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Krótki opis systemu tworzenia i obsługi  
kopalnianych map numerycznych GEOLISP 

 
W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów, których celem jest automatyzowanie 

najczęstszych prac w zakresie sporządzania dokumentacji kartograficznej: map, szkiców, wykresów 
i profili geologicznych. Zawiera procedury napisane na potrzeby działu mierniczo-geologicznego, 
wentylacji, przygotowania produkcji i innych. Program pracuje w środowisku graficznym AutoCADa.  

Można wyróżnić następujące możliwości systemu GEOLISP: 

 tworzenie i aktualizacja map na  podstawie danych pozyskanych zarówno z bezpośredniego 
pomiaru szczegółów terenowych, z istniejących map jak i ze zdjęć lotniczych, 

 uzyskiwanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali, 

 tworzenie numerycznego modelu złoża, wspomagane procedurami ułatwiającymi jego kontrolę 
i wizualizację, liczącymi objętości, interpolującymi warstwice, 

 sporządzenie wykresów i profilów podłużnych i poprzecznych, 

 automatyzacja prac przy rysowaniu mapy; system zawiera pełną bibliotekę znaków umownych 
powierzchniowych i górniczych, 

 zabezpieczenie przed przypadkową lub celową ingerencją w zawartość bazy danych, 

 wykorzystanie zdjęć lotniczych; system zawiera program wyrównania aerotriangulacji, 

 transformacja między różnymi układami współrzędnych,  

 wybór, edycja i tworzenie raportu obiektów spełniających dane kryteria, 

 topologiczne czyszczenie rysunku, 

 odczyt i zapis plików tekstowych w wielu różnych formatach m.in. EDN, GEONET, EWMAPA, 
GEO-INFO, MSEG, EWOPIS. 

 
Opracowany przeze mnie system zawiera ponad 1000 użytecznych procedur, zarówno 

uzupełniających możliwości AutoCADa jak i pomagających rozwiązywać konkretne problemy 
geodezyjne. Omawiane programy wykorzystane zostały do utworzenia wielu tysięcy szkiców, planów, 
ortofotomap, map wyrobisk górniczych, sytuacyjnych, ewidencyjnych i uzbrojenia technicznego terenu., 
m.in.: map wyrobisk górniczych KWK „Budryk”, kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, map 
ewidencji gruntów i budynków Będzina, Czeladzi, przekrojów podłużnych i poprzecznych potoków 
KWK Szczygłowice, stworzono geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego terenu dla miasta 
Katowice itd.  

Dla pewnej przejrzystości wprowadzono pojęcie modułu, który łączy tematycznie związane ze sobą 
grupy programów.  Np. w module 3d istnieje grupa wykresy, która zawiera w sobie procedury związane 
z generowaniem wykresów, przekrojów i profili geologicznych.   

 

http://www.geolisp.pl/
file:///W:/przetargi/oferty/KWSA/1/geolisp@geolisp.pl
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Wygenerowanie wybranej mapy tematycznej w dowolnej skali, w zadanym 
układzie współrzędnych. 

 

Możemy tutaj wydzielić takie zagadnienia jak: 

 wybieranie z zasobu potrzebnej mapy: 
o z odpowiedniego obszaru, 
o w żądanej skali, 
o w wymaganym układzie współrzędnych, 

 zawierającą dokładnie taką treść jaką chcemy (daną mapę tematyczną), 

 wstawianie ramki, opisu pozaramkowego, 

 uczytelnianie map, 

 ustawianie odpowiedniej kolejności wyświetlania obiektów, 

 dobieranie właściwych kolorów i wydruk. 
 

 
Fragment mapy podstawowej poziomu. 

 
Transformacja mapy między różnymi układami współrzędnych 
 System GEOLISP zawiera moduł transformujący mapy numeryczne między różnymi układami 
współrzędnych. Wśród możliwości programu można wymienić:  

 naniesienie siatki kwadratów wybranych układów współrzędnych, wraz z podziałem sekcyjnym 

 przełączanie między układami, aby można było pracować w potrzebnym układzie, 

 transformacja obiektu lub całej mapy na inny układ. 

 podczas transformacji równoległe do ramki teksty i bloki pozostają do niej równoległe 
a jednostkowa skala bloków oraz wysokość napisów zostają bez zmian. 

