
1. Opracowania wysoko ściowe

Realizacja opracowań wysokościowych realizowana jest w systemie przez moduł GEO-DTM.
Wywołanie następuje dla aktywnej bazy przez wybranie GEO-DTM z menu głównego. Podczas
uaktywniania modułu sprawdzane jest występowanie punktów o tych samych współrzędnych płaskich, lecz
o różnych wysokościach. Wszystkie takie punkty są zaznaczane o kodzie 4293 otaczającym błędny punkt
kształtem trójkąta. W przypadku napotkanie takich punktów operator decyduje o sposobie postępowania.
Rysunek przedstawia ogólny obraz po wywołaniu modułu.

1.1 Tworzenie Numerycznego Modelu Terenu - NMT
Utworzenie Numerycznego Modelu Terenu (ang. Digital Terrain Model) stanowi podstawę do

automatycznego generowania warstwic, przekrojów, rysunków aksonometrycznych powierzchni terenu,
obliczania objętości mas ziemnych analizy nachylenia terenu, analizę azymutów największego spadku, czy
też znajdowania obszarów zalewowych. Rzeczywisty kształt powierzchni terenu jest wyrażany (przybliżany)
poprzez zbiór punktów, linii, powierzchni lub brył, na podstawie których przy wykorzystaniu odpowiednich
algorytmów możliwe jest odtworzenie kształtu terenu w zakresie objętym opracowaniem.

Utworzenie Numerycznego Modelu Terenu (ang. Digital Terrain Model) stanowi podstawę do
automatycznego generowania warstwic, przekrojów, rysunków aksonometrycznych powierzchni terenu,
obliczania objętości mas ziemnych analizy nachylenia terenu, analizę azymutów największego spadku, czy
też znajdowania obszarów zalewowych. Rzeczywisty kształt powierzchni terenu jest wyrażany (przybliżany)
poprzez zbiór punktów, linii, powierzchni lub brył, na podstawie których przy wykorzystaniu odpowiednich
algorytmów możliwe jest odtworzenie kształtu terenu w zakresie objętym opracowaniem. Dokładność
uzyskanego modelu zależy przede wszystkim od dokładności danych wejściowych (rozłożenia punktów
wysokościowych wybranych do jego przedstawienia i danych dodatkowych jak znajomość linii
szkieletowych). Moduł GEO-DTM  tworzy model, jako zbiór trójkątnych wycinków płaszczyzny pomiędzy
pikietami charakteryzującymi powierzchnię terenu.

Rysunek przedstawia trójkątny wycinek płaszczyzny oparty na trzech
pikietach. Na podstawie ich wysokości wyznaczyć można wysokość
w dowolnym punkcie tego trójkąta, co w dalszej konsekwencji umożliwia
wykonanie każdego zadania związanego z modelowaniem powierzchni
np. utworzenie przekroju czy obliczenie objętości.
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1.1.1 Wybór aktywnych pikiet

Na ekranie widoczne są wszystkie punkty o znanych wysokościach, przy czym punkty aktywne tzn.
te które posłużą do utworzenia DTM są oznaczone innym kolorem (najczęściej kolorem zielonym). Punkty
te powinny dobrze charakteryzować cały obszar opracowania. Punktami aktywnymi są wszystkie obiekty
o kodach 1811 i 1812 (pikiety) oraz punkty leżące na brzegach skarp. Krawędzie skarp stanowią
jednocześnie linie wymuszonej interpolacji. Pozostałe punkty mogą posłużyć do budowy NMT o ile operator
zamieni ich status na aktywny. Zmiana pikiety nieaktywnej na aktywną następuje po wybraniu polecenia
Twórz|Pikieta aktywna. Na ekranie pojawia się menu i należy wybrać sposób zamiany pikiet nieaktywnych
na aktywne:

W przypadku wybrania pierwszej
możliwości Pojedynczo pikiety nieaktywne
należy wskazywać po kolei przy użyciu
lewego klawisza myszy, w pozostałych
następuje zmiana we wskazanym obszarze.

Obszar wskazuje się lewym lub prawym klawiszem myszy, przy czym
użycie lewego klawisza powoduje dowiązanie się do punktu
istniejącego. Ostatni punkt obszaru (pokrywający się z pierwszym) musi
być wskazany przy pomocy lewego klawisza myszy. Zaleca się wskazy-

wanie pikiet pojedynczo. Wyjście z opcji wskazywania pojedynczego następuje po naciśnięciu lewego lub
środkowego klawisza myszy lub po wciśnięciu klawisza ESC.

Zmiana pikiety aktywnej na nieaktywną
następuje po wskazaniu pikiety aktywnej i wybraniu
polecenia Usuń obiekt lub wciśnięciu klawisza Del.
Pomocą przy wybieraniu właściwych pikiet może być
włączenie wyświetlenia ich numeru, wysokości oraz

rysunku sytuacyjnego dokonując odpowiedniego wyboru
w Opcje|Ustawienia|Rysunek. Zmiana pikiety aktywnej na nieaktywną
gdy już zostały zbudowane połączenia spowoduje automatyczne nowe
zabudowanie połączeń. Jeśli warstwice wcześniej zostały utworzone,
to mogą być również przebudowywane (przy włączonej opcji
przebudowy w Opcje|Ustawienia|Inne_opcje).

