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1 PROGRAM GŁÓWNY 
Część ta zawiera informacje podstawowe o programie głównym. Bardziej szczegółowe 

informacje można będzie znaleźć w części ADMINISTROWANIE SYSTEMEM GEOSTAR . 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu GeoStar8i.exe, pokaże nam się menu główne z 

panelem roboczym (Rys. 1-1). Wybór zakładki „Programy użytkowe, Tematy, Eksport-

Import, Opcje i zarządzanie” powoduje rozwijanie się paneli każdej z nich. 

 
Rys. 1-1 Programy użytkowe 

1.1 Programy użytkowe 

Uruchomienie zakładki Programy użytkowe spowoduje rozwinięcie się listy z 

możliwością wyboru interesującej nas aplikacji jednego z modułów GeoStar 8i. Przedstawia 

to (Rys. 1-1). 
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1.2 Tematy 

 
Rys. 1-2 Zakładka Tematy 

Opracowania, wykonywane za pomocą aplikacji GeoStar, pogrupowane są na tematy. Dla 

każdego nowego opracowania należy utworzyć nowy temat. 

Wybór opcji Tematy spowoduje rozwinięcie się okna, widocznego na (Rys. 1-2). Z tego 

miejsca możliwe jest tworzenie nowych tematów, ich sortowanie wg grup, wg dat 

wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych tematów jako bieżących. Zaznaczenie Pokazuj 

otwory tematu poszerza okienko, wyświetlając listę wszystkich otworów w temacie. 

Po wyborze opcji Nowy temat, otworzy się okno tworzenia nowego tematu, opisane w 

rozdziale 1.3.1. 

1.3 Opcje i zarządzanie 

Wybór tej opcji spowoduje otwarcie się okna widocznego na (Rys. 1-3). 
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Rys. 1-3 Okno Opcje i zarządzanie 

1.3.1 Zarządzanie tematami 

Wybór opcji Edycja tematów spowoduje otwarcie okna, widocznego na (Rys. 1-4). Okno 

to daje możliwość tworzenia nowych tematów, ich usuwanie, edycję, zmianę użytkownika lub 

właściciela tematów, klasyfikowanie tematów do utworzonych grup oraz wybór tematu, jako 

aktywnego. Z tego miejsca możliwe jest tworzenie nowych tematów, ich sortowanie wg grup, 

wg dat wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych tematów, jako bieżących. Po wyborze 

opcji Nowy temat otworzy się okno widoczne na (Rys. 1-5). Trzeba uzupełnić pole Nazwa 

skrócona, nie używając spacji oraz polskich liter. Dzięki niej będzie tworzony filtr do 

wszystkich tabel bazy, które będą związane z tym tematem. Od tego momentu wszystkie 

aplikacje, programu GeoStar i GeoPlan, będą pracowały na wybranym przez nas temacie. 

Pełna nazwa tematu jest polem opisowym i tu mogą być wpisywane dowolne litery. W 

oknie tym można również wybrać jakiego rodzaju współrzędnymi będziemy dysponować. 

Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy chcemy pracować w programie GeoPlan, z danymi 

wprowadzonymi w GeoStar. 
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Rys. 1-4 Okno zarządzania tematami 

 
Rys. 1-5 Tworzenie nowego tematu 

1.3.2 Menadżer baz 

Menadżer baz umożliwia zarządzanie bazami danych (Rys. 1-6). Po zainstalowaniu i 

uruchomieniu programu GeoStar8.exe, program tworzy i wybiera domyślną bazę danych.  W 

przypadku prostych zastosowań, nie ma potrzeby jej zmiany. Wszystkie tematy robocze 

zawarte są, zazwyczaj, w jednej bazie danych. Jednak bazę danych można zmienić na inną, 

np. stworzoną na innym komputerze, lub na bazę stworzoną dla osobnej grupy tematów W 

tym celu wybieramy Menadżer baz i wchodzimy do zakładki Baza danych. Wyboru bazy 
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danych dokonuje się przy pierwszym uruchomieniu programu, tak więc podczas normalnej 

pracy, nie ma potrzeby jej zmiany. Dokonać tego można w następujący sposób: 

 Lokalna Firebird (lub Interbase) – połączenie z bazą danych odbywa się poprzez 

wskazanie pliku typu .gdb, zawierającego bazę danych. Dotyczy to przypadku, 

gdy baza danych jest na tym samym komputerze. 

 Serwer Interbase/Firebird – połączenie odbywa się poprzez wskazanie nazwy lub 

adresu IP serwera oraz tzw. aliasu Firebird, co opisano w części instalacyjnej, lub 

komputera i pełnej ścieżki dostępu do pliku bazy danych na tym komputerze. Nie 

można tu korzystać z sieciowych skrótów do nazw katalogu. 

 Wybór bazy danych ORACLE zostało opisane w dodatkowym złączniku 

Po wybraniu bazy danych i jej zatwierdzeniu, przyciskiem Wybierz i akceptuj zmianę 

bazy danych, program zażąda hasła. Po zalogowaniu do bazy zweryfikuje zgodność tabel 

bazy danych z wzorcem SQL, po czym ukażą się tabele programu. W tym momencie program 

GeoStar rozpoczyna pracę na wybranej bazie. 

 
Rys. 1-6 Okno zarządzania tematami i bazą danych w przypadku wyboru bazy lokalnej 

 
Rys. 1-7 Okno zarządzania tematami i bazą danych w przypadku wyboru bazy wybranej na serwerze 
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Kolejna zakładka przy Menadżerze baz to Użytkownicy baz. W tym miejscu można 

wprowadzać kolejnych użytkowników lub też zmieniać hasła dla użytkowników już 

istniejących. Opisano to w dodatku Zarządzanie użytkownikami. 

1.3.3 Wygląd pulpitu 

 
Rys. 1-8 Okno wyglądu pulpitu 

Umożliwia zmianę tła pulpitu lub użycie wskazanego obrazu jako tła. Program umożliwia 

dodawanie skórek do aplikacji GeoStar. Skórkę można dodać do każdej aplikacji 

indywidualnie. 

 

1.3.4 Konfiguracja 

Konfiguracja umożliwia zarządzanie słownikami (np. wybór starej lub nowej stratygrafii, 

wykorzystywanej w bazie danych), dodawanie aplikacji na pasku zadań oraz szybki wgląd w 

typy sterowników wykorzystywanych w programie. 
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Rys. 1-9 Okno konfiguracji pakietu GeoStar 

Tryb pracy grupowej Korporacja jest możliwy w specjalnej wersji oprogramowania 

zawierającej moduł do pracy grupowej. 

 
Rys. 1-10 Zakładka wywoływania aplikacji pakietu GeoStar 
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Rys. 1-11 Zakładka profili pakietu GeoStar 

 
Rys. 1-12 Zakładka słowniki pakietu GeoStar 
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Rys. 1-13 Zakładka Licencje 

 
Rys. 1-14 Zakładka Administrator 

Zakładka Administrator przeznaczona jest dla osoby administrującej bazą danych. 

Jednocześnie umożliwia, wszystkim użytkownikom, szybki dostęp do katalogów, w których 

znajdują się Palety i Szablony programu. 
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Rys. 1-15 Zakładka Użytkownicy (stosowana tylko w niektórych sieciowych wersjach GeoStar) 

Uprawnienia użytkowników mogą być wykorzystywane w wersjach sieciowych 

oprogramowania. W wersjach lokalnych bazy danych nie ma sensu ich wprowadzać i temat 

ten można pominąć. Istnieją dwie grupy użytkowników: użytkownicy przypisani do tego 

komputera oraz użytkownicy bieżącej bazy danych. W przypadku problemów z łącznością do 

bazy danych, należy się zalogować jako administrator komputera. 

 
Rys. 1-16 Zakładka Przewracanie 

W przypadku niezamierzonej zmiany, załączonych do programu słowników lub 

szablonów, istnieje możliwość ich przywrócenia poprzez przycisk Przywróć. Przywraca to 

słowniki domyślne, znajdujące się w katalogu instalacji programu ( dla wersji geologiczno-

inżynierskiej w C:\Program Files (x86)\Soft-Projekt\Geostar8i). 

Aby szybko otworzyć folder zawierający np.: Palety lub Szablony, należy wybrać 

odpowiedni przycisk z ramki Otwórz folder. 
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Rys. 1-17 Zakładka szybkiego dostępu do ważnych folderów 

1.3.5 Informacje o wersji programu oraz dostępnych aktualizacjach 

Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się okna z informacjami o posiadanej wersji 

programu (w tym o wersji kompilacji) oraz o ważności licencji na program i aktualizacje 

programu. 

 
Wybranie przycisku Sprawdź aktualizacje powoduje pojawienie się okna z dostępnymi na 

serwerze aktualizacjami do programu. Kolorem zielonym są oznaczone aktualizaje, które 

można pobrać, natomiast kolorem czerwonym oznaczone są aktualizacje, których nie można 

pobrać ze względu na zakończenie okresu darmowej aktualizacji programu. Domyślnie przy 

zakupie programu uzyskuje się prawa do rocznej darmowej aktualizacji. Po tym okresie, aby 

móc zaktualizować program należy wykupić prawo do dalszej aktualizacji. 
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1.4 Eksport-Import 

Wybór Import-Export rozwinie listę wyboru do następujących możliwości (Rys. 1-18). 

 Kopiowanie pomiędzy tematami- umożliwia kopiowanie lub przenoszenie danych z 

tematu do tematu, w ramach jednej bazy danych GeoStar. Pokazuje to (Rys. 1-19). 

 Przenosić / kopiować można wszystkie, lub też tylko wybrane przez nas otwory, przy 

włączonej lub wyłączonej opcji Kopiowanie zdublowanych. 

 Export do pliku Firebird- tworzy nową bazę danych Interbase (pliki typu GDB) i 

eksportuje do niej dane wybranych otworów bieżącego tematu. Jest to widoczne na 

(Rys. 1-20). 

 Import z Firebird- pozwala wczytać dane otworów z innej bazy danych (innego pliku 

GDB), przedstawia to (Rys. 1-21). 

 Import z GeoStar 3 (DBF) - importuje dane otworów i przekroje z wcześniejszych 

wersji GeoStar. (Rys. 1-23). 

 Exporty specjalne- tworzy plik tekstowy, do którego eksportuje wybrane tabele. Plik 

może być wczytywany przez program Excel (Rys. 1-25). 

 Import plików CSV- umożliwia wprowadzenie do bazy danych współrzędnych, 

którymi dysponujemy jako plik tekstowy. 

 Archiwizacja- archiwizowanie spakowanej zipem bazy danych. 

  Wyślij-emailem- wysyłanie pocztą elektroniczną danych z wybranych otworów. 

 
Rys. 1-18 Zakładka Okno Import-Eksport 
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1.4.1 Kopiowanie otworów pomiędzy tematami 

Możliwe jest kopiowanie/przenoszenie otworów pomiędzy tematami utworzonymi w 

programie. Pozwala to m.in. na dołączanie otworów archiwalnych do nowych tematów. W 

celu przeniesienia otworów ze starego tematu do nowego wybieramy w menu głównym 

programu opcję Export-Import → Kopiowanie pomiędzy tematami. Pojawi się okno w którym 

wybieramy tematy dla których chcemy przenieść otwory. Wybieramy otwory do exportu, 

zaznaczamy ewentualnie opcje dublowania otworów, a następnie klikamy przycisk Kopiuj lub 

Przenieś. 

 

 
Rys. 1-19 Kopiowanie pomiędzy tematami 
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1.4.2 Export do pliku Firebird 

 
Rys. 1-20 Eksport danych otworowych do Firebird (w formacie GeoStar) 

W przypadku eksportu do pliku Interbase zostaje utworzony plik w formacie GDB 

Firebird/Interbase, zawierający kompletną bazę danych wybranych otworów. Plik ten można 

przenieść, za pomocą Pendrive’ a, na inny komputer lub wysłać emailem. Tak przeniesiony 

plik można zaimportować do bazy danych GeoStar na innym komputerze. 

1.4.3 Filtry specjalne exportu otworów z programu GeoStar (m. in. 

Filtrowanie otworów wg zakresu współrzędnych) – funkcja dostępna w 

wersji Ultimate oraz w wersji Professional w przypadku exportu do 

plików .xml 

1) Wymienione funkcje są dostępne po kliknięciu przycisku Filtr specjalny w oknie exportu 

otworów. Pojawi się okno Automatyczne zaznaczanie otworów z widocznymi trzema 

zakładkami: 

a) Filtr SQL 

b) Zakres współrzędnych 

c) Obszar 

2) Zakładka Filtr SQL służy do tworzenia zapytań w języku SQL umożliwiających 

przefiltrowanie otworów. Zapytania można napisać samemu lub skorzystać z 

półautomatycznego generatora kodu przeciągając myszką pole z listy znajdującej się po 

lewej stronie okna i upuszczając je nad obszarem wpisywania kodu. 

a) Pojawi się okienko w którym podajemy warunek filtru i zatwierdzamy OK. Zostanie 

wprowadzony kod SQL. Sprawdzamy czy filtr działa poprawnie. W tym celu 

wybieramy przycisk Testuj SQL. Jeśli filtr działa poprawnie to klikamy OK. 
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3) Zakładka Zakres współrzędnych umożliwia bardziej intuicyjne filtrowanie otworów po 

współrzędnych. Ważne jest wybranie w jakim układzie współrzędnych zostały zapisane 

otwory oraz wprowadzenie ich zakresów. Jeśli w ramce pojawią się właściwe otwory to 

możemy zatwierdzić wybór przyciskiem OK. 

 
 

4) Zakładka Obszar dział na podobnej zasadzie do zakładki Zakres współrzędnych. 

Umożliwienia jednak ustawienie filtrowania otworów poprzez dowolnie zdefiniowany 

wielobok zapisany w formacie CSV. 
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Uwaga: Jeśli filtrowanie nie działa poprawnie to być może ustawiono filtrowanie na kilku 

zakładkach jednocześnie co może powodować błędy. W tym przypadku należy użyć 

przycisków Wyczyść/Zeruj w celu usunięcia nadmiarowych filtrów i pozostawić tylko 

jeden poprawny. Następnie zatwierdzić przyciskiem OK. 

 

1.4.4 Import z Firebird 

Okienko importu pokazano na rysunku: 
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Rys. 1-21 Import z Fierbird/Interbase 

 
Rys. 1-22 Opcje importu z pliku Fierbird/Interbase 
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1.4.4. Import z GeoStar 3 (DBF) 
Aby odczytać dane otworowe oraz przekroje z programu GeoStar 3i, który miał bazę 

danych w formacie DBF, należy wybrać opcje Import GeoStar 3i. Następnie wskazać katalog 

importowanej bazy danych i wybrać otwory, które chcemy zaimportować. Powinny być 

zaznaczone wszystkie tabele. 

 
Rys. 1-23 Okno importu danych z wcześniejszych wersji GeoStar 

1.4.5 Exporty specjalne (opcja dostępna od wersji GeoStar Standard) 

Dane otworowe, zawarte w bazie danych, można wyeksportować do plików tekstowych 

w formacie CSV, Dbase w formacie DBF lub do Excel. 

 
Rys. 1-24 Export danych do plików tekstowych oraz Dbase (*.DBF) 

Po wyborze opcji Eksport do pliku tekstowego, pojawi się okienko dialogowe pokazane 

poniżej. Z okienka wybieramy tabele i otwory, które chcemy wyeksportować. Dane ogólne są 

w tabeli GS_OTWORY, litologia w tabeli GS_LIT, próby laboratorium w tabeli GS_PROBY. 
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Rys. 1-25 Export danych do plików tekstowych 

Po wyborze otworów i wybraniu Exportu pojawi się okienko nazwy pliku oraz okienko 

wyboru pól. Do pliku tekstowego zostaną wysłane tylko wybrane pola. 

 
Rys. 1-26 Wybór pól eksportowanej tabeli do pliku tekstowego 
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Rys. 1-27 Export danych do Excel (*.XLS) 

1.4.6 Eksport/import danych GeoStar do formatu XML 

Tradycyjny eksport/import danych do pliku GDB w oparciu o serwer Firebird posiada 

pewne ograniczenia, takie że oprogramowanie serwera musi mieć dostęp do pliku GDB jako 

zasobu lokalnego. Uniemożliwia to korzystanie z zasobów sieciowych w systemie 

udostępniania plików. O ile w przypadku prostej instalacji GeoStar nie stanowi to dużego 

problemu, to w przypadku instalacji na serwerze aplikacji operacja importu/eksportu danych 

może być znacznie utrudniona. Uzyskany w ten sposób plik GDB ma format zupełnie 

nieczytelny dla człowieka, co uniemożliwia ocenę zawartości pliku bez dostępu do aplikacji 

GeoStar. 

Opracowany nowy format eksportu/importu danych w oparciu o strukturę formatu XML, 

nie tylko pozwala na zapis lub odczyt pliku z dowolnej lokalizacji dostępnej z poziomu 

systemu operacyjnego, ale także tworzy plik możliwy do podglądu jako plik tekstowy. 

Implementacja eksportu/importu danych do formatu XML stanowi także wstęp do stworzenia 

standardu wymiany danych geologicznych. 

W nowym formacie dane pogrupowane są tematami a w nich otworami, dziedzicząc 

strukturę tabelaryczną bazy danych dopiero wewnątrz struktury merytorycznej zbioru danych. 

Nowy format ma charakter otwarty i w założeniach jest maksymalnie niewrażliwy na brak 

kompletu danych oraz całkowicie niewrażliwy na wystąpienie danych dodatkowych nie 

znanych pakietowi aplikacji GeoStar. Stanowi to gniazdo przewidziane do współpracy z 

innymi systemami obróbki danych geologicznych. 

Obecna wersja formatu XML GeoStar 1.0 jest jeszcze wersją testową. W pełni 

funkcjonalny format zapisu i odczytu danych (dane są kompletne i całkowicie odtwarzalne) 

jest poddawany pewnej optymalizacji i może zostać nieco zmieniony. Dopiero od pojawienia 

wersji 1.2 będzie utrzymywana pełna kompatybilność odczytu w dół. Nie stanowi to 

ograniczenia w doraźnej wymianie danych już w oparciu o wersję 1.0, ale nie zaleca się na 

razie stosowania formatu jako długoterminowej kopi bezpieczeństwa danych, choć funkcja 
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taka docelowo jest przewidziana. Obecnie można swobodnie eksportować i importować dane 

całych otworów i całych tematów, natomiast przy imporcie danych konfiguracji całej bazy 

GeoStar należy zachować ostrożność i stosować ją jedynie przy odtwarzaniu całej bazy 

przenosząc konfigurację ogólną do nowoutworzonej jeszcze pustej bazy danych. 

W wersji 1.0 okna importu i eksportu XML uruchamiane są z poziomu odrębnej aplikacji 

o nazwie XML_GDB.exe. Podczas importu zaleca się pozamykanie innych aplikacji pakietu. 

Uruchomienie aplikacji wymaga klucza sprzętowego i wersji GeoStar Standard lub wyższej. 

Z poziomu klucza sieciowego aplikacja rejestruje się jako program wprowadzania do bazy 

danych. 

Uruchomienie aplikacji 

By uruchomić aplikację należy w panelu głównym pakietu GeoStar wybrać zakładkę 

Narzędzia pomoc. a na niej przycisk Eksport / Import XML. W niektórych wersjach pakietu 

GeoStar dostęp do aplikacji może być ograniczony od strony uprawnień zalogowanego 

użytkownika. 

Po wybraniu przycisku zostanie otwarte okno główne aplikacji, które zawiera informację 

o obsługiwanej wersji formatu GeoStar XML, oraz możliwe do wyboru dwie opcje Eksportu i 

Importu danych. Można je wybrać z menu Operacje albo bezpośredni za pomocą przycisków. 

Wersja 1.0 zawiera ostrzeżenie o możliwości zmiany formatu zapisu danych. 

 

1.4.6.1 Eksport do XML 

Po uruchomieniu tej opcji program pokazuje okno: 
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Zasadniczo wszystkie dalsze operacje wykonywane są już w obrębie tego jednego okna. 

Na listach od lewej program pokazuje tematy, a po prawej listę otworów w wybranym 

temacie. 

Pierwsza czynność jaką należy wykonać to zaznaczenie co ma być eksportowane. Można 

eksportować: 

 Ogólne dane konfiguracyjne bazy – są to dane nie przypisane bezpośrednio ani do 

tematu ani do otworu. W tym celu należy zaznaczyć pole eksportuj dane konf. bazy. 

Funkcja ta jest przydatna, gdy tworzymy kopię zapasową całej bazy, dlatego po jej 

zaznaczeniu program pyta czy zaznaczyć też wszystkie tematy. Jeśli użytkownik 

odpowie, że tak, to zostanie automatycznie zaznaczone wszystko co jest w bazie – 

tematy i ich otwory. Podobnie jest przy usuwaniu zaznaczenia. W przypadku danych 

użytkowników bazy ich hasła nie są eksportowane. 

 

 Dane ustawień tematu – są to dane przypisane do danego tematu, które jednak nie są 

specyficznymi danymi konkretnych otworów. Dotyczy do dokładnej definicji samego 

tematu, szablonów kart otworów itp. W celu eksportu takich danych należy zaznaczyć 

odpowiedni temat na liście Tematy. Przy takiej operacji program pyta czy zaznaczyć 

też wszystkie otwory tematu. Podobnie jest przy usuwaniu zaznaczenia tematu. 
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 Dane poszczególnych otworów – są to wszystkie dane przypisane do danego 

zaznaczonego na liście Otwory tematu otworu. Uwaga można zaznaczyć otwory w 

różnych tematach. Do pliku XML eksportowane są wszystkie otwory, które zostały 

zaznaczone, nawet jeśli z powodu zmiany tematu wybranego na niebiesko na liście 

Tematy nie są już wyświetlane. Daje to możliwość zapisania otworów z różnych 

tematów w jednym pliku XML. W przypadku gdy wybrano otwory tematu, który sam 

nie został zaznaczony zostaną wyeksportowane dane otworu tylko z lakoniczną 

informacją o nazwie i nazwie skróconej tematu w którym otwór był. 

Po wybraniu co ma być eksportowane należy wcisnąć przycisk Generuj XML. Zawartość 

pliku XML jako tekst zostanie wygenerowana i wyświetlona w polu po prawej stronie okna, 

Natomiast na liście Wynikowe tabele widnieje informacja z jakich tabel bazy GeoStar zostały 

wyeksportowane dane. Po prawej stronie każdej tabeli widnieje liczba rekordów danych. 

 
Tabele są pogrupowane, a kolor tła wyświetlania oznacza funkcję tabeli. Kolorem 

kremowym oznaczono tabele danych konfiguracji całej bazy danych. Kolorem niebieskim 

oznaczono tabele zawierające dane tematów. Kolorem zielonym tabele danych otworów. 

Tabele oznaczone kolorem oliwkowym mogą zawierać dane zarówno związane z tematem, 

jak i otworem. Zawarte są tam szablony kart otworów, które mogą być przypisane do tematu 

lub do otworu. 

Może się zdarzyć, że osoba wykonująca eksport na przykład w celu udostępnienia danych 

innej osobie nie chce ujawniać wszystkich danych. Przykładowo eksport ma nie zawierać 

danych sondowań CPT. W tym celu na liście tabel należy odznaczyć niechciane tabele – w 

tym wypadku GS_CPT i GS_CPT_LAYERS. Następnie należy wybrać przycisk Usuń 

odznaczone tabele z XML. Program dokona powtórnej analizy już wygenerowanego kodu 

XML i usunie z niego wszystkie dane związane z niechcianymi tabelami. Funkcja ta jest 
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dedykowana dla użytkowników bardziej zaawansowanych ponieważ wymaga wiedzy które 

dane zawiera dana tabela. W przypadku braku takiej orientacji należy pozostawić wszystkie 

tabele zaznaczone. 

Tak przygotowany kod XML można zapisać do pliku wybierając przycisk Zapisz XML, 

przy czym zapisywana jest zawartość aktualnie widoczna w polu Wynikowy XML. 

1.4.6.2 Import danych z pliku XML 

Po wybraniu opcji importu XLM pojawi się okno: 

 
Pierwszą wykonaną czynnością powinno być wczytanie pliku XML poprzez wciśnięcie 

przycisku Wczytaj XML. Wybrany plik zostanie poddany wstępnej analizie, a następnie 

program wyświetli informacje skrócone o zawartości pliku. 

 
Oraz w polach okna importu informacje bardziej szczegółowe – tematy i ich otwory. 
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Forma wyświetlania jest podobna do tej przy eksporcie. Tematy na ich liście mogą być 

wyświetlane na tle koloru zielonego jeśli plik XML zawierał szczegółowe dane tematu lub na 

tle kremowym jeśli plik XML zawierał tylko informację o nazwach tematu. 

Zaznaczenie tego co ma być importowane odbywa się w sposób analogiczny jak przy 

eksporcie. Jeśli plik XML zawierał dane ogólne bazy, to istnieje możliwość zaznaczenia 

kwadraty Cała baza. Program pyta czy zaznaczyć też wszystkie tematy. Dalszym 

zaznaczeniom podlegają tematy, jak i poszczególne otwory. Przy zaznaczaniu tematu 

program pyta czy zaznaczyć również wszystkie otwory tematu, ponieważ domyślna intencja 

jest taka by cały temat pochodzący z XML, razem z otworami dodać do bieżącej bazy danych. 

