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Rozdział I
I.

OD POCZĄTKU DO PRZYGOTOWNIA PODKŁADU
MAPOWEGO

1.

ZANIM PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPIMY DO PRACY

Uwagi zawarte w dalszej części tego rozdziału, dotyczą jedynie przypadku instalacji, na tym samym
komputerze, oprogramowania GeoStar. Zanim przystąpimy po raz pierwszy do pracy, zaraz po uruchomieniu
aplikacji GeoPlan, należy wykonać czynności:
1. Wybieramy z menu Projekt → Powiązania z GeoStar, następnie zaznaczmy szóstą wersje programu
GeoStar (również jeśli posiadamy GeoStar 7) oraz Układ Kierunków – Geodezyjny

Rys. I-1 Ustawianie powiązań z programem GeoStar
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2. Przechodzimy do zakładki Wybór programów i odznaczamy, po czym ponownie zaznaczamy Znajdź
automatycznie Programy GeoStar.

Rys. I-2 Ustawianie powiązań z programem GeoStar

Uwaga! Raz skonfigurowane powiązania z programem GeoStar zostaną zapamiętywane!

2.

PRZYGOTOWANIE DANYCH WYJŚCIOWYCH DO TWORZONEJ
MAPY

Zanim przystąpi się do tworzenia map dla złoża, należy określić, jakie mapy będą wykonywane i jaki
będzie obszar ich zasięgu. Mapy przeglądowe, w skalach większych, zawierają inne elementy niż mapy złożowe
w skalach poniżej 1:10000, dlatego dla poszczególnych typów map, różny będzie ich obszar i przedstawiana
treść.
Tworzona mapa musi obejmować określoną powierzchnię, na której zlokalizowane są różne punkty
danych, w zależności od typu mapy. Dla złóż kopalin są to najczęściej lokalizacje otworów wiertniczych, a dla
złóż eksploatowanych, oprócz otworów, są to również punkty załamania granic terenu i obszaru górniczego oraz
punkty opisujące położenie granic złoża i jego poszczególne pola oraz obiekty prowadzonej eksploatacji
górniczej w odkrywkach. Wszystkie te elementy opisywane są za pomocą zbiorów współrzędnych
geodezyjnych.
W oparciu o istniejące mapy i przedstawione na nich zasięgi linii układu współrzędnych geodezyjnych
określa się zasięg obszarowy mapy. Na podstawie wartości skrajnych współrzędnych punktów danych należy
sprawdzić, czy mieszczą się w obszarze istniejącej mapy, czy też należy ją poszerzyć tak, aby obejmowała
wszystkie punkty danych, Często jest to niepotrzebne, bo mapa może obejmować tylko wybraną część złoża.
Po zweryfikowaniu należy spisać skrajne wartości współrzędnych naroży przyszłej mapy i określić, jaki
rodzaj współrzędnych jest używany, tzn. czy jest to układ państwowy, czy też lokalny. Wszystkie współrzędne
muszą być w jednym układzie. Bardzo przydatne jest utworzenie, w notatniku systemu Windows, pliku do
zapisywania wszystkich informacji dotyczących tworzonej mapy, gdyż dane te wykorzystywane będą
wielokrotnie.
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3.

PRZYGOTOWANIE PODKŁADU MAPOWEGO

Zanim przystąpi się do tworzenia mapy należy określić jej miejsce na zadanej płaszczyźnie (tzw. świata
mapy). W tym celu konieczne jest określenie skali mapy, obszaru, który jest określony i ograniczony
współrzędnymi naroży i dostosowany do tego wszystkiego format arkusza mapy (A3, A2 lub inny). Konieczne
jest również zaplanowanie w jaki sposób będzie rysowany układ współrzędnych geodezyjnych, jaką formę
przyjmą opisy współrzędnych oraz gdzie będą zlokalizowane marginesy mapy (podanie ich wymiarów), ramka,
ile miejsca należy pozostawić na legendę i tabelkę znamionową mapy oraz logo firmy.
Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie formatu mapy, szerokości marginesów oraz określenie ułożenia
strony (poziome/pionowe).
Po wybraniu z menu głównego Format →Wymiary rysunku otworzy się okno widoczne na rysunku
numer I-3. Określenia rozmiarów strony można dokonać poprzez wybór formatu z rozwijanej listy lub ręcznie
poprzez wybranie Rozmiar Użytkownika i ręczne wpisanie żądanego rozmiaru w mm. W oknie tym jest
możliwe ustawienie grubości marginesów poza ramką (wielkość sugerowana to 20 mm) oraz położenia
(pionowe/poziome).

Rys. I-3 Okno ustawień wielkości strony oraz jej położenia

Po zaakceptowaniu wybranych powyżej parametrów pokaże się biała powierzchnia podkładu obszaru
mapy, na którą należy nanieść zdefiniowany przez nas obszar układu współrzędnych. Aby utworzyć obszar
mapy należy z paska menu wybrać Format →Opcje rysowania. Okno to z rozwiniętą zakładką Ogólne jest
pokazane na rysunku numer I-4. Zakładka ta umożliwia uzupełnienie skali mapy, określenie położenia lewego
dolnego rogu na rysunku, sposobu wycinania treści mapy w stosunku do osi mapy i marginesów oraz ustawienie
zakresu światła mapy (dane określające zasięg mapy powinny zostać spisane lub przekopiowane do notatnika).
Zakładka Punkty daje nam możliwość określenia formatu punktów danych, punktów granicznych,
punktów gridu (wysokość opisu, rozmiar, kształt, kolor). Zakładka ta jest przedstawiona na rysunku numer I-5.
W kolejnej zakładce Osie (widoczna na rysunku numer I-6) można określić, które z osi będą rysowane
oraz zdefiniować ich nazwy. W tym miejscu można również określić, kolor osi, grubość oraz wielkość opisów
na marginesie. Należy pamiętać, że oś górna/dolna oraz lewa/prawa powinny być zdefiniowane identycznie.
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Rys. I-4 Opcje rysowania – zakładka Ogólne

Rys. I-5 Opcje rysowania – zakładka Punkty
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Rys. I-6 Opcje rysowania – zakładka Osie

Rys. I-7 Właściwości osi

Zakładka GeoStar (patrz rysunek numer I-8) umożliwia określenie właściwości opisu punktów bazy
danych importowanych z GeoStar, takich jak wysokość, rozmiar czy też kształt.
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Rys. I-8 Opcje rysowania – zakładka GeoStar

Zakładka Siatka umożliwia zmianę wielkości opisu siatki, natomiast zakładka Skarpy daje możliwość
wyboru rysowania skarp w zależności od daty.
Po zaakceptowaniu, powinno się zweryfikować położenie układu współrzędnych na obszarze mapy,
ponieważ zwykle po pierwszej próbie nie pasują one wzajemnie do siebie. Korekcji dokonuje się przez zmianę
formatu oraz położenie lewego dolnego narożnika układu współrzędnych. Po uzyskaniu satysfakcjonującego
nas obrazu i dopasowaniu obszaru mapy do układu współrzędnych należy zapisać w notatniku ustawienia, a
samą mapę, jako matrycę bez danych, zapisać na ścieżce Projekt →Zapisz jako.
Dla obszaru złoża taką mapę matrycę przygotowuje się w kilku egzemplarzach i wersjach skali dla map
poglądowych i szczegółowych.

4.

WCZYTYWANIE I KALIBROWANIE PODKŁADU RASTROWEGO (TIF,
BMP)

4.1 Wstęp
Wszystkie istniejące i udokumentowane złoża kopalin posiadają różnego rodzaju dokumentację
geologiczno-górniczą (poza tymi, które są opisywane i dokumentowane po raz pierwszy). Do dokumentacji tej
zaliczają się różnego rodzaju mapy, na których są już naniesione istotne informacje dotyczące położenia złoża,
jego budowy, granic, granic kategorii, granic skarp, granic zwałowisk oraz szereg innych elementów ważnych
dla budowy złoża i przebiegu eksploatacji.
Tworząc nowe mapy numeryczne powinno się korzystać z informacji zawartych na wszelkiego rodzaju
dokumentach utworzonych wcześniej, po to, aby nowo sporządzane dokumenty/mapy były wykonane
poprawnie i zawierały treści zgodne z poprzednimi informacjami.
Część danych takich jak obszar, teren górniczy jest już opisana na istniejących dokumentacjach przy
wykorzystaniu wykazu współrzędnych geodezyjnych. Obiekty tak zdefiniowane można wprowadzić na mapę
według danych z wykazów mierniczych.
Pozostałe elementy złoża, które nie są opisane geodezyjnie, a ich znaczenie w nowo tworzonej mapie jest
istotne, należy wczytać z map już istniejących. Można to zrobić na dwa sposoby:
 Poprzez
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sczytywanie punktów załamań granic obiektów z mapy i ręczne ich wprowadzanie z

panelu Dane →Edytuj
 Wykorzystanie zeskanowanych, już istniejących map (rastrów) i digitalizacja wybranych,
interesujących nas obiektów.
W programie GeoPlan jest możliwość wykonania tego przy pomocy obu wyżej wymienionych sposobów,
jednak metodą zalecaną jest korzystanie z map zeskanowanych, czyli rastrów. Wszystkie wczytane rastry
widoczne są poprzez Menadżer podkładów. W tym celu z paska menu należy wybrać Podkłady →Menadżer
Podkładów (w starszej wersji programu Rozmieszczenie →Podkłady rastrowe). Operacja ta otworzy okno
widoczne na rys. I-9.

4.2 Zasady ogólne
Zanim przystąpimy do operacji na rastrach należy, o ile nie zrobiono tego wcześniej, utworzyć Projekt
(zgodnie z rozdziałami 1-3) i zachować go. Zachowanie projektu tworzy szereg podkatalogów w katalogu
zgodnym z nazwą projektu, w tym podkatalog Raster.
Program GeoPlan5 ma wbudowane procedury, które umożliwiają wczytywanie, kalibrowanie oraz
korzystanie z podkładów rastrowych map. Mapa, która ma być wykorzystana jako raster, z którego będziemy
korzystać przy tworzeniu nowej mapy powinna być zeskanowana i zapisana w formacie *tif. lub *bmp. (format
zalecany to *tif.). Wyklucza się mapy w formacie *.jpg. W tym przypadku należy w innym programie
graficznym (np. IrfanView) mapę przetworzyć na czarno-białą i zachować w formacie *.tif. Bezwzględnie nie
należy używać plików rastrowych w formacie *.jpg.
Tak zeskanowane i zapisane w wybranym formacie mapy trzeba wgrać do utworzonego podkatalogu
najlepiej Raster w Katalogu Projektu GeoPlan, którego dane mapy dotyczą. Kolejnym krokiem jest
Wczytanie rysunku podkładu do projektu. Wskazanie pliku zawierającego zeskanowaną mapę powoduje
utworzenie połączeń referencyjnych zeskanowanej mapy rastrowej z projektem. Kolejnym krokiem jest
kalibracja zeskanowanej mapy, o ile nie została wcześniej skalibrowana. Kalibracja powoduje utworzenie tzw.
Pliku referencyjnego. Plik referencyjny posiada tę sama nazwę, co plik zeskanowanej mapy, lecz rozszerzenie
„.ref”. Sposób utworzenia połączeń referencyjnych i kalibracji opisano w dalszej części.

4.3 Wczytanie podkładów
Podkład rastrowy można wczytać bezpośrednio na mapę lub poprzez Menadżer podkładów. Poza
szczególnymi sytuacjami zaleca się wczytywać poprzez Menadżer podkładów.
Można wczytać podkłady nieskalibrowane lub skalibrowane wcześniej programem GeoPlan lub innym.
Podkładom skalibrowanym towarzyszą tzw. Pliki referencyjne utworzone przez program GeoPlan mają
rozszerzenie „.ref”.
Wczytanie podkładów poprzez Menadżer Podkładów
Aby wczytać podkład rastrowy należy wybrać Podkłady →Menadżer podkładów (w starszej wersji
programu Rozmieszczenie →Podkłady rastrowe). Pojawi się dialog pokazany na rys. I-9.
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Rys. I-9 Menadżer podkładów

Wczytanie podkładów rastrowych wcześniej skalibrowanych
Wczytać można podkłady wcześniej skalibrowane w GeoPlan, AutoCad lub innym programie. Podkłady
wcześniej skalibrowane zawierają dodatkowo plik referencyjny o tej samej nazwie co podkład, ale z
rozszerzeniem REF, TAF lub TFW.
Należy wybrać z dialogu Wczytaj rysunek podkładu lub Wczytaj Plik referencyjny Podkładu. Jeśli
wybierzemy Wczytaj rysunek podkładu program szuka pliku referencyjnego (także utworzonego przez inne
programy) i jeśli je znajdzie pyta się, czy można go użyć.
Jeśli podkład został uprzednio wykalibrowany i posiada plik referencyjny i chcemy dostosować zakres
współrzędnych świata mapy do współrzędnych kalibracji podkładu, to przed wciśnięciem przycisku Wczytaj
rysunek podkładu zaznaczamy opcję Dostosuj współrzędne mapy do podkładu. Mapa taka, ma ustawiony zakres
współrzędnych zgodnie punktami kalibracji podkładu rastrowego i nie wymaga wcześniejszego ustawienia poza
skalą i formatem arkusza.
Wczytanie podkładów rastrowych nieskalibrowanych,
Należy wybrać z paska menu Wczytaj rysunek podkładu, a po wczytaniu podkładu przystępujemy do jego
kalibracji. Zaraz po wczytaniu rysunek zostaje ustawiony domyślnie na cały zakres mapy
Wczytanie podkładów bezpośrednio z Menu
Należy wybrać z menu Podkłady →Wczytaj nowy podkład. Pojawi się dialog pokazany na rys. I-10.
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Rys. I-10 Dialog wczytania podkładu po wyborze z Menu Wczytaj Podkład

Tutaj analogicznie jak w punkcie poprzednim można wczytać podkład skalibrowany i nieskalibrowany.
W przypadku podkładów skalibrowanych, można wybrać możliwe rodzaje plików referencyjnych kalibracji.
Jeśli wczytujemy plik niewykalibrowany, to po jego wczytaniu pojawi się dialog kalibracji podkładu wg
rozmiaru i rozdzielczości pokazany na rys.I-11.

4.4 Kalibrowanie podkładów
Podkłady rastrowe są rozciągliwe i wymagają tzw. Kalibracji. Celem kalibracji jest takie ustawienie i
ponaciąganie podkładu, aby punkty mapy, znajdujące się na podkładzie, posiadały odpowiednie współrzędne.
Istnieje kilka sposobów kalibracji:
1.
2.
3.
4.

Wpasowanie wg rogów podkładu
Kalibracja do czterech dowolnych punktów o znanych współrzędnych poprzez wskazanie ich myszką.
Kalibracja do kilku punktów poprzez wyrysowanie wektorów przesunięcia na mapie
Przesuwanie i rozciąganie podkładu myszką na mapie.
Wpasuj według rogów podkładu

Wybór tej opcji otworzy okno widoczne na rysunku numer I-11. Kalibracja polega na podaniu
współrzędnych rogów podkładu i muszą one być znane (wyjątkiem jest praca w układzie lokalnym). Wtedy
współrzędne lewego dolnego rogu mapy można przyjąć jako 0,0).
Przypadek 1. Znane są współrzędne czterech rogów zeskanowanej mapy. W celu kalibracji:
1. Wybieramy Ustaw współrzędne 4-rech rogów podkładu
2. Wprowadzamy wartości współrzędnych przekątnych
3. Naciskamy OK
Przypadek 2. Znane współrzędne tylko jednego rogu zeskanowanej mapy - dokładnie lub tylko
orientacyjne. W celu kalibracji:
1. Wybieramy Ustaw współrzędne do jednego rogu (jeśli nie, wprowadzamy współrzędną lewego dolnego
rogu mapy).
2. Wprowadzamy skalę zeskanowanej mapy
3. Wprowadzamy rozdzielczość z jaką zeskanowano mapę
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4. Naciskamy Skaluj do wymiaru skanu
5. Naciskamy OK
Na ogół jest to zeskanowana mapa zachowana w formacie tif, który zawiera rozdzielczość skanowania.
Jeśli była zachowana w formacie BMP program ustawia 72 DPI i należy rozdzielczość skanowania wprowadzić
ręcznie.

Rys. I-11 Ustawienie podkładu mapy

Kalibracja i narzędzia – kalibracja do czterech punktów
Wybór tej możliwości otworzy nowe okno z widoczną mapą, którą można kalibrować wybierając z paska
menu Operacje →Kalibracja do czterech punktów.
Po ukazaniu się okienka Kalibracja mapy należy wprowadzić współrzędne czterech możliwie najbardziej
odległych punktów, najlepiej czterech rogów mapy. Następnie wybierając przycisk Wstaw kliknąć
odpowiadający mu punkt na mapie. Po wskazaniu czterech punktów wybieramy Zakończ i akceptuj zmiany.
Następnie zachowujemy plik w formacie *.Tif przy czym, zależnie od potrzeb jako kolorowy lub czarno-biały.
Zaleca się format czarno-biały ze względu na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na pamięć. Praktycznie skany
w formacie A2 lub większym mogą pracować jako czarno-białe.
Po zachowaniu pojawi się zapytanie, czy chcemy zachować parametry kalibracji do pliku referencyjnego
i bezwzględnie należy odpowiedzieć TAK.
Operacje →Wpasowanie →Do dwóch punktów.
Powiększając wybrany fragment mapy należy odnaleźć pierwszy punkt, dla którego posiadamy
współrzędne i wskazuje się ten punkt lewym przyciskiem myszy. Analogicznie przebiega postępowanie z
punktem drugim. W ten sposób uzyskuje się skalibrowany podkład mapy rastrowej, który należy zapisać pod
nazwą własną w polu okna dialogowego.
Kalibracja rozciąga i obraca mapę tak, by cztery wskazane punkty posiadały wymagane współrzędne.
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Wpasowanie nie obraca zwichrowanych i obróconych map, a jedynie rozciąga w kierunku poziomym i
pionowym tak, by dwa wskazane punkty posiadały wymagane współrzędne, a więc skanowanie musi odbyć się
z dużą precyzją by nie obrócić mapy.
Aby utworzony podkład rastrowy był widoczny/niewidoczny, należy w panelu Rozmieszczenie
→Warstwy widoczne włączyć/wyłączyć prefiks Widoczne w podkładzie rastrowym. Gdy skalibrowana mapa
jest widoczna, można rozpocząć digitalizację wszystkich elementów nas interesujących, które są widoczne na
podłączonym rastrze.

Rys. I-12 Okno wyboru narzędzi do kalibrowania podkładu rastrowego
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Kalibracja wstępnie ustawionego podkładu rastrowego do wielu punktów, poprzez narysowanie
wektorów przesunięcia
Wstępnie ustawiony na mapie podkład rastrowy (np. poprzez rozciąganie i przesuwanie) można
dodatkowo poddać kalibracji do wielu punktów, gdzie wektory kalibracji rysuje się myszką. Początek wektora
to punkt na rastrze tam, gdzie jest usytuowany teraz, a koniec to punkt na mapie, w którym dany punkt rastra
powinien się znajdować. Należy wybierać punkty możliwie szeroko rozłożone. Minimalna konieczna ilość, to
trzy punkty nie współliniowe. Jest to wymagane minimum do znalezienia macierzy transformacji liniowej. W
przypadku podania większej ilości punktów parametry macierzy są tak dobierane, by wszystkie podane punkty
kalibracyjne ustawić możliwie blisko wskazanego położenia, jednakże gdy podkład zawiera zniekształcenia
nieliniowe, to nie jest to w pełni możliwe. Lokalna korekta nieliniowa rastra zostanie zaimplementowana jako
druga faza kalibracji w przyszłych wersjach programu. Należy więc na razie unikać wybierania punktów
kalibracyjnych, o których wiadomo, że zostały już w materiale źródłowym oznaczone błędnie lub materiał
źródłowy uległ lokalnemu nieliniowemu odkształceniu. Pomimo że wskazanie trzech punktów kalibracyjnych
jest wystarczające, to użycie większej liczby punktów kalibrujących niweluje znaczenie pewnych błędów
losowych (np. niedokładności kalibrowanej mapy źródłowej,
nieprecyzyjne oznaczenie wektorów myszką). Im więcej podanych
punktów, tym mniejsze staje się znaczenie jednego, ewentualnie
niedokładnie oznaczonego, wektora transformacji.
By dokonać takiej transformacji należy w menu Podkłady
wybrać opcję Ustaw manualnie położenie podkładów. Spowoduje to
wyświetlenie okna Wybierz podkład. Okno to zawiera listę podkładów,
na której należy wybrać właściwy podkład. Dla ułatwienia wybrany
podkład jest oznaczany na rysunku mapy. Jeżeli podkład był wcześniej
przesunięty myszką w całości, to należy, przed rozpoczęciem
kalibracji, wybrać Zachowaj referencje u dołu okna. Po oznaczeniu
wymaganego podkładu należy, prawym klawiszem myszki, wyświetlić
menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję Kalibracja do wielu
punktów.

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się okno Kalibracja
podkładu do wielu punktów

Teraz kursor myszy ma kształt
krzyżyka i można rysować jedynie wektory
kalibracji wskazując myszką kolejno punkt
początkowy i końcowy wektora. Jeśli wektor
został narysowany błędnie, to można go
usunąć korzystając z opcji Usuń ostatni
wektor. Jeśli istnieją punkty, które powinny
pozostać nie przesunięte, to je również trzeba
oznaczyć. Możliwa jest też całkowita rezygnacja z procesu kalibracji
przyciskiem Zrezygnuj.
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Po narysowaniu wszystkich wektorów operację zatwierdza się klawiszem Kalibruj. Program zapyta
jeszcze czy jesteśmy pewni i poda nazwę podkładu, który będzie kalibrowany. Należy teraz upewnić się, czy to
jest właściwy podkład.
Proces przetwarzania rastra może być czasochłonny. Program wyświetli odpowiednie okno postępu, które
zniknie po zakończeniu procesu, a na ekranie pojawi się obraz już skalibrowanego rastra. Podkład i jego plik
referencyjny zostaną zapisane pod nową nazwą w katalogu Raster projektu automatycznie. Natomiast mapę
należy zapisać ręcznie, inaczej po ponownym wczytaniu otrzymamy raster oryginalny. W takim wypadku
należy go usunąć z mapy i wczytać w jego miejsce plik skalibrowany. Również po błędnej kalibracji można z
mapy usunąć plik skalibrowany i wczytać oryginalny podkład jeszcze raz.
Należy raczej unikać wielokrotnego kalibrowania tego samego podkładu. Każda transformacja mapy
bitowej, wprowadza pewną drobną utratę jakości, co w przypadku wielokrotnego przetwarzania może się
kumulować.

4.5 Nadawanie cech szczególnych podkładom rastrowych
W oknie Menadżera Podkładów pokazanym na rys. I-10 można również zdefiniować, czy podkład ma
być rozjaśniony, w tym celu stawia się maskę, która narzuca kolor maskowania oraz ustawia się procent
rozjaśnienia. Podkład może być wyszarzany lub też być umieszczony na spodzie lub na wierzchu jako
transparentny. Jako opcje zalecane proponujemy: Transparent oraz Na spodzie.

4.6 Opcje dodatkowe podkładów rastrowych
Po wybraniu z menu Podkłady →Opcje pojawia się dialog:

Zaleca się zanaczyć opcje:
1. Kopiuj nowe podkłady do katalogu projektu. Każdy wczytany podkład jest w programie GeoPlan
podłaczny prze tzw referencje tzn. program pamięta gdzie i na jakim dysku podkład się znajduje. W
przypadku zaznaczenia opcji Kopiuj nowe podkłady do katalogu projektu każdy podkład po wczytaniu
będzie kopiowany do katalogu projektu i zachowywany wraz z projektem.
2. Wybrać kompresję zapisu co pzwoli zaoszczędzić wiele miejsca na twardym dysku.
3. Nadawać automatycznie nazwy plików podkłądów po tranformacji. W przypadku gdy jest wiele
podkłądów to nowe nazwy każdego pliku po transformacji mogą być twiorzone automatycznie bez
pytania o potwierdzenie.

4.7 Dodatki
Praca z formatkami trudnymi do kalibracji
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W niektórych przypadkach zdarza się, że podkład rastrowy nie posiada punktów kalibrujących, a jedynie
kilka charakterystycznych miejsc. Wtedy traktujemy je jako rysunki, które odpowiednio obracając i
„naciągając” formatkę można, w miarę dokładnie, dopasować ją do sytuacji.
W celu wczytania mapki formatki terenowej należy nacisnąć czarny kwadracik po lewej stronie okna
Wstawianie skrzynki graficznej i oznaczyć w przybliżeniu położenie na podkładzie mapy topograficznej.
Następnie prawym klawiszem myszy wybieramy jego właściwości i w oknie dialogowym Edycja
skrzynki graficznej wybieramy opcję Grafika jako Sposób wypełniania (rys.I-13) po czym przechodzimy
zakładkę Grafika (górna część okna). Następnie wybieramy przycisk Wczytaj wybierając określona formatkę (w
przypadku rozszerzenia tif należy w miejscu "Nazwa pliku" wpisać *.tif).

Rys. I-13 Edycja skrzynki graficznej

Po wczytaniu pliku należy zaznaczyć tło transparentne oraz oznaczyć przycisk "Przywróć oryginalne
wymiary" Rys. I-14.

Rys. I-14 Wczytywanie formatki terenowej
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5.

WCZYTYWANIE MAPY WEKTOROWEJ DXF (AutoCAD, Microstation)

5.1 Wprowadzenie
Dla obszaru niektórych złóż, odkrywek zostały utworzone numeryczno-sytuacyjno-wysokościowe mapy,
które zostały przygotowane przez działy geodezyjne lub specjalistyczne firmy.
Program GeoPlan umożliwia wykorzystanie takich map numerycznych do generowania obiektów złoża
lub odkrywki na nowo tworzonych mapach. Utworzona wcześniej mapa, zanim zostanie wczytana do
GeoPlanu, musi zostać zapisana w formacie *dxf. (jest to format stosowany standardowo przy tworzeniu map
cyfrowych w Microstation i AutoCad). Przed zapisem mapy w tym formacie należy sprawdzić, co jest na
poszczególnych warstwach oraz czy obiekty są scalone, czy też rysowane „kreskowo”. Informacje te znacznie
ułatwiają wykorzystanie istniejących już map, lecz nie są niezbędne dla pracy w programie GeoPlan.
Wczytanie mapy numerycznej (podkładu wektorowego) odbywa się po wybraniu z paska menu Projekt
→Import →Import DXF. Otworzy się okno, w którym należy wybrać plik mapy cyfrowej, która wcześniej
została tam zapisana w formacie *dxf. Następnym krokiem jest wybór warstwy, na której wybrana mapa ma
być umieszczona oraz które warstwy mapy mają być wczytane (pod warunkiem, że wcześniej zostało to
sprawdzone). Gdy nie zna się zawartości poszczególnych warstw mapy zalecane jest wczytanie jej w całości na
warstwę drugą tworzonej mapy - podkład wektorowy. Po zaakceptowaniu mapa automatycznie wpasuje się w
kontur tworzonej mapy w oparciu o wartości współrzędnych siatki geodezyjnej. Podobnie jak w przypadku
mapy rastrowej, aby mapa wektorowa była widoczna należy z menu wybrać Rozmieszczenie →Warstwy
rysunku a następnie uaktywnić warstwę Podkład wektorowy jako widoczną. Po uaktywnieniu warstwy, obiekty
na niej zawarte można edytować, przesuwać poprzez wskazanie ich myszką i użycie prawego przycisku myszy
(uaktywnia panel roboczy do edycji obiektów na ekranie).
Obiekty wczytanej mapy wektorowej można kopiować do tworzonej mapy lub je dygitalizować (jak w
przypadku podkładów rastrowych). Kopiowanie obiektów w całości z mapy wektorowej może się odbywać, gdy
są one scalone. W przypadku, gdy są rysowane kreskowo to należy takie zdigitalizować takie obiekty i
zdefiniować, na której warstwie mają być umieszczone.
W sytuacji, gdy chcemy wgrać kolejną wersję mapy cyfrowej jako podkład wektorowy, to poprzednią
wersję należy wykasować, wybierając z paska menu Edycja →Wyczyść warstwy i wskazać, którą warstwę
chcemy wyczyścić.
W związku z tym, że mapy geologiczno-górnicze nie muszą zawierać wszystkich obiektów istniejących
na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub też na mapie robót górniczych, zalecane jest sprawdzenie, jaka grupa
obiektów znajduje się, na której warstwie. Dokonuje się tego poprzez kolejny import poszczególnych warstw.

5.2 Import DXF
Oprogramowanie GeoPlan umożliwia wczytanie map wcześniej wykonanych przy pomocy innych
programów graficznych jak np. AutoCAD. Mogą być to mapy sytuacyjne, górnicze, hydrogeologiczne i inne.
W tym celu otwieramy Projekt → Import DXF a po wybraniu pliku pojawi się okno z wyborem opcji:
Opcje dotyczące warstw:





Importuj na istniejące warstwy rysunku – rysunek będzie wczytany na standardowe warstwy GeoPlan.
Tutaj istnieją dwie opcje
Na jedną warstwę - cały rysunek z pliku DXF zostanie scalony na jedną warstwę GeoPlan – domyślnie
Podkład wektorowy
Wskaż ręcznie... - Ręcznie wskazujemy na jakie warstwy GeoPlan mają zostać wczytane poszczególne
warstwy z DXF
Do istniejących warstw rysunku dodaj pochodzące z DXF – warstwy wczytane zostaną dodane na
koniec warstw GeoPlan
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Opcje dodatkowe:






Dostosuj Zakres mapy do dokumentu DXF. Opcję te wybieramy przy tworzeniu nowej mapy, gdy
chcemy by mapa GeoPlan posiadała takie same współrzędne rogów jak dokument zawarty w
importowanym pliku DXF.
Zakotwiczaj obiekty – Wszystkie wczytane obiekty graficzne będą zakotwiczone
Wyłącz warstwę „0” - Warstwa 0 zawiera czasem elementy pomocnicze, których nie ma potrzeby
wczytania.
Odwróć kolejność rysowania – W programie AutoCad obiekty rysowane są w odwrotnej kolejności i
warstwy zaimportowane będą w odwróconej kolejności.

Niezmiernie ważne jest, by przed importem dokumentu DXF ustawić właściwą skalę rysunku GeoPlan
oraz na okienku dialogowym importu DXF ustawić skalę, w jakiej był zrobiony dokument DXF. W przeciwnym
wypadku nie właściwa będzie wielkość wczytanych czcionek. Dodatkowo wielkość czcionek można
skorygować wybierając zakładkę Font ustawiając Skalowanie rozmiaru czcionki. Jest to nieraz przydatne ze
względu na to, że AutoCAD inaczej skaluje czcionki niż aplikacje Windows
Obecnie wraz z DXF wczytywane są i dopisywane Style linii (pokazano poniżej). Warunkiem jest
zaznaczenie opcji Importuj style linii. Po wczytaniu, zaimportowane style linii widoczne są w okienku stylów
linii GeoPlan, co pokazano poniżej.
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6.

