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Cílem tohoto inženýrského manuálu je ukázat vytvoření vlastní šablony v programu Stratigrafie.

Úvod
Každá země má své vlastní požadavky na výstupní protokoly geologických zkoušek. Program poskytuje
standardní protokol pro každý typ zkoušky. Někdy je ale nutné vytvořit vlastní protokol, kde budou uvedena
potřebná data a vizualizace.
Protokol je možné vytvořit v několika krocích:
1. Vytvoření nového nastavení šablony
2. Definovaní uživatelských dat
3. Vytvoření nebo modifikace šablony.
V tomto manuálu si tento postup ukážeme. Náš finální protokol vypadá následovně:
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Požadovaný protokol vrtu je velmi podobný Standardnímu protokolu, který je součástí programu. Několik
informací je ale změněných. Informace o vrtání a pažení byly přesunuty z horní tabulky vedle profilu vrtu.
Legenda není součástí nového protokolu a horní tabulka byla změněna na několika místech.
Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené šablony a tu následně upravit podle konkrétních požadavků.
Nový protokol začneme vytvářet na základě Standardního – červené části budu smazány nebo změněny a
zelené budou zcela nové.
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Vytvoření nové šablony
V prvním kroku otevřeme soubor demo_manual_40.gsg a v rámu Šablony klikneme na „Správce šablon“,
zvolíme šablonu EN-Standardní, potvrdíme tlačítkem „Přidat“ a definujeme název nové šablony. V tomto
případě „Nová EN-Standardní“.

Přejdeme na možnost „Vybrat šablonu“, v seznamu zvolíme novou šablonu a potvrdíme.

Vrátíme se zpátky do „Správce šablon“ a začneme upravovat novou šablonu kliknutím na tlačítko „Upravit“.
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Definice uživatelských dat
Nejdříve musíme definovat data, která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech. Na
kartě „vrt“ jsou uvedena všechna data, která budou uvedena v horní tabulce protokolu. Z tohoto důvodu
vymažeme ze seznamu položky Pažení a Vrtaní.

Dále definujeme nová data pro horní tabulku. V našem případe je informace o technologii vrtání nová a
musíme ji definovat. Klikneme na „Přidat“, v seznamu „globální datový typ“ najdeme „Technologii vrtání“ a
potvrdíme.
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Pro přehlednost lze jednotlivá data zařadit do editačních skupin, které určují záložky u zadávání konkrétní
zkoušky. Editační skupiny mohou být libovolně upravovány tlačítkem "Editační skupiny". Označíme
technologii vrtáni, klikneme na „Upravit“ a zvolíme editační skupinu „Data – Zkouška“.
Více informací o datových typech a editačních skupinách je možné najít v nápovědě k programu (F1).

Na kartě „vrt (vrstva)“ přidáme do seznamu „Pažení“ a „Vrtání“ stejným způsobem jako „technologii vrtání“.
Editační skupina bude „Data – Rozšířená“ Informace z této kary budou uvedeny vedle profilu vrtu a je nutné
je definovat po každou vrstvu profilu.

Všechna potřebná data jsou definována a můžeme pokračovat k editaci výstupního protokolu.
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Editace výstupního protokolu
V dalším kroku upravíme podobu výstupního protokolu. Úpravu šablony začneme tlačítkem „Upravit“ na
pravé straně dialogového okna.

V novém okně vidíme možnosti pro editaci výstupního protokolu. Jako první změníme „Rozložení“ na
„Tabulka – sloupce“. Dolní tabulka s legendou tedy nebude součástí protokolu.
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Horní tabulka
Práce s tabulkou je velmi podobna práci s programem MS Excel. Je možné definovat řádky, sloupce a jejich
velikosti, můžete slučovat nebo rozdělovat buňky, definovat orámovaní, barvu pozadí atd.
Začneme s následujícími změnami v horní tabulce.

V prvním kroku vymažeme řádky 9, 10 a 11.
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Horní tabulka vypadá následovně.