Zaznaczenie poszczególnych otworów bez zaznaczenia tematu może być potraktowane 

dwojako zależnie od tego co użytkownik wybierze w polu wyboru Otwory z niezaznaczonym 

tematem po prawej stronie okna. Mogą one być zaimportowane do bieżącego tematu, dla 

ułatwienia orientacji informacja o bieżącym temacie jest wyświetlana w pasku tytułowym 

okna, lub do tematu w jakim były. Druga wersja zaznaczenia może stworzyć temat w jakim 

były otwory lub jeśli taki temat już istnieje zaimportować do istniejącego tematu. 

Jednocześnie w polu Wybrane tabele wyświetlana jest lista tabel wraz z liczbą 

potencjalnie zaimportowanych rekordów. Usunięcie zaznaczenia danej tabeli skutkuje 

pominięciem jej przy imporcie. Tabele są wyświetlane na kolorowym tle. Kolorem 

kremowym oznaczono tabele danych konfiguracji całej bazy danych. Kolorem niebieskim 

oznaczono tabele zawierające dane tematów. Kolorem zielonym tabele danych otworów. 

Tabele oznaczone kolorem oliwkowym mogą zawierać dane zarówno związane z tematem, 

jak i otworem. Zawarte są tam szablony kart otworów, które mogą być przypisane do tematu 

lub do otworu. Zaleca się, by odznaczania tabel dokonywali tylko zaawansowani użytkownicy 

mający świadomość w której tabeli jakie dane są zawarte. Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości 

bezpieczniej jest pozostawić daną tabelę zaznaczoną. 
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Pole wyboru Klucze w bazie docelowej pozwala określić jak program ma postąpić z 

unikalnymi identyfikatorami otworów, które pakiet GeoStar nadaje automatycznie. Przy czym 

należy pamiętać, że zdublowanie identyfikatora spowoduje problemy z działaniem aplikacji 

pakietu co można będzie naprawić jedynie poprzez całkowite usunięcie obu otworów ze 

zduplikowanym identyfikatorem. Dlatego opcja Generuj nowe ID. Jest bezpieczniejsza. 

Jednakże jeśli chcemy zachować pewne powiązanie informacji między bazą źródłową a 

docelową (pozostawić informację, że jest to ten sam otwór), to należy wybrać opcję Pozostaw 

istniejące ID. 

Po zakończeniu wyboru wszystkich opcji, by dokonać importu należy wybrać klawisz 

import. Program najpierw dokona wstępnej analizy ewentualnych konfliktów, które mogą 

powstać przy imporcie. Mogą zostać wyświetlone pewne ostrzeżenia wraz z informacją w 

polu logu (dziennika przeprowadzonych operacji): 

 
To ostrzeżenie wyświetlane jest zawsze, gdy zaznaczono opcję Cała baza, gdyż może 

naruszyć prawidłowe działanie istniejącej bazy danych, która już posiada własną 

konfigurację. 
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To ostrzeżenie wyświetlane jest gdy importowany jest temat już istniejący w bazie. 

Program automatycznie usuwa zaznaczenia powodujące dublowanie danych – temat i jego 

otwory 

 
To ostrzeżenie występuje wtedy gdy wybrano opcję Pozostaw istniejące ID, a otwór o 

takim ID już istnieje w bazie. Otwory potencjalnie zdublowane zostają automatycznie 

odznaczone. 

Wszystkie okna informacji o ostrzeżeniach przewidują możliwość przerwania importu. 

Takie przerwanie jest zalecane z uwagi na to, że użytkownik mógłby stracić orientację, co 

zostało zaimportowane, a co nie. W przeciwnym wypadku zostanie zaimportowane, to co 

pozostało zaznaczone po automatycznej korekcie. Uwaga – opcja Cała baza nie podlega 

automatycznej korekcie. Należy zachować szczególna ostrożność, a jeśli importowane były 

dane o użytkownikach bazy, to należy ręcznie uzupełnić ich hasła. Plik XML nigdy nie 

zawiera haseł. 

Po wykonaniu importu okno programu powinno wyglądać tak: 
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W polu logu po prawej stronie można odczytać skrótową informację, co zostało 

zaimportowane, do jakich tabel i w jakim rozmiarze. 

By import był skuteczny należy wybrać przycisk Zatwierdź. Zamknięcie oka w dowolny 

sposób bez wcześniejszego wyboru tego przyciski spowoduje anulowanie zmian w bazie. 

Opcja ma zastosowanie, gdy serwer baz danych obsługuje mechanizm transakcji. 

1.4.7 Import tabeli litologii z pliku CSV (występuje od wersji Professional) 

Wraz z aktualizacją z listopada 2017r. możliwe jest wprowadzanie do programu 

GeoStar7i (Professional/Ultimate) litologii zapisanej wcześniej w Excelu lub innym arkuszu 

kalkulacyjnym (ważne: import jest możliwy tylko poprzez pliki .csv). 

Przed wykonaniem importu litologii z pliku CSV należy wybrać temat, do którego ma 

zostać zaimportowana litologia (najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie nowego tematu, do 

którego zostaną zaimportowane dane, a w przypadku braku błędów będzie można przenieść 

zaimportowane otwory do właściwego tematu). 

Narzędzie Import CSV wybieramy z Narzędzia pomocnicze → Export/Import XML → 

Import CSV. 

Pojawia się okno, w którym wybieramy przycisk Wczytaj CSV. Pokaże się następne okno, 

w którym wybieramy Wczytaj z CSV. 
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Znajdujemy odpowiedni plik i klikamy Otwórz. Plik CSV powinien zostać wczytany do 

widocznej tabeli. Należy sprawdzić czy program dobrze ustawił wczytane kolumny. Jeśli np. 

kolumna X jest opisana jako Y należy dwa razy kliknąć błędny nagłówek kolumny (żółte pole) 

i z listy rozwijanej wybrać właściwą kolumnę (w tym przypadku X). 

Kolejną funkcją jest Pomiń od góry wierszy, która umożliwia ustawienie, od którego 

wiersza mają być wczytywane dane. 

Jeśli wczytywane kolumny są ustawione poprawnie to zatwierdzamy operację 

przyciskiem OK. 

W głównym oknie programu pojawi się wczytana tablica CSV, a z prawej strony lista 

otworów do importu. Można zaznaczać poszczególne otwory albo wybrać przycisk Wszystkie. 

Następnie należy kliknąć Importuj zaznaczone. Pojawi się okno z informacją dot. 

Importu. Kliknięcie okna dwa razy myszką powoduje zniknięcie wspomnianego okna. 

Moduł Import z CSV działa na tzw. Transakcjach więc aby dane zostały ostatecznie 

wprowadzone do bazy danych GeoStar należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Następnie można 

zamknąć moduł przyciskiem Zamknij i przejść do aplikacji Baza danych w celu ewentualnego 

uzupełnienia zaimportowanych danych. 

Uwaga: Do wprowadzenia litologii do bazy wymagane są tylko informacje dotyczące 

nazw otworów, stropu warstw i ich grubości (pola: NAZW, STROP, GRUB) lub nazw 

otworów, stropu warstw i ich spągu (pola: NAZW, STROP, SPAG). Wtedy program wstawi 

puste warstwy litologiczne, jednak zazwyczaj wprowadza się dodatkowe informacje o 

litologii takie jak symbol gruntu lub opis (pola: SYMBOL, OPIS). 

Jeśli pola które chcemy doczytać nie ma w tabeli to możemy je dodać wybierając ze 

znajdującej się na spodzie okna listy dodatkowe pola litologii do importu i klikając przycisk 

dodaj wybrane pole do tabeli importu. 
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1.4.8 Uzupełnij litologię z pliku CSV (występuje od wersji Professional) 

Oprócz importowania całej litologii otworów program GeoStar umożliwia uzupełnianie 

litologii poprzez doczytywanie pojedynczego pola z pliku CSV. Narzędzie Uzupełnij litologię 

uruchamiamy wybierając z Narzędzia pomocnicze → Export/Import XML → Uzupełnij 

litologię. Pojawi się okno, w którym wybieramy przycisk Wczytaj tabelę CSV. 

 
Po wybraniu pliku dane pojawią się w oknie. Należy która kolumna tabeli zawiera: 

identyfikacje otworu (pole NAZW), identyfikację warstwy (pole STROP) i która kolumna 

zawiera pole do zmiany (np. pole OPIS). Następnie wybieramy przycisk Wykonaj. Pojawi się 

informacja, ile rekordów w bazie zostało zmienionych. Jeśli jesteśmy zadowoleni z 

wprowadzonych zmian to wybieramy przycisk Zatwierdź, a jeśli nie to wybieramy Zatrzymaj. 

Po zakończeniu operacji można zamknąć okno. 

1.4.9 Import tabeli WYKONANIE z pliku CSV (występuje od wersji 

Professional) 

Program umożliwia import danych dotyczących wykonania (np. lokalizacja, inwestor, 

dozór, data wykonania) otworów do bieżącego tematu. W arkuszu kalkulacyjnym można 

stworzyć tabelę, w której rekordami będą poszczególne otwory tematu, natomiast w 

kolumnach będą umieszczone dane dotyczące wykonania. 

 
Obowiązkową kolumną jest nazwa otworu. Pozostałe kolumny wybieramy z listy 

rozwijanej znajdującej się na dole okno i zatwierdzamy Dodaj wybrane pole do tabeli importu 
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(utworzony szablon kolumn można zapisać wybierając przycisk Dyskietki). W przypadku 

importu danych zawierających daty (np. data rozpoczęcia wierceń) należy ustawić format 

daty i separator. Wczytujemy dane poprzez przycisk Wczytaj CSV. W kolejnym oknie 

wybieramy ponownie Wczytaj z CSV. Jeśli kolumny w arkuszu kalkulacyjnym mają te samy 

nazwy jak w GeoStarze, to program dokona powiązania automatycznie. W innym przypadku 

należy podwójnie kliknąć nazwy kolumn i z listy rozwijanej wybrać odpowiednie kolumny w 

bazie danych. Następnie zatwierdzamy OK. W głównym oknie wybieramy jeszcze, do 

których otworów chcemy zaimportować dane i wybieramy Importuj zaznaczone. UWAGA: 

Operacja jest przeprowadzona w trybie tzw. Transakcji, dlatego po imporcie można 

sprawdzić rezultat operacji w bazie danych. Jeśli dane zostały zaimportowane poprawnie 

przed zamknięciem okna wybieramy przycisk Zatwierdź – dane zostają ostatecznie zapisane 

w bazie. W innym przypadku operacja ulega cofnięciu. 

1.4.10 Tworzenie plików ShapeFile w GeoStar8i (opcja dostępna od wersji 

Professional) 

Pliki ShapeFile są popularnym formatem wymiany informacji przestrzennych (GIS). W 

GeoStarze można utworzyć punktowy ShapeFile na podstawie danych otworowych (dane 

ogólne, wykonanie, litologia). UWAGA: należy pamiętać, że format ShapeFile składa się z 

kilku skojarzonych plików. Podstawowymi plikami niezbędnymi do uruchomienia pliku 

ShapeFile są: 

 .shp – przechowuję geometrię obiektu 

 .shx – plik indeksowy 

 .dbf – plik przechowujący tabelę atrybutów (znajdą się tam informacje dotyczące 

otworu np. nazwa otworu, współrzędne, rzędna, głębokość otworu). 

W celu utworzenia pliku ShapeFile należy otworzyć moduł Baza Danych, następnie z 

menu programu wybrać Baza danych -> Eksport -> Eksport do shape. Pojawi się okno 

widoczne poniżej w którym można skonfigurować tabelę atrybutów. 
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Liczbę parametrów zmieniamy suwakiem znajdującym się u góry okna (domyślnie 

ustawione są 4 parametry: nazwa, X, Y, H). Po zwiększeniu liczby parametrów pojawią się 

nowe puste wiersze w które będzie można wstawić dodatkowe informacje o otworach. Na 

początku wybieramy z której tabeli i pola bazy danych będziemy pobierać dane (np. pobranie 

z tabeli GS_OTWORY pola H umieści w tabeli atrybutów naszego pliku ShapeFile 

informację o rzędnej otworów). 

W kolumnie Pole pliku dbf wpisujemy jak powinien nazywać się nagłówek kolumny w 

tabeli atrybutów naszego pliku ShapeFile (uwaga: nagłówki nie powinny być dłuższe niż 8 

znaków – Geostar dopuszcza dłuższe, ale inne programy mogą 

tego nie robić lub ucinać nadmiarowe znaki). 

W kolumnie Typ pola wybieramy czy dane będą typu 

znakowego (C), czy liczbowego (F). W przypadku typu 

liczbowego można ustawić jeszcze precyzję zapisu (ile miejsc po 

przecinku powinna przechowywać liczba). 

Kolumna Zachowaj pozwala na wybranie które parametry 

zostaną zapisane w nowo utworzonym pliku ShapeFile (ma ona 

największe zastosowanie podczas wczytywania rozbudowanych 

szablonów z których nie wszystkie dane chcemy wykorzystać w 

konkretnym eksporcie danych). 

Z prawej strony okna znajduje się panel na którym możemy 

wybrać m. in. układ współrzędnych. 

Można również zaznaczyć, które otwory powinny zostać 

wyeksportowane. W tym celu należy na panelu znaleźć opcję 

Wybór otworów i zmienić opcję Wszystkie na liście na Wybór z 

listy. 

Wybrane parametry można zapisać, jako szablon – pozwoli 

to na stworzenie schematów eksportowanych plików ShapeFile. 

Generowanie pliku ShapeFile następuje po naciśnięciu 

przycisku Utwórz plik shape. Pojawi się okno w którym można 

wskazać miejsce zapisu pliku. 

UWAGA: Eksport do ShapeFile można również wykonać z poziomu okna Listy otworów 

(uzyskujemy wtedy dostęp do filtrowania otworów poprzez skrypty SQL-owe). 

UWAGA: Podczas kopiowania w systemie Windows wyeksportowanych z GeoStara 

ShapeFile’ów należy pamiętać aby zaznaczyć wszystkie utworzone pliki (shp, shx, dbf). 

 

 

1.5 Słowniki 

Zarzadzanie słownikami zawarto w części GeoStar8 – Administrowanie 

1.5.1 Szrafury i grunty 

Wybór Słownik litologiczny z opcji Słowniki spowoduje otwarcie się okna widocznego 

na (Rys. 1-28). GeoStar 8 umożliwia tworzenie własnych słowników szrafur i gruntów w 

bazie danych na serwerze lub lokalnie (domyślnie). Standardowa baza szrafur i gruntów może 

być zmieniana lub uzupełniana, przy wykorzystaniu opcji Wstaw (Rys. 1-28). Spowoduje to 

ukazanie dialogu (Rys. 1-29), umożliwiającego wprowadzenie do słownika litologii nowego 

rodzaju litologii. 
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Rys. 1-28 Okno Szrafury i grunty 

 
Rys. 1-29 Okno wyboru opcji przy dodawaniu szrafur 

Wybór katalogu i bazy danych szrafur, są możliwe po wciśnięciu ikony Wybór słownika. 

Rysunki nowych szrafur trzeba zapisywać w katalogu Szrafury (Rys. 1-30). 
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Rys. 1-30 Okno wyboru słownika szrafur 

Niektóre wersje GeoStar (np. dla geologii inżynierskiej) posiadają możliwość przypisania 

słownika do tematu. Wtedy zmiana tematu, daje możliwość zmiany klasyfikacji gruntów np. 

ISO wg Eurokodu, DIN lub tradycyjna wg GeoStar. 

Uwaga: Poza wyborem słownika ważne jest odpowiednie zaznaczenie opcji Klasyfikacja 

(Typ normy,) ma to na celu działanie programu zgodnie z wybraną normą (np. tworzenie 

symbolu gruntu wg algorytmu, zgodnego z wybraną normą oraz zgodne wprowadzanie go na 

kartę otworu lub przekroje). Klasyfikacja niezdefiniowana powoduje, że program pracuje na 

ostatnio wybranych ustawieniach (domyślna to Klasyczna GeoStar). 

1.5.2 Stratygrafia 

Wybór Słownik stratygrafii z opcji Słowniki spowoduje otwarcie się okna widocznego 

poniżej. Domyślną stratygrafię można dowolnie uzupełniać wstawiając własne wydzielenia w 

puste pola. 

Możliwa jest również zmiana podziału stratygraficznego ze starego (zawierającego 

Trzeciorzęd) na nowy, w którym Trzeciorzęd został zamieniony na Paleogen i Neogen. W 

tym celu wybieramy Podział stratygraficzny → Nowy podział i zatwierdzamy przyciskiem 

OK. 
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1.6 Wersje językowe 

Oprogramowanie GeoStar umożliwia: 

1. Obsługę programu (interfejs użytkownika – menu i dialogi) w języku polskim lub 

angielskim. 

2. Tworzenie dokumentacji w języku angielskim i polskim. 

Aby przełączyć język obsługi programu należy wybrać Konfiguracja z panelu Opcje i 

Zarządzanie, a następnie na zakładce Ogólne wybrać język 

 

Po wyborze języka angielskiego dialogi wyglądają odpowiednio: 
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Aby tworzyć dokumentacje w języku angielskim należy tworząc nowy temat zaznaczyć 

język angielski. Pokazano to na poniższym rysunku. Wybranie angielskiego języka 

dokumentacji skutkuje: 

1. Wyborem angielskiego słownika litologicznego i genezy gruntów 

2. Tworzeniem nagłówków tabel w kartach otworu i przekrojach geologicznych w 

języku angielskim 

3.  Wybranie języka angielskiego nie tłumaczy tytułów kolumn parametrów gruntów na 

karcie uniwersalnej. Użytkownik powinien skorygować to samodzielnie na szablonie 

karty i szablon zachować z nową nazwą. 
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2 BAZA DANYCH GEOSTAR 8 - INFORMACJE OGÓLNE, 

WPROWADZANIE DANYCH I ICH EDYCJA 
Baza danych GeoStar jest zbiorem informacji zawartych w polach. Pola zgrupowane są w 

rekordach i zawierają informacje np.: o jednej warstwie litologicznej. Dla prostszego 

poruszania się po bazie danych został stworzony element graficzny – pasek nawigatora 

widoczny na (Rys. 2-1). Zawiera on następujące zakładki, umożliwiające edycję danych: 

 Dodaj – dodawanie nowego rekordu do bazy danych 

 Skasuj – kasowanie aktualnie podświetlonego (używanego) rekordu. Spowoduje 

usunięcie wszystkich danych w polach rekordu 

 Edycja – umożliwia wprowadzanie lub poprawianie danych już istniejących 

 Zatwierdź – wprowadza edytowane dane do bazy. Operacja ta jest konieczna 

każdorazowo po wprowadzeniu nowych danych lub poprawieniu danych już 

istniejących 

 Anuluj – anulowanie operacji poprzedniej 

 Odśwież – powoduje ponowne wczytanie do bazy danych bieżącego rekordu z dysku, 

który mógł zostać zmodyfikowany w tym czasie przez innego użytkownika. Operacja 

ta, ma więc sens, jedynie w przypadku pracy w sieci 

 

 
Rys. 2-1 Pasek nawigatora obsługujący bazę danych 

Zakładki 

Chcąc wprowadzić dane otworu lub punktu należy najpierw utworzyć otwór. Po 

uruchomieniu programu z menu głównego należy wybrać Baza danych. Otworzy to okno 

dialogowe bazy danych z zakładkami, umożliwiające tematyczne wprowadzenie 

podstawowych informacji o otworze takich jak: 

 Dane ogólne – wprowadzenie ogólnych danych geologicznych o otworze 
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 Wykonanie – tu umieszcza się informacje o lokalizacji, wykonaniu oraz dacie 

badań 

 Definiowanie pól – umożliwia definiowanie własnych pól dla otworu, które będą 

wykorzystane w kartach otworu jako dodatkowa kolumna lub w raportach 

 Litologia – określenie kolejnych warstw litologicznych i wybór określonych 

parametrów gruntów 

 Próbki – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badań laboratoryjnych 

 Sondowanie dynamiczne – umożliwia wprowadzenie danych i obliczenie 

parametrów sondowań dynamicznych 

 CPT – umożliwia wprowadzenie danych i obliczenie parametrów sondowań 

statycznych 

 Zarurowanie – umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących wykonanego 

zarurowania otworu 

2.1 Dane ogólne 

Zakładkę dane ogólne pokazano na (Rys. 2-2). 

 
Rys. 2-2 Arkusz edycji danych otworu 

W lewej stronie okna widoczna jest lista otworów wprowadzonych do bazy danych. 

Wybór któregoś z nich spowoduje, że wszystkie dane w zakładkach będą dotyczyć 

wybranego otworu. 

Zanim przystąpi się do wprowadzania wyników badań należy najpierw utworzyć otwór. 

Można to zrobić na dwa sposoby: 

 Po wybraniu z menu głównego Baza danych otworzy się okno, w którym z 

górnego paska menu trzeba wybrać Baza danychWstaw otwór. Otworzy się 

okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie danych na jego temat. 

 Z paska na dole należy wybrać + Wstaw. Uruchomi to okno, do którego można 

wprowadzać dane. 
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Po uruchomieniu opcji wprowadzania otworu należy wprowadzić jego unikalną nazwę 

(bez znaków < > = : ( ) oraz bez znaków polskich), współrzędne i głębokość. Pozostałe pola 

są opcjonalne i nie ma obowiązku ich wypełniania. 

Konieczne jest wprowadzenie współrzędnych, bowiem bez tych danych nie będzie 

możliwe utworzenie przekroju z wykorzystaniem konkretnych punktów. Gdy współrzędne 

otworu nie są określone w układzie bezwzględnym (np.: PUWG 1992) można je wprowadzić 

w układzie lokalnym, odczytując je z arkusza mapy względem wybranego punktu odniesienia 

np.: lewy dolny róg arkusza i po przeliczeniu na metry wprowadzić do ramki współrzędne 

otworu. Można również przeliczyć je automatycznie na metry, wykorzystując pola w ramce 

położenie na arkuszu. W tej drugiej sytuacji oznaczamy w ramce Jednostki → Położenie na 

arkuszu i wprowadzamy współrzędne w milimetrach względem wybranego przez nas punktu 

odniesienia, najlepiej lewy dolny róg mapy. Po naciśnięciu Ok powrócimy do okna głównego, 

pokazanego na (Rys. 2-2), a następnie wprowadzone dane można zatwierdzić (Zatwierdź) lub 

z nich zrezygnować (Anuluj). 

Aby móc korzystać z przeliczenia, ze współrzędnych odczytanych w milimetrach na 

arkuszu do współrzędnych terenowych w metrach, należy zdefiniować arkusze. W tym celu 

wybieramy menu Baza danych → Arkusze. 

 
Następnie należy wprowadzić ustalony przez nas numer arkusza, skalę i współrzędne 

punktu odniesienia. Może to być (0,0) jako układ lokalny lub geodezyjne współrzędne punktu 

odniesienia. Po wybraniu z menu NarzędziaPrzelicz współrzędne arkusza, zostaną one 

automatycznie przeliczone na metry i wprowadzone do ramki Współrzędne otworu. 

W przypadku przekrojów liniowych (wzdłuż linii drogi lub innej magistrali) 

wprowadzanie współrzędnych otworu jest opcjonalne, ale nie konieczne. W tym przypadku 

konieczne jest wprowadzenia kilometrażu drogi (w metrach), na którym leży dany otwór. 
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Wprowadzanie następuje w ramce Drogownictwo  Kilometraż. Można oznaczyć także 

otwór jako Lewy lub Prawy . Opcja Kilometraż zadano oznacza, że kilometraż ten jest 

narzucony przez projektanta i nie może zostać zmieniony przez inne programy (np. program 

do map GeoPlan). 

Dzięki ramce klasyfikacja możliwe jest nadawanie opisu rodzaju otworu oraz typu 

wiercenia. Można to wykonać ręcznie lub poprzez przycisk Pomoc i wybranie z rozwijanej 

listy rodzaju otworu i techniki sondowania. 

Poprzez wybór Baza danych z menu oraz paska na górze można również filtrować 

otwory, usuwać, zmieniać ich nazwy, a także wyszukiwać po nazwie. 

Baza danych umożliwia: 

1. Usunięcie pojedynczego otworu lub wielu jednocześnie poprzez zaznaczenie na liście 

2. Zmianę nazwy wielu otworów po wczytaniu z pliku tekstowego w postaci:  

Stara Nazwa; Nowa Nazwa 

3. Usunięcie wszystkich otworów tematu 

4. Utworzenie duplikatu istniejącego otworu z nową nazwą 

2.1.1 Przeliczanie współrzędnych otworów 

Opcje związane z przeliczaniem współrzędnych otworów znajdują się w menu 

Współrzędne (rozdział: 2.15.2 Współrzędne). 

2.2 Wykonanie 

W tym miejscu wprowadza się dane dotyczące lokalizacji, daty badania oraz dane na 

temat wykonania, takie jak wykonawca, inwestor, nadzór geologiczny (Rys. 2-3). 

