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2. ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ 
W MECHANICE OŚRODKÓW POROWATYCH 

Anna Uciechowska-Grakowicz, Michał Strzelecki 

2.1 Budowa modeli geoprzestrzennych. 

 Jednym z ważnych elementów rozwiązywania konkretnych zagadnień inżynierskich w budownictwie i 

inżynierii środowiska jest znajomość rzeczywistej geometrii podłoża gruntowego oraz przestrzenny kształt konstrukcji 

budowlanej. Odwzorowanie przestrzenne warstw geologicznych podłoża wymaga podstawowej wiedzy z zakresu 

budowy modeli geoprzestrzennych.  

Metodyka budowy modeli  geoprzestrzennych oparta obecnie na motorze relacyjnych baz danych jest 

zastępowana przez budowę relacyjno-obiektowych lub obiektowych baz danych. Przez pojęcie obiektu rozumiemy 

agregat danych o określonej strukturze i przypisanymi do nich operacjami, a więc i procedurami obliczeń numerycznych 

procesów fizycznych. Obiekt może być dowolnie duży i dowolnie złożony oraz posiada swoją tożsamość. Znane 

definicje obiektu w literaturze to: 

� W teorii informacji jest to konkretny lub abstrakcyjny byt (wystąpienie) wyróżnialny w modelowanej 

rzeczywistości, posiadający nazwę, jednoznaczną identyfikację, wyraźnie określone granice, atrybuty i inne 

właściwości takie jak rodzaj struktury wewnętrznej, lub struktury danych z nim związanych. Te składniki 

obiektu określają jego stan (poprzez wartości atrybutów i ich powiązania) i ich zachowanie (poprzez operatory 

logiczne, funkcje, czyli metody) [Subieta 1998, 1999, Gaździcki, 2001] 

� W geomatyce obiekt jest wystąpieniem klasy i jest oparty na paradygmacie obiektowości wywodzącym się z 

języka znacznikowego UML wg Subieta, [1998, 1999]. Klasa jest pojęciem określającym grupy podobnych do 

siebie obiektów poprzez niezmienne (inwariantne) cechy tej grupy obiektów. Najczęściej inwariantami klasy są 
zestawy atrybutów (wraz z ich typami) obiektów i operacje, jakie można na nich wykonać. W definicji klasy 

mieści się również definicja interfejsu, który odnosi się do wszystkich obiektów należących do danej klasy. 

Bardzo istotnymi cechami obiektów są: 

� Hermetyzacja i ukrywanie informacji polegająca na tym, że obiekty (i inne byty informatyczne) posiadają 
wiele wewnętrznych elementów, które nie muszą być widoczne z zewnątrz i z tego powodu w wyniku 

hermetyzacji można je ukryć upraszczając w ten sposób to, co widzimy z zewnątrz patrząc na obiekt. Zapewnia 

to w dużym stopniu bezpieczeństwo informacji i danych przechowywanych w obiektowych bazach danych. 

� Hierarchiczność i dziedziczenie – klasy są zorganizowane w strukturę hierarchiczną (najczęściej drzewiastą) 
poczynając od klasy najbardziej ogólnej (pień drzewa) poprzez klasy pochodne (pośrednie) dziedziczące 

wszystkie składniki od klasy ogólnej, aż do klas wyspecjalizowanych, które dziedziczą wszystkie składniki 

swoich przodków i własne składniki związane z ich specjalizacją. Mechanizm przeciwny do specjalizacji 

nazywany generalizacją polega na szukaniu wspólnych cech (inwariantów) pewnej grupy klas i wyciąganiu tych 

cech przed nawias, co pozwala na tworzenie pierwotnych klas abstrakcyjnych, które mogą stanowić pień 
hierarchicznego drzewa tych klas. 

