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>Wkrótce nowa 
wersja MK POWER
W maju br. firma Geodezy 
planuje zakończyć prace nad 

nową wersją nakładki geode-
zyjnej MK2013 POWER, która 
będzie umożliwiała tworzenie 
mapy numerycznej z wyko-
rzystaniem nowego zestawu 
znaków kartograficznych z za-
łącznika nr 7 do rozporządze-
nia w sprawie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, bazy da-
nych obiektów topograficz-
nych oraz mapy zasadniczej 
lub zestawu dotychczasowe-
go – opartego na instrukcji 
K-1, w zależności od wybranej 
przestrzeni roboczej.n
Dodatek redaguje 
Bentley Systems
Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68  
02-014 Warszawa
tel. (22) 50-40-750
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Czas na kolej
A utostrady w Polsce już 

mamy, teraz czas na kolej. 
I proszę nie traktować tego iro-
nicznie. Na przestrzeni ostat-
nich 10 lat stan, jakość, liczba 
kilometrów dróg – w tym tych 
najbardziej pożądanych, czy-
li autostrad – zdecydowanie 
się zmieniły. A że nie wszyst-
kie jeszcze są skończone? No 
cóż, trzeba mieć nadzieję, że 
powoli, ale dojdziemy do sta-
nu, kiedy Warszawa będzie po-
łączona ze stolicami sąsiednich 
krajów właśnie autostradami. 
A my zapewnimy to, co zale-

kącie: wykonawca, 
projektant, inwes
tor. Wykorzystywa-
ne w takich przedsię-
wzięciach narzędzia 
informatyczne tak-
że wymagają mo-
dernizacji, a w wielu 
przypadkach rów-

nież dostosowania do aktual-
nych przepisów. Prezentujemy 
Czytelnikom najnowszą wersję 
przygotowanych przez nasze-
go partnera – firmę Geodezy 
z Krakowa – nakładek MK KO-
LEJ i MK POWER, które umożli-
wiają sprawne tworzenie map 
do celów projektowych na 
obszarach kolejowych zgod-
nie z instrukcją kolejową D19 

i kompatybilnych z platformą 
Bent ley V8i. 

I nna nowość, którą propo-
nujemy, to szeroko stosowa-

ny w operacjach związanych 
z działaniem na rastrach Bent
ley Descartes w wersji V8i SS4. 
Znajdziecie w niej Państwo bo-
gaty zakres możliwości prze-
twarzania i integracji chmur 
punktów i skalowalnych mo-
deli terenu.
Zachęcamy także do zapozna-
nia się z najnowszym Rapor-
tem Rocznym 2012 Connecting 
Globally. 
Miłej lektury!

Mirosław Pawelec

B entley Descartes na plat-
formie MicroStation to 

spójne środowisko mode-
lowania informacji oferują-
ce potężny zestaw narzędzi 
do przetwarzania i integra-
cji chmur punktów i skalo-
walnych modeli terenu. Znaj-
duje szerokie zastosowanie 
w  takich branżach, jak bu-
downictwo i architektura, 
geo dezja, GIS, inżynieria czy 
zarządzanie infrastrukturą. 
Descartes V8i SELECT series 4 
to  przede wszystkim nowe 
możliwości związane z prze
twarzaniem i  preprocessin-

descartes V8i SS4
 –  nowe możliwości

giem chmur punktów. Zaawan-
sowane funkcje przetwarzania 
chmur punktów zapewniają 
specjalistom z różnych dziedzin 
związanych z projektowaniem, 
budowaniem oraz eksploata-
cją infrastruktury poprawę 
efektywności procesów pro-
jektowych. Bentley Descartes 
V8i SS4 może być wykorzy-
stywany także w preproces-
singu chmur punktów prze-
twarzanych dalej w Bent ley 
Poin tools V8i. Jako aplikacja 
warstwowa doskonale spraw-
dza się w przygotowaniu wizu-
alizacji w innych w aplikacjach 

inżynierskich Bentley Systems. 
Umożliwia też tworzenie mo-
deli hybrydowych poprzez 
integrację chmur punktów 
z danymi inżynierskimi. Użyt-
kownicy Bent ley SELECT doko-
nują upgrade’u do najnowszej 
wersji Descartesa bezpłatnie.