Moduł pozwala również na utworzenie nowych pikiet.

1.1.2 Statystyczna kontrola wysoko ści aktywnych pikiet

Wśród wybranych do budowy modelu terenu mogą się znajdować pikiety o błędnej wysokości,
w szczególności o wysokości równej 0 m. Moduł umożliwia przeprowadzenie statystycznej kontroli
wysokości pikiet poprzez wywołanie menu Kontrola|Wysokości pikiet .
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Dla wszystkich pikiet aktywnych obliczane są wartość oczekiwana (średnia arytmetyczna) 
−
X  oraz

odchylenie standardowe δ (błąd średni średniej arytmetycznej). W chwili wywołania menu znajdowane są
wszystkie pikiety, których wysokości odbiegają od średniej arytmetycznej o więcej niż δ*współczynnik
i umieszczane w okienku z lewej strony. Nad oknem podawana jest łączna liczba wszystkich takich pikiet
oraz średnia wysokość pozostałych pikiet.

Wartość współczynnika może zostać zmieniona przez operatora. Po wpisaniu nowej wartości
współczynnika należy kliknąć na klawisz Szukaj lub Szukaj iteracyjnie. Szukanie iteracyjne polega na
odszukiwaniu pikiet pojedynczo (o największej różnicy od średniej arytmetycznej). Następnie dla pikiet
pozostałych przeliczane są ponownie wartość oczekiwana i odchylenie standardowe i odszukiwana następna
pikieta. Szukanie zwykłe polega na jednokrotnym obliczeniu wartości oczekiwanej i odchylenia
standardowego i odszukania wszystkich pikiet.

Znalezione pikiety o niepewnej wysokości są wyświetlane w sąsiednim okienku. Można je
uporządkować według wysokości. Odszukane pikiety (lub obiekty, które zawierają taki punkt
wysokościowy) mogą zostać zaznaczone jako blok w systemie GEO-MAP. Po wyjściu z modułu GEO-DTM
można dokonać odpowiednim operacji blokowych na tych zaznaczonych obiektach.

1.1.3 Generowanie i edycja poł ączeń pomi ędzy aktywnymi pikietami

Automatyczne wygenerowanie połączeń pomiędzy pikietami aktywnymi następuje po wybraniu
opcji Twórz|Wszystkie_połączenia. Cały obszar opracowania zostaje wówczas podzielony na nieregularną
sieć trójkątów TIN (ang. Triangular Irregular Network). Przy tworzeniu warstwic po bokach tych trójkątów
będzie następowała interpolacja warstwic. Wierzchołkami trójkątów są jedynie pikiety aktywne.
Zastosowana triangulacja Delaunay’a uważana jest za najlepszą metodę w przypadku powierzchni Ziemi
i nawet w przypadku braku dodatkowych informacji o liniach szkieletowych daje gwarancję poprawności
grubo ponad 90-procentową.

Jeżeli plik danych GEO-MAP  zawierał obiekty o wymuszonej interpolacji np. góra i dół skarp, to
utworzone połączenia zostaną poprowadzone po ich krawędziach pod warunkiem, że kolejne punkty tych
obiektów posiadały znane wysokości..

Istnieje możliwość dodawania nowych linii wymuszonej interpolacji oraz ich usunięcie. Program
jednakże nie pozwala na usunięcie brzegów skarp, które zawsze muszą stanowić linie wymuszonej
interpolacji. Po automatycznym wygenerowaniu połączeń możliwa jest ich zmiana. Zmiana połączenia
następuje poprzez wybranie polecenia Twórz|Pojedyncze_połączenie i wskazanie dwóch aktywnych pikiet,
pomiędzy którymi ma powstać nowe połączenie. Dużą pomocą przy zmianie połączeń jest widok
narysowanych warstwic. Zalecane jest więc wcześniejsze ich utworzenie.
Przy zmianie połączenia nie trzeba usuwać istniejących połączeń, gdyż zostaną one usunięte
automatycznie

Cały obszar opracowania powinien być prawidłowo podzielony na sieć trójkątów. Nieprawidłowy
podział spowoduje błędny rysunek warstwic np. nagłe urwanie się warstwicy. W szczególności warstwice
nie są generowane we wnętrzu innych wielokątów niż trójkąty. Jeśli nie chcemy tworzenia warstwic na
określonym obszarze wystarczy w jego wnętrzu usunąć połączenia. Zaleca się zawsze budowanie wszystkich
boków; warstwice z ich wnętrza zawsze można usunąć w sposób automatyczny. Prawidłowość wykonanej
triangulacji można sprawdzić w Kontrola połączeń. Nieprawidłowe połączenia (przecinające się)
są wskazywane na ekranie innym kolorem.
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1.1.4 Eksport numerycznego modelu terenu

Utworzony numeryczny model terenu może zostać przekształcony na model punktowy, w którym
punkty zostaną utworzone w siatce kwadratów

Należy podać wielkość boku siatki i ewentualnie przeskalować wysokości. Następnie za pomocą myszy
wskazać dwa przeciwległe narożniki prostokąta obejmującego obszar, w którym zostaną obliczone
wysokości dla każdego punktu siatki. Dane można zapisać w następujących formatach:

• Format tekstowy GEO-MAP
• Format tekstowy SIRENET
• Format binarny modułu GEO-DTM

W tym ostatnim przypadku możliwe jest później
wejście do modułu GEO-DTM poprzez Model
wewnętrzny.

