Bruk av 3D i web-kartet

Elverum kommune

1. Komme i gang
Må foreløpig brukes i Internet Explorer.
Start opp Elverum kommunes standard kartløsning.

Zoom inn til ønsket utsnitt.
Klikk så på knappen ‘Start 3D’

.

Første gang du klikker på knappen ‘Start 3D’ vil du få følgende melding:

Klikk OK for å gå til side for nedlasting av TerraExplorer.
Du vil da komme til denne siden:
http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/corporate/Default.aspx?

Klikk for å laste ned TerraExplorer, se figuren over.

Klikk for å akseptere lisensavtalen (gratis program), se figuren under.

Når du har klikket på knappen ‘I accept’ vil du få spørsmål om du vil kjøre eller lagre
SkylineGlobeSetup.exe’. Klikk på ‘kjør’. Installering av programmet starter automatisk. Klikk på
kanppen ‘Finish’ til slutt. TerraExplorer er nå installert og klar til bruk.
Åpne kartsiden på nytt og klikk på knappen
Da skal kartsiden se slik ut:

.

For å gå tilbake til vanlig kart klikker du på knappen ‘Tilbake til 2D’

2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen
1. Trykk ned ‘skrollehjulet’ på musa og dra musa samtidig nedover eller oppover for å endre
synsvinkel (fra vertikalt til horisontalt).
2. Bruk skrollehjulet på musa for å zoome ut eller inn.

3. I høyre kant av kartbildet vises denne

. Den øverte knappen viser kompassretning.

Dersom du har dreid litt på kartet vil den se slik ut:
nordretning ved å trykke på denne knappen.
Under kan du zoome inn (klikke på +) eller ut (klikke på -).

. Da kan du komme tilbake til

3. Hvordan legge på flere kartlag på 3D modellen
En kan legge på flere kartlag. Oversikt over tilgjengelige kartlag finner du til venstre for kartvinduet.

Krysser du av for Bygg vil det se slik ut:

NB! Det kan forekomme at noen bygg vil se litt rare ut. Det er prosesseringen av 3D bygg som er
komplisert og som ‘feiler’ av og til. Dersom du bare haker av for Elverum_bygg_vektor og
Elverum_bygg_poly vil du se linjene som er konstruert. De skal være riktige.

4. Hvordan bruke enkle funksjoner
Måle horisontal avstand, skråavstand, vertikalhøyde og areal
I 3D-modellen kan man måle avstander/lengder både horisontalt, vertikalt og på skrå. Man kan også
måler areal. Til dette benytter man følgende knapper:
Klikk med venstre museknapp på startpunkt og ved eventuelle knekkpunkt. Avslutt med å klikke på
høyre museknapp. Avstander presenteres både i kartet og i en oversikt under kartvinduet – se
figurene under. Ved horisontal- og skråmåling beregnes også helning mellom punktene. Streker og
målte avstander fjernes fra kartet ved å klikke på samme knapp.
Horisontal avstand

Skrå avstand

Vertikal avstand (høyde)

Arealmåling

Arealmålingen tar utgangspunkt i rette linjer mellom punktene.

Beregne utsikt fra et punkt
Når man skal beregne utsikt fra et punkt angir man først høyde i standpunktet (A) og antall grader på
sektoren (B). Man kan også angi høyden på punktet hvor man avslutter sektoren (C). Klikk deretter i
kartet med venstre museknapp for å angi standpunkt. Flytt markøren til du får ønsket størrelse på
sektoren og avslutt med å klikke på venstre museknapp. Karttjenesten beregner hvilke områder som
er synlige og hvilke områder som ikke er synlige fra standpunktet. NB! Vi har ikke lagt inn vegetasjon,
så det beregnes uten hensyn til trær eller kratt e.l.

3D utsikt

Karttjenesten beregner 3D utsikt når man først angir høyde i standpunktet (A) og antall grader
vertikalt (C) og antall grader horisontalt (B). Flytt markøren til ønsket utsiktspunkt og klikk med
venstre museknapp. Grønt viser det som er synlig og rødt viser det som ikke er synlig fra valgt punkt.

Beregne siktelinjer
Man kan beregne siktelinjer fra et punkt. Dette fungerer nesten på samme måte som
utsiktsfunksjonen.

Helningsanalyse
Viser hvordan terrenget heller. Klikk i kartet og dra en firkant over ønsket område. Blått = relativt
flatt, grønt mot rødt heller mer.

Det er flere muligheter i denne karttjenesten som finne raskeste veg, linjeprofil, flom, skygge mm.
Bruk det litt og bli kjent!:)