D alej opisujemy nowe moż-
liwości Bentley Des cartes 

V8i SELECTseries 4.
>Ekstrakcja elementów li-
niowych – geometrie ele-
mentów liniowych infrastruk-

ży od nas – połącze-
nie do naszej granicy. 

K olej – infra-
struktura kole-

jowa – ciągle czeka 
na intensywne pra-
ce modernizacyjne. 
Jak już wiemy z do-
świadczenia, warunkiem po-
wodzenia wielkiej inwestycji 
modernizacyjnej są nie tylko 
pieniądze. Ważne jest także 
właściwe prowadzenie pro-
jektów, przygotowanie, efek-
tywne wykorzystanie narzędzi 
informatycznych i technologii, 
nadzór realizacyjny, pilnowa-
nie reżimów technologicznych 
oraz dobra współpraca w trój-

dokończenie na s. 38
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>Wymagania 
techniczne
Tworząc mapy do celów pro-
jektowych na obszarach ko-
lejowych, wykonawcy geo-
dezyjni muszą uwzględnić 
zapisy instrukcji D19 „O or-
ganizacji i wykonywaniu po-
miarów w geodezji kolejowej”, 
a prace uzgadniać z kolejo-
wymi ośrodkami dokumen-
tacji geodezyjnej i kartogra-
ficznej. Pomiarem w terenie, 
oprócz szczegółów stano-
wiących treść mapy zasadni-
czej, należy objąć urządzenia 
technicznokolejowe (m.in. 
osie torów, rozjazdy, sygna-
lizatory i wskaźniki drogowe) 
oraz inne elementy szcze-
gółowo określone we wspo-
mnianej instrukcji. Mapy do 
celów projektowych na ob-
szarach kolejowych opraco-
wywane są jedynie w skalach 
1:500 lub 1:1000, przy czym 
nowe opracowania numerycz-
ne należy wykonywać w ska-
li 1:500. Zgodnie z instrukcją 
D19 podstawą redakcji mapy 
w zakresie treści mapy zasad-
niczej jest instrukcja K1, nato-
miast w zakresie treści urzą-
dzeń technicznych kolejowych 
zastosowanie ma „Katalog 
kolejowych znaków branżo-
wych” stanowiący załącznik nr 
1 do instrukcji D19. Nakład-
ka MK KOLEJ dostarcza narzę-
dzia umożliwiające spełnienie 
tych dodatkowych wymagań 
poprzez zastosowanie odpo-
wiednich automatów kreślar-

Mapy do celów projektowych na obszarach kolejowych

n Oprogramowanie firmy Bentley Systems uzupełnione o komplet nakładek 
MK KOLEJ i MK POWER umożliwia szybkie i wygodne tworzenie map do celów 
projektowych na obszarach kolejowych zgodnie z wymogami instrukcji D-19. 

Najnowsze wersje tych nakładek oferują rozszerzone funkcje i są kompatybilne z roz-
wiązaniami Bentleya począwszy od wersji V8i.

MK KOLEJ 
i MK POWER

skich przyspieszających proces 
tworzenia mapy.

>Informacje 
podstawowe
Mapa tworzona jest w pliku 
DGN (2D lub 3D), w którym 
dla poszczególnych elemen-
tów mapy kolejowej skonfi-
gurowane zostały warstwy 
zgodne z  kodem literowym 
i liczbowym danego znaku 
zdefiniowanym w instrukcji 
D19 (np. dla osi torów nor-
malnych głównych – wars twa 
TNG_4270). Nowy plik projek-
towy należy utworzyć na pod-
stawie odpowiedniego pliku 
prototypowego dołączonego 
do nakładki. Zapewnia to właś
ciwe ustawienia niezbędne do 
prawidłowego działania narzę-
dzi nakładki.
Aplikacja MK KOLEJ może być 
wykorzystywana jako osobny, 
niezależny moduł zawierający 
wyłącznie znaki kolejowe. Jed-
nak w połączeniu z geodezyjną 
nakładką MK POWER stanowi 
zintegrowany komplet opro-
gramowania pozwalający wy-
kreślić również elementy mapy 
zdefiniowane w instrukcji K1 
(rys. 1) oraz skorzystać z bo-
gatej oferty narzędzi dodatko-
wych związanych z opracowa-
niem mapy (np. kreślenie i opis 
ramek sekcyjnych, generowa-
nie warstwic czy automatyczne 
opisanie pikiet kodami instruk-
cji K1 i D19). 
Ponadto nieograniczony do-
stęp do pełnej funkcjonalności 

