ci¹gu kilku ostatnich lat grono u¿ytkowników map numerycznych w sposób widoczny powiêksza siê o zak³ady
przemys³owe. Pojawiaj¹ce siê na rynku polskim rozwi¹zania aplikacyjne nastawione na tworzenie i eksploatacjê
map numerycznych s¹ dostosowane przede wszystkim do potrzeb administracji publicznej i samorz¹dowej oraz
gestorów sieci uzbrojenia technicznego, traktuj¹c po macoszemu specyficzne potrzeby u¿ytkowników pracuj¹cych w zak³adach przemys³owych  zak³adowych s³u¿b geodezyjnych, dzia³ów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Dla nich w³anie opracowujemy seriê programów opartych na bazie oprogramowania AutoCAD MAP. Pierwszym
produktem z tej serii jest aplikacja MA_ZAK Geodezyjny, przeznaczona dla s³u¿b prowadz¹cych mapê numeryczn¹.
MA_ZAK G upraszcza i automatyzuje prace
zwi¹zane z tworzeniem,
aktualizacj¹ i edycj¹ mapy
numerycznej, wykorzystuj¹c do tego celu funkcje podstawowych obliczeñ geodezyjnych, narzêdzia zarz¹dzania treci¹
mapy, definiowania parametrów wydruku oraz bibliotekê symboli i linii.
Podstawowym zadaniem aplikacji jest wspomaganie prowadzenia mapy numerycznej zorganizowanej wed³ug okrelonego w ramach dostarczanego z aplikacj¹ rysunku prototypowego, dziêki czemu istnieje mo¿liwoæ ³atwego zarz¹dzania warstwami zorganizowanymi w odpowiednie grupy
tematyczne, np. ciep³o, energia itd. Podstawow¹ korzyci¹
p³yn¹c¹ z tego rozwi¹zania jest automatyczny wybór warstwy, na której maj¹ byæ umieszczone poszczególne elementy mapy oraz mo¿liwoæ wywietlania ca³ych tematów bez
koniecznoci wyboru pojedynczych warstw.
Rysowanie nowych elementów mapy numerycznej zosta³o w znacznym stopniu zautomatyzowane dziêki funkcjom zawartym w poleceniu menu Zak³ad. Dziêki nim istnieje
mo¿liwoæ szybkiego nanoszenia danych w oparciu zarówno o podk³ady rastrowe map, jak i zbiory wspó³rzêdnych
zarejestrowanych w trakcie
pomiarów terenowych.
Kartowanie elementów
mapy numerycznej jest wspomagane poprzez mo¿liwoæ
wczytywania wspó³rzêdnych
pikiet z plików w formacie
ASCII i ich nanoszenia na
mapê z uwzglêdnieniem odpowiedniej warstwy oraz zapisem identyfikatorów u¿ytkownika. Kartowanie punktów jest dodatkowo wspomagane poprzez funkcje obliczeñ
geodezyjnych metod¹ domiarów prostok¹tnych oraz metodê biegunow¹.
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MA_ZAK G posiada równie¿ funkcje
rysowania charakterystycznych elementów
mapy, takich jak budynki, schody, werandy, misy i skarpy, opisanych dodatkowymi
parametrami (takimi jak
punkty i czo³ówki w
przypadku budynków
i mis, liczba stopni
schodów, odstêpy miêdzy kreskami skarp itp.).
Tworz¹c mapê numeryczn¹, u¿ytkownik ma dostêp do
biblioteki symboli zgodnych z Instrukcj¹ K-1. Jednak ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie symboliki stosowanej w zak³adach przemys³owych u¿ytkownik ma mo¿liwoæ korzystania równie¿ z dodatkowych symboli stosowanych w starszych instrukcjach geodezyjnych, instrukcji MPC, jak równie¿ znaków zdefiniowanych samodzielnie.
Domylnie, rysunek prototypowy jest przystosowany
do tworzenia mapy numerycznej w skali 1:500. Jednak istnieje mo¿liwoæ prostego przeskalowania mapy (linii, znaków
i opisów) do skali 1:1000 i 1:2000. Dziêki temu mechanizmowi oraz mo¿liwoci zdefiniowania parametrów wydruku kolorowego u¿ytkownik, w sposób prosty i powtarzalny, mo¿e
dokonaæ wydruku interesuj¹cego go fragmentu mapy w odpowiedniej skali i zgodnie
z okrelonymi wymaganiami,
np. zgodnie z Instrukcj¹ K-1.
Zapraszam do sprawdzenia mo¿liwoci naszego oprogramowania, którego wersja
ewaluacyjna zosta³a do³¹czona do niniejszego wydania
3D. Pos³uguj¹c siê ni¹, mo¿na nanieæ na mapê do 200
elementów.
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