ELEMENTY STAŁE MAPY I OBSZARY

Jako elementy stałe mapy rozumie się obiekty, które występują na mapach złoża i są niezbędne dla
prawidłowego jej konstruowania, a ich naniesienie wymagane jest przez określone przepisy i normy dotyczące
wyglądu i treści mapy.
Do elementów stałych mapy zalicza się granice obszaru i terenu górniczego, zasięg filarów ochronnych,
granice złóż, granice zasobów, granice kategorii rozpoznania, granice wyrobisk, skarp, granice zwałowisk,
pochylni oraz obszarów projektowanej eksploatacji. W pierwszej kolejności wprowadza się takie obiekty jak
obszar i teren górniczy.
Więcej informacji na temat nanoszenia elementów stałych mapy oraz procedur kopiowania i digitalizacji
jest zawarta w rozdziale „Szybkie tworzenie map nie wymagających konstruowania modeli parametrów złoża”.
Obiekty, dla których potrzebne jest określenie powierzchni, takich jak skarpy, osadniki, zwałowiska,
granice złoża, granice filarów ochronnych, granice kategorii, granice rodzajów i typów zasobów, granice
własności, granice działek i obrębów oraz wiele innych zdefiniowanych indywidualnie dla danych projektów,
rysuje się wybierając z widocznej po lewej stronie belki narzędzi graficznych odpowiednie przyciski (np.
Wstawianie wieloboku).
Wybrane elementy podkładu obrysowuje się wskaźnikiem myszy, a po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu
należy je edytować (dla poprawienia położenia punktów załamania) i nadać im odpowiednie atrybuty (nazwa
obiektu, grubość i styl linii, rodzaju i koloru wypełnienia oraz zakotwiczenia). Tak utworzone obiekty należy
umieścić na konkretnej wybranej przez nas warstwie (wskazanie lewym i uaktywnienie prawym przyciskiem
myszy oraz wybór Przenieś na warstwę, gdyż program domyślnie umieszcza wszystkie rysowane obiekty na
warstwie pierwszej użytkownika). Po obrysowaniu wszystkich elementów i przeniesieniu ich na określone
warstwy należy przy wykorzystaniu Inspektora warstw (Rozmieszczenie →
Inspektor obiektów na warstwach) sprawdzić, czy obiekty są właściwie nazwane i ulokowane na
właściwych warstwach. Wyłapane błędy można poprawić i nadać obiektom wymagane przez nas właściwości i
atrybuty.
Obszary
Naniesione obiekty mogą funkcjonować jako elementy graficznie liniowe lub jako Obszary (bloki).
Zmian dokonuje się poprzez wybór obiektów i uaktywnienie ich prawym przyciskiem, a następnie wybranie
Zamień na obszar (blok). Pojawi się okno potwierdzenia zamiany, do którego należy wprowadzić nazwę
obszaru (bloku), kolor linii i kolor wypełnienia. Zmiana taka jest konieczna, gdy niezbędne jest określenie ich
powierzchni (pola zasobowe, projektowane zbiorniki), liczenie zasobów lub innych obliczeń i działań
ograniczonych granicami obszarów. Obszary można również wprowadzać graficznie, zaznaczając na mapie
punkty załamania myszką lub wczytując z pliku tekstowego zawierającego współrzędne X; Y
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Rys. I-15 Okno ogólne edycji obiektu Obszar

Utworzone obszary (bloki) są obiektami, które w każdej chwili można edytować poprzez wybór z paska
menu Obszary → Edytuj lub też zamienić znowu na obiekt graficzny poprzez wybór Obszary → Konwersja →
Na obiekt graficzny. Po wyborze obszaru i obiektu docelowego, jaki chcemy osiągnąć należy użyć przycisku
Konwertuj. Dalsza praca na takim obiekcie odbywa się jak na zwykłym wieloboku.
Obszary są pomocne do wielu funkcji jak granice obliczania zasobów lub maskowanie rysunku. W
przypadku maskowania obszary służą jako maski i wszystko, co jest na warstwie maskowanej poza maską nie
jest rysowane.

Rys. I-15b
Wszystkie obszary projektu znajdują się na liście obszarów Obszary → Edytuj. Obszary mogą być
grupowane w grupy (np. Obszary Górnicze)
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Rys. I-16 Okno zaawansowanych właściwości graficznych obiektu Obszar

Rys. I-17 Lista obszarów

7.

WARSTWY RYSUNKU W PROGRAMIE GEOPLAN

Cały rysunek tworzony jest na warstwach, a warstwy rysowane są kolejno. Wybór okienka warstw
odbywa się z menu Rozmieszczenie →warstwy rysunku lub ikonki na pasku zadań.
Po wyborze ikonki pojawi się dialog:
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Rys. I-18 Warstwy rysunku

Warstwy mogą być:
1. Widoczne tzn. znajdujące się na nich obiekty są widoczne na rysunku (wyłączanie widoczności warstw
jest dobrym sposobem na chwilowe ukrycie obiektów, których nie chcemy wykasować, a jedynie
„ukryć” w celu zwiększenia przejrzystości mapy).
2. Aktywne tzn. obiekty na warstwie aktywnej dadzą wybrać się myszką.
3. Bieżąca (tylko jedna warstwa) tzn. każdy obiekt graficzny dostawiany myszką z menu będzie dodany
do warstwy bieżącej.
Warstwy mogą mieć dodatkowo właściwości:

Rys. I-19 Właściwości warstwy

1. Wycinanie rysunku poza osiami (mapy)
2. Maskowane tzn. rysowanie jest ograniczone wielobokiem (obszarem) zdefiniowanym przez
użytkownika
Warstwy rysowane są w kolejności rosnącej. Warstwy występujące w programie GeoPlan5 można
podzielić ze względu na:
I. Nazwy
 Warstwy, które mają stałe nazwy i zawartość i nie może być ona zmieniana przez użytkownika
programu (warstwy te maja wyszarzane nazwy)
 Warstwy, które mogą mieć dowolną zawartość i nazwę. Użytkownik może sam dowolnie
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zmieniać ich nazwę oraz przeznaczenie.
II. Sposób zarządzania
 Warstwy

użytkownika, występujące bez zmian zawsze, chyba że ustawimy by były
niewidoczne. Użytkownik może dowolnie modyfikować ich zawartość poprzez dodawanie, usuwanie
lub modyfikowanie ich treści. Wybór obiektów na warstwie odbywa się myszką. Warstwy te mają
nadane domyślnie nazwy Użytkownika, ale użytkownik może nazwę tę na ogół zmieniać
 Warstwy zarządzane przez komputer. Na tych warstwach rysunek jest tworzony przez komputer
jako wynik obliczeń (np. mapa izoliniowa, lub osie mapy). Użytkownik nie może zmieniać ich nazw, a
zmiana ich zawartości jest praktycznie tymczasowa, po zmianie danych lub parametrów rysunku
warstwa ta i tak zostanie skasowana, a komputer utworzy ją od nowa. Warstwy zarządzane przez
komputer:
 'Tabelka + ramka*',
 'Punkty danych*',
 'Grid*',
 'Punkty gridu*',
 'Mapa kolorów*',
 'Mapa izoliniowa',
 'Obszary*',
 'Podkład rastrowy',
 'Podkład wektorowy',
 'Opis kolorów warstwic*',
 'Osie mapy*',
 'Otwory bazy GeoStar*',
 'Przekroje Geologiczne',
 'Skarpy*',
 'Działki',
III. Przynależność do siatki
 Warstwy przynależne do danej siatki: są to warstwy, w których w wraz ze zmianą siatki
zmieniana jest ich zawartość. Są to warstwy:
 'Mapa kolorów*',
 'Mapa izoliniowa',
 'Użytkownika siatki'.
3. Warstwy stałe nie zmieniające swojej zawartości po zmianie siatki. Należą do nich wszystkie pozostałe
warstwy
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7.1 Panel warstw

Z prawej strony okna programu znajduje się panel warstw umożliwiający zmianę takich atrybutów
warstw jak: widoczność, aktywność oraz warstwa bieżąca. Aby pokazać który obiekt na warstwie został
wybrany należy zaznaczyć opcję Zaznaczaj wskazane obiekty na rys. znajdującą się na dole panelu.

7.2 Funkcja Widoki
Nieraz istnieje potrzeba wyłączania widoczności bądź aktywności wielu warstw. Potem chcielibyśmy je
przywrócić. W tym celu stosuję się tzw. Widoki. Przed wyłączeniem warstw dajemy Widok → Zachowaj. A
gdy zaistnieje potrzeba powrotu do poprzedniej konfiguracji warstw dajemy Widok → Wczytaj.

TWORZENIE
MAP
NIEWYMAGAJĄCYCH
MODELI PARAMETRÓW ZŁOŻA

8.

KONSTRUOWANIA

Mapy, które można utworzyć przy wykorzystaniu programu GeoPlan można podzielić na dwie grupy:


Mapy, które zawierają obszary i obiekty, na których nie ma konieczności przedstawiania zalegania
poszczególnych warstw, zasięgu występowania ani definiowania kubatur określonych poziomów. Są to
mapy, dla których nie ma konieczności tworzenia modeli warstw złoża.
 Mapy, które za względu na swoje przeznaczenie muszą zawierać modele poszczególnych typów warstw
i wydzieleń złożowych.
Tworzenie map bez konieczności konstruowania modelu jest stosunkowo proste, lecz wymaga
zachowania pewnych określonych kolejności i procedur.


Pierwszym krokiem jest określenie formatu mapy. Aby tego dokonać należy z paska menu wybrać
Format → Wymiary rysunku. Otworzy się okno widoczne na rysunku numer I-20.
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Rys. I-20 Okno Wymiary rysunku

W oknie tym określa się rozmiar strony, wielkość marginesów oraz sposób ułożenia strony. Po wyborze i
zaakceptowaniu pokaże się biała powierzchnia podkładu obszaru mapy.


Krok drugi to przygotowanie matrycy mapy, na której będziemy pracować. W tym celu z paska menu
wybiera się Format → Opcje rysowania. Spowoduje to otwarcie okna widocznego na rysunku numer I21. W zakładce Ogólne uzupełnia się skalę mapy, położenie lewego dolnego rogu, sposób wycięcia
treści mapy w odniesieniu do osi mapy i marginesów, zaznacza się tu użycie współrzędnych
geodezyjnych (X czyta jako Y i na odwrót) oraz określa się zakres światła mapy (należy pamiętać, aby
dane dotyczące współrzędnych X, Y maksymalnych i minimalnych były zapisane lub przekopiowane
do notatnika). Zakładka Punkty daje możliwość określenia właściwości (wysokość opisu, rozmiar,
kształt oraz kolor) punktów danych, punktów gridu oraz punktów granicznych obszaru. Zakładka Osie
pozwala zdefiniować poszczególne osie oraz określić, które osie mają być rysowane. Po wyborze i
zaakceptowaniu określonych właściwości i warunków należy zweryfikować położenie układu
współrzędnych na obszarze mapy, ponieważ po pierwszej próbie z reguły nie pasują one do siebie.
Korekcji dokonuje się przez zmianę formatu oraz położenie lewego dolnego narożnika układu
współrzędnych. Po uzyskaniu satysfakcjonującego nas obrazu i dopasowaniu obszaru mapy do układu
współrzędnych należy zapisać w notatniku ustawienia, a samą mapę utworzoną w kilku skalach zapisać
jako matrycę bez danych na ścieżce Projekt → Zapisz jako.

Rys. I-21 Okno Opcje rysowania – Zakładka Ogólne
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Po utworzeniu i zapisaniu matrycy mapy następnym krokiem jest wczytanie lub wprowadzenie punktów
danych. Można tego dokonać na kilka sposobów. Zostały one szczegółowo opisane w rozdziale
„Wprowadzanie i wczytywanie danych”.
Najprostsze i zarazem najbardziej wygodne jest wczytanie danych do programu GeoPlan z siostrzanego
programu GeoStar. W tym celu z paska menu wybieramy Projekt → Powiązanie z bazą programu GeoStar.
Otworzy się okno widoczne na rysunku numer I-22. Zakładka Opcje daje możliwość wyboru wersji GeoStar,
wyboru kierunków układu współrzędnych (preferowany Automatycznie z GeoStar), rodzaju wczytanych i
przedstawionych otworów. Dane wczytywane poprzez GeoStar są zgrupowane w tematach i w zakładce tej jest
możliwy wybór tematu, z którego dane mają być wybrane i wczytane. Umożliwia to przycisk Zmień temat
widoczny na rysunku numer I-22.
Zakładka Wybór programów widoczna na rysunku numer I-23 daje możliwość definiowania ścieżki
dostępu do aplikacji GeoStar. Przed uruchomieniem funkcji związanych z programem GeoStar zaleca się
zaznaczenie, a następnie odznaczenie opcji Znajdź automatycznie program GeoStar.
Po wyborze tematu oraz innych parametrów i zatwierdzeniu, dane z GeoStar zostaną wczytane na
utworzoną matrycę mapy.


Mapy, dla których nie ma potrzeby tworzenia modeli zawierają z reguły tylko obiekty graficzne i
zdefiniowane obszary. Głównym źródłem tego typu informacji są już istniejące mapy obszarów złoża.
Mapy takie mogą być zeskanowane i w formie rastra podłączone do mapy. Wszystkie dane z takich
rastrów mogą być poprzez digitalizację naniesione na „naszą” mapę. Do digitalizacji elementów służy
belka z narzędziami do rysowania obiektów graficznych, widoczna po lewej stronie głównego okna
GeoPlan.

Rys. I-22 Okno Powiązania z programem GeoStar – Zakładka Ogólne
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Rys. I-23 Okno Powiązania z programem GeoStar – Zakładka Wybór programów

Dysponując mapami numerycznymi, które zostały wczytane do programu GeoPlan (patrz rozdział
„Wczytanie i kalibracja podkładu rastrowego oraz mapy wektorowej”), możemy każdy obiekt takiej mapy
edytować i dowolnie przesuwać. Obiekty z podkładu wektorowego takich map mogą być kopiowane na
tworzoną mapę lub digitalizowane, w zależności od tego czy były rysowane odcinkowo, czy też tworzą obiekt
całościowy.
Do elementów stałych mapy zalicza się granice obszaru i terenu górniczego, zasięg filarów ochronnych,
granice złóż, granice zasobów, granice kategorii rozpoznania, granice wyrobisk, skarp, granice zwałowisk,
pochylni oraz obszarów projektowanej eksploatacji. W pierwszej kolejności wprowadza się takie obiekty jak
obszar i teren górniczy.
Belka rysowania obiektów graficznych, zawierająca narzędzia do nanoszenia linii, figur oraz obiektów
znajduje się po lewej stronie okna GeoPlana.
Linie łamane rysuje się wykorzystując przycisk Wstawianie polilinii, za pomocą, którego tworzy się
dowolny wielokąt, który będzie przekształcony w obiekt, dla którego posiadamy wykaz współrzędnych
geodezyjnych punktów załamań granic. Utworzony obiekt zatwierdza się prawym przyciskiem myszy. Po
zatwierdzeniu obiektu i kolejnym użyciu prawego przycisku myszy uaktywni się panel roboczy do edycji. Z
jego listy należy wybrać ikonę Właściwości, gdzie w polach dialogowych nadaje się utworzonemu obiektowi
odpowiednie atrybuty takie jak grubość, kolor, styl zakotwiczenie obiektu.
Następnie przechodzi się do zakładki Punkty i w widocznym na rysunku numer I-24 oknie uzupełnia się
kolejno współrzędne geodezyjne punktów załamania linii obiektu.
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Rys. I-24 Okno Linia łamana danych R – zakładka Punkty

Po zaakceptowaniu obiekt będzie rysowany w kształcie, atrybutach i położeniu zgodnym z nadanymi
mu współrzędnymi geodezyjnymi. W oknie tym można również dodawać, usuwać punkty, zmieniać ich
kolejność oraz określać, czy rysowana linia ma tworzyć obiekt zamknięty.
Po naniesieniu obiektów posiadających współrzędne geodezyjne można przejść do uzupełnienia mapy o
inne obiekty złoża lub jego obszaru. Obiekty takie można nanosić na mapę trzema sposobami:




Kopiowanie obiektów z mapy wektorowej lub numerycznej
Digitalizacja obiektów z map numerycznych lub wektorowych, które wcześniej zostały zeskanowane i
podłączone jako rastry lub wczytane przez program GeoPlan
Samodzielne rysowanie obiektów na mapie przy wykorzystaniu posiadanych materiałów archiwalnych
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Rozdział II
II. TWORZENIE I EDYCJA MODELI PARAMETRÓW ZŁOŻA
ORAZ INNYCH. OBLICZANIE ZASOBÓW
WSTĘP
Aby wykonać model złoża (lub dowolnego parametru geotechnicznego lub fizycznego oraz izolinie, po
przygotowaniu opisanego w poprzednim rozdziale podkładu mapowego należy:
Wczytać dane
Ustawić ogólne parametry siatki obliczeniowej (zakres i gęstość)
Obliczyć parametry siatki dla danego parametru (modelu)
Ustawić kolory wartości i kolory izolinii
Wykonać mapy izoliniowe
Opisać izolinie
W efekcie generowania izolinii mogą powstać izolinie z obszarami wypełnionymi zdefiniowanymi lub
izolinie bez wypełnień. W przypadku modeli o złożonej tektonice można utworzyć tzw. Mapy kolorów. Mapa
kolorów to kwadraty odpowiadające węzłom siatki wypełnione kolorem odpowiadającym jej wartości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aby wykonać mapy zalegania - cięcie na zadanej głębokości lub rzędnej po przygotowaniu opisanego w
poprzednim rozdziale podkładu mapowego należy:
1. Wczytać dane
2. Ustawić kolory wypełnień dla zadanych gruntów w zasięgu ich zalegania
3. Wyznaczyć zasięg zalegania

1.

WPROWADZANIE I WCZYTYWANIE DANYCH

Jako dane należy rozumieć zespół informacji niezbędnych do tworzenia wszelkiego rodzaju map.
Podstawowe dane geologiczne oraz dotyczące złoża kopalin są pozyskiwane z otworów wiertniczych oraz
punktów pomiarowych zlokalizowanych najczęściej w obrębie złoża. Wszystkie te dane są podstawą do
tworzenia określonych typów map.
Informacje które pochodzą z otworów wiertniczych oraz punktów pomiarowych można wprowadzić do
bazy GeoPlan na kilka sposobów:
1. Z bazy danych programu GeoStar, który w pełni współgra z GeoPlanem
2. Z Plików tekstowych tabel arkusza Excela - pliki w formacie *csv, *.txt.
3. Z innych baz danych jako pliki typu *dat. lub *dbf.
4. Bezpośrednie wprowadzenie danych do wewnętrznej bazy danych każdej mapy
5. Kopiowanie całej, już istniejącej mapy lub jedynie wybranych jej fragmentów lub elementów.
Z bazy danych programu GeoStar (skrypty SQL)
Program GeoStar jest narzędziem do tworzenia baz danych dla złóż, który w polach baz danych zawiera
wszelkie informacje o otworach i innych punktach pomiaru.
Program ten posiada wiele funkcji dotyczących wprowadzania danych, aplikacje graficzne do tworzenia
kart otworów, przekrojów, kart sondowań, tabel przeliczeniowych oraz raportów. Procedury programu zapisują
te dane w specjalnych polach, skąd są wczytywane do innych programów. Takim programem jest GeoPlan,
który odczytuje dane zdefiniowane w otworach i punktach danych. Jednoczesne dysponowanie programami
GeoStar i GeoPlan znacznie ułatwia i usprawnia pracę przy tworzeniu map, gdyż wszelkie dane, którymi
dysponuje się na temat złoża są dostępne w bezpośredni i prosty sposób.
Wczytanie danych z programu GeoStar do GeoPlan odbywa się poprzez wybór z paska menu Dane →
Wczytaj → SQL z bazy danych. Otworzy się okno widoczne na rysunku numer II-1.
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Rys. II-1 Okno Wczytaj SQL z bazy danych

Pierwszą czynnością jest wybranie tzw. skryptu SQL. Odbywa się po wybraniu przycisku Otwórz.
Następnie należy wskazać plik ze skryptem SQL, z którym zdefiniowane jest jakie parametry i w jaki sposób
pobierane są z bazy danych (np.: spąg złoża, lub poziom wody). Zapytanie (skrypt) SQL ogranicza zbiór danych
oraz określa ich rodzaj.
W katalogu aplikacji GeoPlan w podkatalogu SQL/GeoStar5/Interbase przygotowane są typowe skrypty
w języku SQL, które odnoszą się do wartości spągu pokładu, stropu, miąższości, grubości nadkładu jak i
parametrów geotechnicznych. Zapytania o inne parametry można w prosty sposób napisać znając tryby zapytań
do bazy w języku SQL, lub też zlecić napisanie całego zbioru zapytań twórcy programu. Skrypty te można,
zależnie od bieżących potrzeb, dowolnie modyfikować.
Na rysunku II-1 pokazano skrypt wczytywania zwierciadła wody z tabeli otworów GS_OTWORY:
SELECT O.X AS XF, O.Y AS YF,
O.WODA AS ZF,
O.NAZW AS PNTNAME
FROM GS_OTWORY O
WHERE O.TEMAT = :TEM
ORDER BY O.NAZW

Sens zapisu
SELECT O.X AS XF, O.Y AS YF jest następujący: Z tabeli Otwory pobierz pole X jako zmienną XF oraz
pole Y jako zmienną YF,
O.WODA AS ZF - oznacza, że pole WODA będzie zmienną ZF.
O.NAZW AS PNTNAME - Jako nazwę punktu PNTNAME przyjmij pole NAZW tabeli otwory
XF i YF to zawsze kierunki na mapie natomiast ZF to wartość parametru.
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Należy przy tym zwrócić uwagę na linie pierwszą, która we współrzędnych geodezyjnych (x w kierunku
północnym) ma kształt:
SELECT O.X AS YF, O.Y AS XF
natomiast we współrzędnych geometrycznych (x w kierunku wschodnim) ma kształt
SELECT O.X AS XF, O.Y AS YF,
Wiążę się to ze zmianą kierunków w układzie geodezyjnym, gdzie X biegnie pionowo w górę w związku
z tym będzie na mapie matematycznym kierunkiem Y. Jeśli poprawnie oznaczymy na mapie kierunki
(współrzędne geodezyjne/geometryczne) to w przypadku błędu oprogramowanie samo będzie domagać się
korekty pierwszej linii SQL.
WHERE O.TEMAT = :TEM – wybranie aktualnie używanego w bazie danych GeoStar tematu jako
aktywnego
Pokazana poniżej drobna modyfikacja skryptu wczytania wody, sprawi, że wczytane zostaną tylko
zwierciadła o głębokości mniejszej niż 3m:
SELECT O.X AS XF, O.Y AS YF,
O.WODA AS ZF,
O.NAZW AS PNTNAME
FROM GS_OTWORY O
WHERE O.TEMAT = :TEM
AND O.WODA < 3
ORDER BY O.NAZW
Po wybraniu skryptu (np. rys. II-1) należy użyć przycisku Testuj. W prawej części okna pokaże się lista
danych, które po zaakceptowaniu należy wczytać używając do tego przycisku Wczytaj dane. Wczytane dane
zapisuje się pod własną nazwą. Wybrane do importu punkty można wskazywać po nazwie, w zależności od
obszaru, w którym występują (poza obszarem/wewnątrz obszaru), lub wskazywać je indywidualnie.
Opcje selekcji danych pokazano na rysunku numer II-2. Po wczytaniu, na mapie pokażą się punkty
danych wraz z zawartością wybranego parametru, przy każdym punkcie.
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Rys. II-2 Import danych z bazy

Z Plików tekstowych i tabel arkusza Excela. Wybierając z paska menu Dane → Wczytaj → Z pliku
tekstowego (z innego projektu) należy wskazać katalog i plik, w którym przechowywane są dane na temat złoża
zawarte w tabelach arkuszy kalkulacyjnych innych baz danych lub danych zapisanych w plikach tekstowych w
notatniku. Podobnie, jak w przypadku powyżej, po wybraniu i zaakceptowaniu należy zapisać je pod własną
nazwą.
Bezpośrednie wprowadzenie danych. Dysponując danymi, dotyczącymi złoża, które nie są zapisane w
żaden sposób w formie elektronicznej, można je wprowadzić ręcznie, wykorzystując tabelę widoczną na
rysunku numer II-3. Okno to otworzy się po wybraniu z paska menu Dane → Edytuj. Rozwijając każdą z opcji
paska menu w tym arkuszu można przyłączać z pliku, zachowywać do pliku, zamieniać współrzędne X na Y,
usuwać punkty o zdublowanych współrzędnych oraz dokonywać szeregu innych operacji, które nie wymagają
szczegółowego omówienia. W przypadku ręcznego wpisywania danych do arkusza, konieczne jest podanie
nazwy punktów danych (numer otworu, pikiety itp.), współrzędnych X i Y oraz wartości parametru w danym
punkcie danych.
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Rys. II-3 Arkusz edycji danych

Po wpisaniu i zaakceptowaniu lokalizacja danych punktów pokaże się na mapie. Kolejny krok to
zapisanie tych danych pod nazwą własną wykorzystując do tego panel Dane → Zachowaj do pliku. Tak
wprowadzone i zapisane dane można wykorzystać do tworzenia nowych map.
Kopiowanie danych z całej, już istniejącej mapy. Gdy tworzy się nowe mapy, często zachodzi
sytuacja, w której należy wykorzystać pewne informacje zawarte w mapach utworzonych wcześniej. W sytuacji,
gdy tworzy się nową wewnętrzną bazę danych do mapy, a część interesujących nas danych istnieje już w innej
bazie, to takie dane można skopiować i zamienić w tabeli tylko wartość parametru w punktach danych np.:
rzędną stropu pokładu zamienić na rzędną spągu. Pozostałe wartości, takie jak nazwa punktu danych, czy też
współrzędne X i Y, pozostają bez zmian. Takiej operacji dokonuje się poprzez wybór z paska menu Dane →
Edytuj. Otworzy się arkusz omówiony w punkcie powyżej. Z paska menu tego arkusza wybiera się Dane →
Import z innej mapy. Tak wybrane dane będą przyłączone do nowego, pustego jeszcze zbioru danych. Po ich
wczytaniu i zaakceptowaniu należy je zapisać pod nazwą własną w panelu Dane → Zachowaj do pliku.
Gdy część danych w bazie uznamy za zbędne (nie dysponujemy danymi na ich temat lub gdy są
zlokalizowane poza obszarem złoża) to w panelu Dane → Edytuj można usunąć zbędne wiersze, które
uznaliśmy za niepotrzebne. Możliwe jest kasowanie wielu wierszy jednocześnie poprzez wybieranie ich i
jednoczesne trzymanie przycisku CTRL, a następnie ich usunięcie. Usuwania wierszy można również dokonać
wybierając z paska menu Bloki → Wskaż początek bloku, a następnie Bloki → Wskaż koniec bloku i usunięcie
wybranego przez nas fragmentu w całości przyciskiem usuń.
Gdy istnieją dane zawierające błędy to, wykorzystując przycisk Edycja w omawianym arkuszu, można
dokonać poprawek. Ważne jest, aby po każdej, z wyżej wymienionych operacji (wykasowanie wierszy lub ich
edycja i zmiana), nie zapominać o zapisywaniu dokonanych zmian.
Gdy zachodzi sytuacja, w której konieczne jest wprowadzenie dodatkowych danych dotyczących
przebiegu granic złoża lub jego części przez tzw.: punkty interpolowane, konieczne jest wprowadzenie
dodatkowych punktów danych, dla których nie zostały wykonane pomiary geodezyjne, a ich lokalizację
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interpretuje się na mapach lub przekrojach geologicznych. Do wprowadzania takich punktów służy panel Dane
→Operacje graficzne →Zdefiniuj graficznie. Przy pomocy wskaźnika myszy należy wskazać położenie
każdego takiego punktu, nadać mu nazwę i wartość parametru w danym miejscu.

1.1 Praca na punktach danych
Punkty danych służą do tworzenia modelu powierzchni lub do tworzenia modeli rozkładu wybranych
parametrów na mapie.
Program GeoPlan daje możliwość pracy na kilku modelach jednocześnie i dlatego każdemu rodzajowi
map (parametrowi) jest przypisany Kod i Grupa. Grupa jako parametr opcjonalny określa symbol graficzny,
jaki będzie przypisany punktowi. Jeżeli nie przypiszemy punktu do Grupy to zostanie on przypisany domyślnie
poprzez dialog zdefiniowany w menu Format →Opcje rysowania w ramce Punkty danych.
Kod określony jest przez całkowitą, nieujemną liczbę, która określa jaki parametr zawiera punkt mu
przypisany, co z kolei wpływa na przypisane do wybranego modelu punkty.

1.2 Wprowadzenia graficzne punktów
Chcąc wprowadzić jakiekolwiek nowe punkty należy z paska menu wybrać Dane→ Operacje
graficzne→ Zdefiniuj graficznie. Otworzy się okno dialogowe widoczne na rys. II-4.

Rys. II-4 Okno Zdefiniuj punkty graficznie
Po wskazaniu myszką wybranego punktu na mapie, jego współrzędne zostaną wczytane i automatycznie
uzupełnią okienka ze współrzędnymi punktu. Następnie można nadać takiemu punktowi odpowiadający nam
numer i kod.

1.3 Wprowadzanie danych z etykiet
W sytuacji, gdy dysponujemy zaimportowaną mapą cyfrową, a na niej są zawarte etykiety z rzędnymi
terenu, to program GeoPlan umożliwia wczytanie takiej mapy w postaci pliku *dxf. i w następnej kolejności
przetworzenie wskazanych etykiet tekstowych na punkty danych. W tym celu z paska menu wybieramy Dane→
Operacje graficzne→ Zdefiniuj z etykiet tekstowych. Spowoduje to otwarcie się okna dialogowego widocznego
na rys. II-5. Przy zaznaczonym W miejscu etykiety i wskazaniu na mapie etykiety zawierającej parametr
liczbowy współrzędne zostaną wczytane, tak jak w przypadku omawianym wcześniej. W przypadku
odznaczenia W miejscu etykiety, po kliknięciu etykiety zawierającej parametr liczbowy, należy precyzyjnie
wskazać miejsce, w którym dane mają być zlokalizowane.
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Rys. II-5 Okno Zdefiniuj z etykiet tekstowych

1.4 Właściwości punktów danych
Zmian właściwości punktów danych można dokonać na dwa sposoby. Pierwszy polega na wyborze
Dane→ Edycja. Otworzy się okno, w którym można ręcznie dokonać poprawek lub zmian właściwości
punktów danych. Druga metoda polega na wskazaniu punktu danych lewym przyciskiem myszy (najlepiej przy
widocznej i aktywnej warstwie Punkty danych), a następnie użyciu prawego przycisku i wyborze Właściwości z
rozwijanej listy. Operacja ta spowoduje otwarcie okna Właściwości punktu widocznego na rys. II-6, w którym
można dokonywać zmian w zależności od potrzeb.

Rys. II-6 Okno Właściwości Punktów danych

1.5 Przypisanie kodu do zbioru punktów danych
Przypisania numeru kodu do punktu danych lub do ich całego zbioru można dokonać w dwojaki sposób.
Pierwszy z nich to wykonanie tej czynność już na etapie wczytywania punktów z bazy danych lub pliku
*dat.
Druga metoda polega na wybraniu obszaru wewnątrz/zewnątrz, którego chcemy przypisać/zmienić kody
punktów danych. Aby tego dokonać z paska menu należy wybrać Dane→ Operacje na obszarach→ Zmień kod.
Otworzy się okno widoczne na rys. II-7.
Po wskazaniu obszaru/obszarów należy wybrać z tabeli opcję czy zmiany mają być wykonane w
granicach obszarów/poza granicami obszarów oraz określić zmiany kodu punktów danych.
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Rys. II-7 Okno zmiany kodu punktów danych

1.6 Kasowanie punktów danych pojedynczo lub grupowo
Metod usuwania punktów danych jest kilka, a ich wybór zależy od indywidualnych upodobań
użytkownika oraz od potrzeb konkretnego projektu.