oprogramowania firmy Bent ley 
Systems, z którym współpra-
cują nakładki, zapewnia m.in. 
obsługę danych rastrowych 
i wektorowych w różnych for-
matach oraz możliwość edy-
cji i zarządzania istniejącymi 
elementami mapy za pomo-
cą znanych narzędzi platfor-
my CAD. Nowe wydania nakła-
dek MK2012 POWER i MK2013 
KOLEJ umożliwiających użyt-
kownikom oprogramowania 
firmy Bent ley Systems two-
rzenie map kolejowych zgod-
nych z  instrukcją D19 są 
kompatybilne z  najnowszy-
mi wersjami tego oprogra-
mowania, począwszy od V8i 
(Bentley PowerSur vey, Micro
Station PowerDraft, Bent
ley PowerMap, MicroStation, 
Bent ley Power Civil for Poland). 
MK2013 KOLEJ jest oparta na 
nowej technologii zastosowa-
nej w MK2012 POWER.
Dodatkowo przy tworzeniu 
obydwu nakładek wykorzysta-
no mechanizmy w pełni zin-
tegrowane ze środowiskiem 
Bentleya, dzięki czemu użyt-
kownik ma dostęp do narzę-
dzi nakładki poprzez rozwijal-
ne menu, dokowalne palety 
lub panel Zadania. Ogranicza 
to do minimum ilość miejsca 
zajmowanego przez narzędzia 
nakładek.

>tworzenie 
mapy kolejowej
W zakresie redakcji mapy 
zasadniczej wykorzystywa-

ne są narzędzia nakładki MK 
POWER, natomiast narzędzia 
umożliwiające wykreślenie 
poszczególnych znaków kole-
jowych zgrupowane są na pa-
lecie MK KOLEJ (rys. 2). Po wy-
borze narzędzia do kreś lenia 
dowolnego znaku uruchamia-
na jest odpowiednia funkcja 
rysunkowa powiązana z moż-
liwością wstawienia opisu 
w przypadku wybranych sym-
boli punktowych. Adnotacje 
można też w dowolnym mo-
mencie uzupełnić, korzystając 
z narzędzia do opisu znaków 
kolejowych.
Symbole, które mają być kreś
lone równolegle do osi toru, 
są wraz z opisami automa-
tycznie orientowane zgod-
nie z  przebiegiem wskaza-
nej przez użytkownika osi, 
która może być linią, łukiem 
lub krzywą. Przed wstawie-
niem elementu do rysunku 
wyświet lany jest dynamiczny 
podgląd tego elementu, aktu-
alizowany na bieżąco zgodnie 
z położeniem kursora. Iden-
tyczny mechanizm zastoso-
wano dla symboli umieszcza-
nych na osi toru.
Dla słupów trakcyjnych (z wy-
sięgnikiem nad jednym lub 
dwoma torami) przygoto-
wano automat zapewniający 
kreś lenie wysięgnika prosto-
padle do wskazanej osi toru 
z zachowaniem odpowied-
niej długoś ci linii poza linią 
toru zgodnie z wytycznymi 
instrukcji.
Nakładka MK KOLEJ oferuje 
również narzędzie do auto-
matycznego opisu wielkości 
międzytorza pomiędzy kolej-
nymi osiami wskazywanymi 
przez użytkownika.
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>Zaawansowane 
automaty kreślarskie
Dla rozjazdów przygotowano 
osobne narzędzie umożliwia-
jące wykreślenie odpowied-
niej reprezentacji graficznej 
znaku na podstawie wska-
zanych przez użytkownika 
punktów rozjazdu oraz para-
metrów określonych w oknie 
ustawień (rys. 3.), takich jak: 
rodzaj (zwyczajny, krzyżowy 
lub nieczynny), typ obsługi 
(ręczny lub mechaniczny) i skos 
rozjazdu. Narzędzie automa-
tycznie wykonuje wstawienie 
odpowiednich symboli i szra-
fowania, a następnie przecho-
dzi w tryb wstawiania opisów. 
Mechanizm ten zastosowano 
także przy kreśleniu skrzyżo-
wań torów.
Dla kreś lenia nastawni 
w MK2013 KOLEJ wykorzysta-
no nowy mechanizm kreślenia 
obiektów ortogonalnych, za-
stosowany przy kreśleniu ob-
rysów budynków w MK2012 
POWER. Dzięki temu nastaw-
nie mogą być wykreślone 
dowolnym wielokątem (we 
wcześ niejszych wersjach by-

