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Képernyõ

A képernyõ nagyobb részét a téglalap alakú szerkesztõterület foglalja
el.  Alaphelyzetben  ezen  a  fõmenû  látható,  leggyakrabban  azonban
adatbevitel folyik itt. A szerkesztõterület keretének felsõ bal szélén a
program neve és verziószáma, majd a kiválasztott munka neve látható.
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Részletes ismertetés

Supervisor

A  Supervisor  menüpont  teljes  egészének  használata  a  Supervisor
kézikönyvben kerül ismertetésre.

Ehhez  vezetõi  jogosultságban  részlegesen,  rendszergazdaként
korlátlanul lehet hozzáférni.
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Regisztrált laboratóriumok

Átírható adatok:

Egységazonosító:
A  laboratóriumi  adatfeldolgozás  iktatási  számainak  területi
azonosítására szolgáló rövidítés. Például: VE - Veszprém, 
SZ - Szeged stb.

A munkaszám kezdõ karakterei ebbõl:
A területi egységek között ajánlott felosztani a munkaszámok kezdõ
karaktereit, így a munkák minden esetben jól elkülöníthetõek lesznek.
Például:  A  kezdõ  karakterek  száma  1  Veszprémben  (VE),  így  a
munkaszám: V012.
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Részletes adatok:

Az itt feltüntetett adatok jelennek meg a vizsgálati jegyzõkönyveken.
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Egységárak, árkódok

A megjelenõ ablakban állíthatjuk be a vizsgálatok árait, melyek alapján
a Mintavételi terv modul elkészíti a költségvetést, a Labor modul pedig
a számlamellékletet, illetve a pénzügyi kimutatásokat.
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Vizsgálatok, szabványok

Itt  ellenõrizhetjük,  illetve  módosíthatjuk  be  a  vizsgálatok  nevét,
rövidítését és szabványszámát, továbbá az ISO-ra és az Akkreditálásra
vonatkozó jellemzõket.
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Alapadatok

Az „Alapadatok”-on belül az alábbi menüpontok találhatók.
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Munka megnevezések

Munkák létrehozása, módosítása (pontosabban lásd a példákban).
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Rétegfajták

A rendszerben rögzített réteg és anyag megnevezések itt tekinthetõk
meg.
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Vizsgálatok fajtái

Az elõzõ menüponthoz hasonlóan tekinthetjük meg a rendszerben már
rögzített vizsgálatok megnevezéseit.
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Vizsgálatok listája (árakkal)

Itt  a rendszerben szereplõ összes  vizsgálat  megtekinthetõ és tetszés
szerint kinyomtatható az árakkal együtt.

Egységárként két féle árat rögzíthetünk, annak megfelelõen, hogy mi
alapján történik a számlakészítés.
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Alapadatok nyomtatása

Részben a rendszerre, részben pedig a kiválasztott munkára vonatkozó
összes alapadat kinyomtatható többféle opció szerint is.
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Megrendelõk

E menüpontot választva megjelenik egy szerkesztõ ablak, amelyben új
megrendelõk  rögzíthetõk,  akikkel  a  késõbbiek  folyamán  gyakran
kapcsolatba kerülhet. Így a gyakran elõforduló megrendelõket listából
lehet kiválasztani.

15



 PARA EL Tervezõ Modul

Munkaválasztás

E  menüpont  azt  teszi  lehetõvé,  hogy  az  éppen  aktuális  munkáról
áttérjünk egy másik munkára.
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Környezet

Itt adhatók meg a rendszer számára azok a „kényelmi” paraméterek,
amelyekre szükség van.

Ilyen például a tizedes elválasztó, dátum elválasztó.

Itt  határozhatjuk  meg,  illetve  ellenõrízhetjük  le  a  számítógépre
telepített  Microsoft  Excel  táblázatkezelõvel  együtt  tud-e mûködni  a
program vagy sem. Jelöljük meg azt a verziót, amely a számítógépre
telepítve van (). (Ez könnyen leellenõrizhetõ a keret mellett található

kapcsoló segítségével: „ ”  „Excel diagnózis”. Ennek kiválasztása
után  a  program  ellenõrzi,  hogy  együttmûködik-e  ezzel  az  Excel
verzióval. Bármilyen hibaüzenet jelenik meg, úgy próbáljunk beállítani
egy másik verziójú táblázatkezelõt.)
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Itt található továbbá a nyomtató beállítása és amennyiben valamelyik
vizsgálatunkhoz  külsõ  digitális  eszközt  veszünk  igénybe  (például
elektronikus kiolvasású törõgépet),  akkor célszerû a kommunikációs
csatornát ezzel a „Külsõ eszköz” segítségével meghatározni. Ezek a
külsõ eszközök a Parallel Kft. közremûködése nélkül nem állíthatók
be,  tehát  ennek a részletes  ismertetése a speciális  modul  leírásában
található meg.
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Mintavételi terv

A rendszer alapvetõen két mintavételi tervet különböztet meg.