Eksport danych może nastąpić również poprzez
wybór 3DFACE. Jest to standardowy zapis modelu
w formacie DXF, który może być wykorzystany n.p.
w programie AUTO-CAD.

1.2 Tworzenie warstwic
Wygenerowanie rysunku warstwic powstaje po wybraniu opcji Twórz|Warstwice, przy czym

poprawny obraz zostanie utworzony jedynie wówczas, gdy cały
obszar został prawidłowo podzielony  na sieć trójkątów. Warstwice
mogą być utworzone już wygładzone (jeśli wybierzemy taką
możliwość). Warstwice niewygładzone nigdy się nie przecinają.

O kształcie warstwicy decydują punkty przecięć z bokami tzw. węzły
oraz współczynnik wygładzania. W przypadku wybrania złego
współczynnika wygładzania przy bardzo ostrych załamaniach
warstwic może wystąpić przecinanie się warstwic ze sobą. Należy
wówczas zmienić współczynnik wygładzania na mniejszy. Zmiana
współczynnika może być indywidualna dla każdej warstwicy. W tym
celu należy najpierw wskazać warstwicę, dla której chcemy zmienić
współczynnik (za pomocą lewego klawisza myszy), a dopiero potem
wybrać opcję zmiany.
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1.2.1 Edycja przebiegu warstwic i usuwanie fragment ów warstwic

Możliwe jest manualne poprawienie kształtu zaznaczonej
warstwicy poprzez przesunięcie węzła warstwicy wybierając polecenie
Przesunięcie punktu (lub wciskając klawisz m). Przesunięcie węzła
powoduje automatyczną zmianę kształtu warstwicy. Za pomocą lewego
klawisza można dołączyć punkt końcowy warstwicy do innej warstwicy
lecz jedynie o tej samej wysokości, prawy klawisz służy do przesunięcia
warstwicy we wskazane miejsce.

Zmianę kształtu warstwicy można uzyskać poprzez usunięcie
aktywnego punktu wciskając z klawiatury klawisz Backspace lub
wybierając z menu opcję Usunięcie punktu. Można również wstawić
nowy punkt na warstwicę wybierając Wstawienie punktu lub z klawiatury
klawisz i.

Opcje Podział warstwicy (klawisz /) oraz Łączenie warstwic
(klawisz l) mogą być pomocne podczas uzyskiwanie ostrego lub gładkiego
przebiegu warstwicy. Połączenie warstwic jest możliwe jedynie wówczas,
gdy warstwice mają wspólny punkt końcowy i tą samą wysokość. Żądany
efekt można uzyskać wykorzystując wcześniej przesunięcie punktu za pomocą lewego klawisza myszy.

Widok przed zmianą kształtu warstwicy
Rys.7. Efekt uzyskany po przesunięciu węzła warstwicy

Efekt po przesunięciu węzła warstwicy

 Program pozwala na usuwanie zbędnych odcinków warstwic
na dowolnym obszarze. Należy wybrać opcję Warstwice| Wycinanie.
Możliwe jest wycinanie manualne, automatyczne lub poprzez wskazanie
wybranego zamkniętego obiektu terenowego. Podczas wycinania
manualnego należy wskazać kolejne punkty obszaru na ekranie za
pomocą myszy. Lewy przycisk myszy służy do wskazywania istniejących
punktów sytuacyjnych, natomiast za pomocą klawisza prawego wskazuje
się punkt pod kursorem. Wybierając wycinanie automatyczne można
usunąć warstwice spod budynków, schodów, werand, skarp lub innych
obiektów o wskazanym kodzie.

Uwaga
Warstwice nie zostaną usunięte automatycznie, jeśli wybrane obiekty nie są zamkniętymi obiektami
powierzchniowymi, lecz stanowią np. ciąg odcinków.

W program wbudowana jest funkcja UNDO pozwalająca usunąć skutki działania ostatnio
wykonanych operacji i przywrócić stan poprzedni. Zakres działania tej funkcji jest ograniczony jedynie do
operacji związanych z warstwicami. Lista UNDO nie jest ograniczona i zawiera wszystkie zaistniałe zmiany.
Lista jest zerowana:
• przy automatycznym budowaniu boków,
• przy automatycznym tworzeniu warstwic,
• wychodząc z programu.