 

 

W powiązaniu z systemem obliczeń geodezyjnych 
GEONET program umożliwia przeprowadzenie 
transformacji między dowolnymi układami 
współrzędnych. 
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Uzyskanie mapy w żądanej skali 

 Idea mapy numerycznej jest taka, że istnieje tylko jedna baza danych, do której dany obiekt 
wprowadzany jest tylko raz. Można jednak, dzięki zastosowaniu odpowiednich programów, 
wygenerować z tej bazy wybraną mapę tematyczną w dowolnej skali. 

 

 

 
Ten sam obszar przygotowany do wydruku w różnych skalach. 

 
 

Pozycjonowanie tekstów (aby nie nachodziły na siebie i inne obiekty rysunkowe) 

 Duża szybkość wprowadzania obiektów na mapę numeryczną jest jej niewątpliwą zaletą, ale 
pozbawia nas kontroli nad czytelnością mapy. W systemie GEOLISP istnieje kilka procedur 
ułatwiających uzyskanie czytelnej mapy, zarówno w sposób automatyczny jak i ręczny. Procedura  szuka 
nieczytelnych opisów, a po znalezieniu prosi o wskazanie nowego położenia tekstu. Podczas 
uczytelniania istnieje możliwość dodania odnośnika, zmniejszenia tekstu itp. 
 

  

 Przykład działania programu automatycznie lub półautomatycznie przesuwającego teksty. 
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Wstawienie ramki, opisu pozaramkowego 

W systemie GEOLISP jest możliwość wstawienia odpowiedniej ramki na wiele różnych sposobów. 
Podstawowe zadania realizowane przez program są następujące:  

 wstawienie typowej ramki dla mapy podstawowej, zasadniczej itp. 

 wybór obszaru na podstawie godła mapy, wskazanych punktów itp.; jest również możliwość 
wstawienia i wydruku ramki nachylonej względem układu współrzędnych, 

 ukrycie obiektów wystających poza ramkę, 

 naniesienie siatki kwadratów wybranych układów współrzędnych, 

 naniesienie wybranego podziału sekcyjnego. 

 automatyczne wstawienie takich atrybutów jak: opis współrzędnych siatki, skala i godło, 

 wrysowanie szkicu arkuszy sąsiednich i zakresu opracowania. 
 
 

 

Przykład działania programu wstawiającego ramkę do rysunku 

 
Automatyzacja prac przy rysowaniu mapy 

 

Jedną z zalet systemu GEOLISP stanowi automatyzacja prac związanych z rysowaniem map. 
Osiągnięto to dzięki temu, że system: 

 zawiera bibliotekę znaków umownych powierzchniowych i górniczych, 

 umożliwia dołączenie danych dodatkowych, 

 jest połączony z zewnętrzną bazą danych, 

 pozwala na pracę w lokalnym układzie współrzędnych, 

 posiada procedury wykonujące proste obliczenia geodezyjne, wcięcia liniowe, ciągi poligonowe. 
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System zawiera pełną bibliotekę znaków umownych powierzchniowych i górniczych. 

 
Istnieje polecenie zarządzające wstawianiem znaków umownych do rysunku. 

 Można wybrać znak z menu ikonowego - bloki są pogrupowane tematycznie: jest np. grupa tam 
wentylacyjnych, znaków drogowych itp. 

 Istnieje możliwość znalezienia znaku po fragmencie jego opisu. 

 Znaki automatycznie są dopasowane do wyrobiska. 

 Podczas wstawiania znaku można „w locie” znaleźć jego współrzędne: na podstawie numeru punktu, 
bieżącego metra wyrobiska, domiarów do ociosu. 

 Skomplikowane obiekty liniowe są przedstawiane jako linie, a nie jak serie znaków punktowych. 
Z jednej strony łatwiejsza jest wtedy edycja – w przypadku przesunięcia czy wymazania mamy do 
wskazania jedną linię a nie dziesiątki obiekcików. Z drugiej strony ułatwia to przeskalowanie – 
wystarczy przy wydruku w danej skali zmienić globalną skalę linii. 