Dále upravíme tabulku s informaci o měřítku, ve kterém je protokol tisknut. Poklepeme tedy na buňku A7.
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Název „Měřítko“ je už definován tak upravíme pouze buňku. Změníme její šířku, výšku a uděláme textové
úpravy.

Buňka vypadá následovně.
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Podobnou změnu uděláme i v buňce C7. V téhle buňce však chceme uvést OBSAH neboli informaci o daném
měřítku. Obsah se může měnit v závislosti na zvoleném měřítku. Klikneme na „Vložit pole“, pak na
„Parametry protokolu – obsah“ a následně se seznamu zvolíme „Měřítko“.
Poznámka: Důležité je rozlišovat mezi pojmy "Název" a "Obsah". "Název" vloží pojmenování datového typu
(např. Vrtmistr), "Obsah" pak vloží zadanou informaci (např. Ing. Novák).

Také zformátujeme celou buňku do požadované podoby (3 sloupce, 2 řádky, zarovnání doleva na střed,
tučně).
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Dalším krokem je přidání informace o „technologii vrtání“. (buňka F8). Tenhle parametr bude definován
v buňce jako název, který se nebude měnit. Definujeme jej přes „Vložit pole“, „Uživatelská data zkoušky –
text“ a zvolíme „Technologie vrtání“.

Naformátujeme buňku (2 sloupce).
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Obdobně definujeme Technologii vrtání v buňce H8. Tady však bude obsah závislý na zadané technologii
pro daný vrt. Definujeme jej přes „Vložit pole“, „Uživatelská data zkoušky – obsah“ a zvolíme „Technologie
vrtání“.

Opět editujeme vlastnosti buňky (3 sloupce). Tabulka vypadá následovně.
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Dále změníme informace o poloze vrtu. Zvolíme buňku „poloha vrtu“ (buňka I4) a změníme text na
„Souřadnice“.

Potvrdíme a tabulka vypadá následovně.

Stejnou změnu provedeme pro „SEVER =“ (buňka I5), „VÝCHOD =“ (buňka I6) a „VÝŠKA =“ (buňka I7).
Texty jsou orientovány na pravé straně.
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Sloupce
Všechny změny v horní tabulce byly udělány a nyní se přepneme na kartu „Sloupce“. Tady definujeme dva
nové sloupce mezi sloupce D a E.

Potvrdíme s „OK“.
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Ve sloupci E definujeme informace o „Pažení“ pomoci „vložit pole“ a „Vrstva zkoušky – text“. Vypneme
orámovaní, změníme barvu pozadí a vlastnosti textu (tučně a svisle). Vedle „Pažení“ dopíšeme informace o
jednotkách [mm] manuálně.

Sloupce vypadají následovně.
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Stejné změny provedeme pro „Vrtání“ ve sloupci F, které doplníme o informaci „DN [mm]“.
Přejdeme na růžovou část sloupce E, kde definujeme obsah dat pro Pažení. Tato data budou načítaná
z uživatelských dat definovaných pro každou vrstvu profilu. Typ sloupce bude „Textový popis“, zdroj dat
„uživatelská data vrstvy vrtu“ a data pro „Pažení“. Vypneme orámovaní a text zarovnáme svisle na střed.

Sloupce vypadají následovně.
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Stejný postup opakujeme i pro Vrtání a sloupec F. Také zvětšíme výšku prvního řádku na 5,5.

Všechny změny v šabloně byly udělány. Vše potvrdíme tlačítkem „OK“. Dále vytiskneme protokol pro vrt
BH1 v rámu Zkoušky klinutím na „Tisknout protokol“.
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Výstupní protokol vypadá následovně.

Jako je vidět, informace o pažení, vrtání a technologii vrtání zatím nejsou definovány a ani zobrazeny.
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Posledním krokem je definovat tyto data pro vrt BH1. V rámu Zkoušky upravíme zkoušku BH1 a v části
„parametry pro protokol“ definujeme technologii vrtání – jádrové vrtání.

Poté označíme první vrstvu profilu a pomocí tlačítka „Editovat“ otevřeme dialogové okno, kde definujeme
průměry pro pažení a vrtání v každé vrstvě.
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Nový protokol je hotový a vypadá následovně:
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