1. Mintavételi  terv:  a  hozzá  kapcsolódó  összes  adattal  és
dokumentummal.

1. Az  olyanfajta  munkák  mintavételi  terve,  amelyekrõl
dokumentumok  nem  állnak  rendelkezésre.  Például:  egyedi
megrendelések, a keverõteleprõl származó minták feldolgozása.
Nevezzük ezt a típust egyszerûsített mintavételi tervnek.

A rendszerben minden adat feldolgozásához szükség van mintavételi
tervre. Tehát vagy hagyományos vagy az utóbb említett egyszerûsített
mintavételi  terv elkészítése,  vagy egy már meglévõ mintavételi  terv
használata  szükséges  bármilyen  adat  feldolgozásához.  Ez  annak  a
követelménynek az  eredménye,  hogy az adatok  összehasonlíthatóak
legyenek, legyenek egységes rendszerbe foglalhatóak és lekérdezésük
teljes mértékben megegyezzen.

Az  adatok  azonosítóinak  struktúrája,  a  következõ  hierarchia  szerint
épül fel:

1. Minden egyes munkához hozzá kell rendelnünk egy négyjegyû
munkaszámot.

2. Minden egyes munkában felvehetünk 999 féle szakaszt vagy
alcsoportot.
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3. Minden egyes szakaszhoz hozzárendelhetünk 999 féle anyagot
vagy szerkezeti réteget.

4. Minden egyes réteghez hozzárendelhetünk tetszõleges számú,
azokon elvégzendõ vizsgálatot.

5. Az  egyes  rétegeken  elvégzendõ  vizsgálatok  mindegyikéhez
vagy a gép sorol hozzá egy-egy fajta mintavételi  helyet egy
hozzárendelt  azonosító  számmal  vagy  amennyiben
egyszerûsített  mintavételi  tervrõl  van  szó,  így  a  minták
beérkezésének  sorrendjében  adhatunk  egyedi  sorszámokkal
ellátott mintavételi helyeket, illetve mintaszámokat.

.

.
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A mintavételi terv készítését a következõ két példa illusztrálja.

PÉLDA I.

Laboratóriumunk  egyik  feladata  egy  aszfaltkeverõ  telep  napi
munkáinak levizsgálása. A feladat tehát egyszerûsített mintavételi terv
készítése.

A  tervezõprogramban,  amennyiben  nem  hoztunk  létre  munkát
automatikusan  lépjen  egy  „DEMO”  nevezetû  munkába.  Minden
indításkor egy munka kiválasztásával kell kezdenünk.
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Lépjünk  be  az  ‘Alapadatok’  fõmenüpont  ‘Munka  megnevezések’
almenüpontjába.

Az itt megjelenõ ablak szolgál arra, hogy vagy új munkát vegyünk fel
vagy egy réginek a jellemzõit - a nevét, a rögzített nevét vagy egyéb
jellemezõit - megváltoztathassunk.

Láthatunk  olyan  képernyõelemeket,  amelyeket  a  késõbbiekben  is
elõkerülnek. Ezeket itt részletezzük, melyet a munka során ez alapján
kell használni.

A mûvelet felirat mellett láthatunk egy úgynevezett legördülõ menüt,
melyre az egérrel kattintva vagy a szóköz lenyomásával két alternatíva
között választhatunk.

· Új adat felvétele
· Adatmódosítást

Adatmódosítás
22
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Ha  az  adatmódosítást  választjuk,  akkor  a  képernyõ  jobb  oldalán
megjelenõ lista engedélyezetté válik, tehát a szürke szín eltûnik és így
ebbõl a listából válogathatnunk.

Az aktuálisan kiválasztott lista elem tulajdonságai megjelennek balra
az egyes beíró mezõkben.
Új adat felvétele

Új  adat  felvétele  a  következõk  szerint  történik.  A  munka
megnevezéséhez írjuk be a keverõtelep nevét. Javaslat, hogy ugyanezt
a nevet tüntessük fel a munka teljes nevénél is.
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Használható a programban az összes windows-os lehetõség, például:
szótöredéket  vagy  teljes  mondatot  kijelölhetünk  (CTRL+C)  és
behelyezhetjük a kívánt helyre (CTRL+V).