Wskazanie punktu na mapie (po włączeniu warstwy Punkty danych jako widocznej i aktywnej) i
wybraniu prawym przyciskiem opcji Usuń.
Wybór Dane→ Operacje na obszarach→ Usuń obszarami spowoduje otwarcie okna widocznego na
rys. II-8. Wybieramy obszar, rodzaj operacji w granicach obszarów/poza obszarami oraz jakie rodzaje
punktów mają być usuwane.
Poprzez wybór Dane→ Edytuj. Otworzy się arkusz zawierający punkty dotyczące danej siatki i w tym
miejscu można usuwać całe wiersze wybranych punktów danych.
Szybkie usunięcie wszystkich punktów danych mapy poprzez wybór Projekt→ Nowy.
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Rys. II-8 Okno usuwania punktów danych w obszarach

1.7 Zachowywanie położenia opisu punktów danych
Po wprowadzeniu danych - opisy punktów (wartość i nazwa) tworzone są automatycznie po prawej
stronie punktu. Istnieje możliwość indywidualnego przesunięcia tych opisów i zachowania w nowym miejscu.
Aby włączyć tę opcję należy:
1. Wybrać Menu Dane→ Opcje rysowania
2. Na dialogu na dolnym lewym rogu zaznaczyć "Zachowuj położenie opisów"
3. Zachować mapę
Opcja ta spowalnia niestety nieznacznie działanie programu i zajmuje więcej miejsca na dysku.
Odświeżenie opisów w położeniu default następuje po wybraniu z menu Dane→ Regeneruj rysunek
Podstawowa wiedza o złożu jest zawarta w zespole map obrazujących zaleganie poszczególnych warstw,
ich miąższości, rozmieszczenie typów litologicznych i jakościowych kopalin, rozkładu zawartości użytecznych
składników oraz mapach geologiczno-inżynierskich, geologicznych i hydrogeologicznych.
Program GeoPlan umożliwia wykonanie i edycję kilku dowolnych modeli. Model rozprzestrzenienia
wybranego parametru dokonywany jest w obszarze mapy w oparciu o siatkę równomiernie rozmieszczonych
punktów gridowych. Takie punkty interpolacyjne definiowane są przez osobę wykonującą mapę, a wartości w
tych punktach wylicza program w oparciu o formuły matematyczne funkcji interpolacyjnych. Dane do takich
wyliczeń określonych parametrów pochodzą z otworów wiertniczych lub punktów pomiarowych.
Program GeoPlan do tworzenia modelu wykorzystuje metodę odwrotnych odległości oraz metodę dodaną
w wersji GeoPlan 5 – Metodę Krigingu. Wybór którejś z nich jest uwarunkowany potrzebami danego projektu i
jest sprawą indywidualną każdego użytkownika. Po wyliczeniu wartości program dokonuje interpolacji
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przebiegu izolinii charakteryzujących dany parametr w oparciu o dane w punktach gridu i punktach danych.
Rozmieszczenie przebiegu izolinii obrazuje graficznie model danego parametru w zadanej płaszczyźnie
(poziomie) złoża.
Aby utworzyć model wybranego parametru należy w pierwszej kolejności utworzyć matrycę mapy (patrz
rozdział „Przygotowanie podkładu mapowego”), wczytać dane (patrz rozdział „Wprowadzenie i wczytanie
danych”) oraz wprowadzić wszystkie obiekty stałe mapy w oparciu o podkład rastrowy lub mapę wektorową
(patrz rozdziały „Wczytanie i kalibrowanie podkładu rastrowego oraz mapy wektorowej” i „Elementy stałe
mapy”).
Zanim rozpocznie się tworzenie modelu, trzeba określić jakie są maksymalne odległości pomiędzy
punktami danych, aby prawidłowo określić wielkość promienia interpolowanej wartości. Konieczne jest także
przeanalizowanie gęstości siatki rozpoznawczej, w celu ewentualnego wprowadzenia dodatkowych punktów
danych dla sprecyzowania i uwiarygodnienia przyszłego modelu. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy
określić granice zalegania określonej kopaliny. Z reguły jest tak, że liczba danych w obrębie złoża jest dosyć
duża, a w miarę zbliżania się do jego granic liczba danych gwałtownie spada (80% danych dotyczy badań
wykonanych w obrębie złoża, a jedynie pozostałe 20% dotyczy obszaru okonturowania złoża).
Aby przebieg granic złoża był w miarę możliwości precyzyjnie ujęty w tworzonym modelu, dane takie
należy uzupełnić o dodatkowe punkty danych.
Takie punkty wprowadza się poprzez wybór z paska menu Dane →Operacje graficzne →Zdefiniuj
graficznie. Punkty takie umieszcza się w miejscu określonym wcześniej, w oparciu o przekroje robocze lub
według granic określonych z podczytanego podkładu rastrowego istniejącej mapy.
Tworzone modele, można podzielić na dwie zasadnicze grupy:


Modele tworzone w ściśle określonym obszarze (w granicach złoża, w granicach występowania
określonego typu kopalin), dla których nie powinno się dokonywać ekstrapolowania danych
 Modele, które nie wymagają określenia granic zewnętrznych, dla których dane mogą być
ekstrapolowane (mapy warstwicowe spągu, stropu, mapy wydzieleń litologicznych, wydzieleń
litostratygraficznych, mapy powierzchniowe, mapy ukształtowania pierwszego poziomu zwierciadła
wody).
Przed przystąpieniem do wprowadzania danych dodatkowych należy, więc określić dla jakiego obszaru
będzie przygotowywany model. Jest to istotne, ze względu na konieczność określenia promienia skorelowania
danych do obliczeń interpolacyjnych w zadanym obszarze.
Gdy tworzony model ma dotyczyć wybranego obszaru, należy go w pierwszej kolejności zdefiniować.
Obszar definiuje się poprzez wybór jednej z odpowiadającej nam (wymaganiom projektu) metody.


Zdefiniuj – wybór z paska menu Obszary →Zdefiniuj obszar. Otworzy się okno widoczne na rys. II-9.
Gdy dysponujemy współrzędnymi geodezyjnymi punktów załamania granic, to w oknie tym należy je
uzupełnić, a tak określonemu obszarowi nadać nazwę i odpowiednie atrybuty takie jak wzór linii, kolor
wypełnienia. Tą metodą określa się zwykle granice obszaru obliczenia zasobów, zasięg występowania
typów litologicznych, granice obszarów eksploatacji, granice obszarów wyeksploatowanych.
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Rys. II-9 Okno Zdefiniuj obszar – edycja wybranego obszaru



Zdefiniuj graficznie – poprzez wybór Obszary→ Zdefiniuj graficznie
Na podstawnie podkładu rastrowego bądź mapy numerycznej wybrany obszar obrysowuje się
wskaźnikiem myszy, a następnie nadaje mu się odpowiadające nam atrybuty graficzne. Ta metoda służy
głównie do określania (obrysowywania) granic zasięgu występowania złoża, granic obszarów ograniczonych
uskokami oraz granic eksploatacji.


Izolinia jako obszar – w przypadku, gdy granicę obszaru stanowić ma izolinia o określonej miąższości
lub izolinia będąca wyznacznikiem maksymalnej lub minimalnej zawartości danego składnika
użytecznego, wtedy obszar otoczony izolinią możemy zamienić na blok. Warunkiem jest, aby taka
izolinia była obiektem zamkniętym. Izolinię należy wybrać i uaktywnić a następnie z paska wybrać
Zamień na obszar. Po takiej operacji obszar należy nazwać i nadać mu pożądane atrybuty graficzne.
 Konwersja – poprzez wybranie Obszar→ Konwersja→ Na obiekt graficzny spowodujemy zmianę
obszaru na obiekt graficzny. Zamiany w drugą stronę (obiekt graficzny na obszar) dokonuje się poprzez
wskazanie go lewym przyciskiem myszy a następnie po użyciu prawego przycisku wybór Zamień na
obszar (blok). Warunkiem jest, aby wskazany obiekt był elementem zamkniętym.
Po wyborze i zapisaniu wcześniej określonych obszarów, można je wczytać używając w tym celu opcji
Obszary→ Wczytaj. Otworzy się okno, gdzie należy wskazać ścieżkę dostępu do wybranych obszarów.

2.

OBLICZANIE
SIATEK
MODELOWANIE

WYBRANYCH

PARAMETRÓW

–

Po zdefiniowaniu i wybraniu obszarów, dla których będzie tworzony model można przejść do
modelowania wybranych parametrów. Model wyznaczany jest przez regularną siatkę o zadanej przez
użytkownika gęstości o wyliczonych w węzłach wartościach
Przygotowanie
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Tworzenie siatki rozpoczyna się od wybrania z paska menu Siatka→ Ustawienia ogólne. Otworzy się
okno widoczne na rys. II-10, w którym uzupełnia się ustawienia siatki punktów gridu. Siatka ta może mieć takie
same ustawienia, co siatka geodezyjna. W takiej sytuacji linie obu siatek będą się pokrywać, jednak często
siatka obliczeniowa musi być gęstsza od geodezyjnej. Okno pozwala na wpisanie wartości maksimum i
minimum współrzędnych X i Y, które mogą być zgodne z wartościami siatki geodezyjnej. Odległość pomiędzy
punktami początkowo ustawia się na ogół na 25 - 100 m i wartość ta jest równoznaczna z gęstością punktów
siatki do interpolacji. Zalecane jest pozostawienie skali rzeczywistej, czyli 1:1. W przypadku, gdy obszar
modelowania jest nachylony, a nie chcemy tworzyć modelu na całości mapy, a jedynie na jej wycinku, to
można siatkę obrócić i zadać punkt zaczepienia - wektor transformacji Tx oraz Ty

Rys. II-10 Okno Ustawień siatki modelu

Program GeoPlan umożliwia tworzenie kilku siatek (modeli) na jednej mapie. Kolejne modele tworzy się
po wybraniu Siatka→ Menadżer siatek. Menadżer siatek określa listę siatek używanych na danej mapie. Każda
taka siatka określa model innego parametru, a każdej siatce są przypisane takie atrybuty jak: kody punktów
wyznaczających warunki brzegowe, tablice kolorów izolinii i wypełnień, rysunek izolinii i mapy kolorów.
Menadżer siatek umożliwia tworzenie nowych siatek, wybór bieżącej (aktywnej) siatki oraz związanego z
nią modelu, jak i zmianę nazwy siatki.
Po wyborze Siatka→ Menadżer siatek otworzy się okno widoczne na rys. II-11. W tym oknie można
dodawać, usuwać oraz zmieniać kody punktów siatek już istniejących.
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Rys. II-11 Okno Menadżera siatek

Z poziomu tego okna możliwe jest zadawanie siatkom właściwości. Po wybraniu przycisku Właściwości,
otworzy się okno widoczne na rys. II-12. W oknie tym określa się warunki brzegowe siatki (nadawanie kodów
punktom siatki), kolory izolinii wybranych siatek oraz zabezpieczenie siatki przed zmianami dokonanymi przez
innych użytkowników (zakładka Zabezpieczenia w oknie Właściwości widoczna na rys. II-13).

Rys. II-12 Okno właściwości siatki
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Rys. II-13 Okno Zabezpieczenia siatki

2.1 Obliczanie siatki metodami odwrotnych odległości i interpolacji liniowej
Po ustawieniu siatki, program wykona obliczenia wartości w punktach interpolacyjnych (punktach
przecięcia siatki). W tym celu należy z paska menu wybrać Siatka →Wylicz punkty.
Otworzy się okno widoczne na rys. II-14, w którym na początku należy wybrać metodę interpolacji:
Odwrotnych odległości lub Interpolacji liniowej. Interpolacja liniowa jest dobrą metodą do modelowania
powierzchni o liniowej zmianie wartość (np. sztucznych powierzchni – nasypów lub skarp), natomiast w
przypadku modelowania nieliniowych powierzchni (np. zwierciadła wód podziemnych) lepsze odwzorowanie
uzyskuje się w przypadku wybrania metody odwrotnych odległości.
W przypadku wybrania interpolacji liniowej wystarczy jedynie określić na jakiej warstwie program ma
wygenerować trójkąty triangulacji, natomiast w przypadku wybrania interpolacji metodą odwrotnych odległości
należy określić:


Parametry funkcji w metodzie odwrotnych odległości. Parametrami tej funkcji jest wykładnik funkcji,
gdzie wraz ze wzrostem jego wartości maleje wpływ na wyliczoną punktów odległych, a wpływ na
wyliczoną wartość mają punkty położone bliżej, co może powodować wzrost krzywizny modelowanej
powierzchni. Drugim parametrem, który powinien być określony jest współczynnik wygładzenia. Dla
wartości większej niż 0 powoduje on wygładzenie krzywizny modelowanej powierzchni. Jedynym
minusem współczynnika wygładzenia jest to, że może powodować zmniejszenie dokładności
zróżnicowania względem siatki. Cechą charakterystyczną dla metody odwrotnych odległości jest
generowanie tzw. „rybich oczek” wokół punktów danych. Efekt ich generowania jest tym wyższy, im
wyższa jest wartość wykładnika funkcji. Na początku zalecane jest stosowanie ustawień domyślnych,
czyli wykładnik funkcji 2, a współczynnik wygładzenia 0.00. Gdy wartości te chcemy zmienić, w ramce
Metoda interpolacji (przy wybraniu metody odwrotnych odległości) wybiera się ikonę Ustaw i w
otwartym oknie dialogowym wartości danych zmienia się.
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Rys. II-14 Okno Interpolacja w węzłach siatki



Metodę wyszukiwania. W oknie widocznym na rys. II-14w tabelce Wyszukiwanie należy wybrać
przycisk Ustaw, a następnie w otwartym oknie (patrz rys. II-15) wprowadzić odpowiednie dane.
Stosowane są dwie metody: Wszystkie punkty, gdzie dla każdego punktu siatki interpolacyjnej wybierane
są wszystkie punkty siatki i w oparciu o nie wyliczana jest wartość w punktach. Druga metoda to metoda Prosta.
W tym przypadku, dla każdego punktu siatki wybierane są tylko te punkty, które leżą wewnątrz okręgu, którego
środek stanowi ten punkt, a promień okręgu jest podstawowym definiowanym parametrem metody. Przy dużych
i gęstych siatkach zalecana jest metoda prosta, gdyż ogranicza ilość obliczeń oraz czas ich wykonania.

Rys. II-15 Okno Wyszukiwanie punktów do interpolacji





Warunki wyszukiwania określa się jedynie przy wybraniu metody Prostej. Podanie ilości punktów na
sektor określa, ile punktów danych ma być maksymalnie w sektorze (okręgu o zadanym promieniu).
Wartość domyślna wynosi 24. Minimalna ilość punktów pozwala określić ilość punktów sektora,
poniżej której obliczenia nie będą wykonywane. Zaleca się by minimalna liczba punktów przy malej
ilości punktów wynosiła dwa, a przy dużej ilości i zagęszczeniu punktów wynosiła 3-4. Podaje się
również maksymalną liczbę pustych sektorów.
Promień wyszukiwania – określa, w jakiej odległości będą brane pod uwagę punkty danych do wyliczeń
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wartości interpolowanej w każdym punkcie siatki. Wartość promienia powinna być zależna od średniej
gęstości punktów danych (otworów) w obszarze budowy modelu.
Następną czynnością jest zaznaczenie prefiksem opcji Ignoruj punkty poza obszarem gridu oraz Ignoruj
obszary. Domyślnie wybrana jest opcja ignoruj obszary i liczone są wszystkie węzły siatki. W przypadku nie
wybrania opcji Ignoruj obszary, należy z listy obszarów wybrać obszary, w których chcemy obliczyć węzły
siatki. Wykonując obliczenia dla map o złożonej tektonice wykonywać obliczenia obszarami np. z jednej i
drugiej strony uskoku. Jednocześnie decydujemy czy chcemy brać punkty tylko z zakresu siatki. Opcja ta nie
jest jednak polecana.

Po ustawieniu i zaakceptowaniu wartości, program wylicza wartości w punktach siatki interpolacyjnej. Po
wyliczeniu pojawi się siatka linii z punktami interpolacyjnymi na przecięciach. Po wykonaniu obliczeń siatkę z
wyliczonymi punktami należy zapisać w panelu Projekt →Zapisz. Określenie parametrów metody
wyszukiwania jest dosyć trudne i w dużej mierze zależy od doświadczenia osoby, która wykonuje model.
Dlatego powinno się wykonać kilka modeli przy różnych ustawieniach parametrów funkcji interpolacyjnej, w
celu porównania otrzymanych modeli i wybranie najlepszego wariantu dla danego złoża.
Po wyliczeniu wartości w punktach siatki interpolacyjnej (wersja ostateczna), można dokonać ich
weryfikacji. Zanim się do tego przystąpi należy w panelu Rozmieszczenie→ Warstwy rysunku uaktywnić
warstwy, które maja być widoczne (jako widoczna powinna być warstwa z mapą izoliniową).
Aby weryfikować wartości w punktach siatki interpolacyjnej z paska menu trzeba wybrać Siatka→
Edytuj. Po tej czynności na mapie pokażą się punkty siatki interpolacyjnej, dla których podane są wartości w
tych punktach. Wartości te, w zależności od potrzeb, mogą być modyfikowane. Gdy warstwa z mapą izoliniową
jest zaznaczona jako widoczna, to można obserwować zmiany przebiegu izolinii, w zależności od weryfikacji
wartości punktów danych w punktach siatki. Zmian i poprawek dokonuje się na punktach siatki poprzez
wskazanie ich lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okienko informacyjne widoczne na rys. II-16, a wartość
w danym punkcie siatki jest pokazana w żółtym prostokącie.

Rys. II-16 Okno edycji punktów siatki

W oknie informacyjnym wprowadza się zmienione wartości danych i akceptuje przyciskiem OK. W
przypadku, gdy brak jest danych w określonych punktach to można, poprzez kliknięcie na punkt bez danych i
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jednoczesne zaznaczeniu prefiksem Brak danych, wprowadzić nowe, brakujące wartości do danego punktu i
zaakceptować.
Po tych zabiegach dane zapisuje się pod nazwą własną siatki. Po wyjściu z okna Edycji Siatki pokaże się
mapa Okno Modelowania, w którym należy przeprowadzić generowanie mapy kolorów oraz generowanie
izolinii.

2.2 Obliczanie siatki metodą Krigingu
Inną metodą, służącą do generowania modeli rozkładu określonego parametru w obrębie złoża, jest
metoda Krigingu, obecnie uznana za jedną z najlepszych. Kriging jest grupą metod uwzględniających losowe
cechy przestrzennej zmienności atrybutów. W metodzie tej, zamiast pojedynczej wartości szacunkowej,
obliczany jest rozkład możliwych wartości. Pozwala to na modelowanie poziomu niepewności, wynikającego z
różnic pomiędzy danymi szacunkowymi, a prawdziwymi wartościami występującymi w tych punktach danych.
Metoda Krigingu wykorzystuje funkcję zwaną wariogramem, która obrazuje zmienność przestrzenną pola
bazowego. Wariogram jest wyliczany na podstawie znanych wartości pola i punktów pomiaru.
Aby uruchomić metodę Krigingu z paska menu, należy wybrać Siatka→ Kriging. Otworzy się okno, z
którego powinno się wybrać w pierwszej kolejności Statystyka podstawowa. W oknie tym będzie przedstawiony
rozkład wybranego parametru w X, Y, Z oraz dane typu wartość maksymalna, minimalna, średnia wartość będą
zebrane w postaci tabeli umieszczonej poniżej diagramów. Po powrocie do okno podstawowego Krigingu
należy wybrać przycisk Wariogram. Otworzy się okno widoczne na rys. II-17. W oknie tym wybiera się obszar,
dla którego ma być tworzony model, kody punktów (ustalone na wcześniejszym etapie), maksymalną odległość
separacji oraz ustala się podział kątowy i radialny. Po ustawieniu tych opcji wybór należy zaakceptować.
Spowoduje to przejście do okna zamieszczonego na rys. II-18.

Rys. II-17 Okno ustawień własności Wariogramu

W oknie tym ustala się, w zależności od potrzeb, wartość anizotropii (kąt anizotropii oraz stosunek
długości osi) oraz rodzaj modelu (liniowy, wykładniczy, Gaussa lub pozostałości), gdzie uzupełnia się
odpowiadające nam parametry. W przypadku Pozostałości Co jest przesunięciem wartości na osi Y, w
przypadku modelu liniowego So wyznacza nam nachylenie. W każdym z tych przypadków należy zaznaczyć
prefiksem Aktywny składnik. Poprzez przycisk Regeneruj linie modelu można sprawdzić przebieg i położenie
linii uśredniającej. Utworzony i satysfakcjonujący nas model należy zapisać poprzez panel Plik→ Zapisz model.
Następnie z głównego okna Krigingu wybiera się przycisk Kriging. Otworzy się okno widoczne na rys. II-19, w
którym można wskazać obszar generowania modelu oraz uwzględnić inne treści mam odpowiadające np.:
ignoruj punkty leżące poza obszarem. Zakładka Wyszukiwanie (rys. II-20) daje możliwość określenia sposobu
wyszukiwania punktów do edycji modelu. Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku Edytuj model
(widocznego na rys. II-20). Otworzy się okno, na którym można sprawdzić wartości aktywnych składników
modelu i wczytać model, który został utworzony w opcji Wariogram. Po jego wyborze korzysta się z przycisku
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OK., a następnie Wylicz i Start. Po zakończeniu procesu powinno się wybrać z okna Opcje generowania
izolinii→ Generuj, a uzyskany model zapisać.

Rys. II-18 Okno Wariogramu

Rys. II-19 Okno Krigingu zakładka Punkty
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Rys. II-20 Okno Krigingu zakładka Wyszukiwanie

3.

OPCJE TWORZENIA IZOLINII

Na początku należy zdefiniować wartości kolorów powierzchni poszczególnych oczek siatki
interpolacyjnej, które będą odzwierciedlać rozkład wartości parametru w każdym polu siatki. W tym celu, z
paska menu, wybiera się Izolinie→ Wartości i kolory. W otwartym oknie (patrz rys. II-21) określa się
przedziały wartości dla poszczególnych kolorów. Na początku program dokonuje podziału automatycznie w
dostosowaniu do wartości skrajnych z punktów danych. Nadawanie wartości granicznych jest dowolne, lecz
powinno być dostosowane do wartości wymogów kryteriów bilansowych bądź norm jakościowych, gdyż tak
zdefiniowane wartości graniczne program nadaje również izoliniom.
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Rys. II-21 Okno wartości i kolory mapy

Program GeoPlan ma wbudowaną procedurę, która ułatwia generowanie kolorów. Po wybraniu z paska
menu Izolinie→ Wartości i kolory, w oknie dialogowym należy wybrać Paleta→ Wczytaj (gdy chcemy wybrać
paletę kolorów już istniejącą) /Nowa (gdy paletę kolorów generujemy sami od początku). Pokaże się okno
dialogowe do wybrania koloru początkowego, końcowego oraz środkowego. Po ich wybraniu i określeniu, ile
ma być wydzielonych kolorów powinno się jeszcze wpisać wartość początkową i końcową. Po tych
czynnościach program automatycznie utworzy paletę kolorów pośrednich.
Jeżeli taka paleta spełnia nasze wymagania należy ją zapisać, wybierając przycisk Zapisz paletę.
Korzystając z panelu Izolinie→ Kolory linii należy nadać izoliniom odpowiednie kolory, grubości oraz
czy mają być nadane etykiety i ewentualnie zmienić wartości izolinii, które będą dostosowane do określonych
wcześniej wartości granicznych kolorów mapy. Po wybraniu Izolinie→ Kolory izolinii otworzy się okno
widoczne na rys. II-22, w którym ustawia się kolory konkretnych wartości izolinii. Paletę kolorów izolinii
należy zapisać pod nazwą własną. Wybór z paska menu Izolinie→ Opcje tworzenia etykiet otworzy okno (patrz
rys. II-23), w którym określa się gęstość opisu izolinii, sposób ich opisu i format. Wybór Izolinie→ Opcje
generowania otworzy okno, w którym określa się sposób rysowania izolinii, ich opcje oraz sposób ich
generowania (w całości lub w wybranych obszarach).
Po nadaniu odpowiednich atrybutów kolorom mapy i kolorom izolinii należy wygenerować mapę
kolorów i mapę izolinii.
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Rys. II-22 Okno Właściwości konturów i kolorów izolinii

Rys. II-23 Okno Tworzenia etykiet izolinii

Mapa kolorów to generowanie prostokątów, w miejscach oczek siatki wypełnionych kolorem,
odpowiadającym jej wartości. Taką mapę można utworzyć zaraz po utworzeniu siatki, aby ocenić model. W tym
celu wybiera się Izolinie→ Generuj mapę kolorów. W oknie tym należy sprawdzić czy ustawione są
zdefiniowane kolory mapy (program domyślnie wczytuje ostatnio ustawioną paletę kolorów), a następnie
włączyć przycisk generuj. Przed zachowaniem rysunku mapę kolorów zaleca się wyczyścić ze względu na to ze
składa się ona z ogromnej ilości obiektów, które spowalniają pracę programu. Mapę kolorów zachowujemy
jedynie w przypadku modeli o złożonej tektonice i uskokach.
Mapa izoliniowe odzwierciedlające utworzony model. W tym celu wybiera się z paska menu Izolinie→
Generuj izolinie i ustawia się odpowiednie parametry izolinii oraz sprawdza się czy wczytane kolory izolinii są
tymi, które zostały przez nas zdefiniowane. Kolejnym krokiem jest użycie przycisku Generuj.
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Izolinie mogą być zamykane i nie zamykane. Izolinie nie zamykane nie muszą być ciągłe i dlatego
tworzymy w miejscach o bardzo złożonej tektonice. Dotyczy to miejsc, gdy w przejściu przez uskok trudno jest
wytypować przebieg izolinii.
Izolinie mogą być wypełnieniem kolorowym całego „oczka” izolinii lub nie wypełnione, gdy generowany
jest jedynie kontur izolinii. Izolinie wypełnione mogą być tworzone jedynie jako izolinie zamykane, a więc
metodą drugą.
Utworzona mapa odzwierciedla rozkład wybranego przez nas parametru w modelu, który uwzględnia
wszystkie wykonane przez nas zmiany.
Granice modelu sięgające na zewnątrz od wszystkich punktów danych są wystarczające tylko dla tych
parametrów, które nie są ograniczone granicami zewnętrznymi np.: mapa zalegania zwierciadła wody.
W większości przypadków konieczne jest określenie granic zewnętrznych obszaru modelu, co jest
oczywiste, bo modelowanie parametrów złoża może odbywać się tylko w jego granicach (np.: mapa zawartości
składnika użytecznego może być generowana tylko do granic zasobów).
Chcąc wybrać obszar, w którym będzie wykonywany model należy wybrać z paska menu Obszary→
Edytuj. W oknie widocznym na rys. II-24 należy wybrać z list obszary rysowane. Program wyliczy wartości w
punktach gridowych po uprzednim wybraniu z panelu Siatka→ Operacje→ Interpoluj brakujące pojedyncze
węzły, tylko dla tych punktów, które znajdują się w wybranym obszarze (obszarach), a do interpolacji nie będzie
brał wartości w punktach danych leżących na zewnątrz wybranego obszaru (o ile wcześniej wybraliśmy z
panelu Siatka→ Operacje→ Wytnij na zewnątrz obszaru). Po wyliczeniu wartości interpolowanych w punktach
siatki należy wybrać Izolinie→ Generuj izolinie, w celu wrysowania izolinii przebiegu wartości
wyinterpolowanych w wybranym obszarze złoża.
Po tych zabiegach zostanie utworzony model rozkładu wybranego parametru w wybranym obszarze, a
odzwierciedleniem tego rozkładu w modelu są wrysowane izolinie.
Utworzony model należy zweryfikować poprzez wybranie Siatka→ Edytuj. Zostało to omówione na
początku tego rozdziału.
Po weryfikacji rozkładu parametru w modelu należy go zapisać, a po wyjściu z panelu Przejdź do budowy
modelu czynność tę powtórzyć.

54

Rys. II-24 Okno wyboru rysowanych obszarów

4.

GENEROWANIE MAP IZOLINIOWYCH

Jako mapy izoliniowe rozumie się mapy obrazujące rozkład dowolnie wybranego parametru (składnika)
złoża. Do takich map zaliczają się mapy warstwicowe (spągu i stropu wybranej warstwy), mapy jakościowe
(rozkład zawartości wybranego parametru charakteryzującego jakość kopalin) oraz mapy litostratygraficzne i
geologiczne, obrazujące zasięg występowania określonych warstw i wydzieleń w złożu. Do map izoliniowych
zaliczają się również mapy zawierające elementy łączone z kilku innych typów map.
Pomimo zróżnicowania treści takich map, procedury ich tworzenia są jednakowe bez względu na
przedstawiane treści, a kolejność jest następująca:
4.
5.
6.
7.

Przygotowanie matrycy mapy
Wczytanie danych otworów
Wczytanie dodatkowych punktów danych
Zdigitalizowanie lub skopiowanie wszystkich niezbędnych obiektów z podkładu rastrowego lub mapy
wektorowej
8. Zdefiniowanie graficzne na mapie niezbędnych obiektów i obszarów
9. Określenie obszaru tworzonego modelu dla danych parametrów
10. Ustawienie siatki interpolacyjnej i wyliczenie modelu parametru w węzłach siatki
11. Wygenerowanie mapy izoliniowej odzwierciedlającej utworzony model
Omówione w poprzednim rozdziale tworzenie i edycja modelu parametru złoża i uzyskanie
wygenerowanego modelu obrazowanego rozkładem izolinii stanowi podstawę do tworzonej mapy izoliniowej.
Zanim przystąpi się do jej tworzenia sugerowane jest wykonanie 2-3 modeli przy zmienionych
parametrach funkcji oraz innym promieniu wyszukiwania danych wraz z ilością punktów na sektor. Dokonuje
się tego poprzez wybór Siatka→ Wylicz punkty i wybranie odpowiedniej metody, lub wykorzystując do tego
metody Krigingu. Dla każdego wyliczenia należy wygenerować mapę rozkładu wartości oraz izolinie, które
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obrazują rozkład zadanego parametru. Dysponując modelami w kilku wariantach można przeanalizować ich
poprawność oraz stopień ich zbliżenia do warunków rzeczywistych. Wersja, którą zostanie uznana za
najbardziej poprawną będzie służyć do tworzenia na niej pełnej mapy izoliniowej. Pozostałe, odrzucone modele,
można wykasować. Na wybranym modelu należy przeanalizować zakres wartości parametru dla zdefiniowania
wartości granicznych zgodnych z kryteriami bilansowości, wymogami norm jakościowych lub
technologicznych.
Model wczytuje się poprzez wybranie Projekt→ Wczytaj, a następnie w oknie Przejdź do budowy modelu
otworzyć z paska menu Siatka→ Edytuj.
Na mapie modelu z węzłami siatki interpolacyjnej, w jej węzłach dokonuje się ich weryfikacji. Ingerencja
osoby rysującej mapę pozwala zweryfikować różna zakrzywienia i niepotrzebne loby izolinii oraz uzupełnić
wartości w granicach obszaru modelu, na styku z innymi obszarami poza tworzonym modelem.
Po weryfikacji danych oraz wygładzeniu przebiegu izolinii (przy aktywnej warstwie mapy izoliniowej)
powinno się uzupełnić ewentualne braki danych w węzłach siatki na granicy obszaru modelu, w miejscach,
gdzie program ich nie wyliczył. Wartości wpisuje się poprzez kliknięcie na dany punkt, wyłączenie w oknie
dialogowym opcji Brak danych, wpisanie żądanej wartości oraz zaakceptowanie wyboru.
Należy pamiętać, że program dla obliczenia powierzchni w zadanym obszarze, musi mieć, we wszystkich
węzłach kwadratów siatki interpolacyjnej, określone wartości. Jest to konieczne, aby program wyliczył
powierzchnię oraz kubaturę. Dlatego kwadraty siatki przecięte granicą obszaru powinny mieć uzupełnione
wartości w węzłach położonych już poza granicami obszaru (dotyczy to kwadratów, których przynajmniej część
znajduje się w obrębie obszaru, dla którego ma być tworzony model). Brakujące wartości wprowadza się na
podstawie wartości punktów sąsiednich lub w oparciu o najbliższy punkt danych. Po uzupełnieniu brakujących
danych oraz po zweryfikowaniu wartości w punktach węzłowych siatki należy wprowadzone zmiany zapisać i
przejść do generowania mapy i izolinii (program będzie pamiętał ostatnią wersję mapy sprzed wprowadzenia
zmian). Procedury związane z generowaniem wartości i kolorów izolinii zostały omówione w rozdziale
„Tworzenie i edycja modeli parametrów złoża”. Po wykonaniu czynności omówionych we wspomnianym
rozdziale zostanie utworzona mapa z granicami obszary, w którym dokonano interpolacji danych wraz z
izoliniami. Jest to podstawowa wersja mapy izoliniowej, która zwykle wymaga dodatkowego dopracowania.
Ostatecznych zmian w mapie dokonuje się poprzez edycję wybranych elementów.
Najczęstsze czynności związane z tym zagadnieniem to:
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Prace organizacyjne - Poprzez panel Rozmieszczenie→ Lista obiektów wprowadza się nazwy
własne dla określonych warstw użytkownika, w zależności od treści na nich zawartych. Program
nadaje warstwom dostępnym dla użytkownika jedynie kolejne numery. Określenie każdej warstwy
poprzez nazwę własną usprawnia pracę i znacznie ułatwia poruszanie się pomiędzy nimi.
Teoretycznie wszystkie obiekty mapy można umieścić na jednej warstwie, jednak w przypadku
edycji wybranych elementów, ich kopiowania, zadanie to może być utrudnione ze względu na zbyt
dużą ilość obiektów. Z tego względu zalecane jest grupowanie obiektów różnych kategorii na
poszczególnych warstwach wraz z ich zdefiniowaniem.
Kopiowanie warstwy z izoliniami – Program umieszcza izolinie zawsze na warstwie Mapa
izoliniowa. Poprzez wybranie Edycja→ Kopiuj specjalnie→ Izolinie na inną warstwę, otworzy się
okno, w którym wybiera się warstwę, na którą mają zostać one skopiowane. Szybkie kopiowanie
elementów z jednej warstwy na drugą możliwe jest również przez wybranie Edycja→ Kopiuj
specjalnie→ Warstwy. Otworzy się okno widoczne na rys. II-25, z dwoma polami list warstw
programu. Jedna kolumna to spis warstw źródłowych (z których będziemy kopiować), a druga
kolumna zawiera listę warstw docelowych (na które będą kopiowane informacje). Z tego miejsca
można również warstwę docelową wyczyścić zanim cokolwiek się na nią skopiuje.