 Są zdefiniowane gotowe znaki umowne (szrafury) dla różnych sposobów kierowania stropem i dla 
różnych warstw geologicznych. 

 System w sposób automatyczny zarządza kolejnością wyświetlania obiektów. Na rysunku znak 
miąższości przesłania kreskowanie. Szrafura nie jest w tym miejscu przerwana, tylko ukryta. 

 
Zastosowanie atrybutów 
 Bardzo ważne jest, aby znaki umowne były wyposażone w dodatkowe dane opisowe - atrybuty. 
Dzięki nim wystarczy wskazać obiekt na mapie, aby otrzymać potrzebne informacje dotyczące np. 
remontów wykonanych w danym budynku. Atrybuty umożliwiają także wybranie lub odnalezienie 
obiektów spełniających określone kryteria.  
 

 

 

 

Przykład działania znajdującego metr bieżący danego wyrobiska. 
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Wykonanie profilu spągu chodnika na podstawie atrybutów osnowy  sprowadza się do pojedynczego 
kliknięcia. 

 

Numeryczny model pokładu lub terenu 
 

Można wymienić następujące możliwości systemu w tym zakresie: 

 Tworzenie przestrzennego modelu pokładu lub terenu. Na podstawie dowolnie rozmieszczonych 
pikiet program automatycznie tworzy siatkę trójkątów odwzorowującą dany pokład czy teren. 
Uwzględnione są linie nieciągłości. Utworzoną powierzchnię można „wygładzić” przy pomocy 
wielomianów (np. metodą ruchomej powierzchni aproksymacyjnej). 

 Procedury kontroli i wizualizacji modelu. Program m. in. zaznacza błędne miejsca (o zbyt dużej 
różnicy wysokości sąsiednich punktów). 

 Obliczenia objętości. Obliczenia można przeprowadzić na podstawie istniejących warstwic, metodą 
przekrojów lub metodą siatki trójkątów (poprzez sumę graniastosłupów). 

 Interpolacja izolinii, wraz z ich opisem, ukryciem warstwic pod budynkami itp. 

 Sporządzanie wykresów i profili geologicznych. Można je stworzyć na podstawie pliku tekstowego 
(typu Nr X Y Z) czy poprzez wskazanie obiektu bezpośrednio na mapie. Możliwe jest przedstawienie 
jednocześnie kilku linii (spąg, strop, główka szyny itp.) Możliwe jest projektowanie i wykonywanie 
prostych obliczeń bezpośrednio na wykresie. 

 Istnieje możliwość wykrywania terenów bezodpływowych, a więc takich, na których mogą 
wystąpić lokalne podtopienia. Można symulować zasięg powodzi. 

 

 
Wizualizacja powierzchni. 
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Możliwe jest wygenerowanie numerycznego modelu terenu, wraz z procedurami ułatwiającymi 
jego kontrolę, wizualizację, obliczenie objętości czy wyszukanie terenów zalewowych.  

 
 
 

 
Przestrzenny widok wyrobisk górniczych. 
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 Przydatne procedury podczas projektowania rozcinki w programie AutoCAD Civil 3d 
 

 Jeżeli przytrzymamy myszkę w dowolnym miejscu program pokazuje miąższość i rzędną spągu 
pokładu. 

 Wystarczy narysować prostokąt (parcelę) a program poda informację o polu powierzchni 2D (na 
mapie) i 3D (rzeczywistym), objętości, średnim i maksymalnym nachyleniu. 

 Geolisp zawiera moduł komunikacji z programem EDBJ – prognozującym deformacje terenu. 
Natychmiast możemy otrzymać wpływ projektowanej eksploatacji na górotwór co z kolei pozwala na 
dobranie optymalnego kształtu i prędkości postępu ściany.  

 Możemy rysować linię bezpośrednio po spągu pokładu, otrzymując rzeczywiste długości i nachylenia 
obiektów znajdujących się w wyrobisku. Następnie na podstawie tej linii można wykonać 
zwymiarowany profil. 

 AutoCAD posiada narzędzia do szybkiego zwymiarowania potrzebnych obiektów mapy. 