Ha az azonosító menü beíró mezõjéhez érünk, akkor automatikusan
felkínál  egy  sorszámot.  Ez  a  szám  az  utolsó  sorszámnál  eggyel
nagyobb szám. 

Az azonosító alatt három lehetséges beállítás közül választhatunk:

1. Nem  többsávos  út.  Alapértelmezés  az,  hogy  az  építmény
többsávos  út.  Ha ez  nem így  van,  akkor  feltétlenül  jelöljük
meg,  mert  akkor  a  program  nem  fogja  felkínálni  a  sávok
megnevézését.

2. Nagyterületû  objektum.  Speciális  mintavételi  tervvel
rendelkezik.

3. Csak egyedi minták.
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Egyszerûsített  mintavételi  terv  készítéséhez  az  elsõ  és  a  harmadik
beállítást jelöljük meg.

Az adatmezõk kitöltése után kattintsunk a [Mentés] kapcsolóra. Ekkor
a program menti a felvitt adatokat. A [Következõ] kapcsolóra kattintva
felvihet egy új munka megnevezést. A Kilépés kapcsolóra kattintva
vagy  azon  lenyomva  az  ‘Enter’  -t  kiléphet  e  menübõl  az  adatok
mentése nélkül.

A Mentés kapcsolóra kattintva egy figyelmeztetõ tábla jelenik meg:
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A tábla arra figyelmeztet,  hogy bármelyik korábban elkészített  akár
egyedi,  akár  nem egyedi  mintavételi  tervnek az adatait  át  kívánjuk
venni, akkor ezt itt tehetjük meg.

[Rendben] kapcsolóra kattintva megnézhetjük, hogy mit vehetünk át.

A  jobb  oldali  listából  választható  ki  az  a  munka,  amelyikkel
megegyezõ  mintavételi  tervet  kívánunk  készíteni.  Itt  például  a
következõk vehetõk át:
· ‘Rétegeken elvégzendõ vizsgálatok’, 
· ‘Tervadatok’,
· ‘Szakaszok’,
· ‘Szakaszokat felépítõ rétegek’,
· ‘Mintavételi terv’.

Ha a [Kilépés]-t választjuk, akkor az elõzõ képernyõhöz jutunk vissza.
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A „Regisztrált adatok” ablak utolsó sorában az általunk most felvitt
munka megnevezése szerepel.
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Kiviteli terv

Meg  kell  határoznunk,  hogy  milyen  fõ  csoportokra  vagy  fõ
szakaszokra fogjuk osztani a munkát, melyik anyagon vagy rétegen
milyen vizsgálatokat fogunk végezni.
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Általános rétegszerkezeti elõírások

Megjelenik a rendszer által összes ismert réteg, illetve anyag.

Határozzuk meg azokat, amelyeket a keverõtelep vizsgál!

Például: AB-12, 142-es kódszámú ’Hengerelt aszfaltbeton kopóréteg’

[Elõírt  vizsgálatok...]-ra  kattintva,  a  megjelenõ képernyõ bal  oldala
tartalmazza a rendszer által ismert valamennyi vizsgálatot, jobb oldalon
pedig azt, hogy mi van már hozzárendelve ehhez a réteghez.

Meg kell határozni, hogy milyen vizsgálatokat szeretnénk elvégezni az
AB-12, ‘Hengerelt aszfaltbeton kopórétegen’. A vizsgálatok kódszáma
utal arra, hogy milyen anyagon vagy rétegen végezhetõ el  az adott
vizsgálat.  100-as  kódszám  alatt  találhatóak  az  alapvetõen  talajra
vonatkozó  vizsgálatok,  100  és  200-as  kódszám  között  a  betonra
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vonatkozó vizsgálatok, 200-as kódszám felett az aszfaltra vonatkozó
vizsgálatok.

Határozzunk meg néhány aszfaltra vonatkozó vizsgálatot!

A meghatározás módja azt jelenti, hogy a listában kiválasztjuk. Legyen
például a 209-es ‘Aszfaltminta testsûrûség mérése’.