Funkcję tę można wywołać poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy w polu UNDO lub poprzez
wciśnięcie klawisza Ins.
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1.2.2 Opisywanie warstwic wysoko ścią

Umieszczenie opisu warstwicy może się odbywać automatycznie lub poprzez wskazanie położenia
konkretnych tekstów na wybranych warstwicach. Wszystkie ustalenia dotyczące opisów wybiera się
w Opcje|Ustawienia|Opis_warstwic Opis automatyczny jest umieszczany w środku warstwicy zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, o ile w opcjach takie ustawienie wybrano. W szczególności
powstaje przy automatycznym budowaniu
warstwic i podczas wycinania. Jeśli nie
chcemy go wygenerować automatyczny
opis należy wcześniej wyłączyć.

W celu wykonania opisów należy
wskazać za pomocą myszy dwa końce
odcinka. Opisy powstaną w miejscu
przecięcia się wszystkich warstwic z tym
odcinkiem.

Opisu indywidualnego dokonuje
się za pomocą polecenia Warstwica|
Opis_warstwic (lub wciskając klawisz t).
Opis może wycinać fragment warstwicy
pod spodem w zależności od ustawienia.
W przeciwnym przypadku opis jedynie
przysłania rysunek pod spodem.
Za pomocą tego polecenia wykonuje się
opisy wszystkich warstwic w miejscu przecięcia się danej warstwicy ze wskazaną linią. Każda warstwica
może być opisana tylko jeden raz. Jeśli chcemy jedną warstwicę opisać kilkakrotnie to należy włączyć opcję
wycinania fragmentów warstwicy. Standardowo opis jest wykonywany zgodnie z instrukcjami technicznymi
(pod górkę), lecz po zmianie opcji można go wykonywać podstawą w kierunku pierwszego punktu zadanej
linii.

Opisy, które przysłaniają sobą fragment warstwicy pod spodem mogą być również usunięte poprzez
wykonanie polecenia Warstwica|Usuwanie_opisów.

1.3 Tworzenie przekrojów
Wykonanie przekroju pomiędzy
wskazanymi punktami następuje
poprzez wybór jednego ze
sposobów przedstawionych na
rysunku obok.

1.3.1 Przekrój poprzez wskazanie punktów

Kolejne punkty przekroju należy wskazywać lewym klawiszem myszy (punkty istniejące) lub
klawiszem prawym (dowolne). Klawisz środkowy lub wciśnięcie ESC powoduje wycofanie się o jeden
punkt. Wykonanie przekroju jest możliwe nawet przy niezbudowanym modelu terenu, lecz należy wówczas
wskazywać jedynie aktywne pikiety. Jeśli model jest zbudowany można wskazywać wszystkie punkty
w zakresie opracowania. Przy włączonym rysunku dostępne są punkty sytuacyjne, do których można się
dowiązać za pomocą lewego klawisza myszy. Wysokości są obliczane na podstawie utworzonego modelu.
Nie jest możliwe wykonanie przekroju poza zakresem opracowywania.

Po wykonaniu rysunku przekroju na ekranie pojawia się zupełnie nowe menu. Poruszanie myszą
powoduje zmianę współrzędnych, ale już w stosunku do początku narysowanego przekroju (osie Hz i V).

Na przekroju pojawią wszystkie obiekty przecinające się z linią przekroju (o ile tak zostanie
zaznaczone w opcjach). Jeśli skala pionowa przekroju (mnożnik przekroju – teren) wynosi 1 to przewody
podziemne pojawią się w skali zgodnie z zapisanymi w atrybutach średnicach (przykładowe okno przekroju
na następnej stronie).
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Wybór odpowiedniego
rysunku przekroju dokonuje się
w menu przekroju. Dostępne są
następujące opcje:

1.3.2 Przekrój poprzez wskazanie obiektu

Istniejący obiekt
sytuacyjny należy wskazać
za pomocą lewego klawisza
myszy. Zatwierdzenie
wskazanego obiektu nastę-
puje poprzez wciśnięcie
spacji. W oknie przekroju
pojawią się wówczas dwa
profile: profil terenu i profil
obiektu. Obydwa mogą być
opisane wysokością, w zależ-
ności od wybranej tabelki.

Profil obiektu pojawić się może
jedynie wówczas, gdy chociaż dwa
sąsiednie punkty tego obiektu
posiadają wysokość. Na takim
profilu można wykonywać projekty
położenia pionowego (spadku, łuki
kołowe). Rysunek po prawej
przedstawia projektowanie łuku
kołowego, a rysunek po lewej obiekt
terenowy z łukiem kołowym.
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1.4 Obliczenia objętości
Na postawie zbudowanego modelu system oferuje różne

możliwości obliczania objętości. Obliczeń dokonuje się dla wskazanego
poziomu odniesienia i obszaru. Po uaktywnieniu funkcji pojawia się
formularz służący do zdefiniowania zadania (rysunek obok).

1.4.1 Definicja zakresu oblicze ń

Obszar definiuje się poprzez wskazanie opisujących go punktów. Prawym klawiszem myszy
wskazuje się punkty dowolne. Środkowy klawisz powoduje wycofanie się o jeden punkt. W przypadku
posiadania rysunku sytuacyjnego można dowiązać się do punktu istniejącego wskazując go za pomocą
lewego klawisza myszy. Ostatni punkt obszaru (równy pierwszemu) musi być wskazany za pomocą lewego
klawisza myszy.