 Jest możliwość znalezienia parcel spełniających dane kryteria. 

 Geolisp zawiera procedury ułatwiające sporządzenie wymiarowania oraz harmonogramowania 
ściany. Umożliwia powiększenie ściany do podanej powierzchni, objętości, tonażu. 

 
 

 
Harmonogramowanie ściany eksploatacyjnej 
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Przedstawienie trójwymiarowych obiektów na płaszczyźnie 
Płaskie obiekty takie jak izolinie czy wykresy z reguły czytelniej i precyzyjniej przedstawiają 

przestrzenne właściwości górotworu niż model przestrzenny. Wykres spągu wyrobiska, wymiarowanie 
ściany, przekrój przez chodnik znacznie wygodniej jest uzyskać na podstawie atrybutów elementów mapy 
niż poprzez definiowanie odpowiednich powierzchni przecinających model w danym miejscu.  
 

 
Przedstawienie elementów przestrzennych na płaszczyźnie, przekrój geologiczny chodnika, kład 
wyrobiska. 

 

 
Przykład działania programu do interpolacji warstwic. 
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Główne cechy programu do interpolacji warstwic 

 interpoluje warstwice na podstawie dowolnie rozmieszczonych pikiet 

 uwzględnia linie nieciągłości – uskoki, skarpy, rowy itp. 

 ukrywa warstwice pod budynkami, skarpami, drogami 

 opisy warstwic są umieszczane tak, aby nie pokrywały się z innymi elementami rysunku 

 zaznacza błędne miejsca (o zbyt dużej różnicy wysokości)   
 
 

 

System zawiera kilka typowych schematów wykresów. Możliwe jest projektowanie 
i wykonywanie prostych obliczeń bezpośrednio na wykresie. Możliwa jest zmiana nachylenia 
odcinka, obliczenie objętości między kolejnymi przekrojami czy pokazanie kolizji z siecią 
uzbrojenia technicznego terenu. 

 

 
Aktualizacja bazy danych 

 

 System umożliwia aktualizację baz danych zarówno na podstawie pomiaru bezpośredniego, 
zeskanowanych map, jak i na podstawie zdjęć lotniczych. 
 Istnieje możliwość odczytu i zapisu plików tekstowych w wielu różnych formatach, również 
w różnych układach współrzędnych. 
 Wykorzystując sprzęt geodezyjny z wewnętrzną rejestracją możliwe jest stworzenie ciągu 
technologicznego pozwalającego na szybkie „zasilanie” numerycznej bazy danych. 
 Niemal wszystkie obliczenia geodezyjne, wcięcia, ciągi poligonowe, przebitki można wykonać 
bezpośrednio na mapie numerycznej. Mapa numeryczna łączy ze sobą prostotę metod graficznych z 
dokładnością metod analitycznych. 
 

Stworzono aplikację służącą do wkreślania wyrobisk górniczych do AutoCADa. Pozwala on na 
automatyczne tworzenie i łączenie wyrobisk. Ze strony operatora wymaga się jedynie wprowadzenia 
współrzędnych punktu i domiarów do ociosów. Zaletami programu są: 

 możliwość dowiązywania się do istniejących na mapie punktów, możliwość obliczenia 
współrzędnych kolejnego punktu na podstawie azymutu i długości, wcięć liniowych itp., 

 automatyczne wrysowanie skrzyżowań, 

 jednoczesne wstawienie punktów osnowy z wykreśleniem wyrobiska,  

 możliwość wykonywania szkiców z wpisywaniem domiarów do ociosów itp., 

 wkreślanie wnęk, nieregularnych ociosów na podstawie linii pomiarowej, 
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 różne możliwości końcowego opracowania szkicu/mapy m.in. zaokrąglenie wyrobisk, automatyczne 
sprawdzenie czytelności opisów, 

 kilkanaście programów wspomagających np. wyszukiwanie punktu o podanej nazwie, 

 możliwość bezpośredniego podawania danych pomiarowych lub wykorzystanie wsadowego pliku 
tekstowego, 

 jednocześnie automatycznie tworzy bryłę fragmentu wyrobiska, 

 każdej bryle nadaje takie atrybuty jak nazwa wyrobiska, data rozpoczęcia i zakończenia itp. 
 

