eodezja, z jej rutyn¹ przygotowania informacji terenowo-prawnej, pomiarami uzupe³niaj¹cymi i wspomaganiem uzgadniania dokumentacji, pojawia siê ju¿ w momencie inicjowania zadania inwestycyjnego, a bez map
do celów projektowych nie mo¿na nawet myleæ o poprawnym tworzeniu dokumentacji technicznej. Wytyczenie g³ównych osi i wskazanie ulokowania zasadniczych elementów konstrukcyjnych to pierwsze etapy
realizacji na placu budowy. Wznoszeniu kolejnych obiektów niemal rutynowo towarzyszy nadzór geodezyjny
i w wielu wypadkach decyduje on o poprawnoci i precyzji ca³ego procesu. Bez udzia³u pomiarów geodezyjnych
trudno te¿ nadaæ dokumentacji powykonawczej cechê zweryfikowana. Coraz czêciej te¿ okresowe pomiary przemieszczeñ obiektów na sta³e wchodz¹ w proces eksploatacji.
Dynamiczny rozwój grafiki in¿ynierskiej, daj¹cy szansê przejrzystego wizualizowania dokumentacji, wyników
pomiarów i rezultatów analiz obliczeniowych, pozwala na coraz efektywniejsz¹ kooperacjê naszej bran¿y z pozosta³ymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Przyjrzyjmy siê, jak rozwój interfejsu graficznego kolejnych grup aplikacji wspomaga interpretowanie zgromadzonych zasobów informacyjnych.

SYSTEMY INFORMACJI TERENOWEJ
Systemy SIT ³¹cz¹ w sobie grafikê nowoczesnej cyfrowej mapy terenu z informacjami opisowymi pochodz¹cymi z baz danych. Aplikacje tej grupy automatyzuj¹ interakcyjnoæ obu zasobów, rozszerzaj¹c listê funkcji
i narzêdzi analitycznych dostêpnych dla u¿ytkownika.
Narastaj¹ce zró¿nicowanie systemów SIT wp³ywa znacz¹co na jakoæ opracowywanego materia³u prowadzi
jednak do sta³ego ich upowszechnienia. Plany zagospodarowania przestrzennego, sieci (w tym komunalne), infrastruktura miasta z jego ewidencjami czy wydzielone
zasoby to typowe miejsca zastosowania tego typu rozwi¹zañ.

KONCEPCJE PROGRAMOWOPRZESTRZENNE I ZA£O¯ENIA
PROJEKTOWE

Rys. 2. EC ¯erañ to przyk³ad wspó³pracy z Fabryk¹ Kot³ów RAFAKO S.A.
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Sta³ym elementem naszej
pracy jest wspieranie partnerów,
zwi¹zanych umowami czy listami intencyjnymi, w rywalizacji
ofertowej. Zaprezentowanie inwestorowi modelu przestrzennego przysz³ej instalacji
z uwzglêdnieniem kompletu danych topologicznych i technologicznych dostêpnych na tym
etapie znakomicie ilustruje poziom przygotowania do potencjalnej realizacji oraz stanowi
gotowy materia³ do sformu³owania za³o¿eñ projektowych.

MODELE PRZESTRZENNE INSTALACJI PRZEMYS£OWYCH
Modele 3D to najbardziej spektakularny obszar zastosowañ grafiki in¿ynierskiej. Produkty, takie jak AutoCAD 2000, otwieraj¹ drogê ku obs³udze najwiêkszych
nawet zadañ inwestycyjnych. O ile np. w architekturze
grafika 3D sta³a siê ju¿ standardem w kontaktach z klientem, to wprowadzenie tej technologii do budownictwa
przemys³owego nadal stanowi powa¿ne wyzwanie. Skala takich projektów, jak Instalacja odsiarczania spalin
w Elektrowni Be³chatów, wymaga wprowadzenia do modelu tysiêcy rysunków warsztatowych z pe³nym zachowaniem detalu. Dok³adnoæ ta jest konieczna, aby zapewniæ pe³n¹ weryfikacjê poprawnoci topologicznej
i kompletnoci dokumentacji projektowej, bie¿¹c¹ kontrolê zasadnoci zmian topologicznych w dokumentacji
projektowej w trakcie robót budowlano  monta¿owych
wraz z kontrol¹ robót budowlano  monta¿owych i instalacyjnych na placu budowy. Prezentowana na rysunku 4. grafika jest tego najlepszym przyk³adem.

Rys. 1.

Rys. 3. Fotorealistyczne profile przekazywane w postaci rozleg³ych
map bitowych pozwalaj¹ siêgn¹æ do szczegó³u w niemal naturalnej skali.

W uzasadnionych sytuacjach uciekamy siê do technik
dynamicznego poruszania siê po powlekanym modelu czy
do pracoch³onnych sekwencji animowanych stanowi¹cych
jednoczenie efektowny materia³ marketingowy.

Integrowanie i rewidowanie rozproszonej realizacji
projektu oraz weryfikacja geodezyjna realizacji, w oparciu o model przestrzenny, wymaga wspó³uczestnictwa
w pracach logistycznych i tworzeniu harmonogramów
oraz integrowania schematów technologicznych i baz
danych partnera. W rodowisku tym zyskujemy zupe³nie nowe i nieporównywalnie bardziej efektywne mo¿liwoci panowania nad infrastruktur¹ techniczn¹. Przyk³adem takiej integracji mo¿e byæ jeden z projektów
wspólnie realizowanych z BPK Kêdzierzyn (rys. 5).

POMIARY

PRZEMIESZCZEÑ OBIEKTÓW

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa budowy i eksploatacji obiektów coraz czêciej zachodzi potrzeba wy-

Rys. 4. Instalacja odsiarczania
spalin w Elektrowni Be³chatów
Rys. 5.
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WNIOSKI
Dziêki rozwojowi grafiki in¿ynierskiej, tak naturalne
dla geodezji cis³e rozumienie przestrzeni i precyzyjna
pomiarowa weryfikacja topologii znalaz³y p³aszczyznê
przystêpnego, ilustracyjnego prezentowania danych
analitycznych. Mo¿liwoæ szybkiej i intuicyjnej interpretacji tak zaprezentowanego materia³u jest przyjmowana
z aplauzem przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Rys. 6.

konywania okresowych pomiarów przemieszczeñ obiektów, których wyniki winny oddawaæ wiernie obraz pozycji obiektu jako rezultat na³o¿enia siê wszystkich rodzajów przemieszczeñ trwa³ych i dobowych. Wizualizacja graficzna zachodz¹cych zmian daje klarowny obraz
przestrzennego usytuowania obiektów oraz sygnalizuje
mo¿liwoci wyst¹pienia nieprzewidzianych zagro¿eñ dla
konstrukcji obiektów i pracy urz¹dzeñ technologicznych.
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