Informacja geoprzestrzenna wg. Michalaka, [2003] zawiera grupy danych, które możemy uszeregować wg. 

kategorii: 

� informacje niegraficzne 

� teksty; 
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� tabele wielowymiarowe – dane liczbowe lub tekstowe; 

� formularze – pola różnego typu; 

� informacja graficzna 

� zdjęcia fotograficzne; 

� mapy; 

� przekroje; 

� szkice; 

� zobrazowania modelu przestrzennego (model terenu, bryła); 

� metadane – dane o danych 

� dane dotyczące zasięgu czasowo – przestrzennego; 

� dane dotyczące zakresu tematycznego; 

� dane dotyczące układu odniesienia lub odwzorowania; 

� dane dotyczące dokładności danych; 

� dane dotyczące stopnia ich zweryfikowania; 

� dane dotyczące stopnia przetworzenia danych; 

� informacja czy dane są pierwotne, surowe, zinterpretowane, interpolowane, opisujące model 

pojęciowy lub hipotetyczny; 

� informacje o aktualności, kompletności i spójności danych; 

� Inne istotne dane o danych np. sposób ich wykorzystania, przez kogo i kiedy. 

Ścisłe powiązanie informacji geoprzestrzennej z procedurami symulacji procesów zachodzących w obiektach w 

czasie i przestrzeni jest oczywiście sprawą przyszłości. Jednakże obecne prognozy dalszego rozwój informatyki 

pokazują, że budowa takich zintegrowanych systemów geoprzestrzennych jest tylko kwestią czasu i środków 

przeznaczonych na ich budowę. W niniejszej monografii przedstawimy podstawowe standardy globalne tworzone na 

potrzeby budowy takich baz danych i ich wykorzystanie w geoinżynierii, inżynierii lądowej i wodnej oraz 

budownictwie. 

Mówiąc o modelowaniu musimy mieć świadomość, że utworzony w procesie modelowania obiekt jest tylko 

pewnym przybliżeniem rzeczywistości, a nie rzeczywistością, jaką pragniemy modelować. W geomatyce wg.  

Michalaka [2003] definiujemy następujące formy rzeczywistości tworzonej w procesie modelowania: 

� Model mentalny świata rzeczywistego (pojęcie ontologiczne), – jeżeli pewien fragment obserwowanej przez 

nas rzeczywistości jest inny niż jego otoczenie, możemy powiedzieć, że się wyróżnia z otoczenia, chociaż 
możemy nie wiedzieć, czym jest i dlaczego się wyróżnia. Często mówimy, że jest to obiekt, choć lepiej nazywać 
go wyróżnieniem (Ontologia – w teorii informacji – formalna specyfikacja przy użyciu narzędzi logiki 

matematycznej obiektów, pojęć i innych bytów, które istnieją w tej dziedzinie, oraz formalna specyfikacja 

związków, które pomiędzy tymi bytami zachodzą.) 

� Abstrakcyjny model pojęciowy – zapisany przy pomocy pewnej sformalizowanej notacji, na przykład w 

obiektowych bazach danych przy pomocy języka UML w formie diagramów klas. 

� Model pojęciowy struktur danych –implementacyjny model pojęciowy związany z określonym językiem 

programowania lub platformą interoperacyjności. 

Podobnie w modelowaniu procesów geotechnicznych tworzymy na podstawie obserwacji świata rzeczywistego 

pewne jego uproszczenie, które określa abstrakcyjny model rzeczywistości. Uproszczenie to z jednej strony polega na 

stworzeniu fikcyjnego, prostego odpowiednika – modelu opisującego rzeczywisty przepływ w porach i szczelinach skał. 

Model (uproszczenie) dotyczyć będzie również właściwości gruntów i skał oraz przepływającej przez nie wody. 
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Niemożliwe jest, bowiem uwzględnienie wszystkich, dynamicznie zmieniających się w trakcie przepływu właściwości 

związanych np. ze wzajemnym oddziaływaniem wody i skały. Niemożliwe jest także uwzględnienie wszystkich 

czynników mających wpływ na filtrację (zmiennego pola grawitacyjnego, magnetycznego, osmotycznego, 

pneumatycznego, temperatur itp.). W zależności od potrzeb zawsze staramy się tworzyć matematycznie najprostszy 

model, który w zależności od stawianego celu obliczeń zapewni dostatecznie dobrą dokładność.  