 

 Program wkreślający wyrobisko na podstawie domiarów z osnowy do ociosu. 

 

 
Omawiane oprogramowanie zawiera zestaw narzędzi do opracowywania zdjęć lotniczych, m.in.  
program wyrównania aerotriangulacji. 

 
Wymiana danych między różnymi systemami 
 Jednym z kluczowych zagadnień przy konwersji jest sposób wymiany informacji między różnymi 
systemami. Dotyczy to zarówno importu jak i eksportu danych między programami stosowanymi w 
różnych działach danej kopalni, jak i innymi kopalniami czy ośrodkami dokumentacji geodezyjno -  
kartograficznej itd.  

Istnieje wiele sprawdzonych formatów plików, w których eksportuje i importuje się dane. Uznanym 
światowym standardem wymiany danych wektorowych jest format dxf Autodesku; formatem danych 
obiektowych jest shapefile Esri. 

Często stosuje się pliki tekstowe w różnych formatach. W takiej postaci system GEOLISP może 
komunikować się z popularnymi w Polsce programami Ewmapa, Geoinfo, DgDialog, Geonet, ODBJ. 

Należy tu wspomnieć o możliwości zapisania rysunku w relacyjnej bazie danych np. Oracle. Pod 
kątem konwersji i udostępniania danych użytkownikom innych systemów jest to najlepsze rozwiązanie. 
Przy okazji baza danych przejmuje kwestie bezpieczeństwa i archiwizacji. Takie rozwiązanie umożliwia 
również pracę wielu osób na tym samym obszarze, nawet jeżeli posługują się różnymi programami. 
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Sporządzanie raportów  
 AutoCAD ma ogromne możliwości sporządzania różnorodnych raportów i analiz. Takich jak 
wybranie, wizualizacja, obliczenie objętości parcel o zadanych parametrach np. zawartości popiołu. 
Podczas wykonywania można dobrać kolory np. według stopnia zasiarczenia pokładów. 
 Możliwe są zapytania topologiczne np. znalezienie najkrótszej drogi ucieczkowej, rozpływu dymu 
w wyrobiskach, wyszukanie miejsc najbardziej odległych od telefonu itp.  
 Ponadto system Geolisp zawiera zestaw najczęściej wykonywanych raportów. 

 

 
Definiowanie zapytań w programie Autodesk Map. 

   

 
Raport osnowy w formie dziennika pomiarowego na podstawie kolejno wskazywanych punktów. 

 

ID Miasto Nazwa ulicy 
Nr 

domu 
Rodzaj 
obiektu 

Kubatura Kondygnacja 
Rok 

budowy 
Kategoria 

Kat. 
terenu 

Uwaga 

432 Ornontowice Pszczyńska 70 m 1560 2 1970 1 III 
 

424 Ornontowice Pszczyńska 66 m 800 1 1975 1 III 
 

427 Ornontowice Pszczyńska 68 t 250 1 2000 2 III 
 

422 Ornontowice Mikołowska 50 b 2500 2 2005 1 III 
 

121 Ornontowice Mikołowska 5 t 400 1 1980 1 III 
 

163 Ornontowice Mikołowska 7 t 250 1 1998 2 III 
 

Raport kategorii odporności budynków (wzór nr 10A). Polecenie również koloruje budynki zgodnie z ich 
kategorią odporności, zaznacza budynki o mniejszej odporności od prognozowanych wpływów. 
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Bezpieczeństwo bazy danych 
 

 Zapewnienie bezpieczeństwa bazy danych jest jednym z głównych warunków prowadzenia mapy 
w systemie informatycznym. Wyróżnić należy kwestie związane z dostępem osób niepowołanych do 
systemu, z archiwizacją baz danych, z przywracaniem stanu bazy na konkretny dzień. Chyba najbardziej 
profesjonalnym rozwiązaniem jest w tej chwili integracja z bazami Oracle, które przejmuje wtedy kwestie 
związane z bezpieczeństwem. W praktyce wygląda to tak, że dany zbiór rysunków eksportujemy do bazy 
Oracle Spatial i odtąd wszelkie wprowadzane zmiany zapisują się w tej bazie. Dzięki temu, w każdej 
chwili możemy wygenerować wybraną mapę tematyczną danego obszaru na podstawie informacji 
zawartej w relacyjnej bazie danych. Ponadto takie rozwiązanie umożliwia pracę wielu osób na tym 
samym obszarze. 
 