Rys. II-25 Okno wyboru kopiowania obiektów z warstwy na warstwę

Skopiowane izolinie zawierają z reguły pewne przewężenia, nieregularne loby lub nie dochodzą do samej
granicy przebiegu obszaru. Takie izolinie można edytować graficznie. Zanim się do tego przystąpi trzeba w
panelu Rozmieszczenia→ Warstwy aktywne, uaktywnić warstwę z izoliniami jako aktywną i edytowalną.
Następnie każdą izolinię, na której chcemy dokonać zmian wybiera się lewym przyciskiem, wokół wybranego
obiektu (izolinii) pokaże się ramka oraz numery punktów zgięć izolinii. Prawym przyciskiem uaktywnia się
panel roboczy do edycji obiektu na ekranie. Po wyborze opcji Edytuj graficznie pokażą się kwadraciki na
zagięciach izolinii, które przechwycone myszką, można przesuwać, powodując wygładzenie lobów lub zagięć.
Izolinie, które nie są docięte do granicy obszaru lub gdy nieco poza nią wychodzą, edytuje się w podobny
sposób, poprzez uaktywnienie i włączenie przyciskiem Edytuj graficznie. Pokażą się kwadraciki na zagięciach
izolinii. W przypadku, gdy punk wychodzi poza granice obszaru, wskazuje się go prawym przyciskiem myszy,
co spowoduje otwarcie panelu roboczego obiektu edytowanego. Z listy należy wybrać opcję Usuń punkt. W
przypadku sytuacji odwrotnej, czyli gdy izolinia nie została docięta do granicy obszaru, z panelu roboczego
obiektu edytowalnego wybiera się opcję Dodaj punkt. Pokaże się wtedy punkt, którego lokalizację można
dowolnie wskazać, a akceptuje się ją wybierając lewy przycisk myszy.
W opisany sposób można przeprowadzać edycję wszystkich izolinii, a po zakończeniu prac mapę zapisać.


Wprowadzanie obiektów stałych mapy – Z zeskanowanego podkładu istniejącej mapy należy
przerysować granice obszaru, terenu górniczego oraz wszelkie inne istotne granice. Każdy taki obiekt
obrysowuje się przy pomocy narzędzi do rysowanie, które są zebrane w belce narzędziowej, znajdującej
się po lewej stronie ekranu. Po narysowaniu należy taki element wskazać lewym przyciskiem, a
następnie przy użyciu prawego przycisku, otworzyć panel roboczy obiektu edytowanego i wybrać opcję
Właściwości. Otworzy się okno, w którym definiuje się atrybuty graficzne takie jak grubość linii, kolor
oraz jej typ. Gdy element jest narysowany, należy włączyć prefiks Zakotwiczony, co uniemożliwi
przypadkowe przesunięcie obiektu. Obiekty stałe mapy można wprowadzać także według
współrzędnych geodezyjnych. Dowolnie narysowany element należy uaktywnić, a następnie z panelu
roboczego wybrać opcję Właściwości, a potem Punkty. Otworzy się okno, gdzie wprowadza się kolejno
współrzędne punktów załamania granic, nadaje nazwę i właściwości graficzne.
Wszystkie obiekty po nadaniu im końcowej wersji graficznej należy uaktywnić i prawym przyciskiem
uruchomić panel roboczy a po wybraniu opcji Przenieś na warstwę, wskazać warstwę, na której dana grupa
elementów ma być docelowo zlokalizowana (program domyślnie rysuje wszystkie nowe elementy na pierwszej
warstwie użytkownika mapy).
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Wprowadzanie zadanych obszarów na mapę – Obszary na mapę izoliniową można wprowadzać na dwa
sposoby. Pierwszy polega na zmianie obiektu graficznego na obszar (np.: granica zasięgu występowania
złoża może być zarówno obiektem liniowym jak i obszarem). Zmiany takiej dokonuje się po wybraniu i
uaktywnieniu narysowanego elementu, a następnie prawym przyciskiem wybranie opcji Zamień na
obszar. Po tej czynności otworzy się okno, w którym nowy obszar należy nazwać i nadać mu
odpowiadające nam atrybuty graficzne. Druga metoda wprowadzania obszarów na mapę polega na
wybraniu z paska menu Obszary→ Zdefiniuj graficznie, gdzie rysuje się obszar na ekranie myszką.
Kolejnym krokiem jest nadanie mu nazwy i atrybutów graficznych. Utworzone obszary również dzielą
się na grupy (obszary obliczeniowe zasobów, obszary typów surowców, obszary filarów) i dlatego
wskazane jest tworzenie każdej grupy obszarów kolejno i zapisywanie ich pod nazwami własnymi w
panelu Obszary→ Edytuj→ Zapisz.
 Przyłączanie sąsiednich obszarów zawierających modele izoliniowe – Często obszar złoża jest
podzielony na dwie lub więcej części. Podział ten wynika z innej dokładności rozpoznania, rozcięcia
złoża uskokiem lub zmianą rodzaju kopaliny. W takiej sytuacji dla każdej z tych części należy utworzyć
osobny model, a następnie połączyć je ze sobą na jednej wspólnej mapie. Do każdego takiego obszaru
wykonuje się model na osobnej mapie, a następnie wybiera się jedną z nich i do niej przyłącza się
pozostałe obszary z modelami innych map. Procedura jest stosunkowo prosta i polega na kopiowaniu
warstwy z izoliniami z jedne mapy do drugiej poprzez wybór z paska menu Edycja→ Kopiuj
specjalnie→ Warstwy. Skopiowane warstwy z izoliniami wklejają się automatycznie we właściwe
miejsca mapy. Oprócz warstwy z izoliniami należy skopiować również obszary, w których tworzone
były modele dla poszczególnych części złoża. Na mapie zbiorczej należy wprowadzić także graficznie
granice między blokami dzielącymi złoże i nadać im atrybuty. Ten sposób pozwala graficznie pokryć
cały obszar złoża izoliniami obrazującymi rozkład parametru w poszczególnych jego częściach.
Wyrysowane izolinie w poszczególnych blokach należy na stykach dopasować. Takie postępowanie
prowadzi do graficznego przedstawienia przebiegu izolinii, ale nie ma na takiej mapie aktywnego
modelu do uaktualnień całego obszaru złoża. Ta metoda graficzna często jest zupełnie wystarczająca.
Natomiast dla tych użytkowników, którzy chcą mieć aktywny model złoża składający się z połączonych
bloków o różnych modelach i gdzie można w każdej chwili aktualizować lub edytować model
całościowo, konieczne jest zastosowanie innej procedury: - dodawanie wartości w punktach siatki
interpolacyjnej modeli. Sposób ten zostanie opisany w punkcie dotyczącym map miąższościowych.
 Wprowadzanie opisów i legend - Dokonuje się tego za pomocą narzędzi edycyjnych zlokalizowanych
po lewej stronie ekranu. Każdy opis i legendę należy po utworzeniu i nadaniu atrybutów graficznych
przenieść na odpowiednią warstwę mapy poprzez uaktywnienie, wybranie prawym przyciskiem panelu
roboczego obiektu i wybranie przycisku Przenieś na warstwę.
Taka kolejność postępowania prowadzi do utworzenia dowolnej mapy izoliniowej.

5.

GENEROWANIE MAP MIĄŻSZOŚCIOWYCH

Mapy miąższościowe stanowią w programie szczególny przypadek map izoliniowych, gdzie oprócz
powierzchni obliczana jest również kubatura wybranej warstwy. Grupa map miąższościowych jest omawiana
oddzielnie ze względu na fakt, że stanowi ważną grupę map, które są wykorzystywane przy tworzeniu map
obliczenia i rozliczenia zasobów.
Mapy miąższościowe oparte są na modelach, gdzie wartości miąższości w punktach siatki są
wyinterpolowane i stanowią wierzchołki kwadratów (bryły odzwierciedlające ukształtowanie stropu warstwy),
gdzie podstawa (spąg) dla każdego punktu siatki jest taka sama. Jest to podstawowe założenie przy tworzeniu
modelu miąższości. Model ten nie odzwierciedla ukształtowania stropu i spągu warstwy. W tym przypadku
spągiem jest wartość zero, a stropem wartość miąższości w każdym punkcie. Jest to pierwszy sposób tworzenia
modelu miąższości w programie.
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Druga metoda polega na operowaniu danymi z innych modeli (modele stropu i spągu warstwy). Poprzez
odjęcie od wartości stropu warstwy wartości spągu w punkcie siatki interpolacyjnej otrzymuje się wartość
miąższości w tych punktach. Tak wyliczone wartości są podstawą do generowania modelu miąższości warstwy.
Pierwszy sposób tworzenia map miąższościowych w zasadzie nie odbiega od procedury tworzenia map
izoliniowych.
Otrzymaną mapę trzeba uzupełnić o wymienione poniżej elementy oraz wykonać podane czynności:
 Wartości

graniczne miąższości złoża (kopaliny). Każdy typ złoża określany jest poprzez
kryteria bilansowości, gdzie zdefiniowane są wartości brzeżne, np. dla węgla brunatnego 1 metr dla
zasobów pozabilansowych i 3 metry dla zasobów bilansowych. Przebieg występowania tych brzeżnych
wartości miąższości naniesiony jest na istniejących mapach złoża i zwykle tworząc model powinno się
go dostosować do wyinterpolowanych i istniejących już granic złoża, o ile nowe dane ich nie zmieniały.
Dla wprowadzenia granic brzeżnych najwygodniej operować zeskanowaną mapą z wrysowanymi
granicami miąższości brzeżnych. Można też narysować te granice w oparciu o współrzędne punktów
leżących na nich lub narysować je na nowo. Granice zasięgu wartości brzeżnych miąższości rysuje się
przed utworzeniem modelu miąższości złoża lub jego części. Po ich narysowaniu przenosi się je na
określoną wcześniej warstwę mapy i zapisuje.
 Dodatkowe punkty danych na granicach zasięgu wartości brzeżnych miąższości. Aby program
mógł prawidłowo i w sposób zbliżony do rzeczywistości przeprowadzić interpolację w granicach złoża
(np.: 0 m miąższości) oraz aby uwzględnił dokładny przebieg istotnych wartości granicznych
miąższości, należy na tych granicach wprowadzić dodatkowe punkty danych. Taką operację
przeprowadza się raz dla danego złoża lub jego części. Dokonuje się to po wczytaniu danych o
miąższości oraz wyrysowaniu granic zasięgu wartości brzeżnych miąższości. Następnie wybieramy
Dane→ Zdefiniuj graficznie, gdzie dokonuje się wprowadzenia dodatkowych punktów danych o
miąższości. Najeżdża się wskaźnikiem myszki na kolejne miejsca wzdłuż przebiegu granicy, nadaje się
im nazwę i wartość miąższości w tych dodatkowych punktach danych. Punkty te wprowadza się w
odstępach dostosowanych do gęstości punktów rozpoznawczych (otworów), ukształtowania granic oraz
zastosowanej gęstości siatki interpolacyjnej. Punkty dodatkowych danych wprowadza się dla
wszystkich granic brzeżnych miąższości. Po ich zapisaniu można je wyedytować w panelu Dane→
Edytuj. Po wprowadzeniu, należy im w tym panelu nadać prefiks wartość brzeżna – spowoduje to, że
będą one uwzględniane w interpolacji, ale nie będą rysowane razem z punktami danych (otworami) na
mapie.
 Generowanie modelu miąższości - Po wprowadzeniu dodatkowych punktów danych należy
uruchomić procedurę generowania modelu. Zwykle dokonuje się tego 2–3-krotnie przy różnych
parametrach tworzenia modelu i w każdym przypadku należy wprowadzać tę opcję w oknie Przejdź do
budowy modelu, a następnie Izolinie→ Wytnij→ Poza obszarem od granicy obszaru złoża, czyli izolinii
miąższości 0 m. Oczywiście wcześniej należy narysowany kontur granicy zewnętrznej miąższości
granicznej (np. 0 m miąższości) zamienić na obszar za pomocą panelu roboczego obiektu
uaktywnianego prawym przyciskiem myszy.
 Edycja izolinii miąższości - Po wygenerowaniu kilku modeli miąższości, wybraniu najlepszego
z nich i zweryfikowaniu wartości w punktach interpolacyjnych na granicy z dodatkowymi punktami
danych, należy wygładzić przebieg izolinii. Przed tym wprowadza się opisy izolinii za pomocą
wskaźnika zlokalizowanego po lewej stronie ekranu. Ma on dwie opcje: Opis na izolinii i obok izolinii.
Wybiera się jedną z nich oraz wielkość opisu. Po ich wprowadzeniu kopiuje się izolinie na wybraną
warstwę i wygładza.
 Elementy stałe mapy –Wprowadza się je lub kopiuje z innych, już zrobionych map dla złoża za
pomocą panelu Edycja→ Kopiuj specjalnie.
Drugi sposób tworzenia map miąższościowych polega na wykorzystaniu siatek interpolacyjnych już
wykonanych modeli. W celu uzyskania mapy miąższości złoża (warstwy) konieczne jest wykonanie wcześniej
modelu ukształtowania stropu tej warstwy oraz jej spągu jaki i miąższości nadkładu.
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Dysponując takimi modelami oraz zapisanymi ich siatkami można przystąpić do tworzenia modelu
miąższości. Jest on oparty o dane powstałe w punktach interpolacyjnych i na operacjach matematycznych
przeprowadzanych na siatkach. Procedura tworzenia map miąższościowych jest przedstawiona poniżej.
 Wykonanie

modelu stropu i spągu, ich weryfikacja oraz zapisanie pod nazwami własnymi.
Modele te wykonuje się przy zachowaniu tych samych parametrów siatki, tej samej skali oraz w tym
samym układzie graficznym mapy
 W przygotowanych i zapisanych modelach powinno się wykasować niepotrzebne treści zawarte
w określonych warstwach.
 W oknie Przejdź do budowy modelu, wybiera się z paska menu Siatka→ Ustawienia ogólne i
sprawdza czy parametry siatki są zgodne z zapisanymi wcześniej.
 Z paska menu należy wybrać Siatka→ Operacje→ Operacje arytmetyczne na siatkach. Otworzy
się okno widoczne na rys. II-26. Należy w nim uzupełnić pola o zadane przez nas parametry, czyli
zdefiniować siatkę A i B oraz określić jakiego rodzaju operacje matematyczne będą na nich
przeprowadzane, a w razie konieczności określić warunki operacji oraz ograniczenia obszarów. Siatki A
i B są siatkami, które będą wykorzystane do operacji matematycznych, natomiast siatka C będzie siatką
wynikową. Operacje na siatkach opisano w rozdziale 10.
W przypadku obliczania miąższości należy od wartości stropu warstwy w punktach gridu odjąć wartość
spągu w tych punktach. W tym celu w pole A wybiera się siatkę stropu, a w pole siatki B wybiera się wartość
siatki modelu spągu. W polu siatki C należy wpisać nazwę pliku, gdzie będzie zapisana siatka dla miąższości,
powstała po wykonaniu obliczeń.
Po ustaleniu siatek branych do obliczeń oraz wybraniu operacji wyliczeń program policzy dane w
węzłach siatki interpolacyjnej, a uzyskane informacje i wartości będą stanowić miąższość warstwy obliczoną do
węzłów siatki pomiędzy wybranym stropem i spągiem.




Po przygotowaniu parametrów modelu dla węzłów siatki należy wczytać wartości w punktach danych,
które będą stanowić informację na mapie oraz będą wykorzystane przy weryfikacji przebiegu izolinii
modelu.
Kolejnym krokiem jest generowanie mapy miąższości. Po wczytaniu danych, z paska menu wybiera się
Izolinie→ Wartości i kolory, gdzie ustala się wartości brzeżne dla miąższości oraz nadaje kolory mapie.
Po tej operacji wybiera się Izolinie→ Kolory linii, gdzie nadaje się izoliniom miąższości grubość i
kolory, a wybrane parametry zapisuje. Po tych czynnościach należy wygenerować mapę (Generuj
mapę) oraz izolinie (Generuj izolinie).
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Rys. II-26 Okno Operacji na siatkach



Podobnie jak w przypadku zwykłych map izoliniowych, izolinie miąższości również można edytować
w celu ich wygładzenia, weryfikacji oraz uzupełnienia danych. Istotne jest, aby żaden z wierzchołków
kwadratu siatki interpolacyjnej, który znajduje się w obrębie obszaru złoża, lub który nawet częściowo
jest w nim zlokalizowany, nie posiadał naroży bez przypisanych mu danych. Brak zdefiniowanych
oczek siatki uniemożliwia dokonanie obliczeń dla tych punktów. Po uzyskaniu satysfakcjonującego nas
obrazu przebiegu izolinii (wygładzenie, dociągnięcie ich do granic obszaru) należy opisać ich wartości.
Służy do tego ikona Wstawiaj opisy izolinii, po użyciu, której powinno się zaznaczyć linią izolinie,
które mają być opisane. Opisy mogą być umieszczane na izolinii (opcja zalecana) lub znajdować się
obok nich. Wyboru położenia opisu dokonuje się poprzez wybór Izolinie→ Opcje tworzenia etykiet. W
oknie widocznym na rys. II-27 ustala się gęstość opisu, miejsce jego lokalizacji oraz format.
Po zapisaniu modelu i przejściu do okna edytora mapy izolinie należy skopiować na wybraną przez nas
warstwę i w razie potrzeby jeszcze raz wygładzić poprzez użycie panelu roboczego edycji graficznej.


Ostatnim etapem tworzenia map miąższościowych jest wprowadzenie elementów stałych mapy (przez
ręczne ich naniesienie lub skopiowanie).
Tak utworzone mapy miąższości warstwy (złoża) stanowią podstawę mapy obliczenia i rozliczenia
zasobów.

Rys. II-27 Okno Tworzenia etykiet izolinii
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GENEROWANIE MAP ZASOBOWYCH I LICZENIE ZASOBÓW

6.

W obrębie grupy map zasobowych wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje map: mapy obliczenia i mapy
rozliczenia zasobów. Mapy te mogą zawierać treści związane z typem kopaliny i sposobem eksploatacji.
Program GeoPlan umożliwia wykonanie takich map pod warunkiem wcześniejszego utworzenia modelu
miąższości.
Procedura związana z tworzeniem map obliczenia zasobów jest przedstawiona poniżej;


Należy dysponować mapą z przygotowanym i zweryfikowanym modelem miąższości wybranej
warstwy (pokładu, nadkładu)
 Na mapie miąższości powinno się utworzyć obszary, dla których będą liczone zasoby.
 Konieczne jest sprawdzenie, czy wszystkie obszary są położone w obrębie modelu. Aby tego dokonać,
w oknie budowy modelu należy wybrać Rozmieszczenie→ Warstwy rysunku i włączyć warstwę
Obszary jako widoczną. W obrębie mapy widać kwadraty siatki interpolacyjnej. W sytuacji, gdy
kwadrat choć jednym swoim narożem (węzłem) znajduje się wewnątrz obszaru złoża i generowania
modelu, to naroża leżące poza granicą modelu muszą posiadać określone wartości. Naroża kwadratu
leżące poza obszarem mogą mieć przypisaną wartość 0 miąższości. Dane węzłów siatki interpolacyjnej
uzupełnia się poprzez wybór Siatka→ Edycja (pracujemy w oknie budowy modelu). W przypadku, gdy
wprowadzone zostały nowe punkty danych należy ponownie wygenerować mapę kolorów i izolinie.
 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie elementów stałych mapy, o ile nie zostały one naniesione
wcześniej przy tworzeniu mapy miąższości.
 Weryfikacja danych polega na sprawdzeniu, czy wszystkie obiekty mapy zostały wprowadzone i
opisane oraz czy granice obszarów zostały naniesione w sposób prawidłowy.
 Po tych czynnościach można przejść do obliczenia powierzchni, kubatury i zasobów. Z paska menu
wybiera się Narzędzia→ Oblicz objętość. Otworzy się okno widoczne na rys. II-28. W jego prawej
części widoczna jest list wszystkich zdefiniowanych obszarów, a poniżej pole do wpisania ciężaru
objętościowego kopaliny. Po uzupełnieniu tej wartości, wybrane do obliczeń obszary przeciąga się
myszką do tabeli po lewej stronie okna, w pola Nazwa obszaru. Po uruchomieniu obliczenia
przyciskiem Oblicz program wyliczy powierzchnię, średnią miąższość w bloku, objętość, zasoby oraz
błąd względny.
Po obliczeniu zasobów powinno się przejść do stworzenia raportu (przycisk Raport zlokalizowany
poniżej listy zdefiniowanych obszarów). Więcej informacji na temat tworzenia raportów jest zawartych w
rozdziale „Drukowanie map i tabel raportów”.
W procedurze obliczania zasobów jednym z ważnych parametrów jest tzw. Błąd względny, dzięki
któremu możliwa jest ocena, w każdym z obliczanych obszarów, jaka jest dokładność oszacowania zasobów. W
zależności od wartości błędu dla każdej kategorii zasobów (np.: 30% dla C1) i jej przekroczeniu konieczna jest
zmiana wielkości pola obliczeniowego, a w skrajnych przypadkach zmiana zaklasyfikowania części obszaru do
innej kategorii.
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Rys. II-28 Okno Obliczania objętości

W sytuacji, gdy program pokazuje komunikat o niemożliwości obliczenia błędu względnego należy
sprawdzić, ile punktów danych znajduje się obszarze obliczenia zasobów. Aby program obliczył wartość błędu
względnego konieczne jest, aby w obszarze nie było mniej niż 10 punktów danych, które są niezbędne dla
procedury wyliczenia błędu.
Obliczanie zasobów jest dokonywane stosunkowo szybko i stanowi niewielką część prac związanych z
przygotowaniem danych i tworzeniem mapy. W przypadku mapy rozliczenia zasobów bierze się pod uwagę
przedstawione poniżej elementy.
Mapa rozliczenia zasobów bazuje na utworzonej mapie obliczenia zasobów. Mapa taka jest zapisywana
pod nazwą własną i jest podstawą do dalszych działań. Po wyznaczonym okresie eksploatacji (kwartał,
półrocze, rok) nowe położenie ścian frontów eksploatacyjnych powoduje zmniejszenie obszaru bloków a nowy
kształt bloków uzyskuje się z pomiarów geodezyjnych lub poprzez odczytanie współrzędnych z map robót
górniczych. Nowe dane, dotyczące bloków, których granice uległy zmianie wprowadza się przy wykorzystaniu
Obszary→ Zdefiniuj, gdzie wprowadza się nowe współrzędne punktów załamania granic, nadaje nową nazwę i
nowe atrybuty graficzne dla granic obszaru.
Na mapie obejmującej strefę prowadzenia eksploatacji powinny być widoczne dwa typy obszarów
obliczeniowych:
 Obszary z widocznymi starymi granicami eksploatacji
 Obszary uaktualnione
Gdy chcemy przeprowadzić rozliczenia zasobów (rozliczenia wydobycia, rozliczenia strat
eksploatacyjnych) z paska menu wybiera się Narzędzia→ Oblicz objętość, a do obliczeń wybiera się kolejno
pary obszarów (bloków) starych i nowych. Do listy po lewej stronie przenosi się odpowiednio blok (obszar)
stary – większy oraz nowy – mniejszy. W kolumnie pierwszej tabeli obliczeniowej wprowadza się znak „-„ przy
bloku odejmowanym.
Po wyliczeniu pokaże się ilość zasobów wydobytych oraz pozostałych w bloku nowym, o zmniejszonym
obszarze. Taki cykl obliczenia powtarza się dla wszystkich par bloków. Wyniki obliczeń mogą być zapisane w
tabelach i wydrukowane. Łączne wyniki uzyskuje się poprzez zsumowanie obliczeń dla każdego bloku. Mapy
rozliczenia zasobów posiadają poprzednie i uaktualnione granice obliczenia zasobów, dlatego sugerowane jest
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zróżnicowanie szrafur poszczególnych części bloku przy pomocy narzędzi graficznych zlokalizowanych w
Obszary→ Edytuj.
Mapy obliczenia, jak i rozliczenia zasobów są jednymi z podstawowych dokumentów dla złoża i ich
częsta aktualizacja znacznie ułatwia i usprawnia pracę obsłudze geologicznej eksploatacji.

GENEROWANIE MAP ZALEGANIA (CIĘCIA)

7.

Mapy zasięgu zalegania tworzone są na podstawie danych, których wartość nie określa parametr
ilościowy (miąższość, strop itp.), lecz parametr jakościowy – kod rodzaju gruntu. Mapa zasięgu zalegania łączy
obszary o tych samych kodach, prowadząc granice zawsze w połowie pomiędzy punktami o różnych kodach.
Wykorzystywane są w tym celu tzw. Diagramy Voronoi.
Punkty wraz z odpowiednimi kodami mogą być wprowadzane ręcznie lub wczytywane programem SQL
z bazy danych. Wszystkim punktom należy przyporządkować jeden kod np. 101 a ich wartość wyznacza rodzaj
gruntu. Punkty nie mogą być zdublowane! Następnie, aby wygenerować mapę zasięgu zalegania należy
wykonać poniższe polecenia:



Wybieramy menu Narzędzia → Wyznacz zasięg zalegania
Na panelu (rys II-29), który się pojawi wprowadzamy warstwę, na której zasięgi mają być
wygenerowane oraz kod punktów, które będą analizowane (w naszym przypadku 101)

Rys. II-29 Panel zasięgu zalegania

8.

OZNACZANIE RÓŻNYMI SYMBOLAMI OTWORÓW BAZY DANYCH
GEOSTAR
W tym celu należy:
64

1. Utworzyć grupy punktów zadając im wymagane cechy poprzez menu Format→ Grupy→ Manager
Grup
2. Wybrać menu Projekt→ Powiązania z GeoStar zaznaczyć opcję "Używaj Grup" i nacisnąć przycisk
Ustaw.
3. Pojawi się okno dialogowe Grupy otworów - wypełniamy go następująco:
- Nazwa Pola wprowadzamy (z listy rozwijanej) "KLAKOD" (geologia inżynierska) lub „RDZO”
(geologia złożowa) oczywiście bez cudzysłowu.
- Warunek - tutaj wprowadzamy rodzaj otworu zdefiniowany jako rodzaj otworu w GeoStar np.: jako
pikieta "*" lub otwór typu Hydro "H"
- Zalicz do grupy otworów - wybieramy z listy rozwijanej odpowiednią grupę. Nadamy wtedy temu
otworowi symbol graficzny zdefiniowany w grupach punktów.

9.

ZACHOWYWANIE POŁOŻENIA OPISU PUNKTÓW DANYCH

Po wprowadzeniu danych opisy punktów (wartość i nazwa) tworzone są automatycznie po prawej stronie
punktu. Istnieje możliwość przesunięcia tych opisów i zachowania w nowym miejscu.
Aby włączyć tę opcję należy:
1. Wybrać Menu Dane→ Opcje rysowania
2. Na dialogu na dolnym lewym rogu zaznaczyć
"Zachowuj położenie opisów"
3. Zachować mapę
Opcja ta spowalnia niestety nieznacznie działanie programu i zajmuje więcej miejsca na dysku
Odświeżenie opisów w położeniu default następuje po wybraniu z menu Dane→ Regeneruj rysunek

10. PRZENOSZENIE CAŁYCH SIATEK POMIĘDZY MAPAMI
W przypadku, gdy każda siatka i opowiadający jej model robiona jest na oddzielnej mapie, a pragniemy
utworzyć mapę, na której zawartych będzie kilka siatek należy:
1. Utworzyć mapę, na której znajdą się konieczne modele. Załóżmy, że posiadamy mapy;
 mapę

stropu Strop złoża A2. map3
miąższości Miąższość A2.MAP3
Chcemy utworzyć mapę zawierającą dwa powyższe modele oraz model spągu A2.
 mapę

W tym celu wczytujemy dowolną mapę zwierającą potrzebny nam model i zapisujemy z nową nazwą.
Np. Wczytujemy mapę z nazwą „Strop złoża A2. map3” i zachowujemy z nazwą „Złoże A2.map3”. Następnie z
menu Siatka→ Menadżer siatek wybieramy panel Siatki modelu
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Tworzymy kolejno nowe siatki np. „Miąższość A2” oraz „Spąg A2” naciskając przycisk Nowa siatka.
Jeśli będziemy tworzyć nowe modele korzystając z punktów danych należy siatkom przypisać kody punktów.
Jeśli nie i będziemy korzystać z gotowych siatek można kody pominąć.

2. Utworzony na wcześniejszej mapie model miąższości należy zapisać jako siatka w pliku siatki GRD2.
W tym celu wczytujemy wcześniejszą mapę „Miąższość A2.MAP3” i wybieramy opcje Siatka → Zachowaj →
Cała mapa i zachowujemy do osobnego pliku „Miąższość A2 – Siatka.GRD2”
3. Następnie należy wczytać zachowaną w pkt. 2 siatkę miąższości na mapę wszystkich parametrów złoża
„Złoże A2.MAP”. W tym celu z powrotem wczytujemy „Złoże A2.MAP3” i wybieramy siatkę Miąższość A2.
Kolejnym krokiem jest wybranie Siatka→ Wczytaj i wczytujemy utworzony w pkt2 plik „Miąższość A2 –
Siatka.GRD2”.
Teraz mapa „Złoże A2.MAP3” zawiera dwie siatki wraz z modelami stropu i miąższości oraz pustą siatkę
z modelem spągu.
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11. OPERACJE NA SIATKACH
W przypadku, gdy wartości węzłów jednej siatki są wynikiem jakiejś operacji na węzłach innej siatki
mamy do czynienia z operacją na siatkach. Przekładem może tu być np. siatka spągu warstwy geologicznej,
gdzie spąg może być odjęciem:
siatka spągu = siatka stropu – siatka miąższości
lub wzór na siatkę ilości wody znajdującej się w warstwie;
siatka ilość wody = siatka porowatości x siatka miąższości
Dialog operacji na siatkach pokazano na poniższym rysunku.

Rys. II-30 Dialog operacji na siatkach

Wynik obliczeń jest wpowadzany do węzłow siatki C, a siatki A i B to siatki których wartości węzłow
wstawiane są do wzoru na operację. Rodzaj operacji wybierany jest w ramce Operacje podstawowe. Wyniki
obliczeń mogą być ograniczone warunkami. Warunki mogą dotczyć:
1. Tej samej siatki (np. miąższość warstwy nie może wyjść ujemna). Warunek sprawdza wartości węzłów
siatki i w przypadku wystąpienia ograniczeń koryguje ich wartość
2. Innej wskazanej siatki (np. nie ma sensu pokazywać parametrów złoża w przypadku, gdy go tam nie ma).
Taki warunek na innej siatce pokazano na poniższym rysunku.
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Rys. II-31 Operacje warunku na innej siatce

W przypadku tym siatki A, B oraz C są siatkami na których wykonywane są operacje, natomiast siatka W
jest siatką, która ogranicza wartości siatki C.
Oznaczanie otworów na warstwie zależnie od parametru warstwy
Istnieje możliwość oznaczania różnymi symbolami i różną wielkością otworów na warstwie zależnie od
zadanego parametru warstwy. W tym celu należy:
1. Zdefiniować grupy punktów, którymi będą oznaczane otwory (menu Format→ Grupy→ Menadżer
grup). Definiujemy tu tylko kształt i kolor punktu (symbolu) a nie jego wielkość.
2. Dla wybranej siatki zdefiniować parametry, które maja być narysowane na warstwie i który mają
wyznaczać kryterium wielkości lub symbolu punktu. W tym celu należy wybrać Menu Siatka→ Właściwości
bieżącej siatki.