Gdy dane, w tej zakładce, nie zmieniają się dla kilku otworów, można je skopiować do 

otworów nas interesujących poprzez wybór z menu EdycjaKopiuj arkusz. Na ekranie 

pojawi się okno Wybór pól do kopiowania w którym można wybrać które pola formularza 

powinny zostać skopiowane. Następnie należy z menu wybrać EdycjaWklej arkusz do 

wszystkich otworów, w ten sposób wskazane pola zostaną powielone do wszystkich otworów 

tematu. W sytuacji, gdy chcemy skopiować dane do pojedynczych otworów wybieramy 

EdycjaWklej arkusz do wybranych otworów. 
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Rys. 2-3 Zakładka z możliwością wprowadzania danych na temat wykonania otworu 

Możliwe jest też kopiowanie pojedynczych pól zakładki Wykonanie do innych otworów 

poprzez skorzystanie z menu podręcznego (uruchamianego prawym przyciskiem myszy). 

Przyciski Kopiuj/Wklej pole służą do manualnego kopiowania/wklejania pól arkusza. 

Przyciski Użyj dla wybranych otworów/Użyj dla całego tematu służą do przekopiowania pól 

arkusza do wielu otworów naraz. Możliwe jest zaznaczenie czy wklejane dane mają 

nadpisywać poprzednie (np. w przypadku poprawiania błędnie wprowadzonych danych), czy 

też nie. Dodatkowo można kopiować/wklejać tekst poprzez schowek Windows. 
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Zakładka korzysta ze słowników Miejscowości i Instytucji, które można redagować z Menu 

Słowniki. 

2.3 Definiowanie pól 
Arkusz ten umożliwia definiowanie własnych pól otworu, zarówno dla litologii jak i 

próbek. Pokazuje to (Rys. 2-4). Tak utworzone pola będą wykorzystane, jako dodatkowe 

kolumny w kartach otworu. Definiowania własnych pól można dokonać dla indywidualnie 

wybranych otworów lub też wspólnie dla całej bazy danych. Zalecane jest stosowanie opcji 

drugiej, gdyż raz zdefiniowane pola mogą służyć w całej bazie danych. Pierwsza zakładka w 

tym arkuszu, Litologia, dotyczy pól wprowadzonych w bazie danych litologii, druga- Próbki- 

zawiera dane o polach definiowanych w bazie danych próbek. 

 

 
Rys. 2-4 Definiowanie własnych pól baz danych
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Rys. 2-5 Arkusz do wprowadzania i edycji litologii 
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2.4 Litologia 

Ten arkusz umożliwia wprowadzanie parametrów kolejnych warstw litologicznych 

otworu. Widoczny jest on na Rys. 2-5. Po lewej stronie znajduje się lista otworów 

geologicznych ze wskazaniem, dla którego z nich tworzona jest aktualnie litologia. 

Aby móc wprowadzać kolejne warstwy, konieczne jest uaktywnienie dodawania warstw, 

przez użycie okienka Możliwe dodawanie warstw, widoczne ponad tabelką.  

Tą samą lokalizację ma również okno Edycji opisu litologii. Można do niego 

wprowadzać, nie ujęte w listach wyboru, parametry dotyczące opisu danej warstwy. 

Aby dodać kolejną warstwę należy wcisnąć przycisk dodaj rekord (+ wstaw) lub 

przesunąć w dół kursor, znajdujący się po lewej stronie, który jest znacznikiem wybranej 

przez nas warstwy otworu. Dla każdej warstwy konieczne jest wprowadzenie stropu i 

grubości. W pierwszej warstwie wartość stropu jest wprowadzana ręcznie, grubości są 

przeliczane po wprowadzeniu danych i wciśnięciu z dolnego paska przycisku Grubości. 

Wszystkie wprowadzone dane można poprawiać, a ewentualne zmiany zatwierdzić 

przyciskiem Zatwierdź.  

Dane litologiczne mogą być wprowadzane na dwa sposoby: 

 Z użyciem kreatora 

 Tryb bezpośredniego wypełniania tabeli 

Tryb bezpośredniego wypełniania tabeli jest kłopotliwy i czasochłonny. Dlatego też 

zalecane jest wprowadzanie danych przy użyciu kreatora, po uprzednim uaktywnieniu go 

ikoną Używaj kreatora, znajdującą się ponad tabelką z wydzielonymi warstwami 

litologicznymi. 

Aby rozpocząć wprowadzanie nowych warstw, należy naprowadzić kursor na pole 

kolumny strop i wpisać „0”. Ominięcie wartości stropu spowoduje, że wiersze poprzesuwają 

się, gdyż są sortowane według wartości stropu. Wpisanie „0” w polu kolumny strop, przy 

włączonym kreatorze, otworzy okno z następującymi zakładkami: „Klasyfikacja wg PN”, 

„Klasyfikacja wg ISO” „Geneza”, „Stratygrafia”, „Badania”. W ten sposób można szybko 

wprowadzić dane, jedynie kliknięciami myszką. 

Kreator – Klasyfikacja wg PN  

Zakładka Klasyfikacja wg PN umożliwia wybranie grupy, składu, domieszek oraz barwy 

warstwy litologicznej zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02480:1986. Przedstawiono to na 

Rys. 2-6. 
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Rys. 2-6 Wprowadzanie litologii z użyciem kreatora warstw- skład 

Wybierając element z kolumny Grupa, np.: „piaski”, w kolumnie Składnik podstawowy 

pojawi się lista wyboru składu piasku, np.: „piasek drobny”, „piasek średni”. Barwa może być 

rozróżniana na odcienie jasne, ciemne, proste, bądź też łączone. Ustawia się to poprzez 

zaznaczenie interesującej nas opcji, a następnie jej wybór z listy. 

Jeżeli w listach wyboru grupy, składu i barwy nie ma interesujących nas opcji, można 

wprowadzić je ręcznie w polu Słowny opis litologiczny wg PN-B-02480:1986. 

Zakładka Dodatki umożliwia dowolne modyfikowanie opisu warstwy oraz uzupełnienie 

informacji o ewentualnych jej przewarstwieniach lub też domieszkach. Widoczne to jest na . 

Wykonuje się to poprzez wybór rodzaju przewarstwienia lub domieszki i zatwierdzenie 

wyboru przyciskiem Dodaj. Operacja ta spowoduje dodanie wybranych elementów do opisu 

warstwy litologicznej. 
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Rys. 2-7 Możliwy opis słowny warstwy, zamieszczanie informacji o domieszkach i przewarstwieniach 

Kreator – Klasyfikacja wg ISO  

Zakładka Klasyfikacja wg ISO umożliwia wybranie grupy, składu, domieszek oraz barwy 

warstwy litologicznej zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2. 

Przedstawiono to na Rys. 2-8. 

 
Rys. 2-8 Wprowadzanie litologii z użyciem kreatora warstw- (wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2) 

Wybierając element z kolumny Grupa, np.: „piaski”, w kolumnie Składnik podstawowy 

pojawi się lista wyboru składu piasku, np.: „piasek drobny”, „piasek średni”. Barwa może być 
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rozróżniana na odcienie jasne, ciemne, proste, bądź też łączone. Ustawia się to poprzez 

zaznaczenie interesującej nas opcji, a następnie jej wybór z listy.  

Jeżeli w listach wyboru grupy, składu i barwy nie ma interesujących nas opcji, można 

wprowadzić je ręcznie w polu Słowny opis litologiczny wg ISO. 

Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzania manualnie symboli litologicznych 

zgodnych z normą PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2 za pomocą przycisku Wprowadź 

manualnie bez kreatora. Po kliknięciu przycisku pojawia się nowe okno „Edycja symbolu wg 

ISO” w którym można dowolnie modyfikować wprowadzony symbol litologiczny. 

Kreator – Geneza 

Praca na tej zakładce (Rys. 2-9) pozwala wprowadzić symbol genezy. 

 
Rys. 2-9 Wprowadzanie genezy 
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Kreator - Stratygrafia 

 
Rys. 2-10 Wprowadzanie stratygrafii 

Praca na zakładce stratygrafia (Rys. 2-10) pozwala wprowadzić kod odpowiadający 

określonym wydzieleniom stratygraficznym. Definiowanie stratygrafii, z dostosowaniem dla 

potrzeb użytkownika, odbywa się przez wykonawcę programu przy jego sprzedaży. 

Kreator - Badania 

W tej zakładce mamy możliwość wyboru danych, dotyczących stanu gruntu, wilgotności, 

CaCO3, ilości wałeczkowań, ID (stopnia zagęszczenia), IL (stopnia plastyczności) oraz 

danych dotyczących poziomów wodonośnych (nawiercony poziom wody i ustabilizowany 

poziom wody). Dostępne opcje pokazuje Rys. 2-11. 

 
Rys. 2-11 Zakładka umożliwiająca wprowadzanie znanych wyników badań 
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Dodatkowe opcje – litologia 

Okno zakładki „litologia” posiada dodatkowe polecenia umożliwiające edycję tworzonej 

tabeli litologii. 

W dolnej części okna (Rys. 2-12) znajdują się podstawowe przyciski służące do obsługi i 

edycji tabeli. Najważniejsze z nich to Grubości (służący do przeliczania miąższości warstw 

litologicznych) i Kolumny (umożliwiający wyłączenie niepotrzebnych w danym projekcie 

kolumn z polami baz danych. Po użyciu go pojawi się okno z możliwością wyboru kolumn, 

widocznych na zakładce Litologia (Rys. 2-16). Możliwe jest zachowanie optymalnych ustaleń 

tylko dla jednej konkretnej bazy danych lub, też jako domyślne, dla nowych baz.). 

W górnej części okna (bezpośrednio nad tabelą z danymi) znajdują się dwie zakładki 

Edycja i Opcje rozszerzające możliwości edycji tabeli (Rys. 2-13). 

W prawym górnym rogu okna (Rys. 2-14) znajdują się dodatkowe zakładki rozszerzające 

możliwości programu (np. zakładka Wydzielenia umożliwia obliczanie miąższości 

wybranych wydzieleń/pokładów. Obliczona miąższość może posłużyć do obliczania objętości 

wydzielonych obszarów zawierających te warstwy, a także do modelowania). 

 

Zakładki: 
- Edycja 

- Opcje 

Zakładki: 

- Dane 

- Wydzielenia 

Przeliczenie miąższości 

warstw 

Wybór używanych kolumn 

Rys. 2-15 Opis elementów 
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Rys. 2-16 Definiowanie kolumn widocznych w arkuszu Litologia 

Polecenia w zakładce „edycja” i „opcje” (Rys. 2-17). 

 
Rys. 2-17 Polecenia w zakładce Edycja i Opcje 

Powielanie warstw litologicznych 

Czasem zdarza się, że warstwa o takich samych lub podobnych parametrach, powtarza się 

w otworze lub kilku otworach na różnych głębokościach. Aby nie wprowadzać jej za każdym 

razem można skorzystać z opcji:  

 Kopiuj warstwę litologiczną 

 Wklej na głębokości 

Najpierw wybieramy warstwę którą chcemy uznać jako wzorzec i naciskamy Kopiuj 

warstwę litologiczną, a następnie wybieramy Wklej na głębokości, podając strop, na którym 

chcemy utworzyć duplikat wzorca. 

Powielenie wartości pola 

Czasem zdarza się również, że wartość pola bazy danych powtarza się wielokrotnie, dla 

kilku warstw litologicznych np. wilgotność NW. Aby skopiować pole do innego pola 

najpierw wybieramy pole i warstwę, którą chcemy uznać za wzorzec i naciskamy przycisk 

Kopiuj Pole, a następnie wybieramy miejsca, gdzie chcemy wzorzec wkleić i wybieramy 

przycisk Wklej Pole. 

Przeliczaj grubości po zakończeniu edycji 

Program automatycznie przelicza grubości warstw po zmianie otworu. 

Polecenia w menu „litologia” 

Podziel warstwę litologiczną 

Dzieli warstwę litologiczną na dwie warstwy na zadanym stropie. 
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Wyczyść litologię otworu 

Usuwa całą litologię otworu. 

Skopiuj z innego otworu 

Umożliwia przekopiowanie do obecnie edytowanego otworu litologii z innego otworu w 

aktywnym temacie. 

2.5 Próbki (opcja dostępna od wersji GeoStar Standard) 

Wprowadzenie danych prób laboratoryjnych odbywa się w sposób analogiczny, jak w 

przypadku litologii. Ważne jest aby była zaznaczona opcja Możliwe dodawanie prób 

znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu (Rys. 2-18). 

 
 

W związku z tym, że głębokości pobrania prób, nie muszą pokrywać się warstwami 

litologicznymi (jednej warstwie może być przypisanych kilka prób), każda z takich prób 

powinna mieć swój indywidualny numer. 

 

Rys. 2-19 Arkusz wprowadzania parametrów próbek z laboratorium 
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Dla wprowadzenia danych o próbkach konieczne jest określenie stropu i spągu oraz 

opcjonalnie rodzaju próby (NNS, NW), co może być widoczne na przekrojach. 

Wprowadzenie numeru próby, jest również opcjonalne i może być istotne dla wyszukania 

próby np.: przy tworzeniu mapy. 

Jeżeli mamy do czynienia z próbą punktową, to wpisana wartość stropu i spągu będzie 

taka sama. 

Prawa strona tabeli to pola dotyczące zawartości procentowej poszczególnych frakcji, 

konsystencji oraz innych parametrów, takich jak: ciężar właściwy, kąt tarcia wewnętrznego. 

Możliwe jest również wprowadzenie parametrów zdefiniowanych, indywidualnie przez 

użytkownika, które zostały określone w arkuszu Definiowanie.  

Możliwe jest wyliczenie stopnia plastyczności oraz wskaźnika plastyczności. Umożliwia 

to użycie przycisku Policz, widocznego w dolnej lewej części. Dane te można wprowadzić 

ręcznie, jeżeli uzyskaliśmy je w inny sposób. 

Wprowadzanie prób laboratoryjnych zgodnych z normą ISO (opcja dostępna tylko 

w wersji GeoStar Ultimate) 

Wprowadzanie prób laboratoryjnych wykonanych zgodnie z nową normą (PN-EN-1997-

2, 2009) jest możliwe po wybraniu zakładki Parametry gruntów wg ISO znajdującej się na 

górze ekranu. 

 

2.6 Sondowanie dynamiczne 

Arkusz sondowań dynamicznych przedstawia Rys. 2-21. Umożliwia on wprowadzanie 

danych z sondowań dynamicznych, przeprowadzonych dla danego otworu. 

W górnej części znajduje się lista sondowań dynamicznych wykonanych przy otworze, a 

poniżej wyniki sondowań i policzone przez program parametry. Należy pamiętać, że jeżeli w 

Rys. 2-20 Arkusz wprowadzania parametrów próbek z laboratorium wg ISO 
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otworze wykonano więcej niż jedno sondowanie, to każde z nich powinno mieć swój 

indywidualny numer. 

 
Rys. 2-21 Arkusz wprowadzania danych i obliczanie parametrów sondowań dynamicznych 

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od wybrania zakładki Nowe sondowanie. 

Pojawi się okno, w którym uzupełnia się numer sondowania, typ sondy z rozwijanej listy, 

skok głębokości oraz zakres głębokości sondowania (Rys. 2-22). 

 
Rys. 2-22 Nowe sodowanie 

Należy wprowadzić: 

Numer kolejny (Jest to numer sondowania przy otworze, a nie numer otworu). 

Typ sondy i skok głębokości 

Początek i koniec sondowania 
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Opcjonalnie wprowadzamy: 

Wskaźnik różnoziarnistości. Dotyczy to przypadku, gdy obliczania ID chcemy dokonać 

wzorami zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej. 

Parametry krzyżaka – dotyczy to sondy ścinającej SLVT.  

Dane wprowadza się do tabeli pokazanej na Rys. 2-21, jedynie w białych kolumnach: 

liczbę uderzeń w kolumnie N oraz początki i końce warstw w kolumnie P,S,K: 

początek (P) i koniec (K) dla gruntów niespoistych 

początek (S) i koniec (K) dla gruntów spoistych 

Kolumny w kolorze żółtym służą do wprowadzania parametrów ścinania - sonda SLVT.  

Kolumny w kolorze niebieskim zawierają wartości wyliczane. 

Kolumny w kolorze szarym i zawierają informacje nie edytowane. 

Na podstawie wprowadzonych danych zostaną obliczone odpowiednie parametry. Użycie 

przycisku Oblicz, otworzy okno wyboru algorytmu obliczeniowego (Rys. 2-22) 

W oknie tym można dokonać wyboru metody obliczeń ID oraz IS, bądź na podstawie 

wzorów, lub też tabeli, przeliczeń. Po wybraniu metody i zatwierdzeniu w tabeli, pojawią się 

wyliczone parametry. Jeżeli, z jakiś przyczyn, wyniki nas nie satysfakcjonują lub, gdy 

chcemy wprowadzić zmiany w wprowadzonych danych należy wybrać Zeruj wyniki i, po 

zmianie danych, proces obliczeniowy powtórzyć. 

Dane obliczeniowe można kopiować do Excela lub też wczytać z Excela. Z paska menu, 

przy arkuszu Dynamiczne, wybieramy dynamiczne kopiuj do Excela (lub wczytaj z 

Excela). Z tego miejsca można również wybierać opcję wstawiania nowych sondowań, 

czyścić tabelę, naprawiać tabelę. Wybór Przesuń do Góry/Dołu umożliwia przesunięcie 

sondowania o zadaną wartość. 

 
Rys. 2-23 Okno dialogowe po użyciu opcji Oblicz 

Wybór wzoru wykorzystywanego do obliczeń jest możliwy poprzez OpcjeWzory do 

sondowań dynamicznych. Można tam wybrać wzory zgodne z normą europejską lub stare, 

używane wcześniej. Ponadto istnieje możliwość dopasowania wzorów i metod 
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obliczeniowych dopasowanych do indywidualnej sondy użytkownika. Obliczenia, na 

podstawie wzorów, umożliwiają wyliczenie parametrów ID oraz IS, dla niektórych rodzajów 

sond. W standardowym wykonaniu istnieje możliwość policzenia ID dla sond SD-10 (DPL), 

SD-30 (DPM), SD-50 (DPH), SD-63.5 (DPSH) oraz parametru IS dla sondy SD-10 (DPL). 

Istnieje możliwość zdefiniowania własnej tabeli przeliczeniowej, jej zapis na dysku oraz 

odczyt. W ten sposób można korzystać z tabel utworzonych dla kilku rodzajów sond. W 

standardowym zestawie istnieją tabele dla sond ITB-ZW oraz SLVT. 

Baza danych sondowań dynamicznych umożliwia korzystanie z sond, mierzących dla 

gruntów spoistych wartość wytrzymałości na ścinanie. Jest to kolumna TF. Możliwe jest też 

wprowadzenie Tfmin ( sonda ITB-ZW ), który określa wytrzymałość na ścinanie, już po 

przekroczeniu maksimum i ścięciu gruntu. Wyżej wymienione parametry będą prezentowane 

na odpowiednich kartach otworu. 

Wybór OpcjePreferencje w arkuszu Dynamiczne, umożliwia wybór opcji liczenia 

średnich N z zaokrągleniem w dół oraz użycie opisu zarurowania otworu. 

Wyznaczanie przedziałów głębokości gruntów 

Przed obliczeniem ID (opcjonalnie IL) dla sondy dynamicznej konieczne jest 

wyznaczenie przedziałów głębokości gruntów piaszczystych i spoistych . 

Warstwę piaszczystą wyznacza się P….K 

Warstwę Spoistą wyznacza się S….K. 

Można to zrobić „ręcznie” lub wykorzystać informacje wprowadzone do tabeli litologii. 

W programie GeoStar 8i dodano opcję pobrania wydzieleń z litologii oraz, po wyliczeniu ID 

(lub IL), przekopiowania wyników z powrotem do odpowiednich warstw tabeli litologii. 

Pokazano to na poniższym rysunku: 

 

Przy pobieraniu rodzaju gruntu, z litologii do tabeli sondowań dynamicznych, możliwe są 

dwie opcje: 

Rodzaj gruntu pobierany jest z kolumny „Rodzaj gruntu” tabeli litologii. Wymaga to 

wypełnienia tego pola symbolami „P” lub „K” lub dla gruntów nieokreślonych „-„ 

Rodzaj gruntu określany jest na podstawie litologii, gdzie parametrem wyjściowym jest 

przyporządkowanie kodu szrafury do rodzaju gruntu w tabeli Szrafury grunty w programie 

głównym. 

 

Po obliczeniu parametrów ID (opcjonalnie IL) możliwe jest skopiowanie ich do tabeli 

litologii. 
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Jeśli oznaczymy Wyczyść dane przed skopiowaniem, wszystkie pozycje ID/IL w tabeli 

litologii zostaną wyczyszczone i wprowadzone zostaną do nich wyłącznie dane z tabeli 

sondowania dynamicznego. Jeśli opcji tej nie zaznaczymy, zostaną zmienione jedynie 

warstwy obliczone w tabeli sondowania dynamicznego (oznaczone przedziałami P…K oraz 

S…K); Umożliwia to uzupełnianie wyników wprowadzonych np. z laboratorium. 

Opcje dodatkowe z Menu 

0 0

0

0

 
Wczytaj tabele sondowania z pliku TXT – wczytuje wynik sondowania przygotowany w 

pliku testowym w postaci: 

0.1;3 

0.2;5 

0.3;7 

0.4;12 

0.5;14 

0.6;11 

0.7;16 

0.8;17 

Wyczyść obliczenia tabeli wyników sondowania – zeruje wszystkie wartości wyliczone 

Napraw tabele wyników sondowania – uzupełnia brakujące pomiary, gdyby niepotrzebnie 

zostały usunięte. 

Przesuń głębokość sondowania – przesuwa głębokości sondowań o zadaną wartość 

Zmień wielkość tabeli wyników sondowania – zmienia zakres głębokości sondowania dla 

istniejącej tabeli 
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Usuń cała tabele wyników sondowania – usuwa cała tabele pozostawiając deklaracje 

sondowania w górnej tabeli. 

Utwórz tabele wyników sondowania – tworzy nową tabelę wyników sondowania dla 

wybranej, w górnej tabeli deklaracji sondowania  

Wczytaj tabele sondowania z pliku CSV – tak jak z pliku TXT 

Wczytaj sondowanie Excel – wczytuje sondowanie przygotowane w Excel z tym, że 

pierwsza kolumna oznacza głębokość, a druga ilość uderzeń 

UWAGA: Należy zwracać baczną uwagę na prawidłowe oznaczenia warstw P…K oraz 

S…K, gdyż inaczej wyniki obliczeń dla warstw nie będą prawidłowe. 

Modyfikacja wzorów ID 

Podczas obliczania współczynnika ID, na małych głębokościach, możliwa jest korekta od 

głębokości. Jednocześnie można ustalić maksymalną wartość ID. Pokazano to na rysunku 

poniżej. Zmiany wspomnianych ustawień dokonuje się po wybraniu z menu Opcje → 

Preferencje i wybraniu zakładki Sondowania dynamiczne. 

 

2.7 CPT (opcja dostępna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz CPT umożliwia wprowadzanie danych sondowań CPT z programu CPT-Star. 

Przycisk Podgląd sondowania CPT umożliwia wczytanie danych (rozszerzenie .sta). 

Przydatną funkcją jest zaznaczenie opcji Pokazuj sondowania CPT umożliwiającej pogląd 

szczegółowych informacji związanych z parametrami sondowania. 

2.8 Zarurowanie (opcja dostępna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz Zarurowanie służy do wprowadzania danych zarurowania otworu. Możliwe jest 

wprowadzenie opisów wymiarów rur osłonowych oraz korków izolujących. 

2.9 Dylatometry (opcja dostępna tylko w wersji GeoStar Ultimate) 

Arkusz Dylatometry umożliwia wprowadzanie danych z sondowań DMT dla danego 

otworu (rys.2.9). 

Do wprowadzania nowego sondowania służy przycisk Dodaj nowe sondowanie. W 

nowym oknie należy wprowadzić numer sondowania oraz wskazać lokalizację pliku z danymi 

(można również wstępnie zadeklarować sondowanie, natomiast plik danych wczytać później 

używając przycisku Import sondowania z pliku). Podczas importu pojawia się okno w którym 
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można dokonać edycji nagłówka sondowania (m.in. wpisać datę, wykonawcę, lokalizację 

sondowania). Edycja nagłówka jest również możliwa po zaimportowaniu danych. W tym celu 

należy na arkuszu zaznaczyć opcję Włącz edycję nagłówka. 

Możliwe jest również manualne dodawanie pomiarów po zaznaczeniu opcji Możliwe 

manualne dodawanie pomiarów znajdującej się poniżej przycisku Oblicz. Manualne 

wprowadzanie pomiarów na arkuszu sondowań dylatometrycznych nie różni się od manualnej 

edycji tabeli litologii lub sondowań dynamicznych. 

Obliczenie parametrów sondowania następuje po naciśnięciu przycisku Oblicz. Możliwe 

jest określenie, które parametry mają być wyliczone poprzez zaznaczenie/odznaczenie 

odpowiednich opcji znajdujących się pod przyciskiem Zadaj gamma manualnie dla 

sondowania. 

 
Rys. 2-24 Arkusz wprowadzania danych i obliczania parametrów sondowań dylatometrycznych 

2.10 Wykresy (opcja dostępna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz Wykresy służy do wprowadza wykresów dowolnych dodatkowych parametrów 

związanych z wybranym otworem (mogą to być np. dane pomiarów geofizycznych, wyniki 

sondowań, wykresy zmiany naprężenia w podłożu gruntowym). 

