účastníci se detailně seznámí s bodovými a 
plošnými analýzami terénu, včetně hydrologických analýz a analýz rozhledu, vyzkouší si vykreslování terénu pomocí profilů a 
příčných řezů a výpočty kubatur terénu, včetně textových a grafických výstupů, včetně použití LandXML. 
 
Zaměřeno na produkt 
Bentley PowerCivil for Country 08.11.09 Informace jsou v plném rozsahu aplikovatelné i na InRoads SS3. 
 
Pro koho je kurz určen? 

 Projektanti, kteří potřebují vytvářet terén, upravovat jej a zobrazovat (oblast pozemního stavitelství, architektury, 
dopravního projektování, urbanismu, inženýrských sítí, …) 

 Geodeti, specialisté v oblasti geodézie, kteří potřebují zpracovat zaměřená data a odevzdávat je v podobě dtm 
nebo zobrazení např. vrstevnic 

 Projektanti, kteří počítají kubatury terénu 

 Uživatelé, kteří potřebují z podkladových dat zaměření připravit data pro vizualizaci terénu  

 Uživatelé, kteří nemají čas bádat metodou pokus-omyl 
 
Požadované znalosti 
Základní znalosti práce s PC a prostředím MS Windows, základní znalost CAD prostředí MicroStation nebo PowerDraft. 
Není nutná detailní znalost ostatních částí InRoads. 
 
Délka 
1 den 
 
Přínosy 
Pochopení základních pojmů tvorby DTM v PowerCivil, schopnost využít různá podkladová data, provádět jejich analýzu. 
Pochopení nastavení pro přehledné zobrazování dat terénu. Uživatel po absolvování kurzu bude schopen z podkladových 
CAD dat efektivně a rychle vytvářet terén, provádět jeho analýzy a pokládat fundované dotazy na technickou podporu.   
 
Průběh kurzu 
Školení probíhá formou aktivního školení v počítačové učebně moderního školicího střediska. Každý účastník kurzu sedí u 
jednoho počítače a na cvičných datech prochází látku vysvětlovanou lektorem. Kurz je vedený lektorem předvádějícím 
postupy a data centrálně pomocí promítacího zařízení. 
Kurz je určen pro max. počet 8 účastníků.  
Kurz je možné absolvovat i na pracovišti zákazníka. Je ale požadována samostatná místnost s potřebným vybavením – 
projektor pro lektora a potřebný počet pc (každý účastník sedí u jednoho pc). 
 
Rámcový obsah kurzu 

 Základní datový model InRoads SS3, pojmy DTM, popis základních vlastností prvků DTM, filtry prvků DTM 

 Popis a nastavení preferencí, Správce stylů a symboliky 

 Tvorba DTM z textových souborů, 2D/3D dat a jejich kombinace 

 Tvorba DTM z mračna bodů 

 Kontrola chyb terénu 

 Bodové a plošné analýzy terény 

 Hydrologické analýzy terénu 

 Tvorba nových prvků terénu 

 Editace dat terénu 

 Zobrazení profilů a příčných řezů a jejich popisy 

 Výpočty kubatur z trojúhelníků a příčných řezů 
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