Стратиграфія – Геологічна карта та дані про місце вишукування
TПрограма GEO5 Стратиграфія розроблена для імпорту геологічних карт і даних про місце дослідження з
різних джерел, зокрема топографічної та супутникової карт (OpenStreetMap, Google Maps).

Пакет Геологія
Ортофотокарта

Векторна карта

Геологічна карта

Стратиграфія – BIM та 3D моделювання
Програма GEO5 Стратиграфія розроблена для інтегрування місця дослідження та геотехнічних розрахунків.
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• • Створення цифрової моделі рельєфу за
завантаженими точками

• Створення та друк звітів за всіма
даними випробувань

• Інтерпретація результатів випробувань
через створення геологічних поперечних
перерізів
• Виділення інженерно-геологічних видів і
груп ґрунтів

• •Введення або імпорт бурових
свердловин і польових випробувань
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• •Створення 3D-моделі ґрунту на основі
створених поперечних перерізів

• • Експорт остаточно сформованих перерізів і
профілів ґрунту в програми проектування GEO5

• • Введення характеристик ґрунтів для інженерногеологічних видів

•Моделювання конструкцій, розрахунок
земляних робіт або обсягів зміни рельєфу.
•Розміщення конструкцій безпосередньо у
3D геологічній моделі

Your local dealer:

Fine spol. s r.o.
Zaverka 12, 169 00 Prague 6
Czech Republic

www.finesoftware.eu

tel.: +420 233 324 889
fax: +420 233 321 754
e-mail: hotline@finesoftware.eu

www.bimsolutions.com.ua
info@bimsolutions.com.ua

• Професійна система надання геологічних даних
• Проста інтерпретація результатів випробувань за геологічними
поперечними перерізами
• Створення 3D і 2D геологічних моделей
• Експорт профілів поперечних перерізів і профілів ґрунтів в інші
програми GEO5
• Підтримка BIM-експорту у формати IFC, LandXML і DWG

Стратиграфія – Геологічні розрізи
Модуль Стратиграфія – Геологічний розріз розроблено для складання звіту про місце
вишукування (бурові свердловини, гідросвердловини, випробування на герметичність).
Надається велика база даних готових шаблонів і можливість створювати шаблони
користувача та звіти.

Можливості програми

• • Професійний звіт про місце дослідження містить інформацію про бурові
свердловини, гідросвердловини, визначення щільності ґрунту конічним
пенетрометром, стандартне випробування ґрунту на пенетрацію, випробування ґрунту
дилатометром, пресіометричне випробування тощо.
• • Велика база даних готових шаблонів
• • Можливість створювати власні шаблони та звіти
• • Каталог штрихування та фонового заповнення (gINT, GeProDo, DIN 4023, GEO)
• • Автоматичне створення каталогів ґрунтів під час введення бурових свердловин.
• • Різні типи свердловин на воду, затрубного заповнення та типів гирла свердловин
• • Друк результатів на всю сторінку або у вибраних масштабах
• • Експорт у широкий спектр форматів (PDF, MS Word, …)
•

Стратиграфія – Поперечні перерізи
Модуль Стратиграфія – Поперечні перерізи розроблено для зручного створення
геологічних перерізів за даними вишукування (свердловини та польові випробування).
Геологічна інтерпретація може здійснюватися через задання меж між шарами,
розломами і з'єднанням меж свердловин у моделі – все це можливо без використання
додаткових програм САПР.

М о ж л и в о сті пр о г р ам и
• • Переріз у вигляді прямої або полілінії
• • Перегляд обраних польових випробувань і профілів ґрунту
• • Просте введення меж між шарами ґрунту
• • Створення розломів і лінз
• • Виділення інженерно-геологічних видів і груп ґрунтів
• • Введення різних рівнів ґрунтових вод
• • Схеми перерізів, допоміжні лінії та користувацькі описи
• • Різні масштаби виведення схеми за вертикаллю та горизонталлю
• • Можливість відображення результатів польових випробувань або даних
для кожного шару
• • Підготовка даних для 3D геологічної моделі
• • Експорт поперечного перерізу у формати PDF, DXF, DWG

Стратиграфія – Земляні роботи
Модуль Земляні роботи розроблено для моделювання конструкцій, таких як котлован
під фундамент, дороги, залізничні колії, кар'єри, схили тощо. Також за його допомогою
можна провести розрахунок земляних робіт та обсягів зміни рельєфу.

М о жли в ос т і п р о грами
• Поетапне моделювання земляних робіт з урахуванням етапів будівництва
• Введення рельєфу місцевості за геодезичними вимірами або через визначення
обсягу земляних робіт
• Метод введення земляних робіт – заливання, виїмка або їх комбінація
• Розрахунок земляних робіт –відносно попереднього етапу або від вихідного
• Розрахунок зміни обсягу води над рельєфом
• Розрахунок обсягів виїмки окремих ґрунтів з урахуванням відсипання
• Автоматичне зменшення кількості точок при імпорті хмари точок
• Експорт поперечних розрізів для роботи в інших програмах GEO5