Szükséges meghatározni számára gyakorisági értéket.
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Amennyiben nem határozunk meg ilyenfajta gyakoriságot, így egy elõírt
mennyiséget  határozhatunk meg számára,  amely egy adott  munkával
kapcsolatban  azt  jelenti,  hogy  a  munkában  200  db  aszfaltmintát
vizsgáljunk le. 

A fenti mezõ kitöltése után választhatjuk a [Mentés] kapcsolót.
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Balra  található  a  ‘Jelleg’  kapcsoló,  ahol  a  209-es  minta  esetében
‘Mintavétel’ szerepel.

Ennek fõként a hagyományos mintavételi és mérési terv elkészítésénél
lesz  jelentõsége,  hiszen  kétféle  vizsgálat  különböztethetõ  meg:
laboratóriumban  elvégzett  vizsgálat  vagy  helyszíni  vizsgálat.  A
laboratóriumban  elvégzett  vizsgálatok  jellege  mintavételhez  kötött,
ezért látható itt mintavétel.

Beállítás után [Mentés]-re kattintva a program menti az adatokat.

Rendeljünk hozzá további betonon elvégzendõ vizsgálatokat!

Például 228-as ‘Kötõanyag tartalom meghatározás’-t.
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Rendkívül  fontos,  hogy  minden  egyes  mintavételi  tervben  minden
egyes rétegnél legyen meghatározva egy mintavétel jellegû vizsgálat is.
Konkrét példánkban ez azt jelenti, hogy az AB-12-es aszfaltrétegnél
hozzá  kell  rendelnünk  vagy  egy  240-es  ‘Mintavétel  ömlesztett
melegaszfaltból’  vagy  egy  241-es  ‘Mintavétel  ömleszett
hidegaszfaltból’  mintavételt.  Amennyiben  nem  mi  végezzük  el  a
mintavételt,  úgy  rendeljünk  hozzá  egy  999-es  ‘Mintavétel
dokumentálása’-t,  mely  azt  jelenti,  hogy  a  mintavételi  lapot  a
rendszerben fel fogjuk tölteni, de nem mi vettük meg a mintát.

Ha felvettünk minden várható vizsgálatot a [Kilépés]-t  választva, az
általunk  választott  réteg  megnevezése  mellett,  a  jobb  oldalon
megjelenik egy ‘V’ betû, ami azt mutatja, hogy ehhez a réteghez van
hozzárendelve vizsgálat.
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Ilyen  módon  az  összes  többi  réteghez,  amit  a  keverõtelepen
elõállítanak hozzárendelhetünk vizsgálatot.

Vizsgálatok átvétele
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Ha minden aszfaltrétegen  ugyanazokat  a  vizsgálatokat  végezzük el,
akkor  például  az  AB-20-ast  kiválasztva  a  Vizsgálatok  átvétele-re
kattintva,  az alábbi  lista  jelenik meg,  melybõl  átvehetjük az összes
vizsgálatot.

A [Rendben] kapcsolót választva, az AB-20-nál is megjelenik a ‘V’
betû. 
Ugyanazok a vizsgálatok jelennek meg, mint amelyeket az AB-12-nél
adtunk meg.
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Szakasz vagy csoportmeghatározás

Gyakorlati tapasztalatunk, a már alkalmazó laboratóriumokban, hogy
az  egyedi  mintákat,  különösen  az  aszfalt  vizsgálatok  esetében,
alapvetõen két fõcsoportra osztják. Az aszfaltmintákat a keverõtelepen
hengerelt  vagy  öntött  aszfaltra  osztják.  Ezek  vizsgálatai  eltérnek
egymástól.

Határozzunk meg két szakaszt!

Példánkban legyen egy 001 ‘Hengerelt  szakasz’ és egy 002 ‘Öntött
szakasz’.
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[Mentés]-t választva a felvitt szakaszok megjelennek a listában.
Szerkezeti elõírások szakaszonként

Utolsó lépés a mintavételi terv elkészítésében a „Szerkezeti elõírások
szakaszonként” meghatározása.

Meg kell határoznunk, hogy mely rétegek tartoznak a 
001-es  ‘Hengerelt’  és  mely  rétegek  tartoznak  a  002-es  ‘Öntött’
csoporthoz.

Válasszuk a Hengerelt csoportot.
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[Rétegek]  kapcsolóra  kattintva  meghatározhatjuk,  hogy  melyek
tartoznak ide.