Wprowadzenie nowego wykresu następuje po naciśnięciu przycisku Wstaw (czerwony 

krzyżyk) lub po ustawieniu kursora w ostatnim wierszu tabeli i naciśnięciu strzałki w dół. W 

efekcie pojawi się okno Definicja nowego wykresu w którym należy ustawić numer wykresu, 

nazwę parametru i jego jednostkę.  

Następnie należy użyć przycisku Wczytaj dane wykresu z tabeli CSV (dane w pliku .csv 

powinny być ustawione w dwóch kolumnach. Pierwsza powinna zawierać wartości 

głębokości pomiarów, natomiast druga – ich wartości. Kolumny powinny być rozdzielone 

znakiem średnika. Wartości pomiarów można również wprowadzać manualnie w tabeli 

wykresu oraz edytować, w celu wprowadzenia ewentualnych korekt. 

Wprowadzone do bazy danych wykresy parametrów można później umieszczać na 

kartach otworów stworzonych na Karcie uniwersalnej 2. 
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2.11 Preferencje 

Ustawienie preferencji bazy danych pokazano na poniższych dialogach: 

 

 

2.12 Transakcje i cofanie zmian 

W starszej wersji programu GeoStar, praca odbywała się bezpośrednio na bazie danych i 

wszelkie zmiany były wprowadzane od razu do bazy danych tak, że było niemożliwe 

cofniecie wykonanych operacji. W bazie danych GeoStar od wersji 6i wprowadzono tzw. 

Transakcje. Wszelkie dane i zmiany wprowadzane są do bufora danych, który, na żądanie 

użytkownika, może zaktualizować bazę danych. Odbywa się to poprzez wybór z menu 

Zachowaj zmiany w bazie danych. Po zachowaniu, cofniecie zmian nie jest już możliwe. Do 

czasu zachowania, możliwe jest cofniecie zmian (nawet całodziennych) poprzez wybór z 

menu Anuluj zmiany w bazie danych. 

Możliwa jest również praca w starym systemie, bez transakcji bezpośrednio na bazie 

danych. Obywa się to poprzez wybór z menu preferencje. 



68 

 

 
Rys. 2-25 Panel preferencje Włączanie/Wyłączanie bezpośredniej pracy na bazie danych 

Można również pracować w systemie z transakcjami ustawiając opcje Automatycznie 

zachowuj co 3 minuty. Wtedy stan wprowadzonych danych zostaje wprowadzony 

automatycznie, do bazy, danych co 3 minuty. 

2.13 Sondowanie cylindryczne 

Sondowanie cylindryczne jest bezpłatnym dodatkiem do oprogramowania GeoStar. Aby 

pracować na arkuszu sondowań cylindrycznych, należy z górnego paska menu, wybrać Baza 

danychSonda cylindryczna. Arkusz ten jest widoczny na Rys. 2-26. 

 
Rys. 2-26 Arkusz wprowadzania sondy cylindrycznej 

Następnym krokiem jest użycie ikony: 

Przeliczeniatabela ID. Pojawi się okno widoczne na Rys. 2-26. Tak otwartą tabelę 

należy wczytać i z okienka selekcyjnego wybrać plik Sonda SPT.ID 

Przeliczenia tabela IL. Analogicznie trzeba wczytać plik Sonda SPT.IL (Rys. 2-27).
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Rys. 2-27 Interpretacja parametru ID 

 

 
Rys. 2-28 Wybór pliku Sonda SPT.IL 

W ten sposób zostaną wczytane tabele przeliczeniowe dla parametrów ID oraz IL. Uzupełnieniu 

podlegają jedynie białe pole (podobnie jak w przypadku sondowań dynamicznych). Należy wprowadzić 

ilość uderzeń oraz informację czy dany grunt jest piaszczysty P, czy spoisty S. Po użyciu przycisku Policz 

ID/IL zostanie wyliczony parametr ID/IL. 

2.14 Okno Lista otworów (niektóre funkcje dostępne od wersji Professional) 

Okno Lista otworów służy do zbiorczego przeglądania/edytowania danych otworów. Wspomniane 

okno zawiera szereg narzędzi umożliwiających zbiorczą zmianę wartości pól tabeli otworów, dlatego 

świetnie nadaje się do korekty błędnie wprowadzonych danych, jednak powinno być stosowane z 

ostrożnością przez doświadczonych użytkowników. 

Przycisk uruchamiający okno listy otworów znajduje się u góry okna Bazy danych GeoStar na pasku 

narzędziowym. Po kliknięciu pojawia się okno widoczne poniżej. 
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W oknie Lista otworów możliwe jest m. in. przesunięcie współrzędnych X, Y otworów o określony 

wektor przesunięcia, zamiana X z Y (np. w przypadku omyłkowego wprowadzenia błędnych danych). W 

przypadku wprowadzenia błędnych współrzędnych w większych tematach (liczących np. kilkaset 

otworów) warto skorzystać z narzędzia Sprawdź wsp. Wspomniane narzędzie wyszukuje w liście otworów 

punkty o odbiegających wartościach współrzędnych i zaznacza je na arkuszu. Wrażliwość narzędzia 

ustawiamy przesuwając pasek Czułości. Opcja Uwzględnij rzędną umożliwia wyszukiwanie również 

błędnie wprowadzonych rzędnych otworu. 

Ciekawym narzędziem o sporych możliwościach jest Filtr SQL. Kliknięcie przycisku Ustaw filtr SQL 

otwiera okno, w którym można wyfiltrować otwory przy pomocy kreatora SQL wg zadanego przez 

użytkownika warunku np. zawierające literę l w polu symbol tabeli litologii. 

Wspomniane okno widoczne na poniższym rysunku jest uniwersalnym modułem programu, który 

uruchamia się m. in. podczas exportu otworów z programu GeoStar dlatego rozszerzona instrukcja 

korzystania z poszczególnych zakładek okna Automatyczne zaznaczanie otworów znajduje się w rozdziale 

1.4.3. 

Należy zaznaczyć, że narzędzia: Przesuń X,Y, Drukuj, Sprawdź wsp., Filtr SQL są dostępne od wersji 

Professional programu GeoStar! 
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2.15 Opcje menu głównego Bazy danych GeoStar 

2.15.1 Widok 

2.15.1.1 Tryb Expert 

Jest to dwustanowe polecenie z przełącznikiem (√). Włączenie trybu expert powoduje wyświetlenie na 

zakładce Ogólne dodatkowych informacji o otworze (m.in. identyfikator otworu, dane osoby 

wprowadzającej, dokumenty powiązane). Uzyskujemy dostęp do zakładki Markery, (w której możemy 

oznaczyć np. otwór z niezweryfikowaną litologią) oraz Wprowadzanie (pozwalająca m.in. na 

zablokowanie otworu do edycji). 

2.15.1.2 Zakładki 

Polecenie otwiera okno z widocznymi zakładkami programu. Usunięcie przełącznika (√) przed nazwą 

zakładki powoduje, ukrycie jej na głównym oknie programu (UWAGA: Nie dochodzi do utraty 

jakichkolwiek danych!). Polecenie jest używane do ukrycia nieużywanych często zakładek (np. Próby, 

Dylatometry). 

2.15.2 Współrzędne 

Opcja zawiera polecenia konwersji współrzędnych otworów. 

2.15.2.1 Kopiuj współrzędne z układu do układu 

Polecenie umożliwia skopiowanie (bez konwersji współrzędnych z jednego układu do drugiego). 

INFO: Polecenie często jest używane w przypadku omyłkowego wprowadzenia współrzędnych do 

niewłaściwego układu. 

2.15.2.2 Przelicz współrzędne Soft-Projekt (opcja dostępna od wersji Professional) 

Podmenu zawierające polecenia zawierające przeliczanie współrzędnych opracowane w firmie Soft-

Projekt na podstawie Wytycznych Technicznych G – 1.10 GUGIK-u. 

2.15.2.2.1 BL/92/2000 
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Polecenie otwiera okno konwersji współrzędnych kątowych na układ 92 lub 2000, w którym 

wybieramy: operację przeliczenia, zakres (wszystkie otwory lub wybrane) i opcję nadpisywania. Po 

zatwierdzeniu ustawień przyciskiem OK pojawi się okno z informacją o ilości otworów, dla których 

zostały przeliczone współrzędne. Na koniec wartości współrzędnych pojawią się w poszczególnych 

zakładkach układów współrzędnych znajdujących się na zakładce Ogólne programu. 

 
Jeśli program wyświetlił komunikat o niemożliwości konwersji współrzędnych to najczęściej 

współrzędne zostały wpisane do niewłaściwej zakładki (innego układu współrzędnych) lub podczas 

wpisywania współrzędnej została pominięta cyfra. 

(UWAGA: W wersji Professional można konwersji tylko w jedną stronę tj. z układu kątowego na 

układ 92 lub 2000!). 

2.15.2.2.2 BL/42 

Polecenie otwiera okno konwersji współrzędnych kątowych na układ 42. Procedura konwersji została 

podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

(UWAGA: W wersji Professional można konwersji tylko w jedną stronę tj. z układu 42 układ 

kątowy!). 

2.15.2.2.3 BL/65 

Polecenie otwiera okno konwersji współrzędnych kątowych na układ 65. Procedura konwersji została 

podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

 (UWAGA: W wersji Professional można konwersji tylko w jedną stronę tj. z układu 65 układ 

kątowy!). 

2.15.2.2.4 UTM 

Polecenie otwiera okno konwersji współrzędnych kątowych na układ UTM. Procedura konwersji 

została podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

 (UWAGA: W wersji Professional można konwersji tylko w jedną stronę tj. z układu UTM na: 

kątowy, 92 i 2000!). 

2.15.2.3 Przelicz współrzędne do innego układu GeoTrans 

Polecenie otwiera okno z obsługą modułu konwersji współrzędnych poprzez zewnętrzne biblioteki 

GeoTrans. INFO: Opcja pozostawiona w ramach zgodności ze starszymi wersjami programu. Obecnie 

zalecamy korzystanie z podmenu Przelicz współrzędne Soft-Projekt. 
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2.15.2.4 Wyczyść współrzędne w wybranym układzie 

Polecenie umożliwia usuniecie współrzędnych dla bieżącego otworu lub całego tematu. 

2.15.2.5 Kopiuj rzędne do innego odniesienia 

Polecenie umożliwia skopiowanie rzędnych do innego układu odniesienia (np. „0” Wisły) dla 

bieżącego otworu lub całego tematu. 

2.15.2.6 Testowanie bibliotek GeoTrans 

W przypadku korzystania ze wspomnianych bibliotek polecenie sprawdza ich poprawność. 

2.15.3 Raporty (opcja dostępna od wersji Ultimate) 

Opcja Raporty pozwala na tworzenie zbiorczych raportów wykonanych prób skał i gruntów 

(GS_PROBY_GRUNTY i GS_PROBY_SKALY). 

2.15.3.1 Raport WFM otwór 

Polecenie tworzy plik pdf z raportem wykonanych prób skał i gruntów dla wybranego otworu 

(UWAGA: Jeśli w wybranym otworze nie znajdują się żadne próby to plik nie zostanie utworzony!). 

2.15.3.2 Raport WFM temat 

Polecenie tworzy plik pdf z raportem wykonanych prób skał i gruntów dla tematu (UWAGA: Jeśli w 

temacie nie znajdują się żadne próby to plik nie zostanie utworzony!). 

2.15.3.3 Raport edytowalny 

Polecenie tworzy edytowalny raport wykonanych prób skał i gruntów. Należy wybrać otwory i ścieżkę 

zapisu, a następnie kliknąć przycisk Wykonaj. Pojawi się okno z edytorem gotowego raportu, w którym 

można dokonać edycji i zapisu do formatu rtf, doc, docx poprzez polecenie file->Export. 
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2.15.4 KARTA OTWORU (dawna - UNIWERSALNA KARTA OTWORU) 

Chcąc przejść do karty uniwersalnej otworu, należy z menu głównego panelu wybrać Aplikacje 

użytkowe Karta otworu (dawniej - Programy użytkowe Karta uniwersalna). Po otwarciu i wyborze 

otworu, pojawi się rysunek karty wybranego otworu w takiej formie, w jakiej zostanie on wydrukowany 

(Rys. 2-29) 

Wyboru otworu można dokonać na kilka sposobów: 

 Z górnego paska menu wybieramy Karta otworuDane i wybór otworu. 

W tym miejscu można wybrać skalę rysunku i zatwierdzić jej używanie, jako domyślne dla nowych 

otworów, lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Widoczne to jest na . 

 Numer otworu, dla którego mamy aktualnie otwartą kartę, widoczny w oknie na liście rozwijanej 

zlokalizowanej pod głównym paskiem menu. 

 Trzecia metoda otworzenia karty, dla konkretnego otworu, polega na wybraniu ikony, będącej 

skrótem Dane do karty otworu. Jest to pierwsza na lewo ikona, widoczna obok okna dialogowego z 

rozwijaną listą wyboru otworów. 

 
Rys. 2-29 Widok aplikacji Karty Uniwersalnej po uruchomieniu i wyborze otworu 

W tym arkuszu jest też możliwe przejście do zakładki Opracowanie karty. Tutaj wprowadza się dane 

dotyczące tytułu rysunku, firmy, informacje o dacie badania, miejscu. Przedstawia to Rys. 2-30. 
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Rys. 2-30 Dane do karty otworu z możliwością wyboru otworu i skali rysunku 

 
Rys. 2-31 Dane do karty otworu – opracowanie karty 

2.16 Szablony karty 

Do wybranej grupy otworów, lub też do wybranego tematu, można utworzyć szablon karty. Daje on 

możliwość tworzenia konkretnych układów karty otworu i korzystanie z nich, w zależności od potrzeb. 

Użycie szablonu pozwala regulować liczbę kolumn oraz zawarte w nich parametry. 

2.16.1 Parametry kolumn 

Chcąc wprowadzić kolumny, z interesującymi nas parametrami, wybieramy z górnego paska menu 

SzablonyParametry kolumn, a następnie zakładkę Kolumny definiowane. Okno to jest pokazane na Rys. 

2-32. 
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Rys. 2-32 Definiowanie szablonu karty otworu - parametry otworu 

Istnieje tu możliwość dodawania/usuwania (wstaw wiersz/usuń wiersz) kolumn, z interesującymi nas 

parametrami, które dotyczą próbek oraz litologii. W oknie tym można ustawiać kolejność kolumn, 

widocznych na karcie otworu ( Przesuń w dół/Przesuń w górę) oraz zmieniać ich szerokość. 

Chcąc dodać dany parametr, przejmujemy go myszką z listy widocznej po lewej stronie i przenosimy, 

do odpowiadającej nam kolumny po prawej stronie. Tak określone parametry można używać dla każdego 

otworu indywidualnie lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Umożliwia to wybranie jednej z 

dwóch opcji, widocznych w lewym dolnym rogu okna (Rys. 2-32). 

W oknie Parametry kolumn można definiować następujące parametry: 

 Tabela- nazwa tabeli baz danych, z której pobierana jest informacja np.: GS_LIT, GS_PROBY 

 Pole 

 Tytuł kolumny- tytuł kolumny zawierającej zadany parametr 

 Szerokość- podana szerokość kolumny w mm ( możliwa jej zmiana dla kolumn definiowanych 

indywidualnie, jak i dla kolumn stałych) 

 Pion- powoduje pionowe wpisanie wartości parametrów kolumn 

 Format- wyznacza format parametru ( tekst, liczba, symbol gruntu) 

 Dziesiętna- określa ilość miejsc po przecinku w przypadku formatu dziesiętnego 

 Łącz- łączy ze sobą wiersze o tej samej wartości parametru 

2.16.2 Grupowanie kolumn 

Po wybraniu SzablonyGrupowanie kolumn można zgrupować wybrane przez nas kolumny. Okno to 

jest widoczne na Rys. 2-33. 
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Rys. 2-33 Grupowanie kolumn 

2.16.3 Wczytaj szablon 

Wybór SzablonyWczytaj szablon spowoduje otwarcie wybranego przez nas typu szablonu karty na 

którym będziemy pracować. 

2.16.4 Zachowaj jako szablon 

Wybranie tej opcji spowoduje zapisanie utworzonego przez nas szablonu w celu późniejszego go 

wykorzystania. 

2.16.5 Zachowaj w bazie danych dla wszystkich otworów tematu 

Operacja ta spowoduje, że wybrany lub utworzony przez nas szablon będzie obowiązywał dla 

wszystkich kart otworów w danym temacie. 

2.17 Preferencje 

Aby nowe dokumenty miały określone właściwości należy z górnego paska menu wybrać 

FormatPreferencje. 

2.17.1 Tytuły domyślne 

Po wybraniu FormatPreferencje i otworzeniu zakładki Tytuły domyślne, można wprowadzić dane 

użytkownika. Będą się one pokazywały jako domyślne w nowo tworzonych kartach. Zakładka ta jest 

widoczna na Rys. 2-34. 
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Rys. 2-34 Wprowadzanie danych o użytkowniku 

2.17.2 Wymiary strony 

Kolejną czynnością jest ustawienie formatu rysunku oraz marginesów. Zakładka ta jest pokazana na 

Rys. 2-35. 

 
Rys. 2-35 Ustawienia wymiarów strony 

2.17.3 Ogólne 

Zakładka Ogólne dotyczy ustawienia właściwości karty otworu, a w szczególności sposobu 

wypełnienia tabel i formatu danych. Przedstawia to Rys. 2-36. 
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Rys. 2-36 Zakładka ogólne – ustawienia sposobu wypełniania karty otworu 

W zakładce tej jest możliwa zamiana skali rysowania szrafur, zmiana czcionki opisu, określenie 

pozycji położenia opisu warstwy litologicznej, wybór rodzaju karty, linii oddzielających oraz właściwości 

ogólnych. 

2.17.4 Nagłówek 

Okno widoczne na Rys. 2-37 umożliwia zmianę rodzaju nagłówka oraz uwzględnienie w karcie 

otworu jego współrzędnych. 

 
Rys. 2-37 Zakładka Nagłówek 

 

 

 

2.17.5 Numeracja 

Okno widoczne na Rys. 2-38 umożliwia zmianę numeracji kart otworów. 
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Rys. 2-38 Zakładka Numeracja 

2.17.6 Poziomy wodonośne 

Okno widoczne na Rys. 2-39 umożliwia zmianę opisów poziomów wodonośnych. 

 
Rys. 2-39 Zakładka Poziomy wodonośne 

2.17.7 Inne 

Okno widoczne na Rys. 2-40 zawiera zbiór dodatkowych opcji edycyjnych (umożliwia m.in. 

wstawienie na kartę otworu grafiki stałej zawierającej np. logo firmy). 
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Rys. 2-40 Zakładka Inne 

3.3. Kopiowanie/drukowanie 

Utworzoną kartę otworu można kopiować do Worda, jako rozszerzony metaplik, jako rysunek do 

schowka lub też jako zaznaczony fragment, czy też wycięcie danych otworu wraz z numerami kolumn lub 

bez nich. Karty otworu można drukować z poziomu GeoStar lub z poziomu Worda (po ich wcześniejszym 

skopiowaniu). 

Możliwe jest drukowanie kart pojedynczo, poprzez wybór Karta otworuDrukuj, lub wskazanie całej 

listy kart do drukowania (z podglądem lub bez). W tym celu z paska menu wybiera się Karta 

otworuDrukuj listę otworów. Otworzy się okno, widoczne na Rys. 2-41. Po wyborze otworów, których 

karty będą drukowane, należy określić sposób drukowania (z podglądem) i użyć przycisku Drukuj. Tak 

wybrane karty otworów można też w tym miejscu zapisać do pliku, w postaci rysunku we wskazanym 

folderze, pliku. 

 
Rys. 2-41 Okno wyboru listy kart otworów do drukowania 

Na wykonanej karcie otworu można nanosić własne elementy graficzne takie jak linie, ramki, teksty 

oraz mapy sporządzone w innych programach. Wszystkie naniesione obiekty można edytować, przesuwać, 

poprawiać, usuwać. 
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Wszystkie informacje widoczne na karcie otworu są zgrupowane w „warstwach”. 

Poprzez wybór z górnego paska menu FormatWarstwy widoczne (warstwy aktywne) można 

określać, które z nich mają być widoczne, aktywne (na nich można dokonywać zmian), oraz bieżące (te, na 

których obecnie pracujemy). Okno z warstwami jest widoczne na Rys. 2-42. 

 
Rys. 2-42 Okno z widocznymi warstwami rysunku 

Istnieje możliwość umieszczenia na karcie drugiego otworu w celu lepszego zagospodarowania 

przestrzeni na arkuszu papieru. W tym celu należy wybrać z Karta otworuDostaw drugi otwór – z 

nagłówkiem uproszczonym i wskazać z listy dostawiany otwór. 
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3 KARTA SONDOWAŃ CYLINDRYCZNYCH 

Po wprowadzeniu danych dotyczących sondowań cylindrycznych w Bazie danychsondowanie 

cylindryczne można przejść do tworzenia karty sondowań cylindrycznych. Praca na tej karcie odbywa się 

w sposób analogiczny jak w przypadku karty sondowań dynamicznych. 

Poprzez wybór FormatPreferencje można modyfikować treści zawarte w karcie. Okno 

umożliwiające te zmiany jest widoczne na Rys. 3-1. 

 
Rys. 3-1 Parametry użytkowe programu – Ogólne 

W tej zakładce można określać maksymalną ilość uderzeń, grubość linii wykresu, osie wykresu, siatkę 

oraz symbole gruntu. 

Zakładka Tytuły domyślne pozwala na wprowadzenie informacji o tytule rysunku i wykonawcy, 

natomiast w zakładce Specjalne można zmienić czcionkę opisu oraz skalę drukowania szrafur. 
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4 KARTA SONDOWAŃ DYNAMICZNYCH 

Dysponując danymi wprowadzonymi w Bazie danychdynamiczne, które dotyczą przeprowadzonych 

sondowań dynamicznych, można utworzyć kartę sondowań dynamicznych. 

Z głównego menu GeoStar8i wybieramy Programy użytkoweKarta sondowań dynamicznych. Po jej 

uruchomieniu należy wybrać otwór i sondowanie. Można tego dokonać na dwa sposoby.  

 Z górnego paska menu wybrać Karta otworuwybór otworu i sondowania 

 Użyć ikony widocznej na Rys. 4-1. 

 
 

Użycie, którejś z tych metod spowoduje otwarcie okna widocznego na Rys. 4-3. 

 
Rys. 4-3 Okno karty otworu sondowań dynamicznych 

Zakładka Dane otworu umożliwia wybór otworu, numer sondowania, ustalenie skali (może być 

ustawiona dla wszystkich otworów w temacie) oraz wybór interpretacji wartości. Zakładka Tytuł i 

wykonanie, przedstawiona na Rys. 4-4, daje możliwość wprowadzenia danych dotyczących tytułu oraz 

wykonania. 

Rys. 4-2 Ikony wyboru otworu i sondowania, rodzaju wykresu oraz wstawiania własnych obiektów 

Ikona wyboru 

otworu i 

sondowania 

Ikony wyboru rodzaju 

wykresu sondowań 

dynamicznych 

Ikony do wprowadzania 
własnych obiektów 

tekstowych i graficznych 

Lista wyboru rodzaju karty: 

- klasyczna 

- ITB-ZW 

- SLVT 

Przycisk 
„Odśwież 

zawartość karty” 
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Rys. 4-4 Zakładka Tytuł i wykonanie 

Korzystając z Karta otworudodaj drugi otwór można wstawić kartę sondowań kolejnego otworu na 

tym samym arkuszu. 

Po wyborze otworu, otworzy się karta sondowań dynamicznych dla danego otworu/sondowania. Na 

tym etapie można dokonać wyboru rodzaju wykresu, który będzie graficzną prezentacją wyników 

sondowania. Można to zrobić używając ikon widocznych na Rys. 4-5 lub też wybierając z górnego paska 

menu NarzędziaWykres schodkowy/liniowy/słupkowy. 

4.1 Preferencje 

Sposób przedstawienia treści, widocznych na karcie sondowań dynamicznych, można modyfikować w 

zależności od potrzeb. W tym celu wchodzimy do FormatPreferencje. W rezultacie pojawia się okno 

Parametry użytkowe programu (Rys. 4-6). 

4.1.1 Ogólne 

Zakładka Ogólne pozwala modyfikować kartę poprzez wypełnienie następujących pól: 

 Maksymalna ilość uderzeń 

 Grubość linii wykresu (mm) 

 Określenie widocznych osi siatki wykresu 

 Opis ilości uderzeń 

 Wybór dodatkowych parametrów rysowania, takich jak: kolorowanie słupków, zamykanie wykresu 

schodkowego do zera, opis wartości widoczny na wykresie liniowym 

 Ustalenie skali rysowania szrafur 

 Wstawienie symbolu gruntu zamiast szrafury 

 Dane ogólne 
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Rys. 4-6 Parametry użytkowe programu – Ogólne 

4.1.2 Tytuły domyślne 

Okno z polami do wypełniania w tej zakładce jest widoczne na Rys. 4-7. 