Gdy zaznaczonym aktualnie obiektem jest obiekt zamknięty program nie czeka na wskazanie
obszaru, lecz przystępuje do obliczeń objętości bezpośrednio po zdefiniowaniu poziomu odniesienia.

Wybór sytuacyjnego obiektu terenowego jest możliwy jedynie wówczas, gdy takie obiekty istnieją.
Na ekranie należy go wskazać lewym klawiszem myszy, a następnie po wybraniu właściwego obiektu
wcisnąć spację.

Poprzez obiekty zaznaczone należy rozumieć zamknięte obiekty zaznaczone jako blok. Program
liczy objętość dla każdego z tych obiektów po kolei.

1.4.2 Definicja odniesienia

Płaszczyzna pozioma jest definiowana poprzez podanie jej wysokości. Należy wcisnąć spację
i podać wysokość. Jeśli interesuje nas wysokość konkretnego punktu należy wcisnąć lewy lub prawy klawisz
myszy. Wciśnięcie klawisza lewego powoduje wyświetlenie wysokości punktu znajdującego się w pobliżu
kursora, natomiast wciśnięcia klawisza prawego powoduje wyznaczenie wysokości punktu znajdującego się
pod kursorem.

Płaszczyzna skośna wyznaczona jest poprzez  trzy punkty o zadanych wysokościach. Program
podpowiada wysokości terenowe tych punktów. Można podać jednakową wysokość dla wszystkich
punktów, co oznaczać będzie obliczenia objętości w stosunku do płaszczyzny poziomej.

Możliwość liczenia objętości w stosunku do drugiego model DTM pojawia się jedynie wtedy, gdy
model wcześniej utworzony został wczytany. Objętość jest liczona jako różnica objętości pomiędzy dwoma
modelami.

Odczyt drugiego modelu terenu

W okienku pojawi się wykaz wszystkich aktualnie otwartych przez system GEO-MAP baz danych, w tym
również aktualnej bazy, której opracowaniem się zajmujemy. Liczenie różnic objętości pomiędzy bazami
o tej samej nazwie ma sens, ponieważ model opracowywany mógł już zostać zmieniony.
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1.4.3 Wyniki oblicze ń

Pełen raport dotyczący obliczeń dla płaszczyzny poziomej przedstawia poniższy rysunek. Podawane
są: powierzchnia zakresu obliczeń objętości, suma objętości ponad i pod zdefiniowaną płaszczyzną oraz dla
jakiej wysokości suma robót ziemnych dla danego obszaru bilansuje się.

Dokładność obliczenia objętości zależy przede wszystkim od przyjętych punktów do zbudowania modelu
i wynosi kilka procent. W trakcie obliczeń objętości nad i pod powierzchniami odniesienia oznaczane są
innymi kolorami. Wyniki mogą być zapisane na plik

1.5 Znajdowanie obszaru zalewowego
Obszary zalewowe można wyznaczyć poprzez wskazanie punktu i podanie poziomu zalewu nad tym

punktem lub poprzez podanie poziomu zalewu. W pierwszym przypadku obszar zalewu jest jednym
obiektem powierzchniowym, we wnętrzu którego leży wskazany punkt. W drugim przypadku obszarów
może być wiele i nie muszą się ze sobą łączyć. Na rysunkach na następnej stronie przedstawiono efekt
wyznaczenia obszaru zalewowego wokół punktu, oraz widok trójwymiarowy tego zalewu.
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1.6 Tworzenie mapy spadków i mapy azymutów maksymalnych spadków
Mapa spadków może być przydatna n.p. przy analizie erozyjności gleb. Mapa azymutów

maksymalnych spadków może być wykorzystana przy odnajdywaniu obszarów o dużym nasłonecznieniu.
Mapy te można zapisać jako raster o określonej rozdzielczości (rozdział 5.7.2).

Mapa spadków terenu Mapa azymutów maksymalnych spadków
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1.7 Wizualizacja trójwymiarowa
Wejście do wizualizacji trójwymiarowej

następuje poprzez wybranie z menu głównego wejścia
Inne|Widoki 3D

Najczęściej wykorzystywanym wejściem jest
użycie Widok z boku, pozwalający na obejrzenie
terenu z zawartymi na nim obiektami terenowymi.
Podobny obraz można uzyskać poprzez wykonanie
Siatka linii , lecz w tym przypadku teren jest
przedstawiany jako obraz równoległych przekrojów. Widok z góry jest wykorzystywany przede wszystkim
do tworzenia rastra wysokościowego.

1.7.1 Widok z góry

Widok z góry zależy od przyjętego obrazowania wysokości terenu. Poniżej przedstawiono ten sam
teren na dwa sposoby: kolor zależny od wysokości i przedstawiony w skali szarości.
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Widok terenu zmienia się również w zależności od ustawionego źródła światła.