A „Réteg” legördülõ listában mindazon réteg neve mellett szerepel egy
‘V’ betû, amelyhez vizsgálatot rendeltünk. Az elõbbiekben az AB-12-
es  és  az  AB-20-ashoz  rendeltünk  vizsgálatot,  ezeket  meg  is
határozhatjuk.
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Az egyéb itt kitölthetõ opciókat, illetve beállításokat, akkor érdemes
feltölteni  adatokkal,  ha  valódi  mintavételi  tervet  készítünk.
Amennyiben  hozzárendeltük  a  rétegeket  a  001-es  ‘Hengerelt
szakasz’-hoz, úgy kattintsunk a [Kilépés] kapcsolóra.

Válasszuk a példánkban szereplõ 002-es ‘Öntött szakaszt’!

Rendeljünk hozzá két öntött  aszfaltot:  a 151-es és 152-es sorszámú
aszfaltot.
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Már a korábbiakban is  láthattunk olyan helyet,  ahol  a  [Nyomtatás]
kapcsoló szerepel. Segítségével bármilyen eddig adminisztrált adatot ki
tudunk  nyomtatni.  A  [Nyomtatás]  kapcsolóra  kattintva  az  alábbi
nyomtatási ablak jelenik meg:
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Beállítható,  hogy  melyik  az  a  nyomtatvány,  amelyet  ki  szeretnénk
nyomtatni. 
A nyomtatás nemcsak nyomtatóra, hanem képernyõre is lekérhetõ.

Az egyszerûsített mintavételi terv el is készült.

Elsõ példánkra a laboratóriumi feldolgozás során fogunk visszatérni.
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PÉLDA II.

Második  példánkban  egy  keskeny  nyomtatványú  ipari  vasútvonal
pályahosszabításának mintavételi tervét fogjuk elkészíteni.

A pályahosszabbítás 900 méteres, a kiviteli tervadatok rendelkezésre
állnak.

Elsõ lépésként hozzunk létre egy új munkaszámot, új megnevezést. 

Létrehozás után kiválaszthatjuk az általunk létrehozott új munkát.
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Kezdjük el a kiviteli terv adatainak feltöltését!

Elsõként a hossz-szelvény adatait kell rögzítenünk.
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Hosszelvény adatok

Mellékelt  ábránk  szerint  többfajta  hossz-szelvény  jellemzõt
tüntethetünk  fel.  A  lépték  adat  nem  kerül  rögzítésre,  kizárólag  az
egyszerûbb adatfeltöltést segíti elõ vagyis a mentés után a következõ
szelvény-számot  a  lépték  mezõbe  beírt  értékkel  megnövelve  fogja
felkínálni.

A feltöltést  folytonosan,  ‘Egér’ használata nélkül  mindegyik mezõn
[Enter]-t ütve, illetve új értéket beírva végezhetjük el. 

Minden esetben  felkínálja  az  utoljára  az  adott  mezõben feltüntetett
értéket, kivéve a szelvényszámot, amit a lépték mezõben beírt értékkel
megnövelve kínálja fel.
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A képernyõn látható [Plusz!] kapcsoló a csoportosan elrontott, vagy
más  okból  módosítandó  adatok  kijavítására,  módosítására  szolgál.
(Például: a megismételt elõzetes vizsgálatok alapján kiderült, hogy a
humusz réteg mindenhol 10 cm-rel vastagabb.)
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Hosszelvény megjelenítés

Amennyiben  feltöltöttük  a  hossz-szelvény  adatokat,  úgy  ezt
megtekinthetjük  grafikusan  a  képernyõn  a  „Hossz-szelvény
megjelenítés” menüpont segítségével.

Vigyázzunk a megjelenítendõ tartomány intervallumába beírt érték az
egész lapra rákerülõ érték lesz,  vagyis,  hogyha túl  nagy tartományt
határozunk meg, akkor a lapon rendkívül  sûrûn jelenik meg a kép.
Általában 500 méter jól áttekinthetõ.
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A  tervadatokról  keresztmetszeti  és  egyszerû  listás  lekérdezést  is
készíthetünk az ”Alapadatok/Alapadatok nyomtatása” menüpontban:
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Grafikus:

Listás:

Az általános rétegszerkezeti elõírások, szakaszmeghatározások, illetve
szerkezeti  elõírások szakaszonként  teljesen hasonló módon történik,
mint ahogy azt az elsõ példánkban említettük.
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Jelen esetben elsõsorban földmunkáról van szó, tekintsük át újra ezen
menüpontok adatfeltöltését.