Pole warunku określa warstwę stratygraficzną lub litologiczną, która ma być wybrana. Pole wyniku
określa jaki parametr tej warstwy ma być naniesiony na mapę. Domyślnie lokalizacja otworów na powierzchni
warstwy będzie oznaczona krzyżykiem ukośnym. Aby zależnie od parametru warstwy nadać jej odpowiedni
symbol i wielkość należy nacisnąć przycisk Symbol punktów. Pojawi się okienko dialogowe, do którego
wpisujemy zakresy parametru (w tym przypadku CHL) odpowiadający im symbol poprzez wybór grupy i
wielkość.
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Następnie podłączamy bazę danych GeoStar przyciskiem pokazanym na poniższym rysunku. W miejscu
przecięcia otworu z powierzchnią warstwy pojawią się zdefiniowane symbole o zdanej wielkości zależnie od
wielkości parametru.
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Rozdział III
III. WYBRANE ZAGADNIENIA
EDYCJA UTWORZONYCH ELEMENTÓW MAP

1.

Wszystkie utworzone w programie GeoPlan mapy i ich elementy można w dowolny sposób edytować,
czyli zmieniać ich format, wielkość, nadane atrybuty graficzne obiektów mapy, dodawać nowe obiekty,
kopiować, usuwać oraz zmieniać kształt, nazwy lub też kolor obiektów już istniejących. Zmianom mogą
podlegać:
1. Format mapy – zmiany formatu dokonuje się poprzez wybór z paska menu Format→ Wymiary
rysunku. Otworzy się okno, w którym zmienia się szerokość marginesów, rozmiar oraz sposób ułożenia
strony (pionowy, poziomy). Zmianę parametrów mapy takich jak położenie na płaszczyźnie oraz zasięg
jej obszaru można dokonać wybierając z paska menu Format→ Opcje rysowania. W oknie tym można
zmienić skalę mapy, położenie lewego dolnego naroża mapy oraz zmienić zakres obszaru mapy poprzez
zmianę zasięgu osi współrzędnych X i Y.
Możliwości te wykorzystuje się w przypadku, gdy już istniejące mapy trzeba wykorzystać do tworzenia
nowej, która dotyczy kolejnej części złoża lub nowego obszaru.
2. Obiekty graficzne mapy – Stałe obiekty mapy, których atrybuty graficzne można zmieniać to między
innymi Punkty danych. Po wyborze z paska menu Format→ Opcje rysowania i wybraniu zakładki
Punkty można zmienić takie atrybuty jak kolor, opisy, wielkość i kształt. Poza punktami danych, w
zakładce tej można też zmienić parametry dodatkowych punktów danych. Kolejną grupą, dla której
można wprowadzać zmiany to Osie mapy, czyli linie układu współrzędnych geodezyjnych lub
geograficznych. Zakładka Osie daje możliwość zmiany styli linii, grubości, odległości pomiędzy nimi,
wielkości oraz określenie, które z osi mają być rysowane. Podobnym zmianom podlegają punkty
danych wczytane z zewnętrznej bazy danych (np. GeoStar). Można im nadać nowy kształt, wielkość,
kolor oraz typ. Zmian tych dokonuje się po wybraniu Format→ Opcje rysowania→ GeoStar. W tym
miejscu ustawia się satysfakcjonujące nas parametry.

OBIEKTY RYSOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA MAPIE

2.


Zmiany elementów graficznych poprzez ich wybór z listy
Wybierając z paska menu Rozmieszczenie→ Lista obiektów otworzy się lista warstw użytkownika. Po
wybraniu odpowiedniej warstwy pojawi się okno z listą obiektów zamieszczonych na niej (patrz rys. III-2). Po
wskazaniu któregoś z nich i użyciu przycisku Edytuj można dokonać zmian właściwości graficznych oraz
zmienić nazwy obiektów.

Rys. III-1 Okno wyboru warstwy
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Rys. III-2 Okno Edycji obiektów warstwy

Na tym poziomie jest możliwe dokonywanie zmian dla wszystkich obiektów (elementów) graficznych
rysowanych na mapie poza obszarami. Gdy chcemy dokonać modyfikacji obiektów lub obszarów to z paska
menu wybieramy Rozmieszczenie→ Inspektor obiektów na warstwach. Pojawi się okno z listą wszystkich
warstw mapy i z niej wybiera się warstwę z obiektami (obszarami), które chcemy zmienić. Wybór jednej z nich
(podwójnie szybkie kliknięcie lewym przyciskiem) rozwinie listę obiektów na wybranej warstwie. Użycie
prawego przycisku na określonym obiekcie i wybór Właściwości spowoduje otwarcie okna dialogowego, w
którym można zmieniać atrybuty graficzne obiektów, a dla obszarów również listę współrzędnych punktów
załamania, w której można przeprowadzać korekty. Gdy chcemy zmienić jedynie atrybuty obszarów to poprzez
wybór z paska menu Obszary→ Menadżer obszarów otworzy się okno widoczne na rys. III-3. Po wskazaniu
wybranego obszaru i użyciu przycisku Edytuj można dokonywać koniecznych zmian.

Rys. III-3 Okno wyboru obszaru do edycji
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Zmiany atrybutów graficznych obiektów przez ich wybór bezpośrednio na mapie
Każdy z obiektów można wybrać poprzez wskazanie go myszką na mapie. Aby tego dokonać należy
wcześniej w panelu Rozmieszczenie→ Warstwy rysunku sprawdzić czy dana warstwa z obiektami jest aktywna.
Jeżeli nie to należy je uaktywnić poprzez zaznaczenie określonej warstwy jako aktywnej. Po uaktywnieniu
warstwy wraz z interesującymi nas obiektami wybiera się dany obiekt, a informacje o nim (współrzędne, nazwa
warstwy, numer) pojawią się na pasku poniżej mapy. Po wybraniu i użyciu prawego przycisku uruchomi się
menu, z którego trzeba wybrać Właściwości. Czynność ta umożliwi nam wprowadzenie korekt współrzędnych
punktów załamań dla obszarów. Po wybraniu Edytuj graficznie, na punktach załamań pojawią się małe
kwadraciki, które „złapane” myszką umożliwiają zmianę granic a co za tym idzie współrzędnych obiektów lub
obszarów.
W celu ułatwienia sobie pracy z tym trybem wyboru obiektów, zalecane jest wyłączenie pozostałych
warstw jako widocznych i aktywnych. W przypadku, gdy liczba obiektów i tak pozostaje duża lub gdy zachodzą
one na siebie sugeruje się wybieranie obiektów do edycji poprzez ich wybór „z listy”.


Zmiana atrybutów obiektów tekstowych
Wybór obiektu tekstowego do zmiany może odbywać się za pomocą listy wyboru, lub też poprzez
bezpośrednie wskazanie go na ekranie (patrz punkty omawiane powyżej). Gdy na mapie występuje dużo takich
samych obiektów tekstowych do zmiany np.: ”Kat. B” i chcemy je wszystkie zamienić to po wybraniu z paska
menu Edycja→ Znajdź i zamień tekst należy wskazać warstwę, na której on się znajduje (po uprzednim jej
uaktywnieniu). Otworzy się wtedy okno dialogowe, gdzie wpisuje się tekst przeznaczony do zmiany np.:
„Kat.B” oraz nowy np.: „Kat.A”. Po zaakceptowaniu wszystkie opisy „stare” zostaną automatycznie zamienione
na „nowe”.

3.

UAKTUALNIANIE DANYCH NA MAPIE

Uaktualnienia danych na mapie można dokonać na dwa sposoby, w zależności od tego, jakiego rodzaju
modyfikacje i uaktualnia chcemy nanieść.
Wprowadzenie dodatkowych elementów graficznych na mapę
Gdy zmianom ulegają granice złoża, jego części, typy kopalin lub fronty eksploatacji, to takie zmiany
wprowadza się według współrzędnych geodezyjnych. Służą do tego narzędzia zebrane w pasku po lewej stronie
mapy (rysowanie polilinii, rysowanie obiektów zamkniętych). Po narysowaniu dowolnego elementu i
uruchomieniu opcji jego edycji wprowadza się nowe współrzędne geodezyjne obiektu.
Poza tym istnieje możliwość graficznego wprowadzenia nowych granic, poprzez ich digitalizację z
podczytanego podkładu rastrowego lub wczytanej mapy numerycznej.
Nowe obszary nanosi się po wybraniu z paska menu Obszar→ Zdefiniuj graficznie i obrysowaniu
nowego obszaru z podczytanej mapy lub poprzez wprowadzenie współrzędnych geodezyjnych.
Wszelkiego rodzaju napisy wprowadza się po wybraniu z paska narzędzi widocznego po lewej stronie
ekranu Wstawianie tekstu, a następnie jego edycji celem uzyskania wymaganych atrybutów.
Wprowadzanie dodatkowych punktów danych
W przypadku, gdy w obszarze złoża wykonane zostały dodatkowe nowe wiercenia, pomiary lub też nowe
profile ścian, to takie wyniki często stanowią podstawę do aktualizacji modelu mapy.
1. Wprowadzenie danych – Po wybraniu z paska menu Dane→ Edytuj, należ wprowadzić dane dotyczące
otworu takie jak współrzędne, nazwę otworu profilu, ściany, pikiety oraz wartość parametru.
2. Po wprowadzeniu nowego punktu danych należy sprawdzić jak jego wartość przedstawia się w
stosunku wartości jaka jest w modelu w tym miejscu. Można to zrobić poprzez wybranie Siatka→
Edytuj. Po uruchomieniu pokaże się obraz modelu parametrów z jego wartościami w węzłach siatki.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jak nowa wartość parametru przedstawia się w stosunku do
wartości w punktach otaczających. Gdy ta różnica jest znaczna to należy wykonać nowy model
rozkładu danego parametru. Jeżeli natomiast ta różnica jest stosunkowo mała to istniejący model
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pozostawiamy bez zmian.
3. Lokalne zmiany w modelu – W panelu Siatka→ Edytuj można weryfikować wartości w punktach
węzłowych siatki modelu oraz punktach otaczających. Zmian tych można dokonać po wybraniu
punktów węzłowych lewym przyciskiem, a następnie wprowadzeniu żądanej wartości parametru w
danym punkcie. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie nowych wartości danych we wszystkich
węzłach siatki wokół nowego punktu danych.
4. Niewielkie zmiany w obrębie modelu parametru złoża – po naniesieniu zmian w punktach siatki
modelu należy przeprowadzić korekty przebiegu izolinii. Zmiany te można przeprowadzić w różny
sposób w zależności od konkretnych przypadków. Gdy przebieg izolinii uległ niewielkim zmianom, to
ich korekty można dokonać ręcznie poprzez wybór warstwy, na której one się znajdują jej
uaktywnienie, a następnie wybranie myszką każdej izolinii i wybór Edytuj graficznie. Po takich
zmianach nową mapę przebiegu izolinii wystarczy zapisać.
5. W przypadku, gdy naniesione dane powodują znaczne zmiany w wyglądzie modelu zalecane jest
wygenerowanie izolinii na nowo. W tym celu z paska menu należy wybrać Izolinie→ Generuj izolinie.
Spowoduje to rysowanie izolinii dla nowo wyliczonych wartości węzłów siatki. Ustawienia kolorów,
podobnie jak i wartości dla kolorów mapy należ pozostawić bez zmian. Po wygenerowaniu izolinii
należy nową mapę skopiować na wybraną warstwę i tam dokonać wygładzenia fragmentów izolinii,
które mogą być zbyt powyginane lub tworzyć loby. Inne poprawki można przeprowadzić poprzez
użycie prawego przycisku myszy i wybraniu opcji Edytuj graficznie.
Często przydatne jest pozostawienie wersji poprzedniej mapy, bez uwzględnienia nowych danych dla
porównania zmian w formie i kształcie złoża. Wtedy należy mapę zapisać pod nową nazwą i w tej nowej wersji
przeprowadzać aktualizację. Porównanie starej i nowej wersji mapy polega na skopiowaniu warstwy z
izoliniami z mapy poprzez panel Edycja→ Kopiuj specjalnie i następnie wczytanie w nowej wersji mapy na
wybraną warstwę poprzez panel Edycja→ Wklej ze schowka.

4.

WYMIANA DANYCH POMIĘDZY MAPAMI

Współdziałanie pomiędzy mapami może obejmować dwie główne grupy obiektów. Mogą to być obiekty
graficzne mapy oraz dane otworów do tworzenia modeli rozkładu parametru w określonym i zdefiniowanym
obszarze. Nieco inne zasady obowiązują, gdy odbywa się kopiowanie całej istniejącej mapy do mapy nowo
tworzonej.
Wymiana obiektów graficznych pomiędzy mapami
Jako elementy graficzne rozumie się obiekty rysowane za pomocą narzędzi graficznych programu lub te
wczytane z podkładu wektorowego mapy cyfrowej. Mogą to być granice złoża, granice obszaru i terenu
górniczego, granice typu zasobów i kategorii. Każdy obiekt graficzny utworzony i zdefiniowany na mapie
można kopiować. Kopiowanie może zachodzić pomiędzy warstwami, jak również z jednej mapy do drugiej.
Kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami mapy
Po wybraniu obiektu wskaźnikiem (lewy przycisk) zostaje on uaktywniony a prawy przycisk uruchomi
panel edycji, z którego trzeba wybrać opcję Przenieś na warstwę, a następnie wskazać numer (nazwę) warstwy,
na którą dany obiekt ma zostać przeniesiony i zaakceptować.
Omówiona procedura daje możliwość kopiowania obiektów z kilku różnych warstw mapy na jedną
wspólną. W ten sposób można przygotować warstwę zbiorczą do eksportu różnych wybranych obiektów z mapy
do mapy i nie trzeba powtarzać tego zabiegu pojedynczo z każdym elementem.
Kopiowanie obiektów pomiędzy mapami
Wybrany obiekt należy uaktywnić a następnie uruchomić prawym przyciskiem panel edycji. Po wybraniu
z panelu Kopiuj, dany obiekt zostanie przeniesiony do schowka Windows (może tam się znajdować tylko jeden
element). Kolejnym krokiem jest wczytanie nowej mapy, na którą dany obiekt ma być skopiowany. W tym celu
wykorzystuje się Projekt→ Wczytaj. Na nowej mapie element ze schowka trzeba wkleić w dowolnym
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położeniu myszki. Aby wklejony obiekt został pokazany w miejscu mapy zgodnym ze swoimi współrzędnymi,
należy pamiętać, że nowa mapa powinna być w takiej samej skali i obejmować ten sam obszar, co mapa, z
której kopiujemy element. Ta metoda jest zalecana przy kopiowaniu pojedynczych obiektów mapy.
W przypadku, gdy obiekty, które chcemy skopiować do nowej mapy występują na różnych warstwach, to
wszystkie takie elementy trzeba zgrupować na jednej wskazanej przez nas warstwie. Mapę z taką tymczasową
zbiorczą warstwą należy zapisać pod nową nazwą. Taką mapę należy otworzyć i jako aktywna i widoczną
pozostawić jedynie warstwę tymczasową. Po zaakceptowaniu elementy z pozostałych warstw zostaną usunięte.
Kolejnym krokiem jest wybór Edycja→ Kopiuj specjalnie→ Rysunek do schowka. Po wczytaniu nowo
tworzonej mapy (powinna być w tej samej skali i obejmować ten sam obszar, co mapa, z której kopiujemy)
należy wykorzystać panel Edycja→ Wklej ze schowka Windows.
Możliwe jest również kopiowanie wybranego fragmentu mapy. W tym celu wybiera się z paska menu
Edycja→ Kopiuj specjalnie→ Zaznaczony fragment do schowka. Po wybraniu i zaakceptowaniu obszaru do
kopiowania, należy otworzyć nową mapę i wkleić dany fragment, używając do tego celu panelu Edycja→
Wklej ze schowka Windows.
Przy wszystkich tych operacjach należy pamiętać o uaktywnieniu warstwy (warstw), z której chcemy
kopiować elementy oraz o zachowaniu takiej samej skali i obszarów map, pomiędzy którymi zachodzi
kopiowanie.
Wymiana punktów danych z otworów pomiędzy mapami.
Bardzo często przy tworzeniu map zachodzi konieczność wymiany informacji o wartościach w punktach
danych. Najczęściej występuje sytuacja, w której dysponujemy utworzoną matrycą mapy wraz z wszystkimi
obiektami stałymi mapy i złoża, a zachodzi konieczność poszerzenia obszaru mapy o dane z nowego pola lub
połączenie dwóch sąsiednich pól dotychczas opracowywanych na dwóch różnych mapach. W takiej sytuacji
konieczne jest uzupełnienie danych o nowe punkty danych lub też wymiana wartości parametrów w punktach
danych na nowe wartości innego parametru.
Przyłączenie danych do istniejących danych mapy
W celu przyłączenia do danych otworów istniejącej mapy, danych z innej mapy, należy uruchomić okno
Przejdź do budowy modelu, a następnie z paska menu wybrać Dane→ Edytuj. Otworzy się okno z listą danych
otwartej mapy, do której chcemy przyłączyć nowe, kolejne dane. W oknie tym z panelu Dane należy wybrać
opcję Przyłącz z pliku. Pozwoli to wybrać plik z interesującymi nas danymi zapisanymi wraz z mapą pod
własną nazwą. Po wybraniu pliku i zaakceptowaniu dane zostaną przyłączone, a użycie przycisku Zatwierdź w
tym oknie spowoduje zapisanie nowego zakresu danych. Nowo dołączone punkty danych będą już widoczne na
planie mapy.
Wymiana istniejących danych na nowe
Gdy chcemy wymienić dane to przy uruchomionym oknie Przejdź do budowy modelu należy z paska
menu wybrać Dane→ Edytuj, a w oknie listy danych wybrać Dane→ Nowe. Otworzy się okno listy bez danych.
Nowe dane należy wczytać poprzez użycie przycisku Przyłącz z pliku.
Wymiana obszarów pomiędzy mapami
W celu przekopiowania obszarów z jednej mapy do innej należy:






Przekopiowanie wszystkich obszarów z mapy A do mapy B
Należy wczytać mapę A poprzez Projekt → Wczytaj, a następnie wybrać z menu Obszary → Zachowaj
wszystkie obszary
Następnie wczytać mapę B a następnie wybrać z menu Obszary → Wczytaj Listę obszarów
Przekopiowanie pojedynczych obszarów z mapy A do mapy B
Należy wczytać mapę A poprzez Projekt → Wczytaj, a następnie wybrać właściwy obszar z menu
Obszary → Edytuj, następnie z dialogu Listy obszarów wybrać: Wskazany obszar → Edytuj, a następnie
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z dialogu Właściwości obszaru wybrać Zachowaj. Można także obszar, który chcemy zachować wybrać
myszką na mapie a następnie prawym przyciskiem wybrać Właściwości.
 Następnie wczytać mapę B a następnie wybrać z menu Obszary → Wczytaj obszar
Kopiowanie całej mapy do mapy nowotworzonej
Stosunkowo często zdarza się, że tworząc nową mapę chcemy zachować wiele elementów mapy już
istniejącej lub stworzyć nową wersję i wykorzystać obiekty powtarzające się, aby ich na nowo nie tworzyć.
Zastępowanie jednej mapy przez drugą
Gdy tworzymy mapę lub model powierzchni złoża dla tego samego obszaru, w tej samej skali i tego
samego zestawu punktów tylko dla innych wartości parametrów (np.: zamiast powierzchni stropu chcemy
stworzyć model spągu), to wskazane jest wykorzystanie mapy już istniejącej. Gotową mapę zapisuje się pod
inną nazwą własna. Mapa istniejąca zostanie zachowana, a dalsza praca odbywa się na mapie zapisanej z nową
nazwą. Po otwarciu „nowej” mapy należy z niej usunąć zbędne punkty danych i elementy. Niepotrzebne obiekty
usuwa się poprzez ich wskazanie i użycie przycisku Delete, lub po użyciu z paska panelu roboczego opcji Usuń.
Gdy wszystkie elementy, które chcemy usunąć są zlokalizowane na jednej warstwie istnieje możliwość
szybkiego ich wykasowania poprzez wyczyszczenie całej wskazanej warstwy. Po wyborze z paska menu
Edycja→ Wyczyść warstwę należy wskazać warstwę, z której wszystkie obiekty mają być usunięte.
Zbędne punkty danych usuwa się poprzez wybranie z paska menu Dane→ Edytuj (przy aktywnym oknie
Przejdź do budowy modelu). W oknie z listą danych wskazuje się punkty danych do wykasowania i przy użyciu
odpowiednich przycisków usuwa się je z listy. W sytuacji, gdy punktów danych do usunięcia jest duża ilość, to
można je kasować poprzez użycie Bloki→ Wskaż początek/koniec bloku→ Usuń blok. Punkty danych, które
chcemy usunąć można też wskazać poprzez ich sortowanie lub filtrowanie po dacie, kodach, nazwach oraz
wartościach współrzędnych X i Y. Umożliwia to np.: wykasowanie punktów danych wprowadzonych w
konkretnych okresach czasu, lub tylko punkty o kodach np.:”5”.
Wklejanie jednej mapy do drugiej
W przypadku, gdy bardzo duża liczba obiektów lub punktów danych ma się powtórzyć, to można mapę w
całości skopiować, wykorzystując do tego Edycja→ Kopiuj specjalnie→ Rysunek do schowka. Przed
skopiowaniem należy pamiętać o wyłączeniu warstw z obiektami stałymi takimi jak osie mapy, ramka, grid
(Rozmieszczenie→ Warstwy widoczne). Zawartość schowka wkleja się do nowej otwartej mapy poprzez użycie
Edycja→ Wklej ze schowka Windows. Następnym krokiem jest usunięcie tych obiektów, które są niepożądane
na nowej mapie. Na końcu nową mapę zapisuje się pod własną nazwą.

5.

WSPÓŁPRACA MAP Z BAZĄ DANYCH GEOSTAR
Dynamiczne połączenie mapy z bazą danych geologicznych GeoStar

Wszystkie tworzone w GeoPlanie mapy mają powiazanie z bazę danych GeoStar. Dane zawarte w bazie
danych geologicznych GeoStar są dostępne z poziomu otwartej mapy.
Baza danych geologicznych GeoStar zawiera tabele bazy, które dotyczą profili litologicznych otworów,
profili ścian, wartości pomiarów w pikietach oraz innych punktach pomiarowych. Zebrane są tam również pełne
informacje o pokładzie kopaliny, takie jak głębokość stropu, spągu, rzędne, miąższości, wartości N: Z. Baza ta
umożliwia również korzystanie z wyników badań jakościowych kopaliny, wyliczonych średnich wartości dla
zdefiniowanych miąższości pokładów, z uwzględnieniem podziału na typy surowcowe.
Zawarte na mapie punkty danych dostarczają jedynie informacji o położeniu punktu (współrzędne X, Y),
jego nazwie i wartości parametru w wybranym punkcie. Uzyskanie informacji wprost z bazy danych GeoStar
umożliwia obejrzenie z poziomu otwartej mapy profili otworów, wyników badań jakościowych kopalin oraz
policzenie średnich wartości wybranych parametrów złoża.
Aby możliwe było korzystanie z bazy danych geologicznych GeoStar spełnione muszą być następujące
warunki:
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 Użytkownik

musi posiadać program do tworzenia baz danych geologicznych GeoStar
danych dla konkretnego projektu powinna być wypełniona i posiadać zdefiniowane w niej
pokłady kopalin
 Baza danych, z której zamierzamy korzystać przy tworzeniu mapy złoża musi być wybrana jako
aktywna w programie GeoStar.
Gdy wszystkie powyższe warunki są spełnione, można podłączyć bazę danych GeoStar do mapy.
Procedura korzystania z bazy danych jest następująca:
 Baza



Wybór z paska menu Projekt→ Powiązania GeoStar. Otworzy się okno dialogowe widoczne na rys. III4, gdzie ustala się opcje powiązania z programem GeoStar (włączyć układ geodezyjny współrzędnych,
uaktywnić połączenie z bazą danych oraz włączyć opcję Wyłącznie otwory mapy – uniknie się dzięki
temu czytania otworów położonych poza arkuszem mapy). Zakładka Wybór programów (patrz rys. III5) pozwala definiować ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się tabele bazy danych
geologicznych GeoStar. W oknie tym, w poszczególnych zakładkach wskazuje się lokalizację głównego
katalogu baz danych oraz lokalizację w nim programów obsługi tabel baz danych – pliki z
rozszerzeniem *exe., które dotyczą obsługi bazy, obsługi kart otworów, obsługi kart
hydrogeologicznych oraz raportów i przekrojów.
 Aby oznaczenia punktów z bazy danych mogły pojawić się na mapie musi być aktywna warstwa z
punktami danych z bazy geologicznej GeoStar (Rozmieszczenie→ Warstwy rysunku). Gdy kreślarz
stwierdzi, że domyślne oznaczenia punktów z bazy danych są mało czytelne, to przy wykorzystaniu
panelu Format→ Opcje rysowania i wybraniu zakładki GeoStar otworzy się okno widoczne na rys. III6, w którym można zmienić ich kształt, kolor oraz rozmiar i wielkość opisu.
Po połączeniu z bazą danych można z poziomu mapy korzystać z zasobów w niej zgromadzonych, w celu
bieżących prac związanych z obsługą geologiczno-górniczą złoża.
Bezpośrednie korzystanie z zasobów bazy danych umożliwia obejrzenie karty otworu (profilu ściany,
punktu pomiarowego). Często przy tworzeniu i korzystaniu z mapy konieczne jest sprawdzenie w danym
miejscu profilu litologicznego. Aby taki profil obejrzeć trzeba lewym przyciskiem myszy najechać na symbol
punktu danych z bazy, pojawi się wtedy kwadrat wokół wybranego krzyża (domyślne oznaczenie). Po tej
czynności prawym przyciskiem uruchamia się panel roboczy i wybiera Karta otworu. Po jego wybraniu
generowana jest karta otworu wskazanego punktu. Po zamknięciu okna Karta otworu, program wraca do
otwartej mapy. Poza wglądem do karty otworu możliwe jest także obejrzenie szczegółowego opisu litologii,
wyników badań laboratoryjnych lub danych technicznych otworu. Jest to szczególnie konieczne w sytuacji, gdy
analizując parametry, złoża potrzebne są różnego rodzaju dane o litologii i jakości kopaliny. Dotarcie do danych
z bazy danych na temat konkretnego otworu jest możliwe poprzez wybranie przycisku Baza danych. Po jego
wybraniu pojawią się tabele bazy danych, które zawierają informacje o danych technicznych, lokalizacjach,
szczegółowy profil litologiczny oraz tabele z wynikami badań laboratoryjnych i wartościami uśrednionymi.
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Rys. III-4 Okno powiązań z programem GeoStar

Rys. III-5 Okno powiązań z programem GeoStar – zakładka Wybór Programów
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Rys. III-6 Okno Opcje rysowania – zakładka GeoStar

Dodawanie otworów do bazy danych GeoStar - wprost z mapy
Klikając myszką na skalibrowanej mapie GeoPlan możliwe
dokumentacyjnych do bazy danych GeoStar. Możliwe są dwa tryby:

jest

wprowadzanie

punktów

Wprowadzanie pojedynczych punktów dokumentacyjnych z pośrednictwem aplikacji bazy danych
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Opcja ta umożliwia wprowadzanie pojedynczo otworów poprzez aplikacje bazy danych klikając punkt na
mapie (Wstaw → Otwór do bazy wskazując go myszą). Po wskazaniu punktu uruchomi się aplikacja bazy
danych z odczytanymi z mapy współrzędnymi punku.

Wprowadzanie serii punktów bezpośrednio do bazy danych
(Uwaga: Przed wybraniem tej metody należy zamknąć aplikację bazy danych GeoStar)
Opcja ta umożliwia szybkie wprowadzanie punktów bezpośrednio do tabeli bazy danych bez
pośrednictwa aplikacji bazy danych.
Po wybraniu opcji Wiele otworów do bazy danych wskazując myszą pojawi się okienko dialogowe

Jako Nazwę należy podać numer punktu, od którego zaczynamy bieżącą sesję. Po kliknięciu myszą na
punkt mapy zostaną odczytane jego współrzędne, a po wybraniu Następny lub Zakończ numer punktu oraz jego
współrzędne (opcjonalnie numer archiwalny) zostaną wprowadzone bezpośrednio do bazy danych. Po każdym
naciśnięciu Następny program gotowy jest na wskazanie następnego punktu.
Uwaga poniższa dotyczy niektórych wersji GeoStar
Punkty wprowadzane do bazy danych mają skróconą jedynie do numeru nazwę. Aby nadać im nazwę
używaną w bazie danych w formacie ARKUSZ-XXXX (gdzie Arkusz oznacza nazwę arkusza mapy a XXXX
numer punktu na arkuszu) należy po ich wprowadzeniu uruchomić bazę danych i wybrać Narzędzia →
Weryfikuj nazwy punktów
Zmiana lokalizacji otworów w bazie GeoStar - wprost z mapy




Wybieramy ikonkę Podłącz powiązana bazę danych
Wybieramy punkt otworu
Prawym przyciskiem myszy wybieramy menu kontekstowe Przesuń
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Przesuwamy otwór w nowe miejsce i przyciskamy lewy przycisk myszy
Gdy pojawi się baza danych z nowymi współrzędnymi to zatwierdzamy je.
Tworzenie oraz pokazanie przekrojów geologicznych poprzez dynamiczne połączenie mapy z bazą
danych geologicznych GeoStar
Praca nad konkretna mapą często wymaga, aby poza dostępem do danych z wybranych pojedynczo
otworów, możliwe również było obejrzenie całego ciągu profili otworów w celu prześledzenia ich litologii np.:
przez całe złoże w wybranych miejscach. Do tego celu służy rysowanie przekrojów roboczych na mapie. Aby
skorzystać z tej możliwości należy z paska menu wybrać Narzędzia→ Utwórz przekrój, a następnie jedną z
opcji wybierania trasy przekroju Poprzez wskazane otwory (gdy otwory z bazy są podłączone i widoczne) lub
Poprzez prostą.
Po wybraniu, którejś z nich pojawi się krzyż jako wskaźnik myszy, za pomocą, którego będziemy
wybierać punkty na mapie/trasę linii określającej przebieg przekroju. Trasa ta jest na mapie rysowana kolorem
czerwonym. Po zakończeniu wytyczania trasy (prawy przycisk i wybór zakończ) pojawi się okno wywołania
przekroju, widoczne na rysunku numer 4. W konie tym przekrój trzeba nazwać nazwą własną oraz wskazać
modele, które mają być uwzględnione w przekroju. Po tej czynności otworzy się okno, w którym rysowane są
słupki profilu litologicznego otworów oraz panel narzędzi do edycji przekrojów geologicznych. Przy ich
wykorzystaniu można stworzyć kompletny przekrój z połączonymi warstwami, w określonej skali, z
wypełnieniami szrafur i kolorami warstw oraz pełnym dowolnym opisem. Tak utworzony przekrój można w
dowolny sposób edytować, zapisywać oraz drukować.

Rys. III-7 Okno Wywołania przekroju

Możliwość generowania przekrojów na płaszczyźnie mapy, w znacznym stopniu ułatwia interpretację
danych geologicznych, związanych z określeniem miąższości warstw w strefach pomiędzy otworami,
eksploatację granic złoża i wydzieleń litologicznych oraz lokalizowania przebiegu stref nieciągłości na mapie.
Bezpośrednie współdziałanie z poziomu mapy z danymi z bazy danych, w znacznym stopniu
przyspiesza i ułatwia analizę dotyczącą eksploatacji oraz planowania eksploatacji.
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6.