 
Rys. 4-7 Zakładka Tytuły domyślne 

Umożliwia ona wpisanie tytułu, wykonawcy oraz nazwy profilu. 

4.1.3 Poziomy wodonośne 

Tutaj można dokonać wyboru rodzaju przedstawienia sączenia.  

4.1.4 Sondowanie 

W zakładce Sondowanie można dokonać zmiany parametrów wykresu sondowania (m.in. ustawić 

siatkę i osie wykresu). 
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Rys. 4-8 Zakładka Sondowanie 

4.1.5 Dodatkowe funkcje 

Na karcie sondowań dynamicznych możliwe jest nanoszenie własnych pól tekstowych, obiektów 

graficznych oraz ich edycja. Umożliwiają to ikony widoczne na Rys. 4-9. 

Satysfakcjonującą nas formę karty sondowań dynamicznych można wysyłać pocztą elektroniczną jako 

metaplik WMF lub jako rozszerzony metaplik EMF (Karta otworuWyślij pocztąRysunek jako 

metaplik –WMF / Rysunek jako rozszerzony metaplik-EMF). Możliwe jest również kopiowanie karty jako 

rysunek, rozszerzony metaplik lub sam obszar danych profilu z numerami kolumn (EdycjaKopiujJako 

rysunek / rozszerzony metaplik / obszar danych profilu z numerami kolumn). 
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5 PRZEKROJE GEOLOGICZNE 
Przed utworzeniem przekroju zalecane jest wybranie i ustawienie parametrów drukarki. Ostatnio 

ustawione parametry są zapamiętywane i uruchamiane przy kolejnym uruchomieniu programu. Należy 

również pamiętać, że w przypadku zawarcia w bazie danych dużej ilości otworów, z podziałem ich na 

arkusze/tematy, można użyć filtru arkuszy/tematów. Dokonuje się tego poprzez wybór Opcjewybór 

arkuszy / wybór tematów. 

Chcąc stworzyć nowy przekrój geologiczny z menu głównego GeoStar8i wybieramy Aplikacje 

użytkowe Przekroje geologiczne. Na początku pojawia się okno w którym wybieramy czy chcemy 

stworzyć nowy przekrój, czy wczytać wcześniej wykonany. Po wyborze opcji Nowy przekrój pojawia się 

kolejne okno (Rys. 5-1) w którym należy wybrać sposób wyboru punktów do przekroju. 

 
Rys. 5-1 Mapka z lokalizacją otworów po wyborze aplikacji Nowy przekrój 

Następnie otworzy się okno ze szkicową mapką, na której znajdują się wszystkie wprowadzone w 

danym temacie otwory. Jest ono przedstawione na Rys. 6-2. 

 
 

Zatwierdzenie 

wyboru punktów 

Przyciski wyboru punktów 

przekroju 

Rys. 5-2 Mapka z lokalizacją otworów po wyborze opcji Nowy przekrój 
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5.1 Wybór linii przekroju geologicznego 

Linię przekroju geologicznego można utworzyć na wiele sposobów: 

 Jako linię łamaną, poprzez wybór kolejnych otworów i wskazanie ich myszką na mapie. 

Metodę tę można wywołać, używając ikony widocznej na Rys. 6-2 lub też, wybierając z 

górnego paska menu Przekrój Przekrój po łamanej poprzez wskazane myszką otwory 

 Jako linię łamaną, poprzez wybór kolejnych otworów z listy. Pokazane jest to na Rys. 5-3. 

Wywołuje się tą funkcję w sposób analogiczny jak w przypadku powyżej. 

 
Rys. 5-3 Okno wyboru otworów z listy 

 Jako rzut otworów na prostą. Współrzędne początku i końca linii można wprowadzić ręcznie 

lub wskazać je na ekranie myszką. Pokazane to jest na Rys. 5-4. Po podaniu szerokości linii 

rzutu, otwory znajdujące się nie dalej od niej, będą rzutowane na linię. 

 
Rys. 5-4 Okno parametrów linii rzutu 

 Przekrój drogowy po kilometrażu. Przekrój  Przekrój po kilometrażu przez wskazane otwory. 

Po pojawieniu się poniższego okienka: 
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Wybieramy z ramki Zakres  Kilometraż od – do i naciskamy przycisk Ustaw. W tabeli pozostaną 

jedynie otwory z zadanego kilometrażu. Następnie wybieramy otwory które chcemy by były na przekroju. 

Dodatkowe opcje wyboru uruchamia się przyciskiem Wybierz z warunkiem maski, wtedy program 

automatycznie wybierze otwory zawierające w nazwie Maskę wyboru. Po naciśnięciu przycisku OK 

powrócimy do mapki  

Wybór którejś z metod spowoduje wrysowanie linii przechodzącej przez otwory w kolejności wyboru 

na mapce. Aby narysować przekrój należy wybrać z menu Przekrój  Rysuj. 

5.2 Rysunek przekroju 

Po utworzeniu linii przekroju można przejść do tworzenia przekroju geologicznego. Można go 

utworzyć dwoma metodami: używając do tego ikony Rysuj przekrój, widocznej na Rys. 6-2 lub poprzez 

wybór z paska menu PrzekrójRysuj. Czynności te spowodują otwarcie okna z widocznym rysunkiem 

przekroju. Rysunek, na którym są widoczne słupki otworów ze szrafurami litologii i opisami, jest 

generowany automatyczne, w oparciu o dane z bazy danych litologii oraz linii rzutu. Tak powstały rysunek 

można skalować oddzielnie w kierunku X i Y. Ogólny widok na powstały przekrój geologiczny, wraz z 

opisem poszczególnych funkcji ikon, przedstawia Rys. 6-5. 
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Parametry utworzonego rysunku można modyfikować, wykorzystując do tego dwa panele z 

zakładkami: 

 FormatOpcje-skala i słupki 

 Format Preferencje 

5.2.1 Skala i słupki przekroju geologicznego 

5.2.1.1 Ogólne 

Zakładka Ogólne jest widoczna na Rys. 5-6. Poprzez zaznaczenie wybranych przez nas parametrów 

będziemy wpływać na formę i treści rysunku przekroju geologicznego. 

Przyciski widoku Przyciski zmiany 
położenia przekroju 

Wymiary rysunku 
Preferencje i opcje rysowania 

Łączenie warstw 

Rys. 5-5 Wstępnie utworzony przekrój geologiczny wraz z objaśnieniem ikon 
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Rys. 5-6 Skala i słupki przekroju geologicznego – Ogólne 

W tej zakładce można określić rodzaj przekroju, informacje zawarte po lewej i prawej stronie słupka, 

dane dotyczące nagłówka otworu, informacji zawartych poniżej przekroju, informacji ogólnych oraz 

ustalić skalę poziomą X i pionową Y tworzonego przekroju. 

5.2.1.2 Słupki 

Zakładka ta umożliwia wybór parametrów opisu i prezentacji słupka litologicznego Widoczna ona jest 

na Rys. 5-7. 

 
Rys. 5-7 Skala i słupki przekroju geologicznego- Słupki 

5.2.1.3 Inżynierska 

Zakładka ta jest widoczna na Rys. 5-8. Parametry, które podlegają zaznaczeniu to wilgotność, stan 

gruntu, informacje o próbkach i sposób ich prezentacji, sposób oznaczania wilgotności oraz symbole 

gruntów. Zakładka ta umożliwia w ramce Próby wybranie pola Pole bazy. W jego obrębie zaznacza się 

rodzaj parametru próbki, który chcemy, aby był przedstawiony na przekroju geologicznym, wraz z 
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konkretnymi wartościami tego parametru. Takie graficzne przedstawienie, określonej wartości wybranego 

parametru próbki, jest możliwe zarówno dla próbek liniowych jak i dla punktowych. 

 
Rys. 5-8 Skala i słupki przekroju geologicznego – Inżynierska 

5.2.1.4 Hydrogeologia 

Zakładka ta daje możliwość rysowania piezometrów na przekrojach, uzupełniania informacji o 

poziomach wodonośnych, w oparciu o dane z wiercenia otworu lub z odczytu piezometru. Okno to jest 

przedstawione na Rys. 5-9. 

 
Rys. 5-9 Skala i słupki przekroju geologicznego – Hydrogeologia 

5.2.1.5 Osie 

Zakładka ta daje możliwość dokładnego opisania właściwości i parametrów osi poziomej X oraz 

pionowej Y. Okno to widoczne jest na Rys. 5-10. 
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Rys. 5-10 Skala i słupki przekroju geologicznego- Osie 

5.2.2 Preferencje 

Panel ten umożliwia ustawianie preferencji indywidualnych użytkownika. 

5.2.2.1 Ogólne 

Okno z możliwościami ustawień preferencji w tej zakładce jest widoczne na Rys. 5-11. 

 
Rys. 5-11 Panel Preferencje- Ogólne 

 Domyślny kolor warstwy geologicznej 
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Optymalnym ustawieniem jest takie, że kolor warstwy jest jednocześnie kolorem  szrafury. Takie 

ustawienie daje możliwość wypełnienia łączonych warstw kolorem pobranym z bazy danych szrafur. 

Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to tworzenia warstw geotechnicznych. 

 Stałe elementy rysunku, takie jak tabelka czy ramka, mogą być na tym poziomie ustawiane jako 

widoczne lub nie. 

 Opcje dotyczące ustawiania szrafur. 

W przypadku szrafur bitmapowych (BMP) występują są szrafury transparentne lub nietransparentne. 

Ich wybór odbywa się przy wykorzystaniu przycisku Transparent. W tym miejscu można również zmienić 

skalę drukowania szrafur. 

 Przyciąganie linii do krawędzi warstw ułatwia ich łączenie. W przypadku włączenia tej opcji 

koniec linii, wyznaczony kursorem myszy, będzie przyciągany do najbliższej krawędzi warstwy. 

 Uaktywnienie opcji Nie opisuj punktów pomocniczych, spowoduje nie nadawanie nazwy otworów, 

które są zdefiniowane jako punkty pomocnicze w bazie danych (bez litologii i głębokości otworu) 

 Współrzędne myszy, wyświetlane na dolnym pasku zadań, mogą być współrzędnymi rysunku 

(odczytywane względem lewego dolnego rogu) lub współrzędnymi na mapie. W takim przypadku 

Y jest rzędną terenu, a X odległością od punktu bazowego przekroju. 

5.2.2.2 Hydro 

W zakładce tej możliwe jest wyznaczenie odległości od słupka litologii poziomów wodonośnych (1-

25mm), po wcześniejszym określeniu ich położenia (prawa lub lewa strona słupka litologii). W sytuacji, 

gdy posiadamy dane dotyczące dużej liczby poziomów wodonośnych, lepiej jest rysować zachodzące 

poziomy wodonośna jako skrót. Takie przedstawienia spowoduje, że sytuacja będzie bardziej czytelna. 

Możliwa jest również modyfikacja wielkości trójkąta w zakresie 1.5-4mm. W przypadku, gdy rurki 

piezometrów nachodzą na symbole opisu gruntu, możliwe jest regulowanie ich odległości od słupka (1-

100mm). Poza tym można uprościć rysunek piezometrów, poprzez przedstawienie filtru jako kreski, bądź 

też cięcie długich piezometrów. Dodatkowo możliwy jest wybór koloru przedstawienia poziomów 

wodonośnych. Zakładka Hydro jest widoczna na Rys. 5-12. 

 
Rys. 5-12 Panel Preferencje – Hydro 
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5.2.2.3 Tytuł i legenda 

W tej zakładce wpisuje się domyślne dane dotyczące wykonawcy i tytułu rysunku. Informacje tu 

wprowadzone będą zawarte w tabelce widocznej pod przekrojem. W oknie tym można też zmieniać formę 

prezentacji legendy szrafur (szerokość, wysokość, odstęp oraz wysokość opisu). Jest to przedstawione na 

Rys. 5-13. 

 
Rys. 5-13 Zakładka Preferencje – Tytuł i legenda 

5.2.2.4 Zapisywanie 

W oknie widocznym na Rys. 5-14 są pokazane opcje możliwości zapisywania rysunku przekroju. 

Ponad to możliwe jest ustawienie czasu auto zapisywania tworzonego przekroju. 
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Rys. 5-14 Preferencje- Zakładka Zapisywanie 

5.2.3 Łączenie warstw litologicznych 

Łączenie warstw litologicznych może odbywać się na trzy sposoby: 

 Całkowicie automatycznie 

Po wyborze z górnego paska menu NarzędziaPołącz warstwy lit. automatycznie, pojawi się okno z 

kryteriami wyboru łączenia warstw. Należy pamiętać, że automatyczne łączenie warstw jest możliwe pod 

warunkiem zdefiniowania warstw geotechnicznych w bazie danych. Jest to opcja zalecana jedynie w 

przypadku całkowitej regularności zalegania gruntów w otworach. 

 Półautomatyczne łączenie warstw.  

Opcja ta jest dostępna na ścieżce NarzędziaPołącz warstwy wskazując j myszką. Rozpoczynamy od 

wskazania myszką na lewym słupku interesującej nas warstwy litologicznej, a następnie przechodzimy 

kursorem na kolejne słupki i warstwy litologiczne, które chcemy połączyć w jedną warstwę. Zawsze, gdy 

właściwie wskażemy warstwę, kursor myszki przyjmie formę palca wskazującego. Gdy pracujemy na tej 

opcji pojawi się okno widoczne na Rys. 5-15. Wybierając, któryś z widocznych przycisków możemy 

kontynuować, skończyć lub anulować daną operację. 

 
Rys. 5-15 Kreator łączenia warstw dla metody półautomatycznej 

 Ręczne łączenie warstw. 

Edycja i tworzenie obiektów, po wyborze ręcznego łączenia warstw, wymaga dosyć szczegółowego 

omówienia i zostało to opisane w rozdziale poniżej. 
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5.2.4 Ręczna edycja przekroju 

Przedstawiony poniżej rysunek paska narzędzi graficznych, wraz z opisem narzędzi, pozwala nanosić 

obiekty graficzne na rysunek przekroju oraz ich późniejszą edycję.  

Elementy z paska narzędzi można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

1. Obiekty skalowane ( rysowane według współrzędnych terenowych lub współrzędnych przekroju) 

takie jak: 

 wstawianie tekstu (może być on formatowany, ustawiany pod dowolnym kątem) 

 linia łamana 

 linia krzywa 

 ustawianie parametrów tabeli NW, NNW 

 powierzchnia wypełniona wybranym kolorem i ograniczona linią łamaną 

 powierzchnia ograniczona linią prostą 

 skrzynka graficzna (prostokąt wypełniony wybranym kolorem, rysunkiem lub szrafurą) 

 wstawianie tekstu w kółku 

 elipsa/koło 

2. Obiekty nieskalowane, czyli znajdujące się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od skali. 

 tekst, który może być formatowany, ustawiany pod dowolnym kątem 

 ramki 

 nieskalowane skrzynki graficzne 
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Wszystkie naniesione elementy mogą być zakotwiczone lub niezakotwiczone. 

Opcja Zakotwiczone uniemożliwia przesuwanie takich obiektów. Użycie opcji Niezakotwiczone 

pozwala na ich przesuwanie, po uprzednim wskazaniu ich myszką. Edycja jest możliwa zarówno w 

przypadku zakotwiczonych jak i niezakotwiczonych. 

Linie łamane, krzywe oraz wieloboki służą głównie do łączenia warstw litologicznych. Po wyborze 

np.: Tworzenie obiektu typu linia z listwy narzędziowej i użyciu lewego przycisku myszy wskazujemy 

Przejście do trybu wyboru i przesuwania obiektów graficznych 

Wybierz obiekty zawarte w prostokącie 

Przełączanie trybu obiektów skalowanych na nieskalowane 

Tworzenie obiektów typu wielobok 

Tworzenie obiektów typu wielobok o poszerzonych właściwościach 

Tworzenie obiektu typu linia 

Tworzenie obiektu typu elipsa/koło 

Tworzenie obiektu typu linia łamana 

Tworzenie obiektu typu ramka wypełniona (skrzynka graficzna) 

Tworzenie obiektu typu ramka 

Tworzenie obiektu typu linia pionowa 

Tworzenie obiektu typu linia pozioma 

Tworzenie obiektu typu linia 

Tworzenie obiektu typu punkt 

Tworzenie obiektu typu tekst 

Tworzenie obiektu typu tekst w kółku ( nr warstwy geotechnicznej) 
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punkty, przez które ma przechodzić linia łamana lub krzywa. Użycie prawego przycisku myszy da nam 

wybór: zakończyć, cofnąć, anulować ostatnio wprowadzony punkt lub cały naniesiony obiekt. Naniesione 

obiekty można modyfikować, wskazując je lewym przyciskiem a następnie prawym przyciskiem trzeba 

wybrać z listy Właściwości. 

W ten sposób otwarte okno (Rys. 5-16) pozwala modyfikować naniesione elementy. Pierwsza 

zakładka daje możliwości zmiany właściwości graficznych (kolor, grubość), druga zawiera tabelę 

punktów, przez które przechodzi linia łamana.  

W tym miejscu możliwe jest definiowanie palety kolorów. Aby tego dokonać najpierw należy 

wyczyścić paletę ( przycisk Wyczyść). Kolejnym krokiem jest wybranie koloru i użycie przycisku Dodaj. 

Spowoduje to dodanie go do palety. Konieczne jest również podanie nazwy koloru wprowadzonego do 

palety użytkownika. Utworzoną paletę kolorów można ustawić jako domyślną przyciskiem Zachowaj, lub 

dodać do palet przyciskiem Zachowaj jako. 

 
Rys. 5-16 Właściwości obiektu Wielobok o poszerzonych właściwościach 

W zakładce tej możliwe jest również ustawienie rodzaju i gęstości wypełnienia ustawionej przez 

użytkownika. Aby tego dokonać należy wyłączyć uzupełnianie systemowe i ustawić gęstość wypełnienia, 

używając przycisku Skok wzoru. Wypełnień systemowych nie należy raczej używać, gdyż pomimo 

prawidłowego wyglądu na monitorze, sterowniki drukarki na ogół drukują je nieprawidłowo. Wielobok 

może być wypełniony na kilka sposobów. 

 Tapetowanie – cała powierzchnia wieloboku jest wypełniona wczytaną szrafurą 

 Grafika – wczytany rysunek jest ograniczony liniami wieloboku 

 Systemowe – wypełnienie zadanym kolorem z wzorem (linie poziome, pionowe, ukośne, 

skrzyżowane) lub bez wzoru 

 Systemowe i tapetowanie – połączenie dwóch wypełnień jak wyżej 

 Systemowe i grafika – połączenie dwóch wypełnień jak wyżej 

Wzory linii konturu mogą być zdefiniowane jako ciągłe lub przerywane. Jednocześnie można 

zdefiniować definiować długości kreski i długości przerwy (Rys. 5-16). 

Zakładka Tapeta pozwala wczytać wybrany rysunek lub szrafurę.  

Zakładka Punkty widoczna na Rys. 5-17 przedstawia tabelę z widocznymi punktami przebiegu linii 

ograniczającej wielobok (warstwę litologiczną). 

Linię tę można „ręcznie” korygować poprzez zmianę linii łamanej na krzywą. Krzywą można rysować 

wykorzystując metodę „spline” przy użyciu interpolacji lub bez. Krzywa z interpolacją przechodzi 

dokładnie przez wyznaczone punkty, lecz może czasami wywoływać niepożądane pętle. 

Zaznaczenie w zakładce Punkty w tabeli Widoczny spowoduje, że odcinek pomiędzy zadanymi 

punktami będzie widoczny lub nie. 
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Zaznaczenie w kolumnie Krzywa sprawi, że wybrane odcinki wieloboku będą rysowane jako krzywa. 

 
Rys. 5-17 Okno edycji punktów obiektu Wielobok 

Skrzynka Graficzna jest obiektem prostokątnym o wypełnieniu systemowym lub wczytanym 

rysunkiem. Należy pamiętać, że każdy obiekt wstawiany ze schowka Windows jest tworzony jako 

skrzynka graficzna. 

Zaznaczenie obiektu lewym przyciskiem, a następnie wejście do Właściwości (prawy przycisk) 

spowoduje otwarcie się okna widocznego na Rys. 5-18. 

 
Rys. 5-18 Właściwości obiektu Skrzynka graficzna 

Sposób wypełnienia tego obiektu jest analogiczny jak w przypadku dotyczącym wieloboku, który 

został omówiony powyżej. 

Zakładka Grafika umożliwia wczytanie szrafury lub rysunku. Postępowanie jest analogiczne jak 

przypadku wieloboku w zakładce Tapeta. 
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Wybranie zakładki Ramka pozwala na definiowanie, które ściany ramki mają być widoczne, ustalić 

ich kolor i grubość oraz czy ramka lub skrzynka będzie obiektem zakotwiczonym czy nie. Jest to pokazane 

na Rys. 5-19. 

 
Rys. 5-19 Właściwości ramki otaczającej Skrzynkę graficzną 

Skrzynka graficzna, ramka, czy elipsa są elementami skalowanymi i można je skalować na dwa 

sposoby. 

 Wraz ze zmianą skali X, Y rysunku, następuje zmiana skali wymiarów obiektu (obiekt rozciągliwy) 

 Skalowanie położenia obiektu na rysunku niezależnie od skali jego wymiarów 

W tym przypadku należy określić wyrównanie obiektu przy jego skalowaniu. Pozwala to określić czy 

skalowany będzie lewy lub prawy róg, czy też skalowany będzie centralny punkt obiektu 

Nadanie opcji Zachowaj stałe wymiary spowoduje, że pomimo zmiany skali rysunku, wymiary obiektu 

nie będą się zmieniać. 

Użycie opcji Obiekt rozciągliwy spowoduje, że jego skala będzie zmieniać się wraz ze zmianą skali 

rysunku. 

Omówione powyżej sytuacje zostały pokazane na zakładkach skalowania obiektu widocznych na 

rysunkach poniżej. 

 
Rys. 5-20 Właściwości skalowania Skrzynki graficznej jako obiektu zachowującego stałe wymiary 
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Rys. 5-21 Właściwości skalowania Skrzynki graficznej jako obiektu rozciągliwego 

Wszystkie dane, widoczne na rysunku przekroju, są zawarte na warstwach. Okno z właściwościami 

warstw widoczne na Rys. 5-22 można wywołać na dwa sposoby. Pierwszy polega na użyciu ikony Wybór 

warstwy rysunku (Rys. 6-5). Druga metoda to wybór z paska menu ObiektyWybór warstw. 

Warstwy rysunku możemy podzielić na widoczne (jeżeli warstwa nie jest zaznaczona jako widoczna, 

to nie będzie prezentowana na rysunku przekroju), aktywne (na warstwach zaznaczonych jako aktywne 

można dokonywać zmian np.: przesuwać zaznaczone myszką obiekty), bieżące (warstwą bieżącą w danym 

momencie może być tylko jedna warstwa; na nią można wprowadzać w danym momencie nowe obiekty). 

Tylko warstwy tworzone przez użytkownika mogą być warstwami Aktywnymi. Warstwy 

automatycznie generowane, na podstawie tabel baz danych przez komputer, są zawsze nieaktywne, a ich 

zmiana lub korekta jest możliwa poprzez zmianę w bazie danych GeoStar, lub przez odłączenie powiązań 

z bazą danych (Rys. 6-5). 

 
Rys. 5-22 Okno dialogowe wyboru warstw 

Dla ułatwienia nazwy warstw, które nie podlegają modyfikacji, są opisane szarą czcionką, natomiast 

warstwy opisane czarnym kolorem mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika. 
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5.2.5 Edycja punktów graficznych 

Chcąc edytować wybrany element graficzny, należy wskazać go lewym przyciskiem myszy. Pojawi 

się wtedy obrys obiektu (w przypadku wieloboków oraz linii łamanych, także opis kolejności punktów). 

Wskazany obiekt można edytować dwoma sposobami. 

 Po wskazaniu obiektu lewym przyciskiem pojawi się dodatkowe menu widoczne na Rys. 6-23. 

 Na wskazanym obiekcie „klikamy” prawym przyciskiem, co spowoduje rozwinięcie listy dalszy 

czynności (Rys. 6-24). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór opcji Właściwości obiektu 

spowoduje pokazanie się okna dialogowego, które umożliwia zmianę koloru, wzoru, zakotwiczenia, 

czcionki, sposobu wypełnienia itp. 

Wybór opcji Edycja graficzna daje możliwość zmiany wymiarów obiektów. Wybierając ikonę edycji 

graficznej, z menu widocznego na Rys. 6-23 dla krzywych i wieloboków, otworzymy pasek narzędzi 

edycji węzłów, przez które obiekt przechodzi. Pasek ten wraz z objaśnieniami jest pokazany na Rys. 6-25. 