Widok z góry po zmianie położenia oświetlenia

1.7.2 Tworzenie rastra wysoko ściowego

Do tworzenia rastra wysokościowego najlepiej jest wybrać Kolor terenu|Zależy od wysokości –
raster. Pozwala to również na lepszą analizę poprawności zbudowanego modelu terenu.

Tworzenie rastra wysokościowego
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Poniżej pokazano obraz fragmentu terenu z nałożonym rastrem wysokościowym.

1.7.3 Widok z boku

Podstawowy obraz terenu uzyskuje się przyglądając się terenowi z boku.

Widok z boku. Ustalanie parametrów widoku

Widok terenu jest sterowany poprzez menu Zoom, a także azymut i kąt nachylenia (kąt nachylenia
można również zmienić za pomocą pionowego paska z prawej strony ekranu). Uzyskany efekt cieniowania
zależy od ustawienia Położenie oświetlenia.

Wielkości i kształty wizualizowanych obiektów ustawia się na stronie Parametry. Procedurze
uzyskania żądanego wyglądu budynków poświęcony jest osobny rozdział.
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Parametry widocznych obiektów Ustalanie widoczności obiektów

Wyboru przedstawianych
obiektów należy dokonać w opcjach na
stronie Widoczność, gdzie wyszczegól-
nione są wszystkie możliwe do przedsta-
wienia obiekty. Dodatkową możliwością
wyboru jest klawisz Widoczność warstw,
pozwalający na wizualizację obiektów
położonych na określonych nakładkach
informacyjnych. Można również wybrać
kody obiektów powierzchniowych
i liniowych, które powinny zostać
pokazane na rysunku. Dokonuje się
jednak tego przed wejściem do
wizualizacji trójwymiarowej w ogólnych
opcjach modułu GEO-DTM na stronie
Widoki 3D (rysunek obok).

Dodatkową możliwością jest
ograniczenie wizualizacji do obiektów
położonych na określonym obszarze. Pozwala
do oglądania frontonów budynków
położonych przy określonej ulicy tzw. pierzei.
W tym przypadku obiekty nie będą
przysłaniane przez inne znajdujące się bliżej
obserwatora. Wyboru dokonuje przed

wejściem do wizualizacji trójwymiarowej (przedstawiono na rysunku po
lewej).

Po wybraniu tej opcji należy przy użyciu myszy pokazać obszar
zamknięty przeznaczony do wizualizacji. Każdy obiekt, którego chociaż 1 punkt znajduje się w tym obszarze
zostanie umieszczony na obrazie.

1.7.4 Wizualizacja budynków w module GEO-DTM

Każdy obiekt GEO-MAP posiadający kod z przedziału 5300-5399 ( z wyjątkiem schodów
i specjalnego obiektu 5307) standardowo jest wizualizowany jako bryła, która stoi na powierzchni terenu
i posiada płaski dach. Poziom dachu jest ustalany dla pierwszego punktu budynku.

Nie są wizualizowane budynki, które w atrybucie A6 mają wpisane liczbę 2 (dwa) lub większą.
W szczególności dotyczy to tych budynków, we wnętrzu których umieszczono kilka obiektów 5339 (blok
budynku) o różnej liczbie kondygnacji.
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Wysokości budynków
O wysokości budynku decyduje odczytana

liczba kondygnacji z atrybutu A2. Liczba kondygnacji
jest zawsze odczytywana z atrybutu A2 i może być
zapisana za pomocą cyfr rzymskich (jak na obok) lub
arabskich. Pozostawienie tego atrybutu pustego
oznacza, że budynek jest parterowy.

Przyjęte standardowe wysokości kondygnacji
ustawiane są w opcjach modułu GEO-DTM w menu
Ustawienia na stronie Widoki 3D (poniżej rysunek po
lewej) ub w menu Ustawienia widoku 3D na stronie
Parametry (poniżej rysunek po prawej).

Ustalanie indywidualnych wysokości obiektów (w tym budynków)
Każdy obiekt GEO-MAP (w tym budynek) może mieć wpisaną indywidualną wysokość prezentacji.
Wpisana indywidualna wysokość powoduje ignorowanie wpisanej liczby kondygnacji. W opcjach modułu
GEO-DTM w menu Ustawienia na stronie Widoki 3D ustala się, z którego atrybutu wysokość zostanie
pobrana. W tym samym miejscu ustala się wymaganą frazę poprzedzającą (prefiks).

Ustalanie prefiksu dla wysokości Wybór atrybutu, w którym wystąpi wysokość

Na następnej stronie przedstawiono wpisaną indywidualną wysokość budynku w atrybucie TEXT (na
rysunku opisaną UWAGI) z frazą poprzedzającą H=, oraz wizualizację trzech budynków: parterowego,
trzypiętrowego i o wysokości 20.96 m.
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1.8 Kolorystyka prezentacji
        Standardowe kolory ścian i dachów budynków
oraz kolorystyka innych obiektów są ustalane
w menu Ustawienia widoku 3D na stronie Kolory .
Należy pamiętać o tym, że kolor ścian i budynków
zależy od oświetlenia. Na rysunku poniżej pokazano
ustawienie opcji i efekt wizualizacji.