Példánkban  alapvetõen  négy  egymástól  elkülönülõ  pályaszerkezeti
réteg jelenik meg: 

· altalaj,
· töltéstest,
· földmunka-tükörszint,
· ásványi anyag.

Ezeknek kell meghatároznunk vizsgálatait.

1. Az altalajra kell meghatároznunk vizsgálatot a [Rétegszerkezeti
elõírások] menüpontban

Válasszuk  ki  az  „Altalaj”-t  és  kattintsunk  az  [Elõírt  vizsgálatok...]
kapcsolóra
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Válasszuk az ‘Izotópos tömörség’ vizsgálatot.

Láthatjuk, hogy a program a vizsgálat jellegére felkínálja a ‘Helyszíni
mérés’-t.

Gyakoriságnak határozzunk meg 200 métert, elõírt mértéknek 85%-ot.

Amennyiben elkészültünk az adatok beírásával válasszuk a [Mentés]
kapcsolót.
Határozzunk  meg  továbbá  altalajra  a  013  ‘Talajminta  vétel’-t  a
gyakorisági mértéket állítsuk be 500 méterenkénti mintavételre.
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Ha  végeztünk  az  adatok  feltöltésével  kattintsunk  a  [Mentés]
kapcsolóra.

Határozzunk meg a mintán elvégzendõ további viszgálatokat, 016-os
‘Talajminta elõkészítése’, 017-es ‘Víztartalom’, 019-es ‘Szemeloszlás
vegyes  eljárással’,  020-as  ‘Konziszenciahatárok’,  023-as  ‘Proctor’,
025-ös ‘Szervesanyag’ vizsgálatokat.
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Láthatjuk, hogy az ‘Altalaj’ mellett megjelent a ‘V’ betû.

Következõ  rétegünk  a  ‘Töltéstest’,  mely  szerkezeti  elemként
megjelenik.

Az elõírt  vizsgálatai  ugyanazok lesznek, mint  az ‘Altalaj’  esetében,
csak  a  gyakorisági  érték  lesz  más.  Vagy  töltsük  fel  az”Elõírt
vizsgálatoknál” vagy a ”Vizsgálatok átvétele” kapcsoló segítségével
vegyük át a vizsgálatokat.
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Ezek után válasszuk a ‘Töltéstest’ ‘Elõírt vizsgálata...’-ba és állítsuk be
a ‘Radiometriás tömörséget’ 100m/0,5 méteres gyakoriságra.

Az  összes  mintavételhez  kötött  vizsgálat  mintavételi  gyakoriságát
pedig állítsuk 5000 m3 -re.
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Nagyon  fontos  a  GYAKORISÁG pontos  kitöltése,  mert  az
automatikus mintavételi terv többek között ez alapján készül!

A töltéstestben ez speciálisan két érték:

Vizsgálandó mennyiség: · mintavétel esetén pl. 5000 m3

· mérés esetén pl. 200 m

Függõleges gyakoriság: pl. 0,5 m

A  3  dimenziós  mûtárgyban  ez  a  két  paraméter  és  a  bevitt
szelvényadatok határozzák meg a kiosztási helyeket.
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A példaként megadott 5000 m3 egy speciális alakú térelem, melynek
paraméterei:

Állandó metszetmagasság = Függõleges gyakoriság
Metszetszélesség, alak < = = tervadatok, aktuális mélység
Metszethossz < = = Fenti két érték

Ezek alapján, (belsõ)integráláshoz és a térelem tömegközéppontjához
legközelebbi tömörségmérési helyre illesztés után kapjuk a mintavétel
pontos helyét.

[Mentés] majd [Kilépés] után azt tapasztalhatjuk, hogy a Földmunka-
Tükörszint megnevezés mellett automatikusan megjelent a ‘V’betû.

Ez azt jelent,  hogy ugyanazok a vizsgálatok,  amelyek a ‘Töltéstest’
esetében  szerepelnek,  azok  a  ‘Földmunka-Tükörszint’-en  is
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elvégzendõek, legfeljebb más gyakorisági értékkel, illetve azon további
vizsgálatok jelölhetõk ki.

Esetünkben  rendeljünk  még  hozzá  a  010-es  ‘Tárcsás  teherbírás
mérés’-t  szintén  100  méteres  gyakorisággal  és  40  N/mm2 -es  elírt
értékkel.