DRUKOWANIE MAP I TABEL RAPORTÓW
Drukowanie map

Program GeoPlan daje szereg możliwości drukowania map w całości lub we fragmentach. Procedura
przy drukowaniu map jest następująca:
 Przygotowanie drukarki – poprzez wybór z paska menu Projekt→ Ustawienia drukarki należy
ustawić parametry drukarki, biorąc pod uwagę czy zamierzmy drukować mapę jako całość, czy też
jedynie jej wybrane fragmenty. W zależności od tego należy ustalić format wydruku oraz orientację
wydruku na papierze.
 Wydruk fragmentu mapy w określonym formacie–Gdy zamierzmy wydrukować jedynie
fragment mapy wybieramy z paska menu Projekt→ Drukuj→ Drukuj okno w skali. Otworzy się okno,
w którym należy określić format wydruku i jego ułożenie (pionowe, poziome). Po wyborze formatu
pokaże się okno z polem dialogowym do określenia skali powiększenia rysunku. Wybór 1.0 spowoduje
wydruk rysunku w skali mapy i po zaakceptowaniu na obszarze mapy pojawi się okno z formatką, przy
pomocy, której należy wybrać obszar mapy, który będzie drukowany. Po zaakceptowaniu wybranego
obszaru formatką (lewy przycisk) pojawi się okno z podglądem wydruku wybranego fragmentu. Jeżeli
podgląd wydruku jest satysfakcjonujący to w oknie tym wybieramy opcję Drukuj.
 Wydruk fragmentu mapy w określonym formacie przy pomniejszeniu lub powiększeniu – Do
różnego rodzaju dokumentacji geologicznej często trzeba dołączyć wydrukowany fragment mapy w
znacznym pomniejszeniu lub powiększeniu. W tym celu z paska menu wybiera się Projekt→ Drukuj→
Drukuj okno w skali. Po określeniu formatu drukowania otworzy się okno dialogowe, w którym należy
określić skalę powiększenia rysunku np.: 10.0 lub pomniejszenia np.: 0.5. Po wyborze otworzy się
podgląd wydruku i tam należy sprawdzić czy wybrane pomniejszenie (powiększenie) jest właściwe.
Jeżeli dany obraz nas nie satysfakcjonuje to należy zrezygnować, a następnie tak ustawiać
współczynnik pomniejszenia (powiększenia) aż do uzyskania właściwej skali i efekt końcowy
wydrukować.
 Wydruk fragmentu mapy w nieokreślonym formacie fragmentu mapy. W niektórych sytuacjach
konieczne jest wydrukowanie określonego fragmentu mapy nie mieszczącego się w standardowych
formatkach. Wtedy wykorzystuje się Projekt→ Drukuj→ Drukuj wybrany fragment. Obszar do
wydruku wybiera się przy pomocy myszki. Następnie otworzy się okno dialogowe, w którym określa
się orientacje papieru oraz wprowadza właściwe współrzędne naroży mapy (gdy konieczne jest
wydrukowanie mapy w ściśle określonym układzie geodezyjnym)
 Wydruk całej mapy - należy wybrać Projekt→ Ustawienia drukarki, gdzie określa się format
mapy, ułożenie i właściwości wydruku. Następnym krokiem jest wybór Projekt→ Podgląd wydruku.
Gdy ustawienia uznamy za prawidłowe uruchamiamy opcję Drukuj. W sytuacji, gdy nie dysponujemy
ploterem, a format mapy jest większy niż posiadana drukarka możliwe jest drukowanie mapy w
częściach (w formatach A4, A3). Program podzieli mapę na fragmenty wzajemnie się stykające, które
można sprawdzić po wejściu do Ustawienia drukarki. Podgląd poszczególnych fragmentów, na jakie
mapa została podzielona można uzyskać za pomocą listy do przesuwania obiektów w panelu okna
Podgląd wydruku. Po wydrukowaniu poszczególne fragmenty można skleić, uzyskując mapę
wielkoformatową.
 Wydruk Arkusza – po zdefiniowaniu arkuszy jako wycinki lub sekcja mapy można je drukować
taka jak całą mapę
 Drukowanie może odbywać się bezpośrednio do drukarki lub poprzez drukowanie wcześniej
utworzonych plików graficznych w formacie PDF, EMF, BMP lub TIF. Dwa ostatnie są formatami
rastrowymi i nie są zalecane, chyba że przemawiają za tym jakieś specjalne względy. Drukowanie
plików PDF może odbywać się za pośrednictwem przeglądarek np. Adobe Acrobat lub często zalecanej
Foxit Reader. Drukowanie plików w formacie EMF odbywać się może za pomocą specjalnej
przeglądarki opracowanej bezpłatnie dla naszych klientów, do pobrania z naszej strony.
Drukowanie raportów

W programie GeoPlan występują trzy miejsca, w których trzeba określić parametry wydruku tabel
raportów.


Tabele obliczenia kubatur i zasobów złoża – Dla obszarów, które zostały zdefiniowane w celu
obliczenia zasobów program wylicza automatycznie powierzchnie, kubatury i zasoby, dla wybranych
pól obliczeniowych. Tabele, w których wyniki są zapisane można zapisać, edytować oraz drukować.
Po wyborze z paska menu Narzędzia→ Oblicz objętość otworzy się okno tabeli obliczeniowej, widoczne
na rys. III-8.

Rys. III-8 Okno tabeli obliczeniowej

Po prawej stronie widoczna jest lista zdefiniowanych obszarów, których wybór następuje po wskazaniu
ich myszką i przeciągnięciu ich do pól tabeli z lewej strony. Po uzupełnieniu ciężaru właściwego
(objętościowego, nasypowego), program wykona obliczenia. Przed wydrukowaniem tabelę można edytować.
Służy do tego przycisk Raport, gdzie w otwartym oknie wpisuje się tytuł raportu, nazwy poszczególnych
bloków obliczeniowych oraz sumy zasobów. Tak przygotowane dane można eksportować do Excela (przycisk
Excel), lub zapisać pod nazwą własną i wydrukować. Program domyślnie ustawia format A4 i ułożenie
poziome.


Tabele zestawcze zbioru danych baz danych wykonywanej mapy – Każda mapa dysponuje wbudowaną
wewnętrzną bazą danych geologicznych, która zawiera listę punktów danych mapy z informacjami o
współrzędnych punktów, nazwie i numerze oraz wartościach parametru. Dane tam zgromadzone mogą
być wykorzystane do różnych celów i można je wydrukować. W tym celu należy włączyć okno
Modelowanie i z paska menu wybrać Dane→ Edytuj. Otworzy się okno tabeli z listą danych, w której
należy wybrać Dane→ Drukuj. Tak wybrana tabela z listą zostanie wydrukowana. Z tego poziomu
możliwe jest również kopiowanie danych do Excela. Program domyślnie wydrukuje je w formacie A4
pionowo, dlatego też przed włączeniem tej opcji należy ustalić taki format papieru jaki jest w drukarce.
 Tabele raportów z danymi z podłączonej bazy danych geologicznych GeoStar
Do każdej mapy jest możliwe podłączenie bazy danych geologicznych GeoStar. Służy ona do szybkiego
korzystania, z poziomu mapy, z informacji zawartych w bazie danych. Jednym ze sposobów korzystania z takiej
bazy jest jej wydrukowanie. Tabele raportów zawierają informacje dotyczące parametrów złożowych i
jakościowych złoża z poszczególnych punktów danych oraz wartości uśrednione dla wybranej grupy danych. Po
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podłączeniu bazy danych i wybraniu opcji Raport z panelu roboczego (wybranie podłączonego punktu danych i
użycie prawego przycisku myszy), uruchomi się okno dialogowe raportów. Należy w nim wybrać punkt danych
i wybrać rodzaj raportu, jaki ma być generowany. Po jego wybraniu ukaże się okno z tabelą raportu. Program
domyślnie ustawia format A4 poziomo. Przeglądanie stron tabeli raportu przed wydrukiem jest możliwe przy
użyciu narzędzia do przesuwania stron, które jest umieszczone na belce narzędziowej raportów u góry ekranu.

WYKORZYSTANIE
GRAFIKI MAPY

7.

INNYCH

PROGRAMÓW

DO

TWORZENIA

Program GeoPlan ma wbudowany szereg narzędzi, dzięki którym może wykorzystać rysunki i mapy
wykonane za pomocą innych programów. Całe rysunki można importować Jako mapy rastrowe lub wektorowe
dxf co zostało opisane w rozdziale I. Obiekty mogą być także przenoszone za pomocą schowka Windows. Do
tworzonych map wkleja się wtedy obiekty graficzne wykonane za pomocą innych programów, a dotyczą one
najczęściej:


Złożone legendy z wieloma wydzieleniami litologicznymi i rozbudowanymi opisami (program
CorelDraw, Excel)
 Logo firmy (program CorelDraw)
 Wykresy zawartości składników użytecznych w poszczególnych częściach złoża (program Excel)
 Tabele charakteryzujące dane złożowo-jakościowe kopaliny w poszczególnych polach złoża (program
Word, Excel)
Wklejanie obiektów wykonanych w innych programach odbywa się poprzez schowek Windows. W
programie, gdzie obiekt został wykonany należy go skopiować do schowka, otworzyć program GeoPlan i mapę,
na którą obiekt ma być wklejony. Kolejnym krokiem jest użycie z paska menu Edycja→ Wklej ze schowka
Windows. Obiekt jest domyślnie umieszczany w lewym dolnym narożu mapy lub w miejscu wskazanym
myszką po wyborze Wklej ze schowka Windows z menu kontekstowego. Poprzez „przechwycenie” go
wskaźnikiem myszki można wybrany element przesunąć we właściwe miejsce mapy. Gdy rozmiar obiektu jest
niewłaściwy (zbyt duży, mały) to można go zmienić poprzez uaktywnienie lewym przyciskiem, a następnie
użycie prawego przycisku. Otworzy to panel roboczy, z którego powinno się wybrać opcję Edytuj graficznie. W
punktach załamań wybranego elementu pojawią się małe kwadraciki, które służą do przesuwania granic
obiektu, w celu zmniejszenia (zwiększenia) jego rozmiarów. Po tych czynnościach należy poprzez użycie
prawego przycisku uaktywnić ponownie panel roboczy, a następnie wybrać opcję Właściwości i włączyć
okienko Zakotwiczony, w celu unieruchomienia obiektu. Umożliwi to uniknięcia przypadkowego przesuwania
obiektu przy dalszej pracy.
Obiektom skopiowanym można zmieniać wymiary (są to obiekty graficzne, nie numeryczne), lecz nie ma
możliwości wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany w takich elementach powinno się wprowadzić w
programach macierzystych, zanim zostaną one wklejone do programu GeoPlan.

8.

NADAWANIE INDYWIDULANYCH CECH PUNKTOM DANYCH I
OTWOROM. GRUPY PUNKTÓW
Grupy punktów używa się, gdy zachodzi konieczność zróżnicowania:



punktów danych (ze względu na np. wartość parametru punktu danych w określonych granicach)
otworów ze względu na określone parametry (Rodzaj otworu, głębokość zalegania, typ wykonanych
otworów, rok wykonania otworu, miąższość pokładu w określonych granicach itp.),
Istnieje możliwość wprowadzenia zmian dla całych grup obiektów. Najlepiej jest zróżnicować jako różne
obiekty graficznie. W tym celu należy wybrać z paska menu Format→ Grupy→ Menadżer Grup. Otworzy się
oko widoczne na rys. III-9, w którym trzeba podać nazwę grupy lub wczytać istniejącą. Za pomocą panelu
Grupy można zróżnicować graficznie wszystkie punkty danych na mapie.
Mogą to być standardowo punkty o zdanych cechach lub symbole wczytywane z biblioteki graficznej
jako pliki EMF lub BMP

Rys. III-9 Okno Menadżera Grup – grupa jako standardowy punkt

Rys. III-10 Grupa punktów rysowane jako symbol z biblioteki graficznej

Po wywołaniu Zmień symbol grupy pojawi się okno dialogowe symboli biblioteki. Biblioteki można
tworzyć z poziomu menu Format → biblioteki→ Symbole punkty.
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Rys. III-11 Wywołanie symbolu z biblioteki

Wszystkie symbole zawarte są w bibliotece symboli jako rysunki w formacie EMF. Biblioteka ta znajduje
się w podkatalogu \Symbole\ w folderze głównym programu GeoPlan (domyślnie w C:\Program Files\SoftProjekt\Geoplan4\Symbole).
Biblioteka symboli otworów znajduje się w podkatalogu \Symbole\Otwory. Znajduje się tam plik
tekstowy Otwory.def określający listę i znaczenie symboli. Przykładowy plik Otwory.def pokazano powyżej.
Każdy wiersz zawiera nazwę symbolu i przedzielony znakiem tabulatora plik zawierający jego rysunek.
Można dodawać nowe symbole do biblioteki. W tym celu kopiujemy rysunek symbolu do katalogu
biblioteki a następnie wciskamy przycisk Dodaj Symbol.
Można definiować całe biblioteki. W tym celu należy stworzyć na dysku folder, do którego kopiujemy
wymagane symbole stworzone jako pliki w formacie EMF lub BMP (lub wskazać istniejący). Następnie
naciskając przycisk Dodaj bibliotekę ukaże się okienko dialogowe:

Symbole mogą być stworzone jako powiększone co ujmujemy w polu Skala Tworzenia
Po zdefiniowaniu Grup można przystąpić do wyróżnienia Punktów danych lub Otworów z powiązanej
bazy danych GeoStar.
Aby wyróżnić punkty danych należy wywołać z menu Format→ Grupy→ Punkty

Rys. III-12 Okno Grupowanie punktów danych

Aby wyróżnić rysowanie otworów zależnie od ich rodzaju należy wywołać Projekt → Powiązania
GeoStar następnie zaznaczyć Używaj grup.

Po wybraniu Ustaw pojawi się okienko dialogowe. Ustawiając pole KLAKOD (lub w niektórych wersjach
GeoStar RDZO) na odpowiedni warunek możemy otworowi przypisać odpowiedni symbol. Wymaga to jednak
wprowadzenia tego symbolu w polu rodzaj otworu w bazie danych GeoStar.
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Rys. III-13 Przypisanie symbolu graficznego do rodzaju otworu zadanego w bazie danych GeoStar

9.

PODZIAŁ MAPY NA ARKUSZE (SEKCJE)

Mapa główna może być podzielona na arkusze. Odbywa się to poprzez wybór z menu kontekstowego
prawym przyciskiem myszki ponad zakładką arkusza.

Zakładki
mapy

Rys. III-14 Menu Arkusze

Właściwości arkusza:

Rys. III-15 Właściwości Arkusza

Po wprowadzeniu arkusza można zadać jego cechy:
6.
7.
8.
9.

Zakres świata mapy
Skale rysunku
Położenie lewego dolnego rogu mapy na formatce rysunku
Rozmiar papieru
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arkuszy

10. Opcjonalne zachowywanie i zmianę wraz ze zmiana arkusza mapy widocznych warstw i siatki(modelu)
Nowy arkusz
Po wybraniu Nowy Arkusz pojawi się okienko dialogowe jak na rysunku 2 gdzie ręcznie wprowadzamy
ustawienia arkusza
Nowy poprzez wycięcie formatki
Pojawi się okienko dialogowe formatki, a po akceptowaniu na mapie pojawi się przesuwający się za
kursorem myszy obrys o wymiarach wybranego arkusza. Naciśniecie lewego przycisku myszy sprawi

pojawienie się nowego arkusza zawierającego wycinek mapy zgodny z obrysem.
Podział mapy na arkusze
Po wyborze tej opcji pojawi się okienko dialogowe:

Po ustawieniu wymiarów arkusza mapa zostanie automatycznie podzielona na sekcje o zdefiniowanych
wymiarach, a każda sekcja będzie na osobnym arkuszu
Usuń wybrane arkusze
Usuniecie wskazanych na liście arkuszy z nienaruszeniem obiektów mapy.
Wytnij okno mapy
Ograniczenie zakresu mapy poprzez wycięcie myszką. Po wybraniu tej opcji za kursorem myszy porusza
się pionowa i pozioma linia ograniczająca. Naciskamy przycisk myszy w jednym z rogów wycięcia i trzymając
przeciągamy do przeciwległego, po czym puszczamy przycisk myszy.
Wytnij formatkę
Pojawi się okienko dialogowe formatki, a po akceptowaniu na mapie pojawi się przesuwający się za
kursorem myszy obrys o wymiarach wybranego arkusza. Naciśniecie lewego przycisku myszy sprawi, że arkusz
zostanie ograniczony do wycinka mapy zgodnego z obrysem.
Granice arkuszy widoczne
Pokazanie na mapie głównej granic podziału na arkusze.

10.

KOPIOWANIE RYSUNKÓW WYKONANYCH W PROGRAMACH
GEOSTAR/GEOPLAN DO INNYCH APLIKACJI WINDOWS

1) Eksporty do plików obsługiwanych przez inne aplikacje
a) dxf – przenosi rysunek wektorowy (linie, teksty oraz figury). AutoCad nie wczyta wprowadzonych w
naszych programach szrafur oraz wklejonych rysunków, wykonanych w innych programach.
b) wmf – przenoszenie rysunków w formacie wmf powoduje „gubienie” wymiarów rysunku oraz szrafur.
c) emf – większość programów graficznych bez problemu wczytuje format emf, jednak nie dotyczy to
aktualnej wersji AutoCada. Doskonała jakość rysunku, jednak czasem mogą ginąć obiekty skopiowane
z innych aplikacji, jednak zdarza się to rzadko
d) bmp, tif – przenoszenie rysunków w formacie rastrowym 300 dpi powoduje drobne rozmycie ostrości i
zgubienie drobnych szczegółów. W systemie Windows XP mogą powstać problemy z rysunkami w
dużych formatach (błąd zapisu). Nie dotyczy to Windows Vista i Windows 7
e) pdf – niektóre programy graficzne bez problemu wczytują format pdf. Doskonała jakość rysunku.
2) Kopiowanie poprzez schowek Windows
a) schowek – kopiowanie następuje przez wybór z poziomu naszych programów Edycja→ Kopiuj
specjalnie→ Rysunek do schowka, a następnie w wybranym programie np.: AutoCad Edycja→ Wklej.
W przypadku, gdy programy graficzne są zainstalowane na innych komputerach, rysunki wykonane
GeoStar/GeoPlan należy skopiować do pliku emf przez przeglądarkę (dostarczana jest wraz z naszym
oprogramowaniem) i wraz z nią nagrać na nośnik, a następnie przez przeglądarkę wkleić.
W przypadku kopiowania przez schowek istotne jest, aby była wybrana domyślna drukarka lub właściwie
ustawiona drukarka referencyjna. Jeżeli jest to drukarka podłączona sieciowo to musi ona być osiągalna, czyli
włączona.

10. TRANSFORMACJE MAP DO INNYCH UKŁADÓW GEODEZYJNYCH
Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego
dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego współrzędne punktów Geo-Trans, lub ręcznie, poprzez
podanie nowych współrzędnych rogów mapy.
Jeżeli korzystamy z różnych układów współrzędnych geodezyjnych, to dobrze jest tworząc mapę, przy
definicji świata mapy zaznaczyć w jakim układzie współrzędnych mapę stworzono.
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Rys. III-16 Definiowanie układu geodezyjnego mapy

Nie jest to jednak czynność obowiązkowa, a ustawiona dana ma charakter jedynie informacyjny.
Testowanie oprogramowania Geo-Trans
Aby zadziałały opcje przeliczania map do innych współrzędnych konieczne jest:
4. Posiadania oprogramowania Geo-Trans firmy GEO-SYSTEM wraz z wstawionym do komputera
kluczem sprzętowym tej firmy
5. Posiadanie licencji ma moduł przeliczania współrzędnych GeoPlan
Testowanie poprawności działania bibliotek Geo-Trans odbywa się po wyborze Testowanie bibliotek
Geotrans (rys. III-17).
Jeśli jest włożony klucz oraz biblioteki GeoTrans są zainstalowane to pojawi się rysunek

Jeśli pojawi się napis Nie znaleziono bibliotek GeoTrans należy wybrać przycisk Wyszukaj
automatycznie. Program próbuje sam znaleźć katalog z plikiem Trans32.dll
Zmiana układu współrzędnych geodezyjnych przy udziale oprogramowania Geo-Trans
Przed przystąpieniem do transformacji współrzędnych zaleca się zapisanie kopi mapy pod inną nazwą
korzystając z menu Projekt → Zapisz jako. Dobrze jeż też, choć nie jest to konieczne przerwać połączenie z
bazą danych. Skróci to czas przeliczania mapy.
Następnie należy wykonać poniższe czynności:



Podłączyć do komputera klucz programu Geo-Trans firmy GEO-SYSTEM
Uruchomić opcję menu Narzędzia → Transformacja w nowe współrzędne → Do innego układu
Geodezyjnego

Rys. III-17 Menu opcji przeliczeń układów map

Jeżeli nie ma tej opcji w menu, oznacza to, że nie masz licencji na ten moduł programu, natomiast jeśli po
wybraniu powyższej opcji wystąpi błąd:

Może to oznaczać, że nie podłączono klucza
Geo-Trans lub klucz ten nie działa, albo brakuje w
katalogu programu GEOPAN odpowiednich bibliotek
firmy GEO-SYSTEM.

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to uruchomi się kreator transformacji współrzędnych programu
Geo-Trans.
3. Wybrać z listy pierwotny układ współrzędnych, czyli taki w jakim jest obecna mapa:

i kliknąć klawisz Dalej


Wybrać z kolejnej list układ współrzędnych docelowych. Należy pamiętać, że GeoPlan nie obsługuje
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kątowych ani sferycznych współrzędnych takich jak np. WGS 84.



Kolejnym krokiem jest wybranie dodatkowych parametrów wybranych układów współrzędnych, takich
jak południk osiowy dla układu 42 albo strefa dla układu 65 (patrz instrukcja oprogramowania GeoTrans)

Jeżeli został wybrany układ współrzędnych sferycznych, to pojawi się komunikat

i transformacja nie wykona się. Możliwe są także błędy wyboru strefy, południka osiowego.
W tym wypadku mogą one być zasygnalizowane przez oprogramowanie Geo-Trans, albo wynik działania
transformacji mapy będzie błędny. Dane do transformacji należy więc przygotować ze szczególną starannością.

W przypadku, gdy wybrany pierwotny układ współrzędnych różni się od zadeklarowanego przy
ustawianiu świata mapy program GEOPLAN wyświetli poniższe ostrzeżenie:

W takim wypadku transformację można
anulować lub potwierdzić pomimo ostrzeżenia.

Po
prawidłowym
zdefiniowaniu
transformacji powinien pojawić się komunikat Czekaj. W tym czasie program GEOPLAN dokonuje
transformacji wszystkich obiektów wektorowych skalowalnych do nowych współrzędnych mapy. Zależnie od
stopnia złożoności mapy może do zająć znaczną ilość czasu, szczególnie gdy zastosowano bogaty podkład
wektorowy DXF.
Tuż po transformacji obiektów graficznych program GeoPlan przystępuje do rekalibracji podkładów
rastrowych. Procedura powtarza się kolejno dla każdego podkładu rastrowego.

W nagłówku informacji wyświetlana jest nazwa podkładu rastrowego. Po zakończonej kalibracji
konieczne jest zapisanie pod zmienioną nazwą nowego pliku graficznego. Program GeoPlan wyświetla najpierw
ostrzeżenie:

Zależnie od stopnia transformacji program zaproponuje albo zapisanie nowego pliku referencyjnego, lub
jeśli to nie jest wystarczające, to całego pliku podkładu. Jest to niezwykle ważne, żeby zapisać plik pod
zmienioną nazwą. Niezapisanie pliku spowoduje, że podkład na nowej mapie będzie niewidoczny, natomiast
pokrycie starego pliku doprowadzi do zniszczenia wcześniej zachowanej kopii mapy oryginalnej. Zapisu
dokonujemy za pomocą tego samego okna jak w przypadku zapisu pliku podkładu po kalibracji.
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6. Zapisujemy pliki podkładów rastrowych lub kalibracyjne pod zmienionymi nazwami, pamiętając o
ustawieniu właściwych parametrów zapisu map bitowych
Teraz po przerysowaniu rysunku powinna się pojawić już przekonwertowana mapa. Zalecane jest
zapisanie mapy, a także korekta świata mapy, tak by była ona rysowana we właściwym miejscu arkusza oraz by
granice mapy zaczynały się i kończyły we współrzędnych zaokrąglonych. Uzyskany automatycznie świat mapy
może być nieco większy.
Po zakończonej transformacji można podłączyć otwory z bazy danych i sprawdzić, czy rysują się
prawidłowo.
Po przetransformowaniu mapy, klucz Geo-Trans można już odłączyć. Nie jest on wymagany do dalszej
pracy z przekonwertowaną mapą.
Zmiana układu współrzędnych mapy w oparciu o własne przeliczenia
Możliwe jest przeniesienie mapy do nowego układu współrzędnych geodezyjnych bez udziału
oprogramowania Geo-Trans. Trzeba mieć jednak możliwość ręcznego przeliczenia wskazanych przez program
punktów.
W tym celu wybieramy menu Narzędzia → Transformacja w nowe współrzędne → Ustaw ręcznie.
Jeżeli opcja ta nie występuje we wskazanym menu, oznacza to, że wersja programu GEOPLAN nie posiada tego
modułu.
Po wybraniu powyższej opcji menu pojawi się okno:

Najpierw należy wybrać, czy dokonujemy tylko przesunięcia mapy o wektor, czy bardziej złożonej
transformacji. Wykonuje się to poprzez wybór odpowiedniej opcji w lewym górnym rogu okna dialogowego.

Jeżeli wybrano Tylko przesuń o wektor, to należy podać nowe współrzędne lewego dolnego rogu mapy.
Obok współrzędnych bieżących jest podajemy nowe współrzędne będzie. Metoda ta jest bardziej funkcjonalna
od starej Narzędzia → Transformacja w nowe współrzędne →Przesunięcie o wektor.
W przypadku wyboru opcji Zadaj nowe współrzędne rogów mapy konieczne jest podanie nowych
współrzędnych trzech rogów mapy odpowiednio lewego górnego, lewego dolnego i prawego dolnego.
Użytkownik sam odpowiada za prawidłowe przeliczenie współrzędnych podanych jako jest na nowe

współrzędne w polach będzie.
Dobrze jest też wybrać lub wpisać nazwę nowego układu współrzędnych w polu Nowy układ
współrzędnych po prawej stronie okna.
Kliknięcie OK spowoduje rozpoczęcie procedury transformacji mapy jak w przypadku korzystania z
oprogramowania Geo-Trans, ale już nie jest potrzebny ani klucz, ani obecność bibliotek tego programu.
Uwagi:
Po przekonwertowaniu otrzymujemy w pełni funkcjonalną mapę GEOPLAN. Można też dokonywać
dalszych konwersji, ale zalecane jest zawsze konwertowanie mapy oryginalnej. Inaczej następuje kumulacja
błędów przeliczeń.
Przekonwertowana mapa nie korzysta już z oprogramowania Geo-Trans. Transformacja polega na
przybliżeniu operacji zmiany współrzędnych liniową transformacją świata rysunku. Składa się ona z macierzy
transformacji M i wektora przesunięcia b. Program Geo-Plan pamięta aktualną transformację. Historię
transformacji mapy można sprawdzić wybierając Narzędzia → Transformacja w nowe współrzędne → Wyświetl
historię. Pojawi się wówczas poniższe okno.
Podczas pracy z bazą danych GEOSTAR program korzysta ze współrzędnych oryginalnych otworów,
przeliczając je w locie zgodnie z pamiętaną transformacją liniową.
Odbywa się to do czasu wybrania z menu Resetuj transformacje
danych GeoStar. Wtedy program „zapomina” o wykonanych
transformacjach i wczytuje współrzędne z bazy danych GeoStar bez
przeliczeń zakładając, że został także zmieniony na nowy układ
domyślny w GeoStar.
Siatka obliczeniowa również korzysta z transformacji
liniowej i nie wymaga ponownego obliczania. Jeżeli jednak
zdefiniujemy na nowo kształt siatki, to dokonujemy tego już we
współrzędnych bieżących.
Dla map geologicznych o niezbyt wielkiej rozległości
dodatkowy błąd przeliczenia wprowadzany przez przybliżenie
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transformacją liniową nie jest większy od błędu jaki popełnia program Geo-Trans podczas przeliczeń punktów
wzorcowych. Biorąc pod uwagę stosowane skale map, wielkości tychże odchyleń nie są niewidoczne na
wydruku mapy.
Wszelkich obliczeń powierzchni, objętości, zasobów itp. należy najlepiej dokonywać w układzie oryginalnym,
ponieważ odległości między punktami po konwersi mogą się nieznacznie różnić. Dzieje się tak nie tylko
z powodu ograniczonej dokładności obliczeń komputerowych, ale również dlatego, że odwzorowania
płaskie w swej istocie są jedynie pewnym przybliżeniem rzeczywistości i posiadają różne zniekształcenia
właściwe dla określonego typu odwzorowania.

11. KOŃCOWE PRZENUMEROWANIE OTWORÓW/PUNKTÓW NA MAPIE
POZIOMYMI PASAMI
Czasem występuje konieczność ponumerowania wszystkich otworów pasami na mapie o zadanej
szerokości. Przenumerowanie odbywać się może automatycznie wprost z programu GEOPLAN i dotyczy
tematu wybranego w GeoStar.
Przenumerowanie automatyczne
Przenumerowanie odbywa się z programu GeoPlan po wczytaniu projektu którego otwory pragniemy
przenumerować. Następnie wybieramy z menu GeoStar → GeoStar-Przenumeruj otwory i zadajemy szerokość
pasa np. 3000 m. (Ważne jest by wcześniej w programie GeoStar wybrać jako temat bieżący ten sam
projekt/arkusz)
UWAGA: Po przenumerowaniu otworów w GeoPlan należy wybrać Bazę danych GeoStar i wybrać
Narzędzia → Weryfikuj Nazwy otworów. Operacja ta jest konieczna!

12. WYCINANIE IZOLINII POZA WSKAZANYMI OBSZARAMI
Czasem występuje konieczność obcięcia wygenerowanej na całej mapie izolinii poza kilkoma
wskazanym obszarami. W efekcie uzyskujemy pokazana poniżej mapę.

Istnieją na to dwie metody starsza i nowsza:
1. Pierwsza starsza polega na zasłonieciu izolinii poza obszarami. W tym celu wybieramy z menu Format →
maskowanie warstw w obszarach po czym naciskając dodaj maskę wybieramy obszary w których izolinie
mają być nie zasłonięte. W metodzie tej izolinie pozostają na całości mapy a jedynie zostają częsciowo
zasłonięte
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2. Druga nowsza (wystepuje od wersji GeoPlan 2012-04-13) polega na fizycznym obcięciu izolinii poza
wskazanymi obszarami i odzuceniu odciętych framentów. W tym celu wybieramy z menu Izolinie → Wytnij
poza obszarami i wskazujemy te obszary na których izolinie mają pozostać. Może być ich dowolna ilość nie
większa niż sto.

UWAGA. W wersji GeoPlan 2012-04-13) podobnie jak w metodzie 2 dla izolinii istnieje opcja dla
narzucania wartości siatki poza listą wskazanych obszarów (a nie jednym wskazanym jak w wersjach
wczesniejszych).

13. Eksport do plików ShapeFile
W programie GeoPlan możliwe jest tworzenie plików ShapeFile typu:




Punktowego
Liniowego
Poligonowego (wieloboki)

13.1 ShapeFile typu punktowego
Poprzez plik ShapeFile typu punktowego możemy wyeksportować z programu punkty danych wybranej
siatki.
Po ustawieniu właściwej siatki punktów wybieramy z menu Projekt -> Eksport-> Eksport do GIS(ESRI
Shape). W nowym oknie wybieramy Punkty bieżącej siatki jako „Point Z” i klikamy OK.

W następnym oknie wybieramy miejsce zapisu ShapeFile i eksport punktów danych możemy uznać za
zakończony. Struktura tabeli atrybutów ShapeFile jest pokazana poniżej.