       Kolor dachu może zostać pominięty, o ile na tej
samej stronie zostanie zaznaczona opcja Dachy
płaskie jak ściany. Poniżej przedstawiono efekt
takiego zaznaczenia.

1.8.1 Ustalanie kolorów zale żnie od wysoko ści budynku

Kolor budynków może się zmieniać automatycznie, jeżeli zostanie zaznaczona opcja Zależy od
wysokości. Poniżej przedstawiono przykład.
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Budynki zmieniają swoje kolory w zależności od ustawionej skali. Zmiana następuje
poprzez kliknięcie na zaznaczony klawisz Skala kolorów.

1.8.2 Ustalanie indywidualnych kolorów ścian budynków

Kolory ścian budynków można nadawać każdemu budynkowi indywidualnie. W tym celu należy
każdemu budynkowi nadać indywidualny kolor wypełnienia, a w menu zaznaczyć opcję Kolory
z atrybutów. Opcja Zależy od wysokości musi zostać wyłączona. Poniżej przedstawiono efekt wizualizacji
po ustaleniu indywidualnych kolorów ścian.
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1.8.3 Wizualizacja niestandardowych dachów budynków

W fotogrametrii ze stereodigitalizacji zdjęć lotniczych można uzyskać rzeczywiste wysokości
dachów oraz ich kształty. W Systemie Informacji o Terenie GEO-MAP zarezerwowano dla obrysów dachów
(okapów) kod 5307, zaś dla kalenic kod 4307. Opierając się na założeniu, że każdy punkt tych obiektów
posiada znaną rzeczywistą wysokość dodano możliwość ich wizualizacji. Zasada jest jednak inna niż przy
wizualizacji pozostałych budynków: obiekt 5307 jest rysowany od poszczególnych punktów okapu do
terenu. Warunkiem uwzględnienia kalenic jest ich zawieranie się we wnętrzu okapu.

W późniejszym okresie dodano również możliwość wizualizacji bez konieczności znajomości
wysokości wszystkich punktów takich obiektów.

1.8.4 Wizualizacja okapów i kalenic posiadaj ących wszystkie znane wysoko ści

Na rysunku powyżej przedstawiono obiekt 5307 wraz z wykazem współrzędnych. Każdy punkt ma
znaną wysokość około 7.5 metra nad terenem. We wnętrzu  okapu znajdują się kalenice 4307 o również
znanych wysokościach. Poniżej przedstawiono kalenice narysowane kolorem czerwonym oraz efekt
wizualizacji przy wybranych ustawieniach kolorów.

1.8.5 Wizualizacja okapów i kalenic poprzez podanie  wysoko ści wzgl ędnych

Uzyskanie widoku budynku poprzez nadawanie rzeczywistych wysokości wszystkim punktom jest
kłopotliwe, jeśli nie dysponujemy danymi uzyskanymi z fotogrametrii. Niektórzy użytkownicy systemu chcą
uzyskać kształty dachów (nawet w przybliżeniu) bez wykonywania pracochłonnych czynności ustalania
i nadawania rzeczywistych wysokości wszystkim punktom. Postulat ten zrealizowano w następujący sposób:
Obiektowi 5307 (okap) można nadać wysokość ponad terenem poprzez wpisanie liczby kondygnacji do
atrybutu A2. Okap jest wówczas wizualizowany jako poziomy na wysokości wynikającej z wpisanej tutaj
liczby kondygnacji. Wypełnienie atrybutu A2 powoduje ignorowanie rzeczywistych wysokości punktów
okapu
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Obiektowi 5307 może uzyskać wysokość
indywidualną. Wpisanie indywidualnej
wysokości powoduje ignorowanie
zarówno rzeczywistych wysokości
punktów, jak i wpisanej liczby
kondygnacji. Okap jest poziomy.
Obiektowi 4307 (kalenica) można nadać
wysokość indywidualną w stosunku do
okapu, we wnętrzu którego się znajduje.

Poniżej przedstawiono utworzony
budynek zgodnie z przedstawioną
procedurą. Obiekt 4307 jest poziomy
i leży 5m ponad obiektem 5307 (patrz
rysunek). Obiekt 5307 ma wpisany
do atrybutu UWAGI  tekst H=10.45.

Końcowy efekt wizualizacji
podziwiać można na rysunku
po lewej.

1.8.6 Wizualizacja przy u życiu płatów wielok ątnych

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność przedstawienia bardziej skomplikowanych
kształtów budynków. Do
ich wizualizacji można
wykorzystać płaty o kodzie
5100. Płat musi stanowić
obiekt zamknięty płaski
oraz każdy z punktów płatu
musi mieć znaną
rzeczywistą wysokość.
Przykład wizualizacji za
pomocą wykorzystania
płatów zamieszczono po
prawej.

Każdy z płatów
posiada nadany kolor.
Płaty można wykorzystać
również do wizualizacji
np. okien.
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1.9 Animacje widoków trójwymiarowych
Rozdział poświęcony jest ustawieniom animacji widoku 3D.