 

 

   1     2    3     4    5     6    7     8     9      10 

Tryb wyboru obiektu 

Właściwości obiektu 

Edycja graficzna punktów 

Przecinanie linii łamanej 

Rys. 5-23 Dodatkowe menu po wskazaniu 

obiektu lewym przyciskiem 

Rys. 5-24 Lista wyboru po użyciu prawego 

przycisku myszy zaznaczonego obiektu 

Rys. 5-25 Pasek narzędzi edycji graficznej węzłów 

linii łamanej 
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1 – skończ edytuj graficzne 

2 – połącz krzywe po punktach lub zamknij krzywą 

3 – usuń połączenie pomiędzy punktami 

4 – usuń punkt 

5 – wstaw punkt 

6 – dodaj punkt 

7 – zamień odcinek widoczny na niewidoczny 

8 – zamień odcinek niewidoczny na widoczny 

9 – zamień odcinek prosty na krzywą 

10 – zamień odcinek krzywej na prosty 

 

Edycja graficzna warstw litologicznych (wieloboków, krzywych, linii łamanych) możliwa jest poprzez 

menu kontekstowe, wskazując punkty konturujące prawym przyciskiem myszy. Na tym poziomie istnieje 

możliwość dodawania, usuwania (prawy przycisk) punktów konturujących oraz ich przesuwania (lewy 

przycisk).  

Rysowane obiekty graficzne są umieszczane na listach i kolejność ich rysowania decyduje o tym, 

który obiekt będzie zasłaniał inny. Obiekt rysowany wcześniej będzie zasłonięty przez obiekt rysowany 

później. List takich jest tyle ile warstw. Z kolei każda warstwa posiada własną listę obiektów. Program do 

przekrojów umożliwia zmianę kolejności obiektów na liście, o jeden element do przodu lub do tyłu, oraz 

przesunięcie obiektu na początek lub koniec listy. Możliwe jest także przesunięcie obiektu na listę innej 

warstwy. Należy jednak pamiętać, że przesunięcie obiektu na inną warstwę, zmieni jego możliwości 

zgodnie z docelową warstwą. 

Możliwy jest jednoczesny wybór kilku obiektów w celu ich skopiowania lub przesunięcia. Można to 

zrobić wybierając kolejne obiekty myszką, przy jednoczesnym trzymaniu klawisza Shift, lub wybierając 

ikonę Wybierz obiekty zawarte w prostokącie. Możliwe jest również przesuwanie całych grup obiektów 

(np.: legenda szrafur) po uprzednim ich zgrupowaniu (ObiektyGrupuj).  

Użytkownik może wprowadzać własne obiekty graficzne oraz definiować ich parametry. W tym celu, 

z paska menu, trzeba wybrać FormatNowe obiekty graficzne. Poniżej pokazane jest okno dialogowe 

ustawienia parametrów tych obiektów (Rys. 5-26). 

 
Rys. 5-26 Ustawianie parametrów domyślnych nowych obiektów tworzonych przez użytkownika 

Pod rysunkiem przekroju może być umieszczona tabelka, która w miarę potrzeb może przyjąć formę 

standardową, uproszczoną, minimalną, lub też można z niej zrezygnować. Okno widoczne na Rys. 5-27 

wywołuje się na ścieżce FormatTabelka. Wszystkie pola mają możliwość ich edytowania przez 

użytkownika. Na tym poziomie można również uwzględnić ramkę otaczającą rysunek oraz utworzyć 

miejsce na legendę szrafur. 
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Rys. 5-27 Okno dialogowe do tabeli umieszczanej pod przekrojem 

5.2.6 Przedstawianie sondowań dynamicznych na przekrojach geologicznych 

Użytkownicy, posiadający licencję na sondowania dynamiczne, mogą przedstawić wykres sondowań 

na rysunku przekroju geologicznego. Wycinek przekroju wraz z wykresem sondowania dynamicznego 

przedstawia Rys. 5-28. 

 
Rys. 5-28 Przekrój wraz z wykresem sondowania dynamicznego 

Aby umieścić wykres sondowań na rysunku przekroju, należy z paska menu wybrać 

WstawSondowanie dynamiczne. Otworzy się okno dialogowe, widoczne na Rys. 5-29, w którym 

dokonuje się wyboru otworów, dla których zostaną wrysowane wykresy sondowań dynamicznych 

(zgodnie z informacjami wprowadzonymi do bazy danych).  

Wybór z menu FormatSondowanie dynamiczne otworzy okno, w którym można ustawić opcje 

rysowania wykresu (Rys. 5-30). Tak utworzony wykres można skopiować do schowka (kopiuj specjalnie), 

a następnie wkleić na warstwę użytkownika. Pozwoli to na dowolne przesuwanie wykresu oraz jego 

edycję. Oryginał można usunąć poprzez wyłączenie go, ustawiając ponowne sondowanie dynamiczne (bez 

oryginału). 
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Rys. 5-29 Okno wyboru wstawianych sondowań dynamicznych 

 
Rys. 5-30 Opcje rysowania sondowania dynamicznego 

5.2.7 Praca na przekroju geologicznym po przerwaniu połączenia z bazą danych 

Rysowany przekrój geologiczny jest połączony z bazą danych, co daje możliwość aktualizacji danych 

na rysunku, po każdej zmianie wprowadzonej w bazie danych. Wczytanie nowych informacji, z bazy 

danych, odbywa się po wczytaniu zachowanego wcześniej przekroju lub też przy tworzeniu nowego 

przekroju. Elementy graficzne są umieszczane na warstwie Generowane elementy przekroju. Po 

wprowadzeniu każdej zamiany, w bazie danych rysunek jest tworzony przez komputer „na nowo”. 

Połączenie z bazą danych można przerwać, używając do tego ikony widocznej na rysunku poniżej. 
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Praca nad przekrojem, w którym przerwano połączenie z bazą danych, umożliwia dowolną ingerencję 

we wszystkie elementy rysunku (przesuwanie, ustawianie, usuwanie). Na tym poziomie przestają działać 

opcje tworzenia przekroju, a wszystkie zmiany można przeprowadzać ręcznie poprzez edycję wskazanych 

elementów graficznych, nie wyłączając obiektów na warstwie Generowane elementy przekroju. Tak 

zmodyfikowany rysunek należy zapisać, ponieważ przywrócenie połączenia z bazą danych spowoduje, że 

wszystkie zmiany naniesione na warstwie Generowane elementy przekroju zostaną anulowane, a rysunek 

przyjmie formę jak przed przerwaniem połączenia z bazą danych. Jedynie zmiany naniesione na 

warstwach użytkownika nie ulegną modyfikacji. 

5.2.8 Wstawianie legendy szrafur 

Na przekroju możliwe jest wstawienie legendy szrafur opisującej występujące na przekroju 

wydzielenia geologiczne. W tym celu należy z menu wybrać Wstaw → Legendę szrafur. Pojawi się okno 

Wstawianie legendy występujących szrafur w którym można ustawić opcje wyświetlonych szrafur (m.in. 

czy mają być zakolorowane). Po naciśnięciu przycisku OK szrafury pojawią się w prawym górnym rogu 

przekroju. Są one w pełni edytowalne. Żeby je przeciągnąć w inne miejsce najlepiej wybrać narzędzie 

Wybierz obiekty zawarte w prostokącie (widoczne na belce narzędziowej znajdującej się po lewej stronie 

okna). Po wybraniu narzędzia Wybierz obiekty zawarte w prostokącie należy kliknąć w lewym górnym 

rogu legendy szrafur i przeciągnąć do prawego dolnego rogu, tak aby zaznaczyć całą legendę. Następnie 

można ją przesunąć w dowolne miejsce rysunku. Jeśli chcemy żeby umieszczona przez nas legenda nie 

została później przypadkowo przesunięta to klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i z menu 

podręcznego wybieramy Zakotwicz. 

 
Rys. 5-31 Legenda szrafur widoczna obok przekroju 

Przywrócenie połączenia z bazą danych 

Przerwanie połączenia z bazą danych 
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5.2.9 Wstawianie dowolnego wykresu sondowań na przekrój w programie GeoStar 

5) Na przekrój geologiczny w programie GeoStar można wstawić wykres dowolnego sondowania 

zapisanego w formacie (csv, txt, dat). 

6) Na początku otwieramy przekrój w którym chcemy nanieść wykresy sondowań (Aplikacje użytkowe → 

Przekroje → Wczytaj przekrój). 

7) W międzyczasie powinniśmy przygotować odpowiedni plik sondowania w formacie csv, txt, dat, który 

zostanie wczytany na przekrój. Uwaga: wczytywane są tylko dwie pierwsze kolumny, które powinny 

mieć następujący układ: 

Głębokość / Rzędna 
Wyświetlany parametr 

sondowania (np. qc) 

  

  

  

8) Edycji pliku (csv, txt, dat) można dokonać w zwykłym edytorze tekstów (np. Notatniku) jednak w 

przypadku większej ilości danych wygodniejsze jest użycie arkusz kalkulacyjnego (np. Calc lub 

Excel). 

9) Wyedytowany plik (csv, txt, dat) można wczytać do przekroju. W tym celu z menu aplikacji Przekroje 

wybieramy Wstaw → Wykres. 

 
10) Pojawi się okno Wstawianie wykresu. Z lewej strony okna znajduje się podgląd, który umożliwia 

sprawdzenie czy dane zostały wczytane poprawnie. W razie jakichkolwiek błędów z wczytaniem 

danych można zmienić Separator → domyślnie średnik  lub zaznaczyć Separator auto → program 

wtedy próbuje sam określić za pomocą jakiego znaku są rozdzielone kolumny. 

a) Ważne jest również zaznaczenie w polu Wczytywane dane głębokości czy wczytywane są rzędne 

czy głębokości sondowania. 

b) Z prawej strony okna znajduje się pole Wstaw wykres obok otworu → poniżej należy kliknąć otwór 

obok którego zostanie umieszczony wykres. 

c) Ważne jest jeszcze wybranie z pola Wstaw na warstwę odpowiedniej warstwy rysunku na której 

znajdzie się wykres (najlepiej jest wybrać którąś z Warstw Użytkownika). 

d) Wartości w polach Położenie wykresu dobrze jest na początek pozostawić domyślne, tak samo Osie 

wykresu. 

11) Następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. 

12) Pojawi się okno Właściwości wykresu: 
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a) Na zakładce Ogólne można zmienić m.in. kolor i grubość linii. Na początek można pozostawić 

wartości domyślne, ponieważ będzie je można łatwo zmienić już po wstawieniu wykresu na 

przekrój. 

b) Najważniejsza jest zakładka Osie, którą musimy wybrać aby dostosować wyświetlone osie 

przekroju do naszych danych. 

c) Podziałka główna wskazuje główny skok wartości np. o 1 m, a Podział pomocniczy → na ile 

jednostek będzie podzielona podziałka główna np. 1m / 10 jednostek = 0,1 m = 10 cm skoku 

wartości. 

d) Pole Po przecinku określa ile miejsc po przecinku ma być wyświetlonych (np. domyślna wartość 0 

oznacza, że liczby będą zaokrąglane  do pełnych jedności. 

e) Pola minimum, maksimum oznaczają zakresy przedstawionych na osi wartości. 

f) Poniżej znajduje się pole Opisuj oś w którym możemy zaznaczyć czy oś ma być opisywana, a 

także, gdzie opis ma się znajdować. 

13) Po wstawieniu wszystkich pól naciskamy przycisk OK. Obok wskazanego otworu powinien pojawić 

się nasz wykres. 

14) Jeśli chcielibyśmy zmienić położenie wykresu na przekroju albo chcielibyśmy zmienić np. styl linii to 

zaznaczamy wykres klikając na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie klikamy na nim prawym 

przyciskiem myszy żeby otworzyć podręczne menu z którego wybieramy opcję Właściwości. 

15) Pojawi się znane już okno Właściwości wykresu w którym na zakładce Ogólne możemy zmienić styl 

linii i wypełnienia, a także położenie wykresu, natomiast na zakładce Osie można zmienić zakresy i 

podziałki wyświetlanych osi. 

16) Jeśli chcemy żeby wykres nie zasłaniał warstw gruntów (wypełnienie było przezroczyste) to na 

zakładce Ogólne odznaczamy pole wypełnienie i zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Uwaga: Wstawiane za pomocą wykresu dane nie muszą się ograniczać do wyników sondowań. W ten 

sposób można umieszczać na przekroju wyniki m.in. karotażowych pomiarów geofizycznych lub innych 

badań! 

5.2.10 Zadawanie numerów warstw geotechnicznych na przekrojach 

Program umożliwia wydzielanie warstw geotechnicznych na podstawie narysowanych w programie 

przekrojów geologicznych. Geolog po narysowaniu przekroju jest w stanie podzielić podłoże gruntowe na 

warstwy geotechniczne i odpowiednio je ponumerować. Cały proces został uproszczony do klikania po 

warstwach. Opcje uruchamiamy z menu Wstaw → Numer warstwy geotechnicznej. Na początku pojawi się 

okno widoczne poniżej. 

 
Zatwierdzenie powoduje zmianę kursora myszki. Kliknięcie warstwy powoduje otoczenie jej 

czerwoną obwódką i pojawienie się okna, w którym wpisujemy numer warstwy geotechnicznej i 

zaznaczamy, czy numer ma zostać dodany do rysunku przekroju i czy numer ma zostać wprowadzony do 

bazy danych. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. 

 
Pojawi się okno w którym można ustawić format wyświetlanej czcionki. 
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Po zatwierdzeniu na przekroju pojawi się kółko z numerem warstwy geotechnicznej, a w przypadku 

zaznaczenia opcji Wprowadź numery do odpowiednich warstw bazy danych numer warstwy 

geotechnicznej pojawi się również w bazie danych. 

Możliwe jest również wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących wydzielenia litologicznego 

poprzez wybranie przycisku Więcej znajdującego się obok wprowadzanego numeru warstwy 

geotechnicznej. W rezultacie pojawi się okno Cechy wydzielenia litologicznego w którym można uzupełnić 

informacje litologiczne wybranej warstwy, jednak poza numerem warstwy geotechnicznej informacje te 

pozostają tylko na przekroju. 

 
Wprowadzone cechy litologiczne można sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną 

warstwę litologiczną i wybierając z menu podręcznego opcję Cechy litologiczne. 

5.2.11  Opcje przyciągania (snapowania) obiektów na warstwach rysunku 

Dostępne są przez menu Edycja -> Przyciąganie (Snap). Możliwe jest przyciąganie do punktów 

warstw litologicznych lub do obiektów wybranej warstwy rysunku. 

5.3 Tworzenie listy preferowanych skali X i Y rysunku 
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Z prawej strony list rozwijanych skali X i Y znajduje się przycisk otwierający okno umożliwiające 

edycję wspomnianych list. Aby zachować ustawienia skali, jako domyślne dla nowych przekrojów należy 

wybrać przycisk Zachowaj, jako domyślne. 

 

5.4 Panel obiektów na warstwach 

Po prawej lub lewej (w zależności od ustawień) stronie okna programu znajduje się panel zawierający 

drzewo obiektów na warstwach. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na warstwę uzyskujemy 

dostęp do menu kontekstowego zawierającego następujące polecenia: 

 Widoczna – ustawia widoczność warstwy 

 Aktywna – ustawia aktywność warstwy 

 Bieżąca – ustawia warstwę, jako bieżącą 

 Rozwiń/Zwiń – rozwija/zwija drzewo obiektów na warstwie (jeśli warstwa zawiera obiekty) 

 Odśwież – odświeża widok drzewa po wprowadzeniu nowego obiektu. 

Panel może być zwinięty oraz wyświetlany z prawej lub lewej strony okna. Zmiany strony dokonuje 

się przez menu Widok ->Panel „obiekty na warstwach” po lewej/prawej. 

5.5 Opcje menu głównego aplikacji Przekroje 

5.5.1 Edycja 

5.5.1.1 Wyczyść warstwę 

Polecenie otwiera okno zawierające listę warstw. Zaznaczenie wybranych warstw i zaakceptowanie 

(OK) powoduje usunięcie wszystkich obiektów znajdujących się na wybranych warstwach. 



113 

 

5.5.2 Widok 

5.5.2.1 Opcje 

Polecenie otwiera okno zawierające opcję widoku związane z rysowaniem precyzyjnym obiektów 

wektorowych: 

 wyświetlanie punktów załamań (vorteksów) linii łamanych  

 rysowanie linii poziomej i pionowej położenia myszy – (może być wykorzystana, jako linia 

odniesienia) 

 wyświetlanie współrzędnych przekroju podczas przesuwania/tworzenia obiektów 

5.5.3 Wstaw 

5.5.3.1 Wykres dylatometru 

Polecenie otwiera okno, w którym należy wybrać: numery sondowań, otwory, parametry sondowań, 

warstwę rysunku oraz opcjonalnie położenie wykresu na rysunku. 

5.5.3.2 Wstaw rysunek zabudowy geotermalnej 

Polecenie otwiera okno, w którym należy wybrać: numery sondowań, otwory, parametry sondowań, 

warstwę rysunku oraz opcjonalnie położenie wykresu na rysunku. 

5.5.3.3 Wstaw wykres z bazy danych 

Polecenie służy do wstawiania na przekrój wykresów zdefiniowanych w bazie danych w zakładce 

Wykresy. Obsługa okna jest zbliżona do podanej w rozdz. 5.2.9 i 5.5.3.1. 

5.5.4 Obiekty 

5.5.4.1 Kolejność warstw 

Polecenie otwiera okno umożliwiające zmianę kolejności warstw na rysunku. UWAGA: Po wybraniu 

polecenia wyświetlany jest monit o niemożności przeczytania przekroju ze zmienioną kolejnością warstw 

przez wersje programu sprzed stycznia 2019 roku! 
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6 UNIWERSALNA KARTA OTWORU 2 (RODZAJ KARTY ORAZ 

WSZYSTKIE KOLUMNY DEFINIOWANE PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA) 
Karta Uniwersalna 2 jest poszerzoną wersją Karty Otworu (dawnej - Karty Uniwersalnej 1). Poza 

dowolnym układem kolumn (w Karcie Uniwersalnej 1 kolumny od 1do 7 były stałe) karta łączy kartę 

Uniwersalną 1 z karta sondowań dynamicznych, sondowania CPT, sondowania DMT oraz zabudowy 

piezometru, umożliwiając dowolny układ np. połączenie karty sondowania z kartą zabudowy piezometru. 

Karta taka może zastąpić wszystkie wymienione karty. 

Chcąc przejść do Karty Uniwersalnej 2 otworu należy z menu głównego panelu wybrać Aplikacje 

użytkowe Karta uniwersalna 2.  

Po pierwszym otwarciu aplikacji, należy wybrać rodzaj karty. W tym celu wybieramy z menu 

Szablony  Rodzaje kart. Spowoduje to ukazanie się okienka pokazanego na Rys. 6-1. 

 
Rys. 6-1 Wybór rodzaju karty otworu 

Następnie wybieramy rodzaj karty i przypisujemy jej szablon (układ kolumn). Może to być szablon 

domyślny, lub inny stworzony przez użytkownika. Jeśli np. wybierzemy, jako rodzaj karty Profil 

Geotechniczny, wczytamy jego szablon i użyjemy go, jako domyślny dla tego rodzaju karty, to program, 

po każdym uruchomieniu, będzie się „budził” z wybranym szablonem. Zależnie od potrzeby, można w 

każdym temacie wybranemu rodzajowi karty przypisać inny szablon. Po zmianie tematu szablon może być 

inny. 

Rodzaje kart pokazane na żółtym tle są stałe, pozostałe mogą być całkowicie wymyślane i definiowane 

przez użytkownika (np. Sondowanie dynamiczne + CPT-u) 

Po wybraniu rodzaju karty i wyborze otworu pojawi się rysunek karty wybranego otworu w takiej 

formie, w jakiej zostanie on wydrukowany (Rys. 6-2) 

Wyboru otworu można dokonać na kilka sposobów: 

 Z górnego paska menu wybieramy Karta otworu Dane i wybór otworu. 

W tym miejscu można wybrać skalę rysunku i zatwierdzić jej używanie jako domyślne dla nowych 

otworów lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Widoczne to jest na Rys. 6-3. 

 Numer otworu, dla którego mamy aktualnie otwartą kartę jest widoczny w oknie z rozwijaną listą, 

zlokalizowanym pod głównym paskiem menu. W tym miejscu można również wybierać numer 

otworu, którego kartę chcemy otworzyć. 
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 Trzecia metoda otworzenia karty dla konkretnego otworu polega na wybraniu ikony, będącej 

skrótem Dane i wybór otworu. Znajduje się ona na górnym pasku na lewo od listy rozwijanej 

wyboru otworów. 

 
Rys. 6-2 Widok aplikacji Karty Uniwersalnej po uruchomieniu i wyborze otworu 

Okno dane i wybór otworu umożliwia przejście do zakładki Opracowanie karty. Tutaj wprowadza się 

dane dotyczące tytułu rysunku, firmy, informacje o dacie badania, miejscu. Przedstawia to Rys. 6-4. 

W przypadku bardzo płytkich otworów istnieje także możliwość prezentacji kilku profili (jeden pod 

drugim) na jednym rysunku. W tym celu wybieramy z menu Karta otworu  Wybór kilku otworów. 

 
Rys. 6-3 Dane do karty otworu z możliwością wyboru otworu i skali rysunku 
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Rys. 6-4 Dane do karty otworu – opracowanie karty 

6.1 Szablony karty 

Do wybranego rodzaju karty i wybranego tematu można utworzyć szablon karty. Daje on możliwość 

tworzenia konkretnych układów karty otworu i korzystanie z nich, w zależności od potrzeb. Użycie 

szablonu pozwala regulować liczbę kolumn oraz zawarte w nich parametry. 

6.1.1 Parametry kolumn 

Chcąc wprowadzić kolumny, z interesującymi nas parametrami, wybieramy z górnego paska menu 

SzablonyParametry kolumn, a następnie zakładkę Kolumny definiowane. Okno to jest pokazane na Rys. 

6-5. 

 
Rys. 6-5 Definiowanie szablonu karty otworu - parametry otworu 
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Istnieje tu możliwość dodawania/usuwania (wstaw/zmień/usuń) różnych kolumn z wymaganymi 

parametrami. W oknie tym można ustawiać kolejność kolumn widocznych na karcie otworu ( Przesuń w 

dół/Przesuń w górę) oraz zmieniać ich szerokość.  

Każdy wiersz, w powyższej tabeli, odpowiada kolumnie karty otworu i definiuje tzw. Typ kolumny. 

Typ kolumny określa, czy zawiera ona wartość pola z bazy danych, sondowanie dynamiczne, czy też jest 

rysunkiem zarurowania, zabudowy piezometru lub też innym. 

W przypadku, gdy kolumna jest polem z bazy danych, należy wybrać nazwę tabeli, nazwę i format 

pola. Pokazano to na poniższym rysunku. 

 
Rys. 6-6 Definiowanie kolumny karty otworu 

Chcąc dodać, jako parametr, Pole z bazy danych wybieramy ten typ kolumny po czym nadajemy tytuł 

kolumny, jej szerokość i wprowadzamy manualnie nazwę tabeli i nazwę pola. Nazwę tabeli i nazwę pola 

można, na tym etapie pominąć, i akceptując dialog Rys. 6-6, przejść do okna pokazanego na Rys. 6-5. Z 

listy Parametry tabel baz danych „chwytamy” dany parametr myszką i przenosimy do odpowiadającej mu 

kolumny po prawej stronie. Tak określone parametry można używać, dla każdego otworu indywidualnie, 

lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Opcja indywidualna jest jednak niezalecana. 

W oknie Parametry kolumn można definiować następujące parametry: 

 Tabela- nazwa tabeli baz danych, której pobierana jest informacja np.: GS_LIT, GS_PROBY, 

GS_ANALIZY lub inne. 

 Pole wybranej tabeli 

 Tytuł kolumny- tytuł kolumny zawierającej zadany parametr 

 Szerokość - podana szerokość kolumny w mm (możliwa jej zmiana dla kolumn definiowanych 

indywidualnie, jak i dla kolumn stałych) 

 Pion- powoduje pionowe wpisanie wartości parametrów kolumn 

 Format - wyznacza format parametru (tekst, liczba, symbol gruntu) 

 Dziesiętna- określa ilość miejsc po przecinku w przypadku formatu dziesiętnego 

 Łącz - łączy ze sobą wiersze o tej samej wartości parametru 

6.1.2 Grupowanie kolumn 

Po wybraniu SzablonyGrupowanie kolumn można zgrupować wybrane przez nas kolumny. Okno to 

jest widoczne na Rys. 6-7. 
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Rys. 6-7 Grupowanie kolumn 

6.1.3 Wczytaj szablon 

Wybór SzablonyWybierz szablon z pliku spowoduje otwarcie wybranego przez nas typu szablonu 

karty, na którym będziemy pracować. 

6.1.4 Zachowaj szablon 

Aby zachować stworzony przez nas szablon należy wybrać z menu Szablony → Zachowaj szablon. 

Pojawi się w którym wybieramy, które elementy powinny zostać zapisane w szablonie oraz sposób zapisu 

szablonu. 

 

Jeśli wybierzemy opcję Zachowaj do pliku to po zatwierdzeniu pojawi się klasyczne okno zapisu 

pliku, w którym możemy nadać nazwę i lokalizację dla szablonu. 

Natomiast jeśli wybierzemy opcję Zachowaj w bazie danych) to po zatwierdzeniu przyciskiem OK 

pojawi się dodatkowe okno, w którym należy w polu Nazwa szablonu wprowadzić tytuł naszego szablonu 

i zatwierdzić przyciskiem OK. 
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6.1.5 Wybierz szablon z bazy danych 

Aby wczytać szablon z bazy danych należy wybrać z menu Szablony → Wybierz szablon z bazy 

danych. W oknie należy wybrać potrzebny szablon i zatwierdzić OK. 