NAME

X

Y

Nazwa/numer
punktu

współrzędna

współrzędna

VALUE
Wartość
parametru

13.2 ShapeFile typu poligonowego
Jeśli chcemy utworzyć poligonowy plik ShapeFile to musimy się upewnić że eksportowane wieloboki
znajdują się na jednej warstwie.
W celu przeprowadzenia samego eksportu wybieramy z menu Projekt -> Eksport-> Eksport do GIS(ESRI
Shape).

Wybieramy Wyślij do pliku Shape warstwę GeoPlan i klikamy OK.

Wybieramy warstwę do eksportu, zaznaczamy Shape typu Poligonowy i klikamy OK.
Wybieramy miejsce zapisu pliku shp i klikamy Zapisz.

13.3 ShapeFile typu liniowego
Pliki ShapeFile typu liniowego tworzy się w ten sam sposób jak typu poligonowego, z tym wyjątkiem, że
w oknie wyboru warstwy do eksportu wybiera się opcję Shape typu Liniowy.
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Rozdział IV
IV. DODATKI
1.

Korzystanie z serwisów Web Map service (WMS) – opcja dostępna w wersji
Professional

Usługa Web Map Service to międzynarodowy standard udostępniania przestrzennych danych rastrowych
w Internecie. Niektóre programy służące do przetwarzania danych przestrzennych posiadają odpowiednie
moduły służące do komunikowania się z serwerami zawierającymi serwisy WMS i pobierania map w postaci
rastrów. GeoPlan 5 w wersji Professional został wzbogacony o wspomniany moduł dzięki czemu użytkownicy
programu uzyskali dostęp do znacznego zasobu danych przestrzennych. Rastry pobrane z serwisu WMS mogą
zastąpić klasyczne podkłady rastrowe, które są uciążliwe dla użytkownika ze względu na żmudny proces
kalibracji współrzędnych. W przypadku serwisu WMS serwer wysyła podkład przycięty i skalibrowany do
zakresu świata mapy w programie GeoPlan.
W celu dodania do programu GeoPlan linku do serwisu WMS należy najpierw sprawdzić czy w
programie został ustawiony właściwy układ współrzędnych (polskie serwisy WMS zazwyczaj udostępniają
dane dla układów PUWG 1992 i 2000). W tym celu otwieramy okno Opcje rysowania z menu Format (lub
skrótem Ctrl+R) i sprawdzamy wybrany układ geodezyjny.

Po wybraniu układu CUGIK 1992 XY lub CUGIK 2000 XY możemy przejść do właściwego łączenia się
z serwisem WMS. W tym celu z menu WMS (w. beta) wybieramy opcję Lista serwisów WMS. Pojawi się okno
widoczne poniżej.

Na początku należy stworzyć nową grupę dla serwisów WMS wpisując jej nazwę w polu oznaczonym na
rysunku (tworzenie grup ma na celu uporządkowanie listy serwisów, jeśli nie wpiszemy żadnej grupy to nie
będzie możliwe dodanie linku do serwisu). Następnie w drugim polu wpisujemy lub wklejamy link do
odpowiedniego serwisu WMS i klikamy przycisk Test połączenia. Pojawią się okna z informacją o licencji i
parametrami serwera sygnalizujące jakość połączenia.
W celu dodania serwisu WMS do listy klikamy znak + znajdujący się z prawej strony pola linkiem. Aby
umieścić WMS na mapie wybieramy go prawym przyciskiem myszy na liście i z menu podręcznego wybieramy
opcję Dodaj do rysunku. Na początku pojawi się okno Wybierz warstwę na którym wybieramy na jakiej
warstwie zostanie umieszczony podkład WMS. Dobrze jest wybrać którąś z warstw użytkownika. Po
zatwierdzeniu przyciskiem OK wybrana warstwa zmieni nazwę na Podkład WMS. Następnie pojawi się okno z
właściwościami podkładu. Należy w nim zaznaczyć potrzebne warstwy podkładu WMS i ustawić metodę
zapisu.

Okno właściwości podkładu zawiera również dodatkowe opcje umożliwiające m. in. generowanie
legendy, ustawienie wymiarów kafelka podkładu, ustawienie DPI. Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy
OK.
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Należy zamknąć główne okno z listą serwisów WMS. Program nie wyświetli utworzonego podkładu,
dopóki nie dostanie sygnału o potrzebie przerysowania rysunku. Takim sygnałem może być np. zmiana zoomu
za pomocą kółka myszy. Na ekranie powinny pojawić się kafelki z wyświetlonym w centrum napisem
Oczekiwanie. Po pewnym czasie potrzebnym na pobranie danych z serwera kafelki zostają wypełnione bitmapą.
Jeśli podkład się nie pokazuje to należy sprawdzić czy warstwa w programie na której został umieszczony nie
ma odznaczonej widoczności. W tym celu z menu Rozmieszczenie wybieramy opcję Warstwy rysunku (lub
skrótem CTRL+L) i sprawdzamy czy nasza warstwa ma zaznaczone pole Widoczne. Czasami podkłady nie chcą
się pobierać ze względu na obciążenie serwerów. W miejscu napisu Oczekiwanie pojawia się wtedy komunikat
błędu.
Do zarządzania pobranymi podkładami WMS służy narzędzie Menedżer podkładów WMS wybierane z
menu WMS (w. beta). W prawym dolnym rogu monitora pojawi się okno narzędziowe z listą pobranych
podkładów w którym można ustawić opcję widoczności, drukowania i transparentności poszczególnych
rastrów. Dodatkowo poszczególne pozycje na liście posiadają menu podręczne za pomocą którego można m. in.
usunąć lub edytować warstwę. Jedną z ciekawszych opcji w menu podręcznym jest Przetwarzanie rastrów.
Wybranie wspomnianej opcji otwiera okno Operacje na rastrach w którym można m. in. przekształcić bitmapę
na skalę szarości. Operacje na rastrach mogą służyć do zmniejszania rozmiaru pamięci zajmowanej przez
program lub usunięcia niepotrzebnych elementów z podkładu.

Przekształcenie obrazu na 1 bitowy (monochromatyczny) pozwala m. in. zwiększenie czytelności
podkładu poprzez ustawienie progu przetwarzania.

W rezultacie można usunąć część informacji z obrazu w celu zwiększenia jego przejrzystości.

Dodatkową opcją jest zamiana koloru otrzymanego w wyniku przekształcenia.

SKRÓCONA INSTRUKCJA SZYBKIEGO TWORZENIA MAP PRZY
WYKORZYSTANIU PROGRAMU GEOPLAN

2.

INSTRUKCJA TWORZENIA MAP NIEWYMAGAJĄCYCH TWORZENIA MODELU
 Określenie formatu mapy
Wybór z paska menu: Format →Wymiary rysunku
 Przygotowanie matrycy mapy
Wybór z paska menu: Format→Opcje rysowania→Zakładka Ogólne (skala mapy, położenie lewego
dolnego rogu, rodzaj współrzędnych, zakres świata mapy) Zakładka Punkty (definiowanie formatu punktów
danych, punktów gridu Zakładka Osie (definiowanie osi mapy).`
Utworzoną mapę należy zapisać pod nazwą własną Projekt→Zapisz jako


Wczytanie lub wprowadzenie otworów i punktów danych z programu GeoStar
Wybór z paska menu: Projekt→Powiązania GeoStar. Wybierz Wersja programu GeoStar. Naciśnij
Testuj (czynność tę wykonujemy jednorazowo po uruchomieniu programu GeoPlan)
Wybór z paska menu GeoStar→Pokaż otwory bazy danych lub z paska narzędzi przycisku Podłącz
powiązaną bazę danych (ikonka z symbolem łańcucha).


Wczytanie podkładów rastrowych wcześniej skalibrowanych.
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Podkłady skalibrowane zawierają dodatkowo plik referencyjny o tej samej nazwie co podkład z
rozszerzeniem ref, taf, tfw.
Wybór z paska menu: Podkład→ Menadżer podkładów →Wczytaj rysunek podkładu i Wczytaj plik
referencyjny podkładu. Jeśli chcemy dostosować zakres współrzędnych świata mapy do podkładu przed
wciśnięciem przycisku Wczytaj rysunek podkładu zaznaczamy Dostosuj współrz. mapy do podkładu
(początkowo jest to plik z rozszerzenie .tfw).


Wczytanie podkładów rastrowych nieskalibrowanych.
Wybór z paska menu: Podkład→Menadżer podkładów →Wczytaj rysunek podkładu. Następnie:



jeśli podkład zawiera cztery punkty kalibrujące, po wczytaniu podkładu wybieramy Kalibracja i
narzędzia
 jeśli nie zawiera wybieramy Wpasuj do rogów podkładu. Wtedy podkład może być skalibrowany
jedynie we współrzędnych w układzie lokalnym (konieczne jest wtedy podanie skali skanowanej mapy
oraz rozdzielczości w jakiej była skanowana)
 Wczytanie podkładów wektorowych DXF
Wybór z paska menu Projekt →Import →Import DXF. Należy pamiętać o wcześniejszym ustawieniu
skali mapy i rozmiaru rysunku.


Oznaczanie różnymi symbolami otworów
W tym celu należy:
a. Utworzyć grupy punktów zadając im wymagane cechy poprzez
menu Format →Grupy →Manager Grup
b. Wybrać z menu Projekt→Powiązania z GeoStar znaczyć "Używaj Grup"
i nacisnąć przycisk Ustaw.
c. Pojawi się okno dialogowe Grupy otworów - wypełniamy go następująco:
- Nazwa Pola wprowadzamy (z listy rozwijanej) "KLAKOD" (czasem „RDZO”)
oczywiście bez cudzysłowie.
- Warunek - tutaj wprowadzamy rodzaj otworu zdefiniowany jako rodzaj
otworu w GeoStar np. jako pikieta "*" lub otwór typu Hydro "H"

- Zalicz do grupy otworów - wybieramy z listy rozwijanej odpowiednią grupę. Nadamy wtedy temu
otworowi symbol graficzny zdefiniowany w grupach punktów.
INSTRUKCJA TWORZENIA MAP WYMAGAJĄCYCH TWORZENIA MODELU
 Określenie

formatu mapy i matrycy mapy oraz inne operacje jak w punkcie poprzednim
modelu
Wybór z paska menu: Siatka→ Ustawienia ogólne→ Parametry siatki→ Parametry siatki z zakresu
danych lub mapy – Ustaw do zakresu mapy (tylko przy pierwszym tworzeniu siatki dla projektu)
 Tworzenie

Wybór z paska menu: Siatka→ Menadżer siatek→ Nowa siatka (nadanie nazwy, kodu 0-255 oraz
wyznaczenie typu modelu) następnie → Ustaw jako aktywna
 Wczytanie lub wprowadzenie punktów danych służących do tworzenia siatki (modelu)
dane mogą być wprowadzone z:

Bazy danych GeoStar - Z paska menu: Dane→ Wczytaj SQL z bazy danych
Plików tekstowych - Z paska menu: Dane→ Wczytaj z Pliku tekstowego
Klikając myszką – Z paska Menu: Dane→ Operacje graficzne → Zdefiniuj graficznie

Z etykiet tekstowych znajdujących się na podkładzie wektorowym: Dane→ Operacje graficzne →
Zdefiniuj z etykiet tekstowych
 Usuwanie punktów

danych
a. Usuń wszystkie punkty bieżącego modelu. Z paska menu wybieramy Dane→ Usuń → Usuń punkty
bieżącej siatki. Można też usuwać punkty o zadanym kodzie lub znajdujące się w we wskazanym
obszarze.
b. Usuń pojedyncze punkty Menu Dane→ Edytuj listę punktów następnie wybrać punkt i nacisnąć
Usuń
c. Usuń pojedyncze punkty wskazując myszką na mapie i z prawego przycisku myszy Usuń.
 Zachowywanie położenia opisu punktów danych
Aby włączyć tę opcję należy:
a. Wybrać z paska menu Dane→ Opcje rysowania
b. Na dialogu na dolnym lewym rogu zaznaczyć Zachowuj położenie opisów
c. Zachować mapę
Opcja ta spowalnia niestety nieznacznie działanie programu i zajmuje więcej miejsca na dysku
Odświeżenie opisów w położeniu default następuje po wybraniu z menu Dane→ Regeneruj rysunek

3.

OPIS FUNKCJI MENU PROGRAMU GEOPLAN 5

3.1 Opis funkcji menu o charakterze ogólnym
Obsługa programu odbywa się poprzez wybór odpowiednich opcji z menu, gdzie wydzielono następujące
grupy:
Projekt:
Nowy – usunięcie wszystkich danych i elementów edytowanej mapy – przygotowanie do edycji nowej
mapy.
Wczytaj – wczytanie zapisane wcześniej na dysk mapy,
Odzyskaj z kopii bezpieczeństwa
Wczytaj z bazy danych GeoStar
Zapisz – zapisanie mapy na dysk z zachowaniem aktualnej nazwy,
Zapisz jako - zapisanie mapy na dysk z możliwością nadania nowej nazwy,
Zapisz do bazy danych GeoStar
Ustawienia drukarki – wybór rodzaju oraz parametrów drukarki,
Podgląd wydruku – umożliwi podejrzenie wydruku w przypadku podziału dużej mapy na formatki.
Drukuj – drukowanie mapy,
Drukuj okno w skali – drukowanie zaznaczonego fragmentu mapy na zadanej formatce w zadanej skali.
Drukuj wybrany fragment – drukowanie zaznaczonego fragmentu mapy z możliwością ręcznej korekty
współrzędnych jej rogów.
Export jako grafika – zapis mapy jako rysunek w formacie wektorowym Windows Metafile (WMF lub
EMF)
Import do DXF – import wybranych warstw lub całego rysunku z pliku w formacie DXF (np. z AutoCad
lub Microstation)
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Export izolinii do TXT – zapis izolinii do zbioru tekstowego, gdzie każdy wiersz opisuje jedną izolinię w
formacie:
Etykieta, x1,y1,x2,y2,x3,y3...........xn,yn
Wyślij pocztą – możliwość wysyłania pocztą z tego poziomu Mapy GeoPlan lub rysunku mapy jako
metaplik,
Archiwizacja – możliwość archiwizacji mapy lub jej odzyskania z Archiwum
Skaluj – automatyczne dopasowanie skali i położenia mapy na rysunku w zależności od zakresu danych
lub ustawień gridu,
Powiązania – wskazanie lokalizacji programów pakietu GeoStar
Preferencje – możliwość ustawienia preferencji ogólnych mapy oraz położenia plików.
Przejdź do budowy Modelu – przejście do opcji i układu menu Modelera
Koniec – zakończenie programu.
Edycja:
Kopiuj – skopiowanie wybranych obiektów graficznych do lokalnego schowka programu,
Kopiuj specjalnie:
Rysunek do schowka – Kopiowanie całego rysunku do schowka Windows, tak by mogły z niego
korzystać inne aplikacje.
Rysunek jako Enhanced metafile – Kopiowanie całego rysunku do schowka Windows, tak by mogły z
niego korzystać inne aplikacje w formie rozszerzonego metapliku.
Zaznaczony fragment do schowka – Kopiowanie zaznaczonego fragmentu mapy. Po zaznaczeniu myszką
ramki, jej wnętrze zostaje skopiowane do schowka Windows tak by mogły z niego korzystać inne aplikacje.
Warstwy – kopiowanie obiektów jednej warstwy na inną warstwę
Izolinie na inną warstwę – kopiowanie warstwy izolinii na inną wybraną warstwę umożliwiając jej
zmianę i edycję wg uznania użytkownika.
Wklej – wkleja obiekty ze schowka lokalnego programu,
Wklej ze schowka Windows – wklejenie rysunku, tabelki, wykresu lub innego obiektu pochodzącego z
innej aplikacji Windows.
Duplikuj – możliwość duplikowania danych
Przesuń – możliwość przesuwania obiektów w pionie lub/i poziomie
Zaznacz wszystko – możliwość szybkiego zaznaczenia wszystkich obiektów
Szybki wybór – możliwość szybkiego wyboru obiektów
Usuń – usuwanie zaznaczonych elementów
Ustaw zbiorowo właściwości – ustawianie właściwości (linii, czcionki) dla grup obiektów
Wyczyść warstwę – usuwa wszystkie obiekty graficzne z wybranej warstwy,
Usuń obiekty spoza mapy – usuwa obiekty spoza mapy
Znajdź i zamień tekst – szybkie wyszukanie i zmiana danego tekstu
Znajdź – szybkie wyszukanie punktu danych oraz otworów w bazie danych GeoStar
Przyciąganie (Snap)
Do wybranych obiektów

Do obiektu warstwy
Brak
Widok:
Normalny – widok całego rysunku bez widoku strony (papieru);
Układ strony – rysunek w widokiem strony (papieru),
Wczytaj - wczytuje wybrany widok
Zachowaj – zachowaj utworzony widok wraz z wybranymi parametrami
Osie – ustawienie właściwości osi
Skarpy – Opcje pokazania skarp
Działki – Pokazanie działek na mapie
Pokazywanie odległości – pokazuje odległości pomiędzy wybranymi punktami
Opcje – możliwość ustawienia parametrów siatki oraz wyboru koloru tła rysunku (przy wyborze czarnego
tła rysunek będzie tworzony w inwersie, czyli linie czarne będą rysowane jako białe)
Wstaw:
Punkty topograficzne – wstawianie listy punktów topograficznych ze zbioru DAT.
Punkt specjalny – wstawianie punktów specjalnych (np.: symboli otworów)
Punkt hydrogeologiczny – wstawianie punktów hydrogeologicznych zgodnych z normą
Symbol – wstawianie symboli.
Opisy izolinii – wstawienie opisów izolinii na przecięciu poprowadzonej prostej z izoliniami
Skarpę – definiowanie dolnej i górnej krawędzi skarpy.
Niweletę z pliku
Podkład rastrowy – wczytanie mapy rastrowej
Wczytaj podkład rastrowy
Wczytaj z pliku referencyjnego
Arkusz – wyznaczenie świata mapy, nazwy oraz formatu arkusza
Otwór do bazy danych GeoStar – Wskazanie myszka lokalizacji nowego otworu – współrzędne zostaną
odczytane z mapy i wprowadzone do nowo utworzonego otworu w bazie danych GeoStar.
Otwory bazy danych GeoStar: Dołącz – otwory znajdujące się w bazie danych GeoStar zostaną
naniesione na mapę
Format:
Opcje rysowania – ustawienie zakresów mapy, parametrów rysowania obiektów tworzonych przez
program
Wymiary rysunku – ustawienie rozmiarów i marginesów rysunku mapy.
Maskowanie warstw w obszarach – nakładanie maski na wybrane obszary
Osie – ustawienie właściwości osi.
Opcje rysowania izolinii – ustawienie które izolinie mają być widoczne, wybór stylu oraz wygładzenia
Grupy
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Menadżer grup – tworzenie grup obiektów i nadawanie im atrybutów graficznych
Punkty – Wyszukiwanie obiektów spełniających określone kryteria i przypisywanie ich do grup.
Rozmieszczenie:
Podkłady rastrowe – Wczytywanie, skalowanie i ustawianie atrybutów podkładów rastrowych.
Pokaż na mapie punkty kalibrujące podkład rastrowy
Warstwy widoczne – wybór rysowanych warstw.
Warstwy aktywne – wybór warstw aktywnych tzn. tych na których obiekty graficzne są aktywne i jest
możliwy ich wybór myszką,
Kolejność warstw – Zmiana kolejności rysowania warstw.
Wycinanie warstw – wycina wybrane warstwy do osi
Warstwa bieżąca - nowe obiekty – wybór warstwy, na którą będzie dodany nowo tworzony obiekt
Inspektor warstw – Przegląd warstw, nadawanie im nazw, przegląd obiektów wybranej warstwy na liście
obiektów.
Grupuj – grupuj wybrane i zaznaczone obiekty
Rozgrupuj – rozgrupuj wybrane i zaznaczone obiekty
Kolejność – Przesuwanie kolejności rysowania obiektów w ramach warstwy.
Przenieś na warstwę – przenoszenie wybranego obiektu z jednej warstwy na inną.
Lista obiektów – przeglądanie obiektów na warstwie z możliwością zmiany ich właściwości.
Obszary:
Obszar jest wielobokiem zawsze zamkniętym. Obszary służą do wydzielania bloków wyliczeniowych,
ustalania granic złóż lub granic interpolacji wewnątrz gridu.
Zdefiniuj – zdefiniowanie obszaru poprzez wypełnienie stosownego arkusza ze współrzędnymi punktów
obwiedni. Podczas edycji możliwy jest zapis lub wczytanie i przyłączenie wcześniej zdefiniowanego obszaru.
Zdefiniuj graficznie – graficzne zdefiniowanie obszaru wskazując jego punkty obwiedni. Istnieje potem
możliwość skorygowania tych punktów.
Izolinia jako obszar – tworzenie obszarów biegnących po punktach wybranej izolinii.
Konwersja→ na obiekt graficzny - obszar zostanie zamieniony na obiekt graficzny (linia łamana lub
wielobok), który można edytować myszką, przesuwając jego punkty obwiedni. Przed konwersją program pyta,
czy skasować wybrany obszar tworząc obiekt graficzny czy też go jednocześnie zachować.
Wczytaj – wczytanie obszarów (obszary aktualne mapy zostaną usunięte i zastąpione wczytanymi)
Import z pliku tekstowego
Zachowaj – zapis wszystkich zdefiniowanych obszarów.
Edytuj – umożliwia edycję usunięcie wybranego obszaru lub jego dalszą edycję. Podczas edycji możliwa
jest korekta obwiedni obszaru i sposobu jego rysowania.
Opcje definiowania – celu zakończenia graficznej edycji obwiedni obszaru może być używany prawy
przycisk myszy bądź po wprowadzeniu każdego kolejnego punktu obwiedni pojawi się dialog z pytaniem czy
kontynuować bądź zakończyć edycję. By umożliwić dokładny styk dwóch obszarów wprowadzono opcje
przyciągaj linie do granicy obszaru. Po wyborze obszaru granicznego wszystkie nowe punkty wprowadzane w
jego pobliżu będą przyciągane tak, by obszary graniczne się dokładnie stykały.
Narzędzia:

Oblicz objętość – obliczanie zasobów (powierzchni, objętości i masy) w wybranych blokach.
Raport z obszaru – Tworzenie raportu Programu GeoStar z wybranego obszaru.
Utwórz przekrój – Tworzenie linii przekroju poprzez wskazanie otworów z podłączonej dynamicznie
bazy danych GeoStar
Niweleta – linia niwelety wraz z możliwością naniesienia jej na przekroje
Oblicz udział procentowy – oblicza udział procentowy zadanych gruntów w nadkładzie/złożu
Wyznacz zasięg zalegania – wyznacza na mapie zasięg zalegania zadanych gruntów/złóż. np. na postawie
otworów badawczych na wyznaczonej głębokości.

3.2 Opis funkcji menu związanych z modelowaniem
Dane:
Operacje graficzne:
Zdefiniuj graficznie – wprowadzenie punktu danych wskazując myszką jego lokalizację,
Zdefiniuj z etykiet tekstowych – tworzy punkt danych o wartości i miejscu wskazanej etykiety liczbowej
np.: na podkładzie wektorowym.
Zdefiniuj z punktów siatki – tworzy punkty danych o wartości wskazanych węzłów siatki.
Przesuń graficznie – umożliwia graficzne przesuniecie (myszką) punktu danych w nowe miejsce.
Edytuj – edycja na arkuszu punktów danych (dodawanie, usuwanie i zmiana parametrów punktów, a
także przyłączanie i zapisywanie wskazanych do plików tekstowych).
Wczytaj:
Z pliku tekstowego – wczytanie danych z pliku tekstowego utworzonego we własnym formacie *.DAT,
formacie Excel *.CSV oraz formacie programu Surfer *.DAT
SQL – zdefiniowanie programu w języku SQL umożliwiającego wczytanie z bazy danych wymaganych
danych spełniających zdefiniowane w języku SQL kryteria
Miąższości z bazy GeoStar
Importuj z siatki
Z innego projektu
Zapisz dane – zapisanie danych do zbioru tekstowego DAT,
Usuń:
Usuń wszystkie dane – usuwa wszystkie punkty danych o wszystkich kodach.
Usuń dane bieżącej siatki – usuwa punkty danych o kodach dotyczących bieżącej siatki (modelu).
Usuń dane o kodzie – usuwa punkty o zadanym kodzie
Usuń zdublowane
Regeneruj rysunek – ponownie tworzy i rysuje punkty danych na mapie jako obiekty graficzne w
ustawieniach domyślnych w miejscach ich lokalizacji.
Operacje na obszarach:
Usuń obszarami – usuwanie punktów znajdujących się na zewnątrz lub wewnątrz obszarów
Zmień kod – zmiana kodu punktów znajdujących się na zewnątrz lub wewnątrz obszarów
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Analiza danych – wskazanie punktów danych, których współrzędne się pokrywają
Policz residua – policzenie residuum dla wszystkich punktów danych
Pokaż residua – pokazanie listy punktów danych w wynikami wyliczonych residuum,
Kody punktów - kody punktów danych umożliwiając szybki wybór rodzaju punktów do obliczeń i
rysowania na mapie
Opcje rysowania – zadawanie sposobu i wybór rysowanych punktów danych
Siatka:
Menadżer siatek – Wybór bieżącej (aktywnej) siatki, związanego z nią modelu i izolinii). Zadawanie
warunków brzegowych siatkom i kolorów izolinii wybranym siatkom. Zabezpieczanie siatki przed zmianą przez
innych użytkowników.
Ustawienia ogólne – ustawienie ogólne wspólnych parametrów dla wszystkich siatek mapy (punkt
bazowy siatki (wektor transformacji), zakres, kat obrotu, liczba linii siatki i odstępy pomiędzy węzłami).
Ustaw graficznie punkt bazowy – wskazanie myszką na mapie lewego dolnego rogu siatki. Wszystkie
wcześniejsze obliczenia wartości węzłów wszystkich siatek mapy zostaną skasowane.
Właściwości bieżącej siatki – wyznacza kolory i warunki brzegowe bieżącej siatki oraz pozwala ją
zabezpieczyć przed zmianami wprowadzonymi przez innych użytkowników
Import
Export
Wylicz punkty – wybór metody i parametrów interpolacji, interpolacja w węzłach bieżącej siatki.
Aktualnie metoda odwrotnych odległości i interpolacji liniowej za pomocą trójkątów.
Kriging – wyliczanie punktów siatki metoda Krigingu.
Edytuj – przejście do edytora bieżącej siatki umożliwiającego korektę (w węzłach siatki) wyliczonych
wartości.
Operacje:
Operacje arytmetyczne – operacje wyliczeń pomiędzy siatkami, nadawanie zadanych warunków siatkom.
Operacje umożliwiają utworzenie np. siatki modelu miąższości warstwy jako różnica pomiędzy modelem stropu
i spągu.
Wytnij na zewnątrz/wewnątrz obszaru – zadawanie określonych wartości punktom siatki znajdujących się
na zewnątrz lub wewnątrz obszarów.
Interpoluj pojedyncze węzły – wyliczanie brakujących wartości węzłów siatki na podstawie wartości w
węzłach sąsiednich.
Wygładzanie – wygładzanie siatki metodą uśredniania sąsiednich węzłów zadając macierz wygładzania.
Transformacja do pliku – zachowanie siatki do pliku tekstowego z możliwością transformacji. Dzięki
temu Zachowana siatka może mieć inne parametry (lokalizacje węzłów).
Analiza – analiza punktów siatki
Izolinie:
Wartości i kolory – możliwe ustawianie kolorów i wartości palet
Kolory linii – ustawianie kolorów i grubości wybranych i wskazanych izolinii
Opcje tworzenia etykiet – ustawianie rodzaju opisu izolinii, ich gęstości oraz formatu opisu
Opcje generowania – opcje generowania izolinii

Generuj izolinie – po wyborze metody pierwszej jest możliwe wybieranie poszczególnych obszarów do
generowania w nich izolinii
Generuj mapę kolorów – możliwy jest wybór obszarów, na których będą generowane izolinie oraz takich,
dla których izolinie nie będą generowane
Wyczyść izolinie – usuwa izolinie dla bieżącego modelu
Wyczyść opisy izolinii – usuwa opisy izolinii bieżącego modelu
Wyczyść mapę kolorów – usuwa mapę kolorów bieżącego modelu
Wytnij – wycina izolinie w wybranym obszarze/poza obszarem
Zachowaj – zachowaj izolinie
Opcje rysowania izolinii – daje możliwość ustawienia opcji rysowania izolinii takich jak wypełnienie,
wygładzenie, wyboru izolinii o zadanych wartościach jako widoczne lub niewidoczne.

4.

OPROGRAMOWANIE POMOCNICZE

4.1 Drukarki PDF
Wiele sterowników do drukarek PDF sprawia problemy przy wydruku rastrów, a szczególnie rastrów
transparentnych. Obecny w Windows sterownik „Microsoft to PDF” nie zapewnia formatów większych niż A3.
Po przetestowaniu różnych sterowników drukarek PDF pomyślnie wypadła drukarka Power PDF firmy Kofax.
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Rozdział V
V. ZAGADNIENIA SPECJALNE
1.

OTWORY Z KRZYWIZNĄ

Aby krzywizna otworu mogła być naniesiona na mapę lub na przekrój należy wprowadzić ją do bazy
danych GeoStar.
Wprowadzanie krzywizny do bazy danych
Po uruchomieniu bazy danych GeoStar (dla złóż ropy naftowej) wybieramy z Menu Baza danych →
Krzywizna otworu. Otworzy się tabela (rys. V-1), którą można wypełnić ręcznie lub zaimportować do niej dane,
którymi dysponujemy w programie Excel.

Rys. V-1 Okno wprowadzania i przeliczania danych krzywizny otworu

Wypełniamy lub importujemy dane zawarte w żółtych polach. Aby zaimportować dane z programu Excel
należy zachować je z poziome Excel w formacie CSV. Jest to format tekstowy separowany średnikami.
Wczytywanie pliku CSV do tabeli programu GeoStar odbywa się z poziomu okna pokazanego na rys. V-1 po
wyborze z menu Dane→ Import z pliku tekstowego. Po wyborze pliku pokaże się okienko (rys. V-2) Usuwamy
pierwsze wiersze bez danych (w tym wypadku 5) naciskamy usuń i naciskamy Importuj.
Po zaimportowaniu zostaną wypełnione żółte pola w arkuszu przedstawionym na rysunku 1. W następnej
kolejności należy policzyć odchylenia w otworze w rozbiciu na składowe. W tym celu wybieramy Edycja→
Policz krzywiznę.
Poza wyliczeniem tabeli pokazanej na rys. V-1 zostaną automatycznie wyliczone pola o kolorze
czerwonym - zredukowane stropy, odchylenia w kierunkach DX, DY oraz położenia X, Y otworu na zadanej
głębokości w tabeli litologii. Pokazano to poniżej na rys. V-3.
W przypadku korekty głębokości pomiarowej (STROP) należy przeliczyć jeszcze raz pola o kolorze
czerwonym. W przypadku braku tabeli krzywizny pokazanej na rys. V-1 można ręcznie wprowadzić
zredukowane poziomy, odchylenie DX i DY oraz ich położenie X, Y w przestrzeni.
Krzywizna na mapach GeoPlan
Aby możliwe było pokazywanie położenie otworów na warstwach należy zdefiniować powiązanie otworu
z modelem (siatką). Jeśli chcemy określić położenie otworu na warstwie A2, wybieramy ją, po czym otwieramy
Siatka→ Właściwości bieżącej siatki, a następnie zakładkę GeoStar. Wprowadzamy Pole warunku (dla
stratygrafii ISTRA) a następnie kod stratygraficzny spełniający warunek, to znaczy warstwy, na której chcemy
określić położenie otworu.

Rys. V-2 Import danych krzywizny otworu

Rys. V-3 Przypisanie położenia otworu do warstwy litologicznej

Następnie należy wybrać Pole wyniku tzn. jaki parametr otworu (głębokość, miąższość itp.) chcemy
opisać obok położenia otworu na warstwie.
Krzywizna otworu na przekrojach geologicznych
Aby była możliwa opcja rysowania krzywizny otworu na przekroju geologicznym należy wybrać
Format→ Opcje skala słupki.
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Następnie należy wybrać opcje Uwzględniaj krzywiznę otworu oraz Wycinaj poza osiami. Opcje te
występują w ramce Słupki litologii.