Porównanie rysunków i wynotowanie rozbieżności 
 

 Abstrahując od bazy Oracle, w systemie Geolisp istnieje procedura, która porównuje bieżącą mapę 
z jej poprzednią, „wzorcową” wersją i wynotowuje wszystkie dokonane zmiany. Pozwala to na szybkie 
zorientowanie się czy, jakie, przez kogo i kiedy zmiany zostały wprowadzone (wszystkie obiekty mapy 
automatycznie wyposażane są w dane dotyczące, kto i kiedy je utworzył bądź zmodyfikował). 
 W praktyce możliwe jest następujące postępowanie. Dysponujemy mapami sprawdzonymi, 
pewnymi, które udostępniamy pozostałym działom kopalni. Co pewien czas dokonujemy porównania 
bieżącej mapy z mapą wzorcową. Zwykle na pierwszy rzut oka widać czy wprowadzone zmiany 
pokrywają się z bieżącą eksploatacją. Po przeprowadzonej kontroli bieżącą mapę czynimy mapą 
wzorcową, a jej kopię udostępniamy pozostałym użytkownikom 

 

 

rysunek wzorcowy 
(poprzednia,  sprawdzona wersja danej 
mapy) 

 

rysunek bieżący  

 

wynotowane zmiany : 
 
Jan Kowalski, 25 08 2000, Dz./Str.2/47  
 
 
 
Jan Kowalski, 24 09 2002,  

Rysunek przedstawia wynik działania procedury porównującej dwa rysunki. Istnieje możliwość 
sprawdzenia kto, co,  kiedy i na jakiej podstawie wprowadził daną zmianę. 
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Komunikacja z programami liczącymi  
prognozowane deformacje terenu górniczego 

 
 Zadaniem modułu Parcele jest dwustronna komunikacja z programami prof. Jana Białka. Do 
najważniejszych zadań wykonywanych przez program należy zaliczyć: 

 zautomatyzowane tworzenie zbiorów danych opisujących eksploatację górniczą, zarówno parcel 
jak i punktów obliczeniowych,  

 kontrolowanie i poprawianie tych danych, 

 wykrywanie i kolorowanie budynków o kategorii odporności mniejszej od kategorii wpływu, 
sporządzenie wykazu takich budynków (tabela nr 10A), 

 różnorodną wizualizację danych źródłowych i wyników obliczeń.  
 

 
Istnieje procedura służąca do czyszczenia i budowy topologii działek, budynków, użytków czy 
parcel eksploatacyjnych. 

 

 

 
Przykład działania programu Parcele: nałożenie izolinii 
 kategorii odporności na mapę powierzchni. 

 
 

 

Symulacja zasięgu powodzi. 
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Styl tekstu 
 System zawiera własny zdefiniowany styl tekstu, w łatwy sposób umożliwiający wstawienie 
indeksu dolnego, górnego, promili (uzyskujemy to np. przez naciśnięcie na klawiaturze znaku nawiasu 
kwadratowego) 
 Podczas wydruku program nadaje szerokość linii tekstu na 1/10 wysokości. Możliwe jest 
posługiwanie się tekstem prostym lub pochyłym.  

 
PRZYGOTOWANIE MAPY DO WYDRUKU 

 
 Wygląd graficzny mapy komputerowej nie może się różnić od wyglądu mapy wykonanej metodą 
tradycyjną. Spory problem stanowi jednak dobranie właściwych kolorów na wydruku, gdyż praktycznie 
każdy ploter i każdy rodzaj materiału nieco inaczej odwzorowuje kolory.  
 Na rysunku 8 przedstawiono fragment pliku zawierającego przykłady znaków umownych dla 
kolorów stosowanych na mapach górniczych. Cały rysunek, wraz z komentarzem znajduje się w 
Systemie. W praktyce wygodnie jest wydrukować go wielokrotnie, za każdym razem nieco zmieniając 
odcień danej barwy, i tak metodą prób i błędów dojść do kolorów najbardziej zgodnych z Polskimi 
Normami. System GEOLISP zawiera szereg plików zawierających przyporządkowanie pisaków 
odpowiednich dla najczęściej stosowanych konfiguracji sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. 
 