Pojawi się dodatkowe okno, w którym można wybrać które elementy szablonu (układ kolumn, zakres 

informacji w nagłówku) powinny zostać wczytane. 

6.2 Preferencje 

Aby nowe dokumenty miały określone właściwości należy, z górnego paska menu wybrać 

FormatPreferencje. 

6.2.1 Ogólne 

Zakładka Ogólne dotyczy ustawienia właściwości karty otworu, a w szczególności sposobu 

wypełnienia tabel i formatu danych. Przedstawia to Rys. 6-8. 

 
Rys. 6-8 Zakładka ogólne – ustawienia sposobu wypełniania karty otworu 

W zakładce tej jest możliwa zamiana skali rysowania szrafur, zmiana czcionki opisu, określenie 

pozycji położenia opisu warstwy litologicznej, wybór rodzaju karty, linii oddzielających oraz właściwości 

ogólnych. 
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6.2.2 Wymiary strony 

Kolejną czynnością jest ustawienie formatu rysunku oraz marginesów. Zakładka ta jest pokazana na 

Rys. 6-9. 

 
Rys. 6-9 Ustawienia wymiarów strony 

6.2.3 Nagłówek 

Okno widoczne na Rys. 6-10, umożliwia zmianę rodzaju nagłówka w rodzaju oraz uwzględnienie, w 

karcie otworu, jego współrzędnych. 

 
Rys. 6-10 Zakładka Nagłówek 

6.2.4 Tytuły domyślne 

Po wybraniu FormatPreferencje i otworzeniu zakładki Tytuły domyślne, można wprowadzić dane 

użytkownika. Będą się one pokazywały jako domyślne, w nowo tworzonych kartach. Zakładka ta jest 

widoczna na Rys. 6-11. 
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Rys. 6-11 Wprowadzanie danych o użytkowniku 

Utworzoną kartę otworu można kopiować do Worda jako rozszerzony metaplik, jako rysunek do 

schowka lub też jako zaznaczony fragment, czy też wycięcie danych otworu wraz z numerami kolumn lub 

bez nich. Karty otworu można drukować z poziomu GeoStar lub z poziomu Worda (po ich wcześniejszym 

skopiowaniu). Możliwe jest drukowanie kart pojedynczo, poprzez wybór Karta otworuDrukuj lub 

wskazanie całej list kart do drukowania (z podglądem lub bez). W tym celu z paska menu wybiera się 

Karta otworuDrukuj listę otworów., Po wyborze otworów, których karty będą drukowane, należy 

określić sposób drukowania (z podglądem) i użyć przycisku Drukuj. Tak wybrane karty otworów można 

też, w tym miejscu, zapisać do pliku w postaci rysunku we wskazanym folderze, pliku. 

Na wykonanej karcie otworu, można nanosić własne elementy graficzne, takie jak linie, ramki, teksty 

oraz mapy sporządzone w innych programach. Wszystkie naniesione obiekty można edytować, przesuwać, 

poprawiać, usuwać. 

Wszystkie informacje widoczne na karcie otworu są zgrupowane w „warstwach”. 

Poprzez wybór z górnego paska menu FormatWarstwy widoczne (warstwy aktywne) można 

określać, które z nich mają być widoczne, aktywne (na nich można dokonywać zmian), oraz bieżące (te, na 

których obecnie pracujemy). 

Wybór nazwy otworu na karcie uniwersalnej 2 

W oprogramowaniu GeoStar w tabeli GS_OTWORY istnieją trzy podstawowe nazwy otworu: 

1. Nazwa główna w bazie danych (pole NAZW o długości 12 znaków).  

2. Nazwa druga (pole NAZWEXT o długości 16 znaków w wersji podstawowej do 50 znaków w 

wersjach specjalnych np. BDGI) 

3. Nazwa archiwalna (Pole NAZWARCH o długości 16 do 50 znaków) 

Niestety im dłuższe pola tym wolniejszy jest dostęp do bazy danych. 

Na karcie otwory mogą być wybierane po nazwie głównej lub po nazwie archiwalnej. Pokazano to na 

poniższym rysunku. 
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Rys. 6-12 Wybór otworu po nazwie lub nazwie archiwalnej 

Niezależnie, od nazwy głównej, w bazie danych zawarte są nazwy pomocnicze: 

1. Nazwa przed zmianą nazwy głównej w bazie danych (pole NAZW_PRZED_ZMIANA) 

2. Nazwa z importu, przy imporcie z wcześniejszej bazy danych (pole NAZW_Z_IMPORTU) 

Nagłówek wydrukowanej karty może zawierać jedną z trzech nazw, a ich wybór pokazano na 

poniższym rysunku w dialogu preferencje. 
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Rys. 6-13 Wybór rodzaju użytej nazwy otworu do nagłówka drukowanej karty 

6.3 Zmiana kolejności wyświetlania kolumn na Karcie Uniwersalnej 2 metodą 

przeciągnij i upuść 

Do Karty Uniwersalnej 2 (zwanej dalej Kartą U2) została dodana funkcja graficznego przeciągania 

kolumn oraz zmiany ich szerokości. Jest to metoda alternatywna względem klasycznego ustawiania 

Parametrów kolumn. Umożliwi to tworzenie szablonów kart otworów w znacznie bardziej intuicyjny i 

szybszy sposób. 

6.3.1 Zmiana kolejności kolumn 

1) Najpierw dobrze jest wybrać temat, dla którego chcemy stworzyć karty otworów. W tym celu po 

uruchomieniu programu GeoStar wybieramy: Wybór tematu → Wybierz temat. 

2) Następnie uruchamiamy kartę U2 wybierając: Aplikacje użytkowe → Karta Uniwersalna 2. 

3) Po uruchomieniu karty U2 wybieramy przycisk Rodzaj karty. Pojawi się okno, w którym możemy 

wybrać rodzaj karty oraz przypisać jej szablon (szablon karty to zapisany sposób układu kolumn na 

karcie). Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Uwaga: w niniejszej instrukcji wybrano Otwór 

badawczy jako rodzaj karty, więc dalsze czynności mogą się nieznacznie różnić, jeśli użytkownik 

pracuje na innym rodzaju karty. 

4) Zamiany kolejności kolumn można dokonać chwytając za numer kolumny widoczny na rysunku i 

przeciągając go za numer tej kolumny, za którą powinien się znaleźć (podczas przeciągania kolumny 

widoczny jest symboliczny rysunek kolumny). 
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5) W ten sposób można łatwo stworzyć własny układ kolumn, jednak aby zmiany zostały zapamiętane 

przez program należy wybrać z menu Szablony → Użyj dla całego tematu (tworzy się wtedy szablon 

domyślny dla wszystkich otworów w temacie) lub Szablony → Zachowaj jako szablon (tworzy się 

dodatkowy szablon układu kolumn, który można później wczytać do programu). 

6.3.2 Zmiana szerokości kolumn 

1) Należy chwycić za czerwoną kreskę widoczną pomiędzy kolumnami i przesunąć w prawo lub w lewo, 

tak aby dostosować szerokość kolumny do własnych potrzeb (uwaga: czerwone kreski nie drukują się, 

ani nie pojawiają się w wyeksportowanych dokumentach – są widoczne tylko podczas edycji). 

2) Po puszczeniu przycisku myszy program dostosuje szerokość kolumny. Jeśli będziemy chcieli ustawić 

kolumnę zbyt wąską (< 5 mm) to pojawi się znacznik zakazu (uwaga: zwężenie kolumny < 5 mm jest 

nadal możliwe w oknie Parametry kolumn. 

3) Zmiany zatwierdzamy podobnie jak w przypadku zmiany kolejności kolumn (np. poprzez Użyj dla 

całego tematu). 

6.4 Umieszczanie na karcie uniwersalnej 2 wykresów z zakładki Wykresy w bazie 

danych GeoStar 

Karta uniwersalna 2 umożliwia umieszczanie na karcie otworu dodatkowych wykresów wczytanych 

wcześniej do bazy danych (patrz. Rozdz. 2.10). Procedura wstawiania wykresów nie różni się od 

wstawiania innych kolumn do kart otworów. Jedynie z okna widocznego na Rys. 6-6 należy wybrać jako 

Typ kolumny – wykres. Następnie pojawi się okno, w którym należy podać nr wykresu (numer określony 

podczas tworzenia wykresu w bazie danych – zakładka – Wykresy. 

Wybrany wykres można później edytować klikając na niego dwa razy lub wybierając prawym 

przyciskiem myszy opcję Właściwości. 

Można w ten sposób umieścić na karcie otworu kilka wykresów (np. z pomiarów geofizycznych w 

otworze). 

6.5 Umieszczanie na karcie wykresów z badań wykonanych Dylatometrem 

Marchettiego (zakładka Dylatometry w bazie danych GeoStar) 

Karta uniwersalna 2 umożliwia umieszczanie na karcie otworu wykresów związanych z wczytanymi 

do bazy danych sondowaniami DMT (patrz. Rozdz. 2.9). Procedura wstawiania wykresów parametrów 

mechanicznych uzyskanych z badań DMT jest zbliżona do podanej w rozdz. 6.4. Należy jedynie jako Typ 

kolumny wybrać opcję Wykres Dylatometru, podać numer sondowania oraz wybrać nazwę pola 

(odpowiedni parametr). 

Numery kolumn 



125 

 

6.6 Umieszczanie obiektu TekstSQL na warstwie Szablon użytkownika (opcja dostępna 

od wersji Professional) 

TekstSQL to obiekt tekstowy powiązany z wybranym polem w tabeli bazy danych, np. rzędną otworu 

(pole H w tabeli GS_OTWORY). Po umieszczeniu na warstwie Szablon użytkownika i zapisaniu (lub 

stworzeniu nowego) szablonu obiekt ten może służyć do stworzenia przez użytkownika rozszerzonej (o 

nowe pola z bazy danych) wersji nagłówka. 

             
Na warstwie Szablon użytkownika można również umieszczać zwykły tekst nieskalowalny, który może 

służyć do wstawiania stałych (niezmieniających się dla otworu) elementów nagłówka. 

Po wybraniu z paska narzędzi graficznych (znajdującego się zazwyczaj z lewej strony okna karty) 

polecenia Wstawianie tekstu z SQL i wskazaniu myszką położenia na rysunku pojawi się okno, w którym 

można ustawić formatowanie tekstu i wybrać potrzebne pole z bazy danych. INFO: Opisy pól bazy danych 

można znaleźć wybierając przycisk (?). 

 
Po zatwierdzeniu OK otrzymujemy tekst wynikowy wygenerowanego przez program zapytania SQL 

(np. datę pogłębienia otworu). Jeśli wybrane pole jest niewypełnione w danym otworze to obiekt TekstSQL 

wyświetli wartość NULL. 

UWAGA: Należy pamiętać, aby po wstawieniu obiektów (Tekst SQL lub Tekst nieskalowalny) 

zachować szablon (poprzez menu Szablony->Zachowaj szablon lub Szablony->Użyj dla całego tematu)! 

Poniżej znajdują się przykłady użycia zwykłego tekstu nieskalowalnego i Tekstu SQL. 
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6.7 Opcje menu głównego  

6.7.1 Widok 

6.7.1.1 Kółko myszy zmienia zoom 

Jest to dwustanowe polecenie z przełącznikiem (√). Zaznaczone powoduje przybliżanie/oddalanie 

widoku karty podczas obrotu kółkiem myszy oraz odznaczenie polecenia Kółko myszy przewija pionowo. 

6.7.1.2 Kółko myszy przewija pionowo 

Jest to dwustanowe polecenie z przełącznikiem (√). Zaznaczone powoduje przewijanie pionowe 

widoku karty podczas obrotu kółkiem myszy oraz odznaczenie polecenia Kółko myszy zmienia zoom. 

6.7.1.3 Pokaż/ukryj zadane skale w otworach 

Polecenie wyświetla panel zawierający informacje o zadanych skalach dla otworów. 

6.7.1.4 Wyświetl nowości 

Polecenie wyświetla panel zawierający informacje z nowościami i wskazówkami do programu. 

6.7.2 Pomoc 

6.7.2.1 Informacje o bazie 

Polecenie wyświetla dane dotyczące sterownika bazy. 
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7 Aplikacja Import CPT służąca do wczytania i obróbki danych 

pomiarowych sondy statycznej – funkcja dostępna w wersjach Ultimate 

oraz Professional 
Aplikacja Import CPT w odróżnieniu od zakładki CPT w bazie danych GeoStar pozwala na 

zaimportowanie bezpośrednio danych z sondy (więc niepotrzebna jest ich wcześniejsza obróbka w 

programie CPT-Star). 

1) Po uruchomieniu z menu głównego programu GeoStar Aplikacje użytkowe → Import CPT pojawią się 

dwa okna (główne okno programu CPT oraz Import pliku sondy CPT). 

 
2) Po prawej stronie okna Import pliku sondy CPT należy wybrać do którego otworu ma zostać 

przypisane sondowanie (ewentualnie można zaznaczyć opcję Utwórz nowy otwór). 

3) Z lewej strony znajdują się przyciski służące do wczytywania danych sondowań CPT. 

a) Otwórz plik CPT-Star - pozwala na wczytanie danych z programu CPT-Star (m.in. wykresów) w 

celu ich prezentacji na kartach otworów i przekrojach geologicznych. 

b) Importuj dane sondy – umożliwia wczytanie bezpośrednich pomiarów z sond CPT 

najpopularniejszych producentów (dodatkowo umożliwia wczytanie danych zapisanych jako plik 

csv, txt, xls). 

4) Po wybraniu pliku z danymi sondowania pojawi się kolejne okno, w którym można sprawdzić czy 

program poprawnie dzieli dane na kolumny (ewentualnie poprawić podział kolumn zmieniając rodzaj 

separatora na np.; średnik). 

5) Mogą pojawić się kolejne okna w których należy ustawić jednostki i parametry sondowania, a także 

dane dotyczące projektu i operatora. 

6) W oknie Ustawienia graficzne należy ustawić wyświetlane kanały (np. Qc, fs, …). 

7) Na koniec należy w oknie Import pliku sondy CPT wybrać przycisk Zachowaj sondowanie w bazie 

GeoStar. Pojawi się informacja czy chcemy zachować sondowanie, wybieramy Yes. 

8) Następnie z okna Import pliku sondy CPT wybieramy przycisk Zakończ. 

9) Możemy sprawdzić, czy dane zostały poprawnie wczytane uruchamiając bazę danych GeoStar 

(Aplikacje użytkowe → Baza danych). Wybierając odpowiedni otwór z listy, a następnie wybierając 

zakładkę CPT. Należy zaznaczyć pole Pokazuj sondowanie CPT. W rezultacie powinny się pojawić 

zaimportowane dane sondowania. 

Uwaga: Aplikacja Import CPT jest znacznie okrojoną wersją sprzedawanego oddzielnie programu do 

sondowań statycznych CPT-Star. W rezultacie umożliwia jedynie import danych umożliwiających 

wyświetlenie wykresów sondowania na kartach otworów i przekrojach geologicznych. Natomiast nie 

umożliwia edycji danych (np. wydzielania warstw gruntów na podstawie dostępnych klasyfikacji, 

obliczania parametrów gruntów i in.). Wspomniane funkcje (oraz wiele innych) posiada wymieniony 
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powyżej program do analizy wyników sondowań statycznych stożkiem mechanicznym i elektrycznym 

CPT-Star. 

 

8 PRZEGLĄDARKA I RAPORTY (opcja dostępna od wersji GeoStar 

Professional) 
Narzędzie służy do wyświetlania i drukowania zawartości wybranej tabeli z bazy danych. Uruchamia 

się je z panelu głównego Narzędzia → Przeglądarka i raporty. 

 
Okno narzędzia otwiera się zawsze z tabelą GS_OTWORY, za pierwszym razem z domyślnie 

wybranymi kolumnami: 

 

Menu rozwijane Tabela pozwala na wybranie dowolnej innej tabeli. 
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Różne tabele w bazie danych posiadają inne pola danych, dlatego ustawiony układ kolumn może być, 

po zmianie tabeli, nieadekwatny, dlatego po wybraniu tabeli, należy wcisnąć klawisz Wybór kolumn 

 

I zdefiniować które kolumny tabeli w bazie mają być widoczne: 

 

Można też zmieniać kolejność kolumn oraz ich szerokość, operując myszką bezpośrednio na widoku 

tabeli. Obok klawisza Wybór kolumn, znajdują się przyciski Zapisz i Wczytaj, które pozwalają na 

zapisywanie układu kolumn w pliku z rozszerzeniem .xdbgc, w celu późniejszego, łatwego odświeżenia 

układu kolumn. Niezależnie od tego dla każdej tabeli automatycznie zachowywane są do pliku ustawienia 

domyślne, czyli ostatniego układu kolumn. Jeżeli raz ustawiono dla danej tabeli układ, to po jej wybraniu 

wyświetli się ona od razu według ostatniego układu kolumn. 
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Możliwe jest też sortowanie danych wg jednej z kolumn. W tym celu należy kliknąć nagłówek 

kolumny sortowania. Definicja sortowania nie jest zapisywana z układem kolumn. 

 
Istnieją dwa sposoby uzyskania raportu widoku tabeli. Kopiowanie do EXCEL lub drukowanie: 

 
Po wybraniu drukowania program pyta jeszcze o kolumny do druku. Jeżeli nic nie zmienimy, to 

zostaną wydrukowane, ta które są widoczne. 

 
Zaakceptowanie powoduje wyświetlenie podglądu wydruku, który analogicznie, jak wiele raportów z 

baz danych, można teraz wydrukować albo skopiować jako wmf do schowka: 
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Możliwe jest też ustawienie filtrowania na temat bieżący lub wyświetlenie wszystkich tematów: 

 
Należy pamiętać, że nie wszystkie tabele w bazie maja pole TEMAT, wtedy po wybraniu takiej tabeli, 

filtrowanie automatycznie wyłączy się, a próba jego przywrócenia zakończy się błędem. Dodatkowe filtry 

można ustawić po wybraniu przycisku Filtruj, ale jest on aktywny tylko dla tabeli GS_OTWORY. 
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9 PROGRAM DATAEXPERT 
Program współpracuje z bazami FIREBIRD i ORACLE. 

Uwaga program przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników, znających język SQL. Przed 

użyciem programu należy bezwzględnie wykonać kopie zapasową bazy danych. Po uruchomieniu 

wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie: 

 
Następnie program wyświetla monit o hasło: 

 

Podanie właściwego hasła jest niezbędne, by dokonać zmian w bazie danych. Jeżeli hasło nie zostanie 

podane, lub podane hasło jest błędne, program wyświetli informację o tym: 

 

Zostanie uruchomiona transakcja w bazie danych, a wszystkie operacje przy zamknięciu programu 

zostaną cofnięte. Pomimo tego nadal zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. 

Teraz program dokona analizy bazy danych - tabel, pól i ich definicji, następnie pokaże się okno 

główne programu: 
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Zawiera ono krótkie menu jednopoziomowe u góry oraz kontrolki umożliwiające podgląd definicji pól 

wszystkich tabel w bazie. 

Przegląd definicji dla pola 

Umożliwia sprawdzenie w których tabelach występuje dane pole i jakie są jego definicje: 

 

Wykonanie tablicy konwersji 

Ta opcja w wersji bez podania hasła w zasadzie jest niedostępna. Umieszczona jedynie w celu 

podglądu. 

SQL do CSV 

Główna opcja programu uruchomionego bez hasła pozwala na wykonanie dowolnego SQL ’a z 

komendą SELECT i zapisanie wyniku do CSV lub w formacie EXCEL™. 



134 

 

 

W lewym polu wpisujemy SQL (dla bazy ORACLE nie może się kończyć średnikiem). W prawym 

otrzymujemy wynik działania SQL ‘a. Sam SQL można zapisywać i wczytywać z pliku. Wynik działania 

można zapisać w pliku CSV lub w formacie EXCEL. Druga opcja działa jedynie, gdy program EXCEL 

jest zainstalowany na komputerze. 

Dodatkowo istnieją dwa narzędzia ułatwiające tworzenie (generujące) SQL – klawisze nad polem 

wprowadzania SQL’a: 

 Tabela- pojawia się okno wyboru tabeli. Jeżeli zaznaczymy temat pod polem wyboru tabeli, to 

zostanie wygenerowany SQL z filtracją na temat: 

 
 

 

 Generuj SQL „pola unikatowe” Ta opcja generuje SQL pozwalający na sprawdzenie jakie 

występują wartości danego pola w danej tabeli i ile razy. Wybieramy kolejno pole, tabelę. Można 

też zaznaczyć lub nie filtrację na bieżący temat: 
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Oczywiście SQL zostanie wykonany dopiero przy wciśnięciu klawisza Wykonaj SQL. 

Program DataExpert uruchomiony z hasłem 

Nie zaleca się korzystania z opcji programu DataExpert powodujących zmiany w bazie. Można 

całkowicie w nieodwracalny sposób uszkodzić bazę! Przed użyciem programu należy bezwzględnie 

wykonać kopię zapasową całej bazy danych. Aby skorzystać z zaawansowanych opcji, gdy pojawi się 

monit o hasło: 

 
Należy wpisać: gs113plus 

Hasło to powinno być udostępniane jedynie zaufanym osobom. 

W górnym menu pojawią się teraz dodatkowe funkcje: 

 

Usuń ENTERY z pól VARCHAR 

Czasem zdarza się, że użytkownicy usiłują formatować teksty opisów (np. warstw litologicznych), 

używając znaków końca wiersza. W większości przypadków oprogramowanie ignoruje je, jednakże w 

niektórych sytuacjach ich obecność może sprawiać kłopoty. Opisywana opcja służy do ich usuwania. 

Opcja dotyczy wybranej tabeli, dlatego najpierw należy ją wybrać w kontrolce po lewej stronie okna 

głównego. Dla bazy ORACLE operacja dotyczy pól VARCZHAR2. 

Pojawi się ostrzeżenie: 
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Po czym program wykona usuwanie znaków końca wiersza we wszystkich polach VARCHAR 

wybranej tabeli. Operacja Dotyczy całej bazy, a nie tylko tematu. Po wykonaniu otrzymamy komunikat: 

 

Informuje on o liczbie wykonanych zmian. 

NAZW po ID 

To opcja porządkująca nazwy otworów w tabelach tak, by były zgodne z ich identyfikatorami. Jako 

wzorzec traktowana jest tabela GS_OTWORY. Ta sama opcja znajduje się w Obsłudze Baz. 

Po wybraniu pojawi się monit: 

 

Wybranie Yes sprawi, że operacja zostanie wykonana jedynie dla bieżącego tematu, No dla całej bazy, 

Cancel rezygnację. Po wykonaniu zostanie wyświetlona informacja o liczbie przetworzonych 

(sprawdzonych) rekordów: 
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Podane liczby to rekordy sprawdzone, ale niekoniecznie błędne. 

SQL do CSV 

Działa jak poprzednio, z tym że teraz wykonany zostanie każdy SQL. Należy zachować szczególną 

ostrożność, raczej nie stosować SQL’i zmieniających dane, ani tym bardziej ingerujących w strukturę 

samej bazy. Firma Soft-Projekt nie odpowiada za skutki dokonanych w ten sposób zmian w bazie. 

Wykonanie tablicy konwersji 

To bardzo silne narzędzie umożliwiające np. korektę nazw wielu otworów, przenoszenie danych 

między tematami, przekodowanie litologii lub stratygrafii. Narzędzie pracuje wprost na danych, dlatego 

należy wcześniej wykonać kopię bezpieczeństwa bazy. Niewłaściwe użycie może spowodować nawet 

utratę stabilności działania oprogramowania. Użytkownik stosuje narzędzie na własną odpowiedzialność. 

Działanie zostanie omówione na przykładzie zadania zastąpienia w nazwach otworów znaku „/” 

znakiem „-”. 

Po uruchomieniu opcji otrzymujemy okno: 

 

Należy rozpocząć od wybrania pola konwersji. W tym wypadku interesuje nas pole NAZW: 

 

Ponieważ pól jest dużo można sobie pomóc wciskając pierwszą literę w tym wypadku „N”. Zanim 

wciśniemy klawisz Utwórz tab.tymcz,. należy zdecydować, czy pole źródłowe konwersji ma być 

unikatowe (kwadrat poniżej przycisku). Oczywiście tak, ale w przypadku niektórych typów pól nie jest to 

dozwolone. Dotyczy to długich pól VARCHAR. W tym wypadku pole jest krótkie, więc kwadrat 

pozostawiamy zaznaczony. Po kliknięciu przycisku, zostaje wygenerowana w bazie tymczasowa tabela 

konwersji, oraz w oknie lista tabel zawierających pole. 

Od tej pory zmiana pola nie będzie już możliwa. Jeśli nastąpiła pomyłka, należy wyjść poprzez Anuluj 

i zacząć od nowa. Wygenerowana tabela tymczasowa konwersji początkowo jest oczywiście pusta. 
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Teraz należy zdecydować, czy operacja dotyczy bieżącego tematu i czy tabele, nie zawierające pola 

TEMAT, mają być też zmienione. Zaznaczamy odpowiednie opcje, pod spodem po lewej. W naszym 

przypadku ograniczmy się do tematu (jak wyżej na rysunku) 

Kolejna czynność to wybór tabel, w których ma zostać wykonana zmiana. Trzeba je zaznaczyć. W tym 

wypadku muszą być wszystkie, a więc klikamy klawisz Wszystkie. Jeśli wybrano ignorowanie tabel, nie 

mających pola TEMAT, to nie uda się takich tabel zaznaczyć. 