ła tylko możliwość kreślenia 
prostokąta), a po zakończe-
niu rysowania obrysu wyko-
nywane jest odpowiednie kre-
skowanie, zgodne z wybranym 

przez użytkownika rodzajem 
nastawni (kluczowa, mecha-
niczna lub elektryczna). Na-
stępnie wstawiany jest kolej-
no symbol i opis nastawni.

>Profile podłużne
Nakładka MK2013 KOLEJ na 
podstawie załącznika nr 7 
„Katalog znaków kolejowych 
profilu podłużnego” do in-
strukcji D19 została rozsze-
rzona o  możliwość umiesz-
czania symboli punktowych 
na profilach podłużnych w ska-
li 1:5000. Dla odpowiednich 
symboli opracowano narzędzia 
pozwalające na wstawienie 
symbolu punktowego lub sym-
bolu z linią pomocniczą i wska-
zaniem kierunku jazdy (rys. 2). 
Oprócz możliwości opisu zna-
ków kolejowych profilu doda-
ne zostało również narzędzie 
ułatwiające wstawianie do-
wolnych opisów dla standar-
dowych wysokości tekstu. 

Marika Kaletowska
www.geodezy.com.pl

Rys. 1. Mapa kolejowa wykonana za pomocą nakładek MK POWER i MK KOLEJ

Rys. 2. Paleta narzędziowa MK2013 KOLEJ. Z lewej dla katalogu kolejowych znaków branżowych, z prawej dla zna-
ków kolejowych profilu podłużnego

Rys. 3. Okno ustawień narzędzia Rozjazdy i skrzyżowania
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Raport roczny 2012
 już dostępny
M imo iż Bentley Systems 

nie jest spółką notowa-
ną na giełdzie, zasadą firmy 
jest coroczne pub likowanie 
raportu z danymi finanso-
wymi oraz najważniejszymi 
wydarzeniami dotyczącymi 
działalności w ostatnim roku. 
Właś nie ukazał się kolejny Ra-
port Roczny Bentley Systems 
2012, któremu nadano tytuł 
„Connec ting Globally”.
Najważniejsze informacje do-
tyczące firmy w roku 2012 to:
>historyczny dochód na po-
ziomie 550  mln  dol. i rów-
nocześnie jego wzrost o 5% 
w odniesieniu do roku 2011;
>ponad milion użytkowników 
ze 165 krajów korzysta z apli-
kacji Bentley Systems;

>74% dochodu przynoszą 
Subskrypcje/Umowa SELECT;
>ok. 200 mln dol. zainwesto-
wanych w rozwój firmy – nowe 
produkty i przejęcia: Inspect-
Tech, Ivara, SpecVave oraz 
Micro protol.
W roku 2012 miało miejsce tak-
że podpisanie strategicznych 
umów o współpracy technolo-
gicznej między Bent ley Sytems 
oraz Siemens w zakresie inte-
gracji rozwiązań przeznaczo-
nych do projektowania i reali-
zacji infrastruktury procesów 
produkcyjnych. Pozwoli to na 
dostarczanie odbiorcom inte-
ligentnej infrastruktury pro-
dukcyjnej ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań 
dla przemysłu motoryza-

cyjnego i  produkcji 
dyskretnej. Bardzo 
istotne jest również 
partnerstwo z firmą 
Trimb le, którego ce-
lem jest zwiększenie 
możliwości integracji 
środowiska wirtual-
nego i rzeczywiste-
go przy projektach 
infrastrukturalnych. 
Celem jest minima-
lizacja zagrożeń występują-
cych w projektach oraz popra-
wa efektywności ich realizacji. 
W roku 2012 podpisano tak-
że memorandum z  Amery-
kańskim Stowarzyszeniem 
Narodowych Autostrad i Biur 
Transportu AASHTO w spra-
wie wykorzystania technologii 