 

 

Fragment rysunku zawierającego przykłady znaków dla różnych kolorów. 

  
Następny problem dotyczy ustawienia odpowiedniej kolejności wyświetlania obiektów. W celu 

uzyskania czytelnego wydruku mapy takie elementy mapy jak podcieniowanie granic czy linie siatki 
kwadratów dobrze jest umieścić pod innymi obiektami. Na rysunku znak miąższości przesłania 
kreskowanie. Kreskowanie nie jest w tym miejscu przecięte tylko ukryte. System GEOLISP w sposób 
automatyczny zarządza kolejnością wyświetlania obiektów. 

 

  

Przykład ustawienia kolejności wyświetlania obiektów. 
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Pomocnicze programy systemu GEOLISP 
 

 System GEOLISP zawiera setki procedur przydatnych podczas pracy na mapie numerycznej. Na 
poniższym rysunku są okienka dialogowe programów do wyszukiwania tekstu (również znajdującego się 
na innej mapie); do jednoczesnego obracania grupy obiektów, np. do ustawienia ich równolegle do ulicy, 
czy do kontroli atrybutów np. czy dana wartość atrybutu się nie powtarza. Głównym moim celem, moją 
misją jest sporządzanie narzędzi przyspieszających pracę geodety, geologa i projektanta. 
 

 

 

Wymiarowanie parceli eksploatacyjnej. 
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Karta otworu wiertniczego 

 
 
Nakładanie, dodawanie, odejmowanie powierzchni 

Mamy np. powierzchnię terenu, od którego odjęliśmy prognozowane obniżenia (warstwice 
niebieskie) otrzymując docelową powierzchnię (warstwice brązowe). Następnie od tej powierzchni 
odjęliśmy poziom lustra wody otrzymując odległość lustra od prognozowanego terenu (warstwice 
czerwone). Dodatnie wartości lustra wody wyznaczają obszar potencjalnego zalewiska.  

 
 

 
Nakładanie powierzchni 
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System zawiera zestaw procedur do tworzenia opisów topograficznych i szkiców. Pozwala np. na 
podstawianie współrzędnych do kart informacyjnych. Program pilnuje, aby opisy nie nakładały się na 
inne obiekty w rysunku. 

 

 
Przykład programów do tworzenia szkiców, opisów topograficznych itp. 

 

 
Przykłady menu piktogramowego w systemie Geolisp. 

 
 Polecenia można wywołać z klawiatury, z menu rozwijalnego i piktogramowego, są opisane 
w podręcznej pomocy. Dostępne są samouczki, w których na konkretnych przykładach przedstawiono 
podstawowe zastosowania programu. 
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Odkrywki 

Najczęściej stosowane polecenia można wywołać z okna dialogowego MP-ODKRYWKI 
(polecenie MPO).  

 
 

Linie – polecenie WL 
Wszystkie typy linii można wywołać poleceniem WL – pojawi się okno dialogowe wstawia znak 
umowny linii. 
 

  
 

Bloki – polecenie WB 
Bloki wywoływane są poleceniem WB – pokazuje się okno dialogowe wybierz blok. 
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Znaki umowne kreskowania – MOK 
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Skarpy odkrywek – SKO 

Polecenie służące do rysowania skarp w kopalniach odkrywkowych. 

 

 
 

 

Kreskowania geologiczne – KG 

Przy pomocy polecenia KG można wstawić symbol skał, minerałów, stratygrafii. 
 

 
 
 
 
 
 
Dokumentację programu i samouczki znajdują się w katalogu c:\mapa_num\doc 
Najnowsza wersja programu dostępna jest na stronie www.geolisp.pl 
 

http://www.geolisp.pl/