Utolsó réteg, melyet hozzárendelünk az ‘Ásványi anyag’. 
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Legyenek az elõírt vizsgálatok kizárólag mintavételhez kötöttek 013-as
‘Talaj  mintavétele’,  016-os  ’Talajminta  elõkészítése’,  017-es
‘Víztartalom meghatározása’ 500 méteres gyakorisággal.

Elkészítése  után  határozzunk meg számunkra  logikailag  összefüggõ
szakaszokat. Példánkban egy szakaszt határozunk meg: 0-900 méterig
terjedõ teljes hosszt lefedõ szakaszt, azonosító kódja legyen 001.
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Szerkezeti  elõírások  szakaszonként  001-es  szakaszunkhoz  rendeljük
hozzá az 1-es ‘Altalaj’, 10-es ‘Töltéstest’, 11-es ‘Földmû’ és az 500-as
‘Ásványi anyag’ rétegeket.
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Vizsgálati terv

A mintavételi terv elkészítése:
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Tervkészítés

A mintavételi tervet annak a hierarchiának (szakasz,réteg) megfelelõen
készítjük, amit létrehoztunk.

A hierarchia meghatározása logikai sorrendben történik. Ha valamely
összetevõ  csak  egy  elemet  tartalmaz,  úgy  az  arra  vonatkozó  mezõ
automatikusan töltõdik ki.  (Esetünkben ez a szakasz,  hisz csak egy
‘001’-es kódút hoztunk létre.)

Réteget többet  is hozzárendeltünk, tehát azokból kell  választani. Ha
ismerjük a réteg kódját azt beírhatjuk, ha nem ismerjük, rossz kódot
írtunk  be  vagy  egyszerûen  listából  akarunk  választani,  ‘ENTER’
leütése  után  felbukkan a  szakaszhoz  felvett  rétegek  listája,  s  ebbõl
választhatunk.
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Az  általános  rétegszerkezeti  elõírásokban  az  altalajhoz  kétféle
vizsgálatot rendeltünk: 

· egy helyszíni vizsgálatot - izotópos tömörségmérés -, és 
· több, mintavételhez kötött vizsgálatot. 

A fenti  mintavételi  képernyõn az  Elõírt  vizsgálatok listában mindíg
csak  a  helyszínhez  kötött  tevékenységeket  látjuk  így  a  helyszíni
vizsgálato(ka)t, és egy-féle mintavételt.

A lista sorrendjéhez képest a lépéseket mindig célszerû az elsõ számú
helyszíni  méréssel  kezdeni  (tömörségmérés),  hiszen  a  mintavételi
helyeket ezekhez kell illeszteni. Ha a sorrendet megtartjuk, úgy a gép
az illesztést maga végzi, különben, ezt nekünk kézi módosítással kell
megtennünk.

A  Helygenerálás kapcsolóra  kattintva  a  megtörténik  a  mintavételi
helyek létrehozása. Ez a szakasz rétegének méretétõl és a kiválasztott
vizsgálat gyakoriságától függõen néhány másodpercet vesz igénybe.

63



 PARA EL Tervezõ Modul

A folyamat elején néhány megerõsítõ(konfirm) képernyõ jelenhet meg:
pl.

Az eredményt listásan és grafikusan is megtekinthetjük. Ezt részletesen
lásd a töltéstest esetében.

Az  altalaj  grafikus  mintavételi  terve  (1.töm.mér/100m  és
1.mintavétel/300m esetén):
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Töltéstest esetén a réteget állítsuk át 010/Töltéstest-re!
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A tömörségmérés helygenerálása közben megjelenõ speciális ablakok:

Itt állíthatjuk be azt, hogy a helyek függõlegesen egymás alatt, vagy a
beállított mélységi gyakoriságot követve, váltakozva eltolással jöjjenek
létre.
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A  generálás  végén  itt  határozhatjuk  meg  -  értelem  szerûen  -  a
sorszámozás jellegét.

A  tömörségmérés  helygenerálása  után  végeztessük  el  a  mintavételi
helyek helygenerálását :

A felbukkanó ablak csak a töltésre jellemzõ. A választás alapvetõen
befolyásolja a kiosztott mintavételi helyek pozícióját, hiszen az elõálló
meghatározott térfogatú (pl. 5000m3/0,5m „magas”) térelemek formája
felülrõl számítva  javarészt  egy  leginkább  trapéz  alapú  hasábhoz
hasonló formát öltenek, s csak az alsó régiókban fennmaradó „fattyú”
darabok eredményeznek különleges alakzatot.