2.

AUTOMATYCZNE TWORZENIE PLIKU Z PUNKTAMI NIWELETY NA
PODSTAWIE PROJEKTÓW DROGI UTWORZONYCH W AUTACAD I
MAICROSTATION
Wstęp

Projekty drogi wykonane w programach CADowskich nie generują plików zawierających punkty
niwelety (a także morfologii terenu). Pliki takie z punktami ułożonymi wg kilometrażu drogi pomocne są przy
tworzeniu przekrojów geologiczno-inżynierskich np. w programie GeoStar.
Oprogramowanie GeoPlan w wersjach od 13-07-2012 umożliwia generowanie takich plików.
Wczytanie rysunku DXF
W pierwszym etapie należy wczytać projekt odcinka drogi w formacie DXF. Wyczytać należy dodając
warstwy DXF do istniejących warstw GeoPlan. Należy znać skale i format rysunku zachowanego w DXF i te
same parametry ustawić w aplikacji GeoPlan. Po wczytaniu projektu pojawi się rysunek:

Rzędy cyfr znajdujące się w dolnej części wyznaczają kolejno morfologie terenu i projektowane rzędne
drogi.

Po wczytaniu należy określić na jakiej warstwie znajdują się etykiety z projektowanymi rzędnymi (lub
morfologii terenu). Klikniecie na dowolną etykietą z rzędną powoduje pojawienie się jej parametrów na dolnym
pasku zadań GeoPlan. Pokazano to na rysunku po prawej stronie. Symbol [44] oznacza kolejny numer warstwy
natomiast 55 oznacza jej nazwę zgodną z zachowaną w DXF. DXF_TEXT_840 jest unikalną nazwa obiektu
tworzona podczas importu i nie ma w tym przypadku znaczenia. Natomiast nazwę warstwy 55 należy sobie
gdzieś zapisać, gdyż będzie w dalszej części potrzebna.
Export
Etykiety projektowanej niwelety (lub morfologie terenu) można zachować do pliku tekstowego poprzez
wybór z Menu Export → Etykiety niwelety do pliku niwelety. Pokazano to na poniżej.
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Wybranie tej opcji spowoduje ukazanie się ukazanie okienka wyboru warstwy, na której znajdują się
etykiety niwelety (w naszym przykładzie 55). Warstwę te należy zaznaczyć i nacisnąć OK. W następnej
kolejności pojawi się okienko

W pierwszą kolejności należy wybrać pierwsza od lewej etykietę oraz w polu oznaczonym czerwonym
kołkiem wprowadzić jej kilometraż. Następnie naciskamy Dalej→
Analogicznie postępujemy dla ostatniego punktu niwelety. Wybieramy ją muszką a następnie
wprowadzamy jej kilometraż. Uwaga: Kilometraż wprowadzamy zawsze w metrach.

Naciśniecie dalej wygeneruje punkty niwelety wg kilometrażu z możliwością ich obejrzenia i zachowania
do pliku
Naciśniecie Wykaz pkt. niwelety
spowoduje okazanie się okienka listy
punktów które można zachować w postaci
pliku niwelety.

Tak zachowaną do pliku niweletę można wczytać na przekrój wg kilometrażu tworzony w programie
GeoStar 6/7.
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3.

RYSUNEK DROGI NA MAPIE GEODEZYJNEJ W PROGRAMIE
GEOPLAN JAKO NIWELETA
Tworzenie
Niweletę w programie GeoPlan można utworzyć w następujące sposoby:
 Utworzyć

graficznie wskazując myszka kolejne punktu załamania niwelety
współrzędne linii niwelety z liku tekstowego w formacie XYZ
Wczytać linie niwelety z programu AutoCad lub Microstation poprzez plik w formacie DXF jako linie łamaną i
następnie wybierając linie niwelety wybrać opcje poprzez prawe menu kontekstowe myszki – „zamień na
Niweletę”
zamiana linii łamanej na Niweletę poprzez prawe menu kontekstowe myszki – „zamień na Niweletę”
Właściwości (cechy) niwelety
 Wczytać

Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu:

Właściwości Niwelety – zakładka punkty niwelety
W poniższej tabeli zestawiono zawartość kolumn
Nazwa kolumny
Wsp.
Pionowa

Pozioma,

Opis
Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na

Wsp.
mapie

Rzędna Z

Rzędna punktu

Kilometraż wyliczony

Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków.

Kilometraż zadany

Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony
jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty
wyliczeń rzeczywistego kilometrażu

Nazwa kolumny

Opis
wyliczana,

słudzy

do

wyliczania

Kilometrażu

Korekta

Kolumna
rzeczywistego

Kilometraż rzeczywisty

Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający
korekty

Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne
Po wprowadzeniu punktów niwelety należy wyliczyć jej kilometraż. Jest to operacja konieczna przed
przystąpieniem do dalszych działań. Można to wykonać sumując długości odcinków niwelety lub obliczać z
korektą, gdy jakiś punkt ma rzeczywisty kilometraż inny niż wyliczony z długości odcinków. Aby to
skorygować należy w kolumnie „kilometraż zadany” wprowadzić dla danych punktów wartości takie, jakie są
oczekiwane, następnie należy wybrać z menu Kilometraż→ Policz
Operacje na Niwelecie
Niweleta daje następujące możliwości i opcje poprzez wybór z Menu Narzędzia→ Niweleta
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Wejście do Menu Niweleta
 Wyczyść

rzuty otworów na niweletę – usuwa z warstwy Niweleta linie rzutów otworów na

Niweletę.
 Pokaż rzuty otworów z kilometrażem na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując
otwory z wprowadzonym kilometrażem, po czym rysuje na mapie linie od otworu do punktu na
Niwelecie o tym kilometrażu.
 Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar
znajdując otwory bez wprowadzonego kilometrażu, po czym rzutuje ten otwór prostopadle na Niweletę.
Położenie miejsca rzutowania na niweletę można ręcznie przy pomocy myszki przesunąć.
 Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar – Znajduje wszystkie linie
rzutowania otworów i wprowadza je do bazy danych GeoStar.
 Pokaż kilometr punktu na niwelecie – po najechaniu myszką na Niweletę wyświetla się na
dolnym pasku statusu kilometraż wskazanego miejsca.
 Usuń – usuwa Niweletę z rysunku. Niwelety nie da się usunąć tak jak każdego innego obiektu
wybierając myszka i np. naciskając klawisz „Delete”.
Sposób Postępowania
1. Wprowadzić niweletę
2. Obliczyć kilometraż niwelety – z panelu Właściwości menu Kilometraż→ Policz
3. Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę
5. Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar
W dalszej części można wykonać przekroje przy pomocy programu GeoStar

Rys. V-4 Przykład Niwelety w programie GeoPlan

Na powyższym rysunku pokazano przykład Niwelety w programie GeoPlan. Krzyżykami oznaczono
otwory a strzałkami rzutowania otworów na Niweletę.

4.

LINIA NIWELETY WCZYTANA Z AUTOCAD (PRZY POMOCY
PROGRAMU GEOPLAN)

Uwagi! Oprogramowanie GeoStar/GeoPlan traktuje niweletę oraz linie drogi jako jeden obiekt 3D. Ze
względu na to, że dokumentacje dróg tworzone w programach Microstation oraz AutoCad zawierają jedynie
rysunek ze szkicową linią niwelety oraz etykiety tekstowe z rzędnymi (rys.1) utworzenie linii niwelety
zawierającej jako parametry kilometr drogi oraz odpowiadającą mu rzedną wymaga pewnych operacji w
programie GeoPlan. To samo dotyczy morfologii terenu.
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Rys. V-5 Fragment projektowanej drogi w programie AutoCad
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Niweletę w programie GeoPlan na podstawie rysunku AutoCad można utworzyć w następujący sposób:
 Zachować

rysunek projektowanej drogi w programie AutoCad jako plik DXF
ten rysunek do programu GeoPlan dodając warstwy wczytanego rysunku do
istniejących w programie GeoPlan
 Należy określić na jakiej warstwie rysunku znajdują się etykiety z rzędnymi. Uaktywniamy tyko
tę warstwę, natomiast wyłączmy aktywność dla pozostałych
 Wybieramy tylko te etykiety które opisują rzedną niwelety
 Eksportujemy wybrane obiekty do pliku tekstowego sortując od lewej
 Utworzenie i kalibracja niwelety na podstawie pliku tekstowego. Wybieramy Niweleta
Właściwości i wczytujemy utworzony plik tekstowy i wykonujemy korektę kilometrażu punktów.
Korekta wynika z tego ze położenie etykiet na rysunku nie odpowiada kilometrom drogi a jedynie
proporcjonalnie do kilometra są ułożone
 Zachowujemy Niweletę z menu głównego programu Niweleta→ Zachowaj
 Tak zachowaną niweletę można wczytać do programu GeoStar na przekrój po kilometrażu.
Zachowanie rysunek projektowanej drogi w programie AutoCad
 Zaimportować

W programie AutoCad wybieramy Plik→ Zachowaj Jako następnie z menu wybieramy format AutoCad
DXF R12/LT2.
Wczytanie rysunku do programu GeoPlan
W programie GeoPlan wybieramy Format→ Wymiary rysunku A0, następnie Format → Opcje i
ustawiamy skalę na taką w jakiej był wykonany rysunek drogi w AutoCad.
Następnie wybieramy Import → Import DXF i wybieramy wcześniej utworzony w AutoCad plik w
formacie DXF. Pojawi się okienko dialogowe na którym wybieramy opcje jak na rysunku poniżej:

Rys. V-6 Okienko dialogowe importu rysunku drogi w formacie DXF

Należy zwrócić uwagę by zaznaczona skala DXF była zgodna ze skalą wykonania rysunku.

Następnie wybieramy opcję import i rysunek zostanie wczytany (rys. V-5).
Określenie warstw etykiet rzędnych niwelety
Wybieramy myszką dowolną etykietę z rzedną drogi i odczytujemy na dolnym pasku programu warstwę,
na której się znajduje etykieta. Wszystkie pozostałe dezaktywujemy.
Wybór wszystkich etykiet rzędnych odcinka niwelety
Można to dokonać kilkoma sposobami zależnie od sytuacji



wybór etykiet wybierając obiekty wskazując myszką obszar, w którym się znajdują
poprzez szybki wybór – np. gdy kilka rodzajów etykiet znajduje się na tej warstwie blisko siebie,
ale różnią się kolorami. np. etykiety morfologii drogi są czerwone a niwelety niebieskie. Wtedy
wybieramy z menu Edycja → Szyki wybór. Na okienku które się pojawi wybieramy
o Typ obiektu: tekst,
o Właściwości: Kolor czcionki,
o Operator: Równy =
o Wartość: Tutaj wprowadzamy kolor w jakim są rysowane wybrane czcionki

Rys. V-7 Okienko dialogowe Szybkiego wyboru etykiet o zadanym kolorze

Uwaga: Jeśli na tej samej warstwie w układzie pionowym znajdują się dwa lub więcej odcinków drogi a
etykiety znajdują się na tej samej warstwie to zaznaczmy myszką wszystkie etykiety danego odcinka i
kopiujemy na warstwę Użytkownika programu goplan nazywając ją – etykiety niwelety – odcinek 1 i pracujemy
na tej warstwie, tak by wybrać etykiety tylko danego odcinka.
Eksport etykiet (wybranych obiektów) do pliku tekstowego
Wybieramy menu Projekt → Eksport → wybrane obiekty do pliku tekstowego. Na dialogu, który się
pojawi musimy koniecznie zaznaczyć Typ obiektu: Tekst oraz Sortuj od lewej do prawej
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Rys. V-8 Okienko exportu etykiet do pliku tekstowego

Utworzenie i kalibracja niwelety na podstawie pliku tekstowego
W celu utworzenia niwelety wybieramy z menu Niweleta → Właściwości. Gdy pojawi się okienko
dialogowe właściwości niwelety wybieramy na nim Niweleta → Import z pliku tekstowego.
Na okienku importu wypełniamy jak na rys. V-9. Do pierwszej kolumny wczytywana jako współrzędna
pozioma wczytywane są położenia etykiet niwelety na rysunku projektu wczytanym AutoCAD we
współrzędnych lokalnych rysunku. Natomiast rzędne (kolumna 3) są już rzeczywistymi wartościami
wczytanymi z etykiet.

Rys. V-9 Okienko importu etykiet z pliku tekstowego do niwelety

Po wczytaniu okno niwelety wygląda następująco:

Rys. V-10 Niweleta po wczytaniu etykiet z pliku tekstowego
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W następnej kolejności należy przeliczyć kilometraż punktów etykiet na podstawie położenia wps.
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Rys. V-11 Z rysunku projektu odczytujemy położenie (kilometraż) pierwszej i ostatniej etykiety

I tak dla pierwszego punktu wynosi 9357 [m] a dla ostatniego 14789 [m]. Wartości te wprowadzamy do
dialogu właściwości niwelety jako22000
kilometraż zadany (kolumna żółta) pierwszego i ostatniego punku i
27000
naciskamy przycisk wylicz. Teraz już mamy kilometraż wszystkich punktów i niweleta posiada kilometraż i
rzędne. Można też przed wyliczeniem wprowadzić kilometraż zadany dla kilku punktów pośrodku.

Rys. V-12 Niweleta po wyliczeniu kilometrażu punktów uzyskanych z etykiet

Teraz niweletę można zachować do pliku z menu głównego GeoPlan Niweleta→ Zachowaj;
Analogicznie postępujemy z morfologia terenu. Tabele wczytanych punktów należy przejrzeć pod katem
wartości rzędnych czy omyłkowo nie zostały wyeksportowane inne etykiety tekstowe, nie tylko opracowywanej
niwelety.
Właściwości (cechy) niwelety
Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu:
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Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne
Dodatek 1: Znaczenie kolumn tabeli punktów niwelety
Nazwa kolumny
Wsp.
Pionowa

Pozioma,

Opis
Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na

Wsp.
mapie

Rzędna Z

Rzędna punktu

Kilometraż wyliczony

Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków.

Kilometraż zadany

Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony
jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty
wyliczeń rzeczywistego kilometrażu

Korekta

Kolumna
rzeczywistego

Kilometraż rzeczywisty

Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający
korekty

wyliczana,

słudzy

do

wyliczania

Kilometrażu

TWORZENIE I OBLICZANIE ZASOBÓW W BLOKACH W
KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU
„GEOPLAN 5”

5.

5.1 Wstęp
Program GeoPlan umożliwia obliczanie objętości mas ziemnych w miarę postępu frontów
eksploatacyjnych jak o kreślenie położenia frontu, aby uzyskać zadaną objętość lub zadanego dnia. Operacje
odbywają się poprzez nowe Menu programu GeoPlan Odkrywka. Przed przystąpieniem do pracy należy
zdefiniować kilka pojęć.







Kierunek eksploatacji – to prosta wskazująca w którym kierunku następować będzie postęp frontu
wydobywczego.
Poziomy eksploatacyjne – każdy poziom koparki musi być oddzielnie zdefiniowany. Każdy poziom
ograniczony jest granicami odkrywki (planowanymi i istniejącymi) modelem stropu, modelem spągu
oraz zawiera obiekty Linie frontu, Bloki postępu i Kalendarz
Linie frontu - kolejne linie o zadanych odstępem lub odstępem i katem lub zadane ręcznie wzdłuż
których porusza się koparka. Front przebiega pośrodku skarpy.
Blok postępu – blok zawarty pomiędzy dwoma frontami – przednim i tylnym (poprzednim).
Warianty – układ frontów i bloków postępu oraz parametry i wyniki zadanych obliczeń. Warianty
można zachowywać i wczytywać na istniejący projekt jako opcje obliczeń.
Kalendarz – umożliwia zadawanie wydajności w miesiącach

5.2 Przygotowywanie danych wyjściowych
Przed przystąpieniem do obliczania należy przygotować:
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1. Podkład mapowy z aktualna mapą odkrywki
2. Siatki stropu i spągu dla poziomów eksploatacyjnych także o obszarze planowanej eksploatacji. W tej
sytuacji można utworzyć model poziomu a tam, gdzie brak danych zdać stała wartość rzędnej poprzez
menu Siatka  Operacje Zadaj stała wartość, gdy brak wartości.
3. Granice odkrywki dla poziomów eksploatacyjnych
4. Kierunek eksploatacji poprzez zadanie z menu Odkrywka → Kierunek eksploatacji punktu startowego i
punku końcowego. Punkty te powinny być poza granicami odkrywki.
5. Zdefiniować poziomy eksploatacyjne.
6. Wprowadzić kalendarz
7. Zdefiniować fronty
8. Utworzyć bloki postępu

5.3 Definiowanie Poziomów Eksploatacyjnych
Po wybraniu z menu Poziomy eksploatacyjne pojawia się dialog z listą zdefiniowanych poziomów. Aby
zdefiniować nowy poziom wybieramy przycisk Dodaj.

Rys. V-13 Dialog definiowania poziomu eksploatacyjnego

Następnie wprowadzamy nazwę poziomu i wybieramy z list rozwijanych granice odkrywki - Granice
oraz siatkę modelującą powierzchnie górną poziomu oraz siatkę modelującą powierzchnie dolną i naciskamy
Ok.
Po przejściu do listy poziomów wybieramy poziom przyciskiem Wybierz. Tym momencie na projekcie
GeoPlan widoczne są dane dotyczące wybranego poziomu. Po wybraniu poziomu można wprowadzić
Kalendarz oraz definiować Linie frontów oraz Bloki eksploatacyjne.

5.4 Kalendarz
Kalendarz pojawia się po wyborze z menu opcji Kalendarz. Kalendarz służy do wprowadzania zadanej
wydajności miesięcznej w kolejnych miesiącach. W tym celu należy zadać Rok początkowy kalendarza.
Naciskamy przycisk Dodaj Rok. W momencie pierwszego wyboru program zapyta nas o rok i podajemy rok, od
którego chcemy prowadzić ewidencję i obliczenia. Najlepiej podajemy rok bieżący. Każde następne wybranie
przycisku Dodaj Rok doda kolejny rok.

Rys. V-14 Dialog definiowania wydajności dobowej w miesiącach

Aby moc dokonać obliczeń postępu frontów w zadanym czasie należy wprowadzić średnie wydajności
dobowe w miesiącu.

5.5 Linie frontów
Linie frontów wprowadzamy wybierając z memu Dodaj Linie frontu. Pojawi się dialog, z którego
wybieramy opcje wprowadzania.

Rys. V-15 Dialog sposobu dodawania linii frontów

Na początek należy wprowadzić linie aktualną to znaczy na której obecnie pracuje koparka oraz jedną
wcześniejszą tzw. archiwalną. Najlepiej zacząć od te drugiej. Pierwsze linie frontu wprowadzamy ręcznie
zadając je graficznie. Jej współrzędne można potem skorygować. Po wprowadzeniu ustawiamy im odpowiednio
status Archiwalna i aktualna. Automatyczne dodawanie frontów odbywa się od linii aktualnej (lub ostatniej w
późniejszym etapie).
Następne linie można wprowadzać zadając skok lub średni skok i kąt nachylenie w stosunku do
poprzedniej. Po wprowadzeniu nowych frontów dobrze je posortować, co ustawia je na liście w kolejności
odległości od początku eksploatacji. Każda linia frontu posiada zwrot określający w którym kierunku poruszać
się będzie koparka. Wybór opcji Ustaw zwroty na przeciwne ustawi automatycznie zwroty tak jak będzie
przebiegać eksploatacja.
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Wszystkie fronty są rysowane na mapie na warstwie Fronty. Jednocześnie listę frontów można zobaczyć
na dialogu po wyborze z menu Fronty.

Rys. V-16 Dialog listy frontów dla danego poziomu

Każdy front może być:
1. Planowany (przewidziany w przyszłości)
2. Aktualny (wzdłuż aktualnej skarpy – zawsze musi istnieć by dokonać obliczeń oraz zadana odległość
koparki od początku linii w metrach, nie jest możliwe jego usuniecie)
3. Archiwalny (kiedyś przebiegała wzdłuż niego skarpa – niemożliwe do usunięcia i zmiany)
4. Wariantu (gdy tworzymy wariant obliczeń)
Poniżej pokazano dialog właściwości frontu po jego wyborze z mapy. Przycisk Sortuj sortuje fronty w
kolejności ich odległości od początku eksploatacji. Przycisk ustaw zwroty ustawia automatycznie zwroty na
przeciwne zaczynając od frontu aktualnego. Usuń planowane usuwa wszystkie linie planowane.

Rys. V-17 Dialog właściwości frontu

5.6 Bloki postępu
Bloki postępu służą do obliczeń zasobów pomiędzy frontami i są ograniczone granicami eksploatacji,
Liniami frontów przednia i tylna oraz modelem (siatką) stropu i modelem spągu.
Bloki Postępu są generowane automatycznie po zadaniu linii frontów. W tym celu wybiera się z menu
Bloki postępu i ukazuje się dialog.

Rys. V-18 Lista bloków postępu

Po zdefiniowaniu frontów wybieramy przycisk Utwórz który tworzy bloki postępu pomiędzy frontami.
Po dodaniu nowych frontów wybieramy Uzupełnij co uzupełnia Bloki o nowe fronty. Bloki są różnicowane
kolorami:
1. Bloki Planowane są wypełniane na szaro
2. Bloki archiwalne są pomarańczowe
3. Blok aktualny w części nie wyeksploatowanej na żółto a wyeksploatowanej na pomarańczowo
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4. Blok użyty w wariancie obliczeniowym na zielono
Właściwości Bloku pokazano na rysunku poniżej:

Rys. V-19 Właściwości Bloku postępu

Wyróżnić tu można trzy objętości:




Całkowita – to całkowita objętość bloku wyliczona z jego wymiarów
Wyeksploatowana – to objętość do aktualnej pozycji koparki na linii frontu.
Wariantu – to objętość jaka musi zostać wydobyta, aby uzyskać wymagane w danym wariancie zasoby.

5.7 Obliczanie w wariantach
Program umożliwia obliczenia objętości wydobytych mas oraz położenia koparki na linii frontów w
wariantach.
1. Położenie koparki w miejscu by uzyskać wymagana objętość
2. Objętość jak należy wydobyć by koparka znalazła się w zadanym miejscu
3. Położenie na mapie i objętość jak zostanie wydobyta do zadanego dnia.
Aby wybrać wariant należy Wybrać z menu Nowy wariant eksploatacji poziomu. Po wyborze pojawi się
dialog:

Rys. V-20 Dialog wyboru wariantu obliczenia zasobów

W drugim przypadku program nakaże wskazanie miejsca na mapie.

Warianty można zachowywać i wczytywać w ramach jednego projektu GeoPlan. Wynik obliczeń
wariantu widzimy na rysunku oraz po przyciśnięciu przycisku Informacje o wariancie z menu.
Czasem może zdarzyć się sytuacja, że koparka wyższa musi wydobyć nieco mniej a niższa nieco więcej
lub na odwrót. W tej sytuacji wyznaczamy obszar, w którym następuje podniesienie i korzystając z funkcji
operacje na siatkach zmieniamy w tym obszarze wartości rzędnej siatki stropu/spągu sąsiadujących ze sobą
poziomów.

6.

SKARPY I LICZENIE ZASOBÓW
PROGRAMIE GEOPLAN 5

POMIEDZY

SKARPAMI

W

6.1 Podział skarp
Podział skarp ze względu na funkcje
W programie GeoPlan występują 3 rodzaje skarp:
– są jedynie rysunkiem na mapie i są rysowane zgodnie z rodzajem skarpy
 Skarpy 3D – poza tym, że są rysowane zgodnie z rodzajem skarpy, powiązane są z modelem
(siatką) górnej i dolnej krawędzi skarpy. Dzięki temu znane jest ich położenie w 3D
 Skarpy 3d projektowane. Posiadają cechy skarpy 3D jednak umożliwiają szybkie wprowadzenie
jako rysunek dzięki temu, że wprowadza się jedynie przebieg górnej lub dolnej krawędzi skarpy oraz jej
nachylenie. Ponieważ skarpa zna modele, do których przywiązane są jej krawędzie, program potrafi
wyznaczyć automatycznie krawędź przeciwległą
Podział skarp ze względu rodzaj obiektu
 Skarpy 2D

 Skarpy nakładowe
 Skarpy zwałowe
 Skarpy złożowe

Wstawianie nowych skarp odbywa się z Menu Skarpy → Wstaw Skarpę. Wstawiane skarpy o zadanym
nachyleniu uzyskuje się poprzez wybranie Wstaw skarpę 3D projektowaną. Pojawia się okienko:

Należy wprowadzić na jakich modelach (siatkach) zakotwiczona ma być krawędź dolna i górna skarpy a
następnie definiujemy ją graficznie klikając myszką punkty złamania. Linie wyznaczającą granice skarpy
prowadzimy zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przeciwnym wypadku należy po zdefiniowaniu
należy odwrócić kierunek spadku skarpy (Odwróć kierunek spadku skarpy). Odwrócenie kierunku spadku
skarpy krawędź dolną definiuje jako górną, natomiast krawędź górna definiuje jako dolną).
Ustawianie właściwości skarpy odbywa się poprzez wskazanie skarpy na rysunku i wybraniu menu
kontekstowego Właściwości lub poprzez wybór z menu Skarpy → Lista i po wybraniu z okienka dialogowo
właściwej skarpy należy nacisnąć przycisk Edytuj.
Na zakładce Ogólne pokazano najważniejsze cechy skarpy. Po wybraniu Automatycznie koryguj przebieg
skarpy, podczas edycji granic skarpy myszką, program sam koryguje jej przebieg do krawędzi górnej lub dolnej,
zgodnie z zadanym nachyleniem.
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Rysowanie skarpy można precyzyjniej ustawić na zakładce Rysowanie co pokazano na poniższym
rysunku. Szczególne znaczenie ma sposób kreskowania które dobrze jest drogą prób optymalnie ustawić. Jest
możliwy opis rzędnych skarpy na mapie po wybraniu Punkty Granicy → Opisuj rzędne

Do obliczeń zasobów można wykorzystać jedynie skarpy 3D lub skarpy 3D projektowane.
Skarpy już nie istniejące i nieprzydatne do bieżących obliczeń dostają status archiwalnej i nie są
rysowane. Jeśli Menu skarpy jest niewidoczne to należy je uaktywnić z menu programu wybierając Projekt →
Preferencje → Zakładka ogólne → Menu „Skarpy”

6.2 Obliczanie zasobów pomiędzy skarpami
Aby wyznaczyć zasoby pomiędzy skarpami należy






Zdefiniować model górnej krawędzi siatki (np. rzedną terenu)
Zdefiniować model dolnej krawędzi siatki (np. Strop złoża)
Określić przebieg skarpy siniejącej jako skarpę 3D lub 3D projektowaną
Wyznaczyć przebieg skarpy projektowanej jako 3D projektowaną
Obliczenia mogą być wykonywane dla:

Całego obszaru pomiędzy skarpami, biegnącego w ich połowie, łączącego zarazem ich początki i końce.
Program sam wyznacza obszar obliczeń wraz liniami przebiegającymi w połowie skarpy co pokazano to na
poniższym rysunku. Linie te można w razie potrzeby ręcznie skorygować. Aby linia ta była rysowana należy
wybierając właściwości skarpy zaznaczyć Linia granicy obliczania zasobów → Rysuj.

Rysunek obszaru obliczania zasobów dla całego obszary pomiędzy skarpami
W rejonach bieżącej eksploatacji. W tej sytuacji wyznaczamy na mapie rejony, w których przeprowadzać
chcemy obliczenia. Każdy rejon musi obejmować skarpę górną i dolną wychodząc nieco poza nie, oraz
dokładnie wyznaczać granice przebiegu obliczeń pomiędzy skarpami. Pokazano to na rysunku poniżej, gdzie
trzy rejony wyznaczono jako obszary. Obszary obliczania zasobów wyznaczane są także automatycznie co
pokazano w trzech kolorach. Z jednej strony ograniczone są one przebiegiem linii w połowie skarpy, a z drugiej
granicami postępów frontu wyznaczonych rejonami.

Rysunek
obszaru obliczania zasobów w kolejnych rejonach eksploatacji pomiędzy skarpami

136

Rysunek
opcji tworzenia obliczeń
Aby wykonać obliczenia wybieramy z menu programu Skarpy → Policz zasoby pomiędzy skarpami.
Następnie wybieramy skarpy - początkową i docelową oraz czy wyliczenia wykonujemy w cały obszarze
pomiędzy skarpami czy też dzielimy na rejony. Po wybraniu przycisku OK pojawi się okienko właściwości
obszaru obliczeniowego, gdzie nadajemy mu nazwę i sposób rysowania a następnie okno obliczania zasobów.

6.3 Obliczanie wariantowe zasobów
Aby wyznaczyć granice zasobów o zadanej wartości najlepiej posłużyć się następująca metodą.


Jak w punkcie 2 wyznaczamy skarpy oraz spodziewane granice eksploatacji wyznaczając rejon




eksploatacji. Precyzyjnie należy wyznaczyć granice początku i końca eksploatacji jak linie przecięcia
rejonu ze skarpami.
Obliczamy zasoby w rejonie wg podanego w pkt sposobu.
W razie różnicy obliczonych wyników od wartości założonej zasobów - przesuwamy granice końca
eksploatacji wzdłuż linii skarp tak by skorygować wartość wydobycia. W razie potrzeby korektę
przeprowadzamy kilkakrotnie

ZASTĄPIENIE
WIELU
RASTROWYCH JEDNYM

7.

WYKALIBROWANYCH

PODKŁADÓW

(opcja dostępna w wersji Professional od 14.02.2012)
Oprogramowanie GeoPlan 5 umożliwia wczytanie i kalibrację kilku podkładów rastrowych. Czasem ich
liczba może być znaczna, co komplikuje operacje na mapie (np. zmiana układu współrzędnych). W tej sytuacji
właściwą operacją byłoby zastąpienie wszystkich (lub kilka wybranych) podkładów jednym zastępczym.
Wystąpi tu wiele korzyści:
Oszczędność miejsca na dysku komputera
Oszczędność pamięci
Wszelkie operacje w tym konwersji i skalowania odbywają się na jednym podkładzie a nie na kilku
Możliwość przeprowadzenia retuszu i korekt już na jednym podkładzie zastępczym.
Możliwość ustawienia które podkłady składowe mają być transparentne
Możliwość wyrzucenia podkładu zastępczego na spód warstw co wyłącza trudności z rysowaniem
podkładów transparentnych na niektórych urządzeniach
W tym celu należy wybrać Menadżer podkładów i nacisnąć przycisk Zastąp wszystkie podkłady rastrowe
jednym nowym i skopiuj na niego wszystkie inne widoczne. Pojawi się okienko pokazane na rys. poniżej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istnieją to opcje szybka z Kolor 32 bity z domyślnym formatem tif oraz Paleta do wyboru gdzie istnieje
mozliwość formatu pliku, wyboru palety kolorów (np.rysunek monochromatyczny) oraz rodzaju kompresji.
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Wybranie opcji Wyłacz stare podkłady i wczytaj zastępczy spowoduje że wszystkie podklady zostąpione
zostaną odznaczone jako niewczytywane i nie będą wczytane, a podkład zastepczy pojawi się jako widoczny i
wczytywany.
Uwagi:
1. Zastapione zostają jedynie podkłady ustwione uprzednio jako widoczne.
2. Jęsli stare podkłady nie będą wiecej potrzebne można je usunąć z projektu w menadżeże podkładów
przyciskiem usuń
3. Jeśli stare podkłady nie będą na pewno wiecej potrzebne można je definitywnie usunąć z projektu jak
pkt 2 a nastepnie usunąć pliki rastrów z katalogu projektu przyciskiem Wyszukaj niewykorzystane
podkłady rastrowe
Przykład:
Poniżej pokazno przykład zastapienia podkładów Łeba4.tif - Łeba 15.tif jednym zastepczym z
pozostawieniem podkładów u1965s3.tif oraz u1965h3.tif

Etap 1 – wybranie jedynie podkładów które mają zostać zastąpione

Etap 2 – Pojawił się podkład Raster.tif zastępujący podkłady Łeba4.tif - Łeba 15.tif

Etap 3 – Podkłady Łeba4.tif - Łeba 15.tif zostały usunięte. Zastąpił je podkład Raster.tif.
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