1.9.1 Obrót wokół wybranego punktu

Dodatkową korzyścią z utworzenia Numerycznego Modelu Terenu jest możliwość przesuwania się nad
wybranym obszarem i oglądanie obrazu z różnych punktów widzenia (wykonywanie animacji).

Obrót widoku obszaru wokół jego środka uzyskuje się przyciskając klawisz Animacja lub z klawiatury
poprzez wciśnięcie
spacji. Zatrzymanie
animacji następuje
poprzez ponowne
przyciśnięcie Animacja
lub poprzez wciśniecie
klawisza ESC.

Początkowe
ustawienia określa się
w Opcje na stronie
Widok . Tutaj również
można wskazać
kierunek obrotu.

Obszar może być
obracany wokół innego
punktu, który należy wskazać przed wejściem do oglądania widoku trójwymiarowego w menu Widoki
3D|Wskazanie środka obrotu.

Standardowo obrót następuje poprzez zmianę azymutu widoku
o 1 stopień. Skok zmiany azymutu może zostać zmniejszony (nawet do
0.01 stopnia) w menu Opcje na stronie BMP.

1.9.2 Animacja pomi ędzy dwoma widokami

Efekt przesuwania się nad
terenem można uzyskać po
wykonaniu następujących
czynności:

• Ustalenie i zapisanie widoku
początkowego

Należy ustalić parametry
widoku początkowego oraz jego
powiększenie, a następnie je
zapisać wywołując menu
Widok|Zapis parametrów
widoku.
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• Ustalenie i zapi-
sanie widoku
końcowego.

W podobny
sposób należy ustalić
parametry widoku
końcowego oraz jego
powiększenie, a nas-
tępnie je zapisać
wywołując menu
Widok| Zapis
parametrów widoku.

Na rysunkach
pokazano również
wybrane parametry
obu widoków.

• Uruchomienie animacji

Należy wybrać menu
Animacja BMP, a następ-
nie w dowolnej kolejności
wykonać: Wczytanie
pierwszego widoku oraz
Wczytanie drugiego
widoku. Należy również
wybrać liczbę obrazów
pośrednich. Uruchomienie
animacji nastąpi po
wciśnięciu klawisza Start
animacji.

1.9.3 Animacja pomi ędzy wieloma widokami

Ustalenie i zapisanie kolejnych obrazów wykonuje się zgodnie z opisaną wcześniej procedurą. Nazwy
kolejnych widoków należy zapisać na pliku tekstowym. Oprócz nazw plików można wpisać liczbę obrazów
pomiędzy kolejnymi zapisanymi widokami (w tej samej linii po spacji).

Widok1.3DV 20
Widok2.3DV 50
Widok3.3DV
Widok1.3DV

W przykładzie pomiędzy widokami zapisanymi pod nazwą
Widok1.3DV a Widok2.3DV zostanie utworzonych 20 obrazów
pośrednich. Jeżeli liczba ta zostanie pominięta, to liczba obrazów
pośrednich zostanie pobrana z Animacja BMP|Liczba obrazów
pośrednich.

Powtórzenie nazwy pierwszego pliku w ostatniej linii oznacza
animację ciągłą, tzn. wykonanie animacji w kolejności (widok1-
widok2-widok3-widok1-widok2-….).

Uruchomienie animacji nastąpi po wykonaniu Odczyt listy
widoków z pliku, a następnie Start animacji.
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1.9.4 Zapis kolejnych widoków do plików BMP

Każdy widok może zostać zapisany na plik BMP. Należy
w menu Opcje wybrać stronę BMP i zaznaczyć Zapisywanie
widoków na pliki BMP . Na tej stronie należy podać miejsce
zapisu kolejnych plików (dysk i folder) oraz nazwę pierwszego
pliku. Nazwa pliku musi zawierać dowolny prefiks, a następnie
numer początkowego pliku. Każdy kolejny zapisywany plik BMP
będzie miał numer zwiększany o 1. Każdy widok może zawierać
LOGO (należy je uprzednio wczytać). Zapisane w ten sposób pliki
mogą zostać wykorzystane do sporządzenia filmu.

1.9.5 Zapis widoków trójwymiarowych o bardzo wysoki ej rozdzielczo ści do plików BMP

Moduł pozwala na zapis przedstawianych obrazów w bardzo dużej rozdzielczości. Należy z menu
Plik  wybrać pozycję Zapis rysunku do pliku, a następnie wskazać za pomocą myszy dwa przeciwległe
narożniki prostokąta. Pojawi się wówczas okienko dialogowe pozwalające na określenie wymiarów obrazu
(szerokości i wysokości w centymetrach) oraz rozdzielczości DPI (ang. Density Per Inch). DPI oznacza
liczbę pikseli, na którą jest podzielony 1 cal (25.4 mm). Rozdzielczość 300 DPI wyznacza rozmiar piksela na
0.084 mm. Fizyczna wielkość pliku zostanie obliczona i podana operatorowi do akceptacji.

Postępowanie przy zapisie rysunku
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