Bardzo istotnym elementem w tworzeniu modelu w geoinżynierii jest przyjęcie geometrii przestrzeni, układu 

warstw oraz warunków brzegowych. Z konieczności zmuszeni jesteśmy również ograniczyć przestrzeń, w której 

prowadzone będą obliczenia. Znajomość przestrzeni i warunków brzegowych jest zazwyczaj bardzo wycinkowa i 

sprowadza się do powierzchni terenu linii brzegowych dla cieków wodnych i profili otworów wiertniczych. Na tej bazie 

tworzymy geometryczną bryłę z warunkami brzegowymi na jej powierzchni, w której rozpatrywane będą konkretne 

zagadnienia geotechniczne. Trafność tego modelu jest uwarunkowana ilością danych dotyczących danego obszaru. 

Przyjęcie matematycznego opisu analizowanego procesu, określenie bryły obejmującej przestrzeń z warunkami 

brzegowymi i początkowymi na jej powierzchni pozwala na prowadzenie obliczeń związanych z danym zagadnieniem 

geotechnicznym. Proces ten określany jest, jako modelowanie. Jest to najczęściej model określany nazwą modelu 

konceptualnego wyrażającego się określonymi związkami matematycznymi. Przetworzony model matematyczny w 

postaci modelu numerycznego wraz z danymi dotyczącymi geometrii i topologii obszaru, warunków granicznych lub 

brzegowych zdefiniowanych na poszczególnych podobszarach obiektu geometrycznego (bryły) oraz pokrycia w formie 

rozkładu estymowanych parametrów modelu może być określony w formie obiektu w strukturach obiektowych baz 

danych 

2.2 Opis narzędzi informatycznych wykorzystanych w obliczeniach i przygotowaniu danych 
wyjściowych 

Jednym z najbardziej istotnych elementów właściwego modelowania procesów jest znajomość geometrii 

badanego obszaru, co w przypadku zagadnień geologicznych sprowadza się do utworzenia przestrzennego 

odwzorowania poszczególnych warstw geologicznych, uskoków, przestrzennego obrazu warstw wodonośnych, 

przestrzennego modelu zwierciadła wód podziemnych. Takim przestrzennym odwzorowaniem geometrii dowolnego 

obszaru jest numeryczny model rzeźby terenu oraz numeryczny model budowy geologicznej, a w szczególności 

trójwymiarowy model zwierciadła wód podziemnych w strefie aeracji, który daje możliwość poznania przestrzennej 

budowy geologicznej oraz przeprowadzania różnego rodzaju analiz i obliczeń. 

Numeryczne modele terenu i budowy geologicznej mogą być stworzone przy użyciu oprogramowania CAD (ang. 

Computer Aided design – komputerowe wspomaganie projektowania). Poniższe przykłady zostały opracowane przy 

użyciu platformy Bentley MicroStation, firmy Bentley Corp. oraz program Bentley InRoads, który zawiera 

wyspecjalizowane narzędzia do projektowania dróg, obwałowań, mostów, robót ziemnych, kanalizacji itd.  

InRoads dysponuje wszystkimi niezbędnymi funkcjami do projektowania budowli komunikacyjnych w oparciu o 

stworzony i bazujący na typowych przekrojach model 3D. Posiada zaawansowane narzędzia do tworzenia cyfrowego 

modelu terenu (DTM), projektowania przebiegu trasy, definiowanych przez użytkownika typowych przekrojów 

zawierających parametryczne definicje przebiegu budowli i odwodnień oraz inne szablony charakteryzujące pozostałe 

elementy terenu. Rysunki, przekroje, rzuty, mapy tematyczne i wysokościowe oraz cieniowane modele terenu są 
tworzone zgodnie ze standardami lub wymaganiami użytkownika. Program ten umożliwia również eksport geometrii w 

celu użycia przez inne programy dla obliczeń numerycznych zagadnień filtracji, konsolidacji i innych. 
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2.3 Przykład wykonania numerycznego modelu terenu 