Bentley InspecTech do inspek-
cji mostów, modelowania 3D 
oraz w aplikacjach mobilnych 
i  integracji tych rozwiązań 
z aplikacją AASHTOWare Brid-
ge Management (BrM). 
Cały raport opublikowano 
na www.bentley.com/annual
report.n

tury kolejowej czy drogowej, 
w tym linie środkowe i ozna-
kowanie dróg, mogą być teraz 
wyodrębnione, aby poprawić 
przejrzystość i skoncentrować 
się na elementach, które mają 
być zarządzane; wysoka wy-
dajność jest osiągana poprzez 
zaawansowaną automatyza-
cję działań.
>Zarządzanie klasyfikacją 
punktów w chmurze – zarzą-
dzanie klasami pozwala zor-
ganizować chmury punktów 
w standardowych (LAS) i nie-
standardowych klasach; użyt-
kownicy mogą tworzyć klasy, 
organizować punkty dla po-
szczególnych klas, a  także 
kontrolować, które klasy są 
wyświetlane lub ukryte w każ-
dym stylu prezentacji, co uła-
twia i przyspiesza ich inter-
pretację.
>Menedżer stylu pre zen tacji 
– użytkownicy mogą konfigu-
rować nowe style prezentacji 
i zapisywać je w menedżerze 
stylów; mogą też połączyć kil-

ka typów cieniowania w jed-
nym widoku w celu poprawy 
rozpoznawania obiektów.
>Menedżer „Clip and clip” 
–  ta nowa funkcja pozwala 
użytkownikom tworzyć i zapi-
sywać trójwymiarowe zakresy 
opracowań, a także zarządzać 
nimi, w celu określenia obsza-
rów pracy; interesujące obsza-
ry mogą być sprawnie definio-
wane i zarządzane, pozwalając 
użytkownikom skoncentrować 
się na obszarze chmury punk-
tów, która jest w danym mo-
mencie najważniejsza.
>Przekroje i ich menedżer 
–  użytkownicy mogą teraz 
tworzyć przekroje na ba-
zie chmury punktów i łatwo 
usprawnić proces konfiguracji 
widoku 3D; rozszerza to ist-
niejące dynamiczne możliwo-

ści tworzenia profili, wprowa-
dzonych w Bentley Descartes 
V8i SELECTseries 3 i zapewnia 
użytkownikom innowacyjny 
i kompleksowy zestaw narzę-
dzi do analizy chmury punktów 
zdefiniowanych przez użyt-
kownika za pośrednictwem 
płaszczyzn przecięcia.
> Chmury punktów we 
współ rzędnych geodezyj-
nych – z wersją SELECTseries 4 
Bent ley Descartes V8i umoż-
liwia zdefiniowanie układów 
odniesienia dla chmur punk-
tów; użytkownicy mogą do-
konywać transformacji po-
między układami na stałe lub 
tylko „w locie”; łatwa lokaliza-
cja przestrzenna chmur punk-
tów przyspiesza przepływy 
informacji w procesach mo-
delowania informacji.

>Skalowalne modele terenu 
– nowe narzędzie „Viewshed” 
pokazuje teren, który jest wi-
doczny z wybranego punktu 
lub wzdłuż wytyczonej ścieżki, 
w celu poprawy interpretacji 
terenowych modeli.

P oszerzona w ostatnim cza-
sie oferta dotycząca prze-

twarzania chmur punktów 
obejmuje Bentley Poin tools V8i 
oraz aplikację Pointools View 
nocharge iWare do podglądu 
chmur punktów. Opcje wykry-
wania kolizji oraz wyszukiwa-
nia różnic przy użyciu chmur 
punktów, które są już dostępne 
w Bentley Pointools V8i, wkrót-
ce zostaną dołączone do wer-
sji SELECTseries MicroStation 
V8i, Bentley Navigator V8i, oraz 
Bentley Descartes V8i. n

dokończenie ze s. 35

http://www.bentley.com/en-US/Corporate/News/Quarter+1/bentley+pointools.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/microstation+product+line/
http://www.bentley.com/en-US/Products/microstation+product+line/
http://www.bentley.com/en-US/Products/ProjectWise+Navigator/
http://www.bentley.com/DescartesSS4