Alulról számítva  viszont  mindvégig  a  lehumuszolt  altalaj  formáját
követõ speciális formák adják az elõírt térfogatú testeket.
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Az elkészült mintavételi tervrõl jelentést kapunk:

Az eredményt grafikusan és listásan is megtekinthetjük.

Grafikus megtekintés:

Állítsuk  be  a  megjelenítendõ tartományt  (nem célszerû  kilométeres
nagyságrendû tartományt töltés esetén megadni, mert az ábra nagyon
sûrû lesz), majd nyomjuk meg a Grafikus megjelenítés kapcsolót!
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Az ábra megtekintésre és módosításra is alkalmas.

Mintavételi hely mozgatása másik tömörségméréshez -  kattintsunk a
választott  mintavétel  sorszámára  és  tartsuk  lenyomva  az  egér
kapcsolóját, majd húzzuk a kívánt tömörségmérérési helyre!

Új mintavételi  hely  -  kattintsunk az  Új  mintavétel kapcsolóra!  A
mellette  lévõ mezõben megjelenõ új  sorszámú pontot  mozgassuk a
kívánt helyre!

Új mérési hely - kattintsunk az Új mérés kapcsolóra! A mellette lévõ
mélység mezõben adjuk meg a mérési hely töltéstest tetejétõl számított
távolságát, majd a megjelent új sorszámú pontot mozgassuk a kívánt
helyre!

Mintavételi  vagy  mérési  hely  törlése  -  mozgassuk  a  törlendõ
objektumot a ‘DEL!’ feliratú mezõbe!
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Listás módosítás:

A  helyek  jellemzõit  azok  paramétereinek  egyszerû  átírásával
módosíthatjuk, továbbá felvehetünk, illetve törölhetünk objektumokat.

Csoportos módosítás

Csoportos  módosítást  is  végrehajthatunk  a  „bicska” jelû  kapcsoló
segítségével:
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A keretben álló jellemzõk beállításával határozhatjuk meg a csoportos
módosítás hatáskörét.  Az ennek megfelelõ helyeket látjuk mindíg a
jobb oldali listában.

Csoportos törlés

Csoportos törlés esetén ezek mindegyike megsemmisül.
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Csoportos módosítás

Csoportos módosításkor még meg kell adni a módosítandó paramétert
és a módosítás elõjeles értékét.

Pl. a 0,5 méteres mélységben lévõ bal oldali helyek mindegyikének
kilométerszelvényét csökkentjük 20 méterrel.

Hatáskör: M*: Mindegyik
Pálya(oldal): BAL
Forgalmi sáv: Mindegyik
Km: 0+021**-tól 0+700-ig
Mélység: 0,50 m

*   - mérési hely jellege;
** - a 0+021-es beállításra azért van szûkség, hogy az

indító vizsgálati helyeket ne tolja a szakaszhatáron
kívülre.

Módosítandó: Kilométerszelvény
A változás elõjeles értéke: -20 m

A Rendben kapcsoló hatására történik meg a kívánt módosítás.
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Átsoszámozás:

Ha módosítást végeztünk akkor a sorszámozás hely szerinti sorrendje
és  folytonossága  megsérülhet.  Ezt  a  problémát  az  Átsorszámozás
kapcsolóval kiküszöbölhetjük.
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Jelentések a mintavételi tervrõl
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Összesített eredmények

Az  összesített,  listás  jelentést  a  teljes  munkára,  vagy  annak  egy
leszûkített részére is elkészíthetjük. 
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A jelentésrõl nyomtatványt készíthetünk, vagy átadhatjuk egy
formázott EXCEL táblázatba. (Lásd Környezet/Excel verzió
beállítása!)
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Rétegenkénti eredmények

A töltéstesten kívül az összes többi réteg grafikus mintavételi tervét
innen nyomtathatjuk ki.

A  nyomtatvány  jellemzõit  így  például  a  címet,  a  jelmagyarázat
szövegeit nyomtatás elõtt módosíthatjuk.
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Nyomtatási kép (részlet):
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Töltéstest eredmények

A  töltés  mintavételi  tervét  a  kivitelezõk  és  a  független  mérnökök
felmerült igényeinek megfelelõen több változatban nyomtathatjuk.

Nyomtatási kép (részlet):
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Költségvetés

A költségvetést az összesített eredmények mintájára a teljes munkára,
vagy annak egy leszûkített részére is elkészíthetjük.

(A  vizsgálatok  árának  beállítását  lásd:  Supervisory  /  Egységárak,
árkódok)
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