Jako przykład numerycznego modelu terenu dla celów obliczeń numerycznych przedstawiony zostanie model 

terenu, na którym utworzony został suchy zbiornik przeciwpowodziowy [Strzelecki i in., 2018]. Do jego utworzenia 

wykorzystane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 2000 oraz projekt zagospodarowania terenu (1: 2000) 

i projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (1: 2000), a dla terenu, który znajduje się poza wymienionymi mapami, 

pozostałe dane uzyskano z serwera WMS (Web Map Service) geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

(http://www.geoportal.gov.pl).   

Mapy, które wykorzystano do budowy NMT mają format rastrowy, w celu utworzenia modelu zostały, po 

sprowadzeniu do jednego układu współrzędnych geodezyjnych (wykorzystywane do utworzenia NMT mapy stworzone 

były w układach 2000 i 1992), zwektoryzowano je przy użyciu narzędzi Microstation (obiektom występującym na mapie 

przypisano obiekty wektorowe). Wprowadzono następujące dane: 

� Punkty wysokościowe (punkty rozproszone – z mapy w skali 1: 2000, oraz poza terenem zbiornika szczyty 

wzniesień i punkty charakterystyczne z mapy topograficznej)  

� Warstwice, (co 1m na terenie wewnątrz zbiornika, co 1.25m lub 2.5m poza zbiornikiem) 

� Skarpy, powierzchnia wody w zbiornikach, rzekach i ciekach wodnych, kopalnie, jako linie łamane 

przestrzenne. Wysokości powierzchni zwierciadła wody w zbiornikach pozostałych po eksploatacji żwiru 

uzyskano z map sytuacyjno-wysokościowych, na których zaznaczone były punkty wysokościowe przy styku 

zwierciadła wody z terenem, podobnie w przypadku rzeki. Dla położonych za zaporą zbiorników oraz cieków 

wodnych zwierciadło wody określono na podstawie danych z map topograficznych w skali 1: 10000 i 1: 25000, 

oraz częściowo na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych. 

Zwektoryzowaną mapę po sprowadzeniu do lokalnego układu współrzędnych zaimportowano do programu 

Bentley Inroads wykorzystując 4 typy danych: 

� Punkty rozproszone (punkty wysokościowe)  

� Krzywe płaskie (warstwice)  

� Linie nieciągłości – linie łamane przestrzenne. Przy triangulacji numerycznego modelu terenu linie te stanowią 
boki trójkątów, żaden trójkąt nie może przeciąć takiej linii. 

� Granica zewnętrzna analizowanego obszaru (obiekt).  

Po imporcie utworzonych w ten sposób obiektów do NMT, na rysunek naniesiono zapory. Zostały one wrysowane 

na podstawie projektu zagospodarowania terenu, jako przestrzenne linie łamane. Widok zwektoryzowanej mapy wraz z 

zaporami przedstawiono na rysunku 2.1. Tło rysunku stanowią mapy sytuacyjno-wysokościowe, projekt usytuowania 

sieci uzbrojenia terenu, projekt zagospodarowania terenu oraz mapa topograficzna. Kolorem zielonym zaznaczone są 
poziomice, kolorem czerwonym punkty wysokościowe oraz zapora, kolorem fioletowym skarpy, a kolorem niebieskim 

powierzchnia wody. 
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Rys. nr 2.1. Widok zwektoryzowanej mapy okolic zbiornika (po obrocie w celu sprowadzenia do lokalnego 

układu współrzędnych). 

Dwa podstawowe rodzaje przedstawienia NMT (numerycznego modelu terenu) to model GRID (pseudorastrowy) 

oraz TIN (Triangular Irregular Network). Model GRID ma formę regularnej siatki kwadratów, których naroża znajdują 
się na rzędnej odpowiadającej powierzchni terenu (z punktów pomiarowych lub interpolowanych) – jego dokładność 
zależna jest od przyjętej długości boku kwadratu. Przykład takiego przedstawienia modelu zamieszczono na rys 2.2 i 

2.3. Na rysunku 2.3 można wyraźnie zauważyć różnice w rozdzielczości – podczas, gdy dla siatki o długości boku 10m 

wyraźnie widoczne są np. starorzecza i obszary eksploatacji, przy siatce 50m można dojrzeć co najwyżej cień. Im 

mniejsze jest oczko siatki, tym więcej model wymaga pamięci, jej rozmiar musi być, zatem dobrany do skali, w jakiej 

model jest wyświetlany.  
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a) 

 
b) 

 
  

Rys. nr 2.1 Widok terenu, na którym powstaje zbiornik. Widok siatki GRID o oczku a) 50m b) 10m. 
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Rys. nr 2.3. Widok siatki GRID o oczku 10m, zbliżenie miejsce, w którym zaczyna się przełożone koryto rzeki 

Model TIN ma formę nieregularnej siatki trójkątów, których wierzchołki znajdują się w punktach, dla których 

wprowadzone zastały dane dla NMT. Ilość trójkątów jest stała i zależna od ilości wprowadzonych danych. Widok siatki 

TIN z zaznaczonymi krawędziami trójkątów przedstawiają rys 2.4 - 2.6. Rysunek 2.4. stanowi porównanie obu form 

prezentacji (rzut wykonany jest z tej samej perspektywy, co rys. 2.3.) 

 

Rys. nr 2.4. Widok siatki TIN miejsca, w którym zaczyna się przełożone koryto rzeki 
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Rys. nr 2.5. Widok z góry trójkątów siatki TIN z wyróżnionymi krawędziami dla terenu budowanego zbiornika 

przeciwpowodziowego 

 

Rys. nr 2.6. Widok wygładzony siatki TIN w perspektywie podobnej, jak rys 2.2. 

Numeryczny model terenu można też wyświetlić np. w formie warstwicowej, na rys nr 2.7 przedstawiono dwie 

różne gęstości warstwic. 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 2.5. Widok warstwic wygenerowanych z numerycznego modelu terenu, warstwice, co: a) 0.5m, b) 

1.25m 

Numeryczny model terenu daje też dodatkowe możliwości, takie jak np. prezentacja wektorów pochyleń terenu, 

widoku w skali barw rzędnych czy azymutów, oraz tworzenie przekroi. Widok w skali barw w zależności od rzędnej 

ternu przedstawia rysunek 2.6. 
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Rys. 2.6. Teren zbiornika wraz z zaporami. 

Zapory wprowadzono, jako osobne powierzchnie, dzięki czemu możliwa jest analiza przed i po zabudowaniu 

zapory, oraz oddzielne ich wyświetlenia (rys. 2.7), co umożliwia np. wyświetlenie zapór, jako siatki TIN oraz 

otaczającego terenu, jako siatki GRID (rys 2.8). 

 

Rys 2.7. Widok zapory wyświetlonej niezależnie od modelu powierzchni terenu. Widok okolic upustu dopływu 

rzeki. Granica obszaru stanowi linię przecięcia wału zapory z powierzchnią terenu. 
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Rys. nr 2.8 Fragment zapory, z zaznaczonym odcinkiem, na którym zostało wzmocnione podłoże. 

Wyświetlenie danych w formie siatki GRID umożliwia eksport współrzędnych punktów węzłowych siatki do 

pliku tekstowego, co pozwala na użycie tych danych w programach obliczeniowych (na przykład dla utworzenia 

trójwymiarowej geometrii modelu numerycznego) 

2.4 Przykładowa budowa przestrzennego modelu geologicznego 

Na potrzeby wykonania przestrzennego modelu numerycznego przeprowadzona została generalizacja budowy 

geologicznej obszaru planowanej budowy instalacji podziemnego zgazowania węgla brunatnego (rys.2.9). 

Uproszczeniu poddane zostały przekroje geologiczne pod kątem wydzielenia głównych warstw wodonośnych oraz 

utworów słabo- lub nieprzepuszczalnych. Ze względu na zbyt szczegółowe dane dotyczące wydzieleń litologicznych, 

w tym: często występujących cienkich warstw, wtrąceń, soczewek, wydzieleń nieciągłych, zanikających w części 

obszaru, nie ma możliwości wykonania dokładnego modelu numerycznego. Wykonana tutaj generalizacja stanowi 

przybliżone odzwierciedlenie rzeczywistych warunków geologicznych, ograniczono się w sumie do 16 warstw licząc 

od powierzchni terenu do granicy trzeciorzędu i triasu. 
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Rys.2.10.Przekrój geologiczny wzdłuż otworów nr 5 do 8 

 Budowa modelu przestrzennego złoża i warstw otaczających wymagała wykonania następujących zadań: 

� wprowadzenie danych geologicznych do bazy Geostar, 

� wykonanie mapy 3D powierzchni oraz wygenerowanie numerycznego modelu powierzchni terenu, 

� eksport danych dot. głębokości zalegania warstw z bazy Geostar do plików tekstowych, 

� import danych do środowiska Bentley MicroStation, 

� wygenerowanie powierzchni 3D dla granic poszczególnych wydzieleń litologicznych, 

� budowa przestrzennego modelu podziemnego generatora zgazowania węgla brunatnego, 

� eksport danych przestrzennych do programu FLEX PDE. 

 

 

Rys. 2.11. Baza danych otworów geologicznych 



MECHANIKA OŚRODKÓW POROWATYCH 

 

 13 

 Do bazy Geostar (rys. 2.11) wprowadzono dane z otworów wiertniczych ze szczególnym uwzględnieniem 

stropów i spągów dla każdego z wydzieleń. Wprowadzenie danych przestrzennych z otworów stanowiło punkt wyjścia 

do dalszych prac nad budową modelu przestrzennego warstw geologicznych.  

 

 

Rys. 2.12. Numeryczny model powierzchni terenu z zaznaczonymi otworami wiertniczymi 

 Na podstawie danych z mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wykonana została trójwymiarowa mapa 

powierzchni terenu (rys. 2.12) . Analizowany obszar stanowi powierzchnię w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 

3x2km2, ograniczony otworami nr 1-4-12-9. 

 

Rys. 2.13. Przestrzenny model generatora podziemnego w drugim pokładzie węglowym 

 Na potrzeby modelu numerycznego wykonano model geometryczny gazogeneratora (rys. 2.13) . Zlokalizowany 

jest on ok. 167m p.p.t w pokładzie drugim pomiędzy otworami 7 i 8. Jego kształt 

i wymiary przedstawiono na rys. 2.19 
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Rys. 2.14. Wymiary zamodelowanego generatora podziemnego zgazowania 

 Generator w formie uproszczonej w kształcie prostopadłościanu zamodelowano zgodnie z wymiarami jak na 

rys. 2.14. Długość generatora – 100m, szerokość – 10m, wysokość uzależniona od miąższości złoża w tej lokalizacji – 

ustalono na 3,8m. 

 

Rys. 2.15. DTM powierzchni terenu i pokładów węglowych 1,2 i 3 

 Po wykonaniu eksportu danych z bazy danych tekstowych do programu MicroStation, wygenerowano 

powierzchnie stropów i spągów dla pokładów węglowych (rys. 2.15) oraz dla wszystkich wydzieleń litologicznych (rys. 

2.15).  

 

Rys. 2.15 Przestrzenny układ wydzieleń litologicznych przeniesiony do programu FlexPDE 
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Kolejnym krokiem było zaimportowanie tych powierzchni do programu FlexPDE. Przestrzenie pomiędzy 

powierzchniami stanowią warstwy o ściśle określonych indywidualnych parametrach geologiczno-inżynierskich. 
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