Teraz przyszła kolej na wypełnienie tabeli konwersji. Można to zrobić ręcznie. Po ręcznych zmianach 

należy bezwzględnie wybrać przycisk ApplyUpdates. 

Nazw otworów jest dużo, więc skorzystamy z pewnych ułatwień. Wybieramy klawisz Wygeneruj 

tablicę jednostkową. Po chwili (jak na rysunku poniżej) tabela konwersji w polach JEST wypełni się 

nazwami otworów. Może to dotyczyć oczywiście także innego pola, a przeszukiwane są wszystkie tabele 

zaznaczone po lewej. 

W polach MA_BYC zawartość jest oczywiście początkowo ta sama, czyli nie wykonane by były 

żadne zmiany. Teraz można łatwo poprawić wartości w polu MA_BYC. W przypadku wielu nazw 

otworów znowu byłoby to pracochłonne. 
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W celu zamiany znaku „/” na „-” wybieramy Znajdź/Zamień i odpowiednio wypełniamy poniższe 

okno: 

 

Teraz w polu MA_BYC mamy to o co nam chodzi: 

 

Jednakże niektóre nazwy nie zawierały znaku „/” i nie ma powodu by analizować te otwory, dlatego 

wciskamy teraz przycisk Wyczyść b/z, by wyczyścić takie rekordy w tabeli konwersji. 
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Pozostała jeszcze jedna decyzja – co zrobić, gdy w analizowanym polu jest wartość, która nie znajduje 

się w tabeli konwersji. Można pozostawić istniejącą, albo wstawić NULL (wyczyścić pole): 

 

Nie chcemy, aby nazwy bez znaku „/” zostały wyczyszczone, więc zaznaczmy pozostaw wartość 

istniejącą. 

Jesteśmy już gotowi. Przygotowaną tablice konwersji można zapisać do CSV i potem ją wczytać. 

Kwadrat Usuń ENTER’y dotyczy jedynie zapisu do CSV. Można też zapisać tablicę jednostkową, by 

przekazać ją innej osobie do przygotowania w arkuszu kalkulacyjnym. Potem taką przygotowaną tablicę 

można wczytać. Gdy wszystko jest gotowe, wciskamy OK, a wtedy operacja zostanie wykonana i 

zakończona. Tymczasowa tabela konwersji zostanie usunięta z bazy. 

PRZYKŁADY DATAEXPERT 

Przykład SQL umożliwiajacy pokazanie otworów w których wykonano badanie IL wraz a 

głebokosciami badań 
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10 NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA I PROBLEMY 

UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA GEOSTAR 

10.1 Ogólne 

Aktualizacja 

Możliwe jest pobranie aktualizacji ze strony lub jej zaktualizowanie z płyty. W tym celu należy 

zakupić abonament aktualizacji na rok lub dwa lata 

Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania należy wejść do Menadżera BazBaza danych, a 

następnie wybrać Zweryfikuj. Spowoduje to dostosowanie starszej wersji oprogramowania do nowej, 

zaktualizowanej wersji. 

Import danych 

Chcąc importować dane obliczeniowe z Excela do GeoStar należy pamiętać, żeby były one zapisane w 

formacie csv. 

Formaty emf, wmf, dxf. 

Kopiowanie rysunków z GeoStar do formatu: 

EMF- utrzymuje wymiary dokumentu i elementy rysunku, uniemożliwia jego dalszą edycję. 

WMF- jak wyżej, ale nie trzyma dobrze wymiarów. 

DXF- utrzymuje wymiary i jest on edytowalny, a także można go dalej „obrabiać”, ale gubi szrafury i 

grafiki w postaci map bitowych i rysunków wklejonych z innych programów. 

Kopiowanie do schowka 

Przy kopiowaniu do schowka dokumentów tworzonych programem GeoStar, musi być wybrana 

domyślna drukarka. Jeżeli jest to drukarka podłączona sieciowo, to musi być ona osiągalna, czyli 

włączona. W nowszych wersjach od czerwca 2009 w przypadku „obcinania” niektórych elementów 

rysunku (mapy bitowe), należy wybrać drukarkę referencyjną, umożliwiająca drukowanie większych 

formatów (np. Microsoft XPS Dokument Writer lub drukarkę PDF) 

Biblioteka kolorów i symboli 

Istnieje możliwość zmiany kolorów oraz symboli gruntów. W tym celu po wybraniu z panelu 

SłownikiSłownik litologiczny, można dokonać zmian w kolorach i symbolach. Tak wprowadzone 

zmiany, po ich zachowaniu, będą uwzględniane przez program GeoStar. 

Zarurowanie 

Gdy chcemy do bazy danych wprowadzić informacje dotyczące zarurowania otworu, oraz aby były 

one widoczne na kartach, to w bazie danych w zakładce Zarurowanie wybiera się poszczególne średnice 

zarurowania otworu. Aby tak wprowadzone parametry były widoczne na karcie uniwersalnej 2, to z 

poziomu karty wybiera się SzablonyParametry kolumnZakładka Kolumny definiowane i wybiera 

przycisk Wstaw (służący do wstawiania nowych kolumn na kartę). Pojawi się okno Ustawianie kolumny 

karty otworu w którym należy wybrać Zarurowanie jako Typ kolumny, wstawić tytuł kolumny oraz jej 

szerokość, a następnie potwierdzić klikając OK. W ten sposób pojawi się nowa kolumna z opisem 

zarurowania otworu. 

10.2 Karty otworów 

1.Wysyłanie mailem więcej niż jednej karty otworu. 

 Sposób 1 

Wybrać z Menu → Drukuj Listę otworów. Następnie sposób drukowania → Do pliku PDF i ten plik 

wysłać jako załącznik. 

 Sposób 2 

W sytuacji, gdy chcemy w jednym mailu przesłać więcej dokumentów, można je skopiować do 

Worda, a następnie wysłać jako załącznik w formacie .doc lub .pdf, zawierający dowolną ilość 

dokumentów. 

2.Współrzędne. 

Gdy chcemy, aby współrzędne były widoczne na kartach otworów to w karcie otworu wybiera się 

FormatPreferencjeZakładka Nagłówek i zaznacza pole Opisuj współrzędne otworu. 
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10.3 Przekroje 

10.3.1 Duża ilość poziomów wodonośnych na przekrojach. 

W sytuacji, gdy na przekroju występuje duża ilość poziomów wodonośnych, to aby nie zachodziły one 

na siebie, wybiera się w przekrojach FormatPreferencjeZakładka Hydro i zaznacza pole: Zachodzące 

poziomy wodonośne rysuj jako skrót. 

10.3.2 Drukowanie przekrojów. 

Program GeoStar umożliwia drukowanie przekrojów o nietypowych, długich wymiarach strony, które 

będą drukowane z uwzględnieniem miejsca na sklejenie (margines będzie wg ustawień drukarki). Z 

poziomu przekroje wybiera się PrzekrojePodgląd wydruku i w tym miejscu dokonuje wyboru opcji i 

parametrów drukowania. 

10.3.3 Odległość poziomów wodonośnych od słupka 

W sytuacji, gdy na przekrojach poziomy wodonośne zachodzą na np.: symbole stanu gruntu to 

wybierając FormatPreferencjeHydro można definiować odległość położenia poziomów wody od 

słupka. Odległości te podane są w mm. 

10.4 Instalowanie 

Oprogramowanie firmy Soft-Projekt powinno być instalowane z kluczem HASP dostarczanym wraz z 

płytami instalacyjnymi. Sterowniki do klucza HASP są inne dla różnych wersji Windows . Dlatego istotne 

jest w jakim systemie pracuje dany komputer. Instalowanie sterowników klucza HASP na komputerze z 

systemem Vista zostało omówione w instrukcji instalowania oprogramowania GeoStar. 
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10.5 Tworzenie i modyfikacja wirtualnych otworów na podstawie przekroju (tylko 

wersja Professional i Ultimate) 

Na podstawie wykonanego wcześniej przekroju można we wskazanych myszką miejscach utworzyć 

otwory fikcyjne wirtualne, których litologia będzie odpowiadać przekrojowi. Warunkiem jest utworzenie 

przy pomocy kreatora warstw najwyższej warstwy litologicznej na poziomie gruntu oraz innych warstw, 

których litologia ma wystąpić w otworze wirtualnym. W tym celu wybieramy z Menu Narzędzia → 

Utwórz nowy otwór w miejscu wskazanym. Spowoduje to pojawienie się zielonej linii przesuwanej wraz z 

kursorem myszy, co pokazano na poniższym rysunku. 

 
Rys. 10-1 Tworzenie wirtualnego otworu w miejscu wskazanym myszką 

Klikniecie spowoduje ukazanie się pokazanego poniżej okienka dialogowego . Jego potwierdzenie 

spowoduje otwarcie bazy danych i utworzenie otworu. 

 
Jeśli okaże się że utworzony otwór ma niewłaściwą rzędną, lub na podstawie mapy pragniemy 

skorygować jego współrzędne, możliwe jest skorygowanie litologii dopasowując ją do nowej lokalizacji. 

Dotyczy to jednak jedynie otworów wirtualnych oraz rzutowanych na przekrój. 

W tym celu to należy: 

1. Dokonać korekty współrzędnych lub rzędnej w bazie danych. 
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2. Uruchomić aplikacje Przekroje i ponownie wczytać wcześniej zachowany przekrój (podczas 

wczytania wystąpią komunikaty o zmianie współrzędnych lub rzędnej otworu).  

3. Wybrać z menu Narzędzia → Dostosuj litologie istniejącego otworu do przekroju, po czym 

wskazać otwór, którego lokalizacja została zmieniona. Pokazano to na poniższym rysunku. 
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11 NIWELETA W PROGRAMIE GEOPLAN WSPÓŁPRACUJĄCYM Z 

GEOSTAR 8i 

11.1 Tworzenie niwelety 

Niweletę w programie GeoPlan można utworzyć w następujące sposoby; 

 Utworzyć graficznie wskazując myszka kolejne punktu załamania niwelety 

 Wczytać współrzędne linii niwelety z pliku tekstowego w formacie XYZ 

 Wczytać linie niwelety z programu AutoCad lub Microstation poprzez plik w formacie DXF jako 

linie łamaną i następnie wybierając linie niwelety, wybrać opcje poprzez prawe menu kontekstowe myszki 

– „zamień na Niweletę”. 

11.2 Właściwości (cechy) niwelety 

Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu: 

 
Rys. 11-1 Właściwości Niwelety – zakładka punkty niwelety 

W poniższej tabeli zestawiono zawartość kolumn 

Nazwa kolumny Opis 

Wsp. Pozioma, Wsp. Pionowa  Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na 

mapie 

Rzędna Z Rzędna punktu 

Kilometraż wyliczony Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków. 

Kilometraż zadany Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony 

jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty 

wyliczeń rzeczywistego kilometrażu 

Korekta  Kolumna wyliczana, słudzy do wyliczania Kilometrażu 

rzeczywistego 

Kilometraż rzeczywisty Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający 

korekty 
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Rys. 11-2 Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne 

Po wprowadzeniu punktów niwelety należy wyliczyć jej kilometraż. Jest to operacja konieczna przed 

przystąpieniem do dalszych działań. Można to wykonać sumując długości odcinków niwelety, lub obliczać 

z korektą, gdy jakiś punkt ma rzeczywisty kilometraż inny niż wyliczony z długości odcinków. Aby to 

skorygować, należy w kolumnie „kilometraż zadany” wprowadzić dla danych punktów wartości takie, 

jakie są oczekiwane. Następnie należy wybrać z menu Kilometraż Policz 

11.3 Operacje na niwelecie 

 
Rys. 11-3 Wejście do Menu Niweleta 

Niweleta daje następujące możliwości i opcje poprzez wybór z Menu NarzędziaNiweleta: 

 Wyczyść rzuty otworów na niweletę – usuwa z warstwy Niweleta linie rzutów otworów na 

Niweletę. 

 Pokaż rzuty otworów z kilometrażem na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując 

otwory z wprowadzonym kilometrażem, po czym rysuje na mapie linie od otworu do punktu na Niwelecie 

o tym kilometrażu. 

 Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując 

otwory bez wprowadzonego kilometrażu, po czym rzutuje ten otwór prostopadle na Niweletę. Położenie 

miejsca rzutowania na niweletę można ręcznie przy pomocy myszki przesunąć. 

 Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar – Znajduje wszystkie linie 

rzutowania otworów i wprowadza je do bazy danych GeoStar. 



147 

 

 Pokaż kilometr punktu na niwelecie – po najechaniu myszką na Niweletę wyświetla się na dolnym 

pasku statusu kilometraż wskazanego miejsca. 

 Usuń – usuwa Niweletę z rysunku. Niwelety nie da się usunąć tak jak każdego innego obiektu 

wybierając myszka i np. naciskając klawisz „Delete”.  

Sposób Postępowania 

1. Wprowadzić niweletę 

2. Obliczyć kilometraż niwelety – z panelu Właściwości menu KilometrażPolicz 

3. Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę 

5. Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar 

W dalszej części można wykonać przekroje przy pomocy programu GeoStar 

 
Rys. 11-4 Przykład Niwelety w programie GeoPlan 

Na powyższym rysunku pokazano przykład Niwelety w programie GeoPlan. Krzyżykami oznaczono 

otwory, a strzałkami rzutowania otworów na Niweletę. 
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12 NUMEROWANIE ZAŁĄCZNIKÓW W WERSJI PROFESIONAL 

ORAZ ULTIMATE  
Jako załącznik rozumiany jest rysunek w zadanym formacie. W wersji GeoStar Professional i Standard 

numerowanie załączników odbywa się tylko dla wydruku pojedynczych profili na formatce. Nie jest też 

zachowywana ani kolejność profili ani ich wybór w zestawieniu. Przed każdym wydrukiem należy 

utworzyć zestawienie profili do wydruku od początku. W przypadku GeoStar Ultimate możliwe są bardziej 

zawansowane opcje. 

12.1 Automatyczne numerowanie załączników w GeoStar 8i Professional 

Uniwersalna karta Otworu: 

Wybieramy Menu → Narzędzia → Ponumeruj Załączniki 

 

12.2 Automatyczne numerowanie załączników w GeoStar 8i Ultimate 

GeoStar 8i Ultimate umożliwia: 

1. Tworzenie wykazu załączników. Mogą być zestawiane po dwa profile lub jeden profil na jednym 

załączniku. Wykaz zostaje zachowany w bazie danych i dowolnym momencie możliwy jest ich 

wydruk załączników wg spisu. 

2. Automatyczne ponumerowanie załączników w wykazie 

Uniwersalna Karta Otworu oraz Karta Sondowania Dynamicznego 

Wybieramy Menu → Karta otworu→ Tworzenie kompletu dokumentów wg wykazu. Pojawia się okno 

Tworzenie zestawu dokumentów 

 
Rys. 12-1 Tworzenie wykazu załączników i ich numerowanie załączników w GeoStar 8i Ultimate 

W pierwszej kolejności ustawiamy liczbę profili/sondowań na jednym załączniku. Zestawienie może 

być utworzone automatycznie dla wszystkich otworów (lub sondowań) . W przeciwnym wypadku sami 

ustalamy liczbę załączników (rysunków) 
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Możliwe jest automatyczne numerowanie załączników. Numeracja, wraz z wykazem, zostaje 

zachowana w bazie danych. 

 

Po wyborze zestawienia możliwy jest: 

1. Wydruk załączników wg wykazu 

2. Zachowanie załączników do jednego pliku PDF 

3. Podgląd załączników z opcjonalnym wydrukiem wybranych 
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13 DODATKI 
NA POGRANICZU

luźny

luźny/średnio zagęszczony

zagęszczony

twardoplastyczny/plastyczny 

bardzo zagęszczony

plastyczny/miękkoplastyczny

twardoplastyczny/półzwarty

średniozagęszczony przewarstwiony twardoplastycznym

zagęszczony/bardzo zagęszczony

zw.

pzw.

tpl.

pl.

mpl.

pł.

zwarty

półzwarty

twardoplastyczny

plastyczny

miękkoplastyczny

płynny

STAN GRUNTÓW SPOISTYCH

średnio zagęszczony

ln.

szg.

zg.

bzg.

STAN GRUNTÓW NIESPOISTYCH

 
POZIOMY WODONOSNE 
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14 STRUKTURA TABEL 

14.1 Struktura tabeli GS_OTWORY 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

Data importu DATA_EXPORTU DATE 7 Data eksportu otworu (opcjonalnie) 

Data eksportu DATA_IMPORTU DATE 7 
Data importu danych otworu z innej 
bazy 

Modyfikacja DATA_MODYFIKACJI DATE 7 
data modyfikacji danych otworu po 
weryfikacji 

  GLEBZ FLOAT 22 Głębokość zarurowania 

Głębokość GLUB FLOAT 22 Głębokość otworu 

H H FLOAT 22 Rzędna otworu 

  H_AKT FLOAT 22 Rzędna aktualna otworu 

  H_EKSPL FLOAT 22 
rzedną jeśli usunięto cześć pierwotną 
– na razie nie używana 

Hi H_INNA FLOAT 22 rzędna w innym układzie odniesienia 

  H_INNA_JEDNOSTKA VARCHAR2 10   

Hw H_WISLA FLOAT 22 Rzedną nad poziom Wisły 

  IDNAZW VARCHAR2 15 Identyfikator otworu 

  IDNAZW_IMPORT VARCHAR2 15   

  KILOMETR_WYLICZONY FLOAT 22   

Kilometraż zadano KILOMETR_ZADANO VARCHAR2 1   

  KLA VARCHAR2 50 opis słowny rodzaju otw. 

Kod rodzaju otworu KLAKOD VARCHAR2 2 kod rodzaju otworu 

Klasyfikacja 
domyślna gruntów 
wg LIT_DICT_TYPE NUMBER 22 

Id normy słownika klasyfikacji 
gruntów 

Nazwa otw. NAZW VARCHAR2 24 Nazwa otworu 

  NAZW_PRZED_ZMIANA VARCHAR2 18 

Nazwa otworu przed zmiana nazwy 
(przy imporcie jak wyżej)  - pozwala 
znaleźć otwory ze zmienioną nazwą 
na przekrojach 

  NAZW_Z_IMPORTU VARCHAR2 18 
Nazwa otworu przed importem w 
bazie źródłowej GeoStar 

Nazwa archiw. NAZWARCH VARCHAR2 60 
nazwa archiwalna pochodząca z 
dokumentacji źródłowej otworu 

Nazwa druga NAZWEXT VARCHAR2 60 nazwa druga (jeśli istnieje) 

  NOWY_ARCHIWALNY VARCHAR2 1 N, A 

  NR NUMBER 22 Numer otworu 

  NR_NIWELETY VARCHAR2 5  Numer niwelety 

  NR_POLA VARCHAR2 5 Numer pola 

Uwagi OPIS BLOB 4000 uwagi  

  RDZO VARCHAR2 1 zastąpiono przez KLAKOD 

Rok wyk. Otw. ROK NUMBER 22  Rok wykonania otworu 

  SREDZ VARCHAR2 12 średnica zarurowania 

  STANZ VARCHAR2 1 Stan zarurowania 

  TEMAT VARCHAR2 12 identyfikator tematu 

W układzie UKLAD_WSPOLRZ VARCHAR2 19 
Identyfikator Geostar układu 
współrzędnych 

Poziom wody 
(używany do 
obliczeń) WODA FLOAT 22 

Poziom wody (używany do 
wykreślania map hydroizohips i 
hydroizobat w programie GeoPlan) 

  X FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  X_1942 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  X_1965 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  X_1992 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 



152 

 

  X_2000 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  X_WPROW FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  XY_ZWERYFIKOWANE VARCHAR2 1 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y_1942 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y_1965 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y_1992 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y_2000 FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

  Y_WPROW FLOAT 22 
Współrzędne otworu w różnych 
układach geodezyjnych 

Zaimportowany ZAIMPORTOWANY VARCHAR2 1 
otwór został wprowadzony w innej 
bazie i zaimportowany 

  ZR_ID_CAG VARCHAR2 1 pochodzenie informacji wg CAG 

  ZRODLO VARCHAR2 36 źródło pochodzenia informacji słownie 

  ZRODLO_ID_BAZY VARCHAR2 1   

Zweryfikowany ZWERYFIKOWANY VARCHAR2 1   

14.2 Struktura tabeli GS_LIT 

TYTUŁ POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

CACO3 G_CACO3 VARCHAR2 3  Zawartość węglanów 

  G_CIS_PREKON FLOAT 22  Ciśnienie prekonsolidacji 

Wsk. różn. CU G_CU FLOAT 22  Wskaźnik różnoziarnistości 

Mod. EDOM G_EOED FLOAT 22  Edometryczny moduł ściśliwości 

  G_FI FLOAT 22  Kąt tarcia wewnętrznego 

  G_FS FLOAT 22   

IC  G_IC FLOAT 22  Wskaźnik konsystencji 

  G_IC_ZAKRES VARCHAR2 13   

ID G_ID FLOAT 22  Stopień zagęszczenia 

G_ID_ZAKRES G_ID_ZAKRES VARCHAR2 10   

IL  G_IL FLOAT 22  Stopień plastyczności 

G_IL_ZAKRES G_IL_ZAKRES VARCHAR2 13   

ILOŚĆ WAŁ. G_ILWAL VARCHAR2 12  Ilość wałeczkowań 

  G_KO FLOAT 22 
 Współczynnik parcia bocznego w stanie 
spoczynku 

  G_MO FLOAT 22  Moduł ściśliwości 

  G_OCR FLOAT 22  Współczynnik prekonsolidacji 

  G_QC FLOAT 22  Opór na stożku (z sondowania CPT) 

RODZ.GRUN. G_RODZAJ VARCHAR2 1 
P-Piaski, S-Spoiste, O-Organiczne, R-
Skała 

SPĘKANIE G_SPEKANIE VARCHAR2 12   

  G_SPOJNOSC FLOAT 22   

  G_ST FLOAT 22   

STAN GRUNTU G_STNGRUN VARCHAR2 12   

STOP. ZAG G_STPZAG FLOAT 22   

  G_SU FLOAT 22   

  G_U2 FLOAT 22   

WARST.GEOT. G_WER VARCHAR2 11  Numer warstwy geotechnicznej 

WILGOTNOŚĆ G_WLGT VARCHAR2 12  Wilgotność gruntu 

GENEZA GENEZA VARCHAR2 6 Symbol genezy 

GENEZA ID GENEZA_ID VARCHAR2 20 Identyfikator Genezy 

GRUBOŚĆ GRUB FLOAT 22 Grubość warstwy 
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HOR NAW. HOR FLOAT 22 poziom wody w warstwie nawiercony 

HOR SĄCZ. HORSACZ FLOAT 22 poziom wody w warstwie sączenie 

HOR UST. HORU FLOAT 22 poziom wody w warstwie ustabilizowany 

  IDNAZW VARCHAR2 15 identyfikator otworu 

  IDWY VARCHAR2 10   

KOD STRAT ISTRA NUMBER 22 kod okresu stratygraficznego warstwy 

  ISTRA_ARCH NUMBER 22   

OPIS STRAT ISTRA_OPIS VARCHAR2 16  Dodatkowy opis stratygraficzny 

KOLOR KLOR VARCHAR2 15 kolor gruntu 

KOLOR NA 
RYSUNKU KOLOR_DOC FLOAT 22 

 Pole do ustawiania koloru warstwy 
litologicznej na karcie otworu 

LIKWIDACJA LIKW VARCHAR2 1   

NAZWA NAZW VARCHAR2 24 
nazwa otworu identyczna jak 
GS_OTWORY 

Liczba hor. NHOR VARCHAR2 10 NR horyzontu 

  NR VARCHAR2 8   

NR WAR. NRWY VARCHAR2 2 Nr warstwy (opcjonalnie) 

OPIS LITOL OPIS VARCHAR2 1280  Opis litologiczny warstwy 

WYDZIELENIE POKLAD VARCHAR2 3  Przypisanie warstwy do pokładu złoża 

PRÓBY PROBY VARCHAR2 1 z warstwy pobrano próby 

  SD1 VARCHAR2 6 kod lit. Składnika dom. 1 

  SD2 VARCHAR2 3 kod lit. Składnika dom. 2 

SERIA SERIA NUMBER 22 Seria gruntu wg GeoStar 

SKŁ. GŁ SG1 VARCHAR2 3 
kod głównego składnika gruntu – definiuje 
szrafurę 

RELACJA 1 SP1 VARCHAR2 1 kod relacji skł. domieszki 1 “+”, “|’, “/” 

RELACJA 2 SP2 VARCHAR2 1  kod relacji skł. domieszki 2 “+”, “|’, “/” 

  SPAG FLOAT 22 głębokość spągu warstwy (opcjonalnie) 

SPOSÓB WIERC. SPOW VARCHAR2 3 sposób wiercenia 

ŚREDN. WIERC. SREW VARCHAR2 6 średnica wiercenia 

STROP STROP FLOAT 22 głębokość stropu warstwy 

SYMB.DOM.1 SYMBD1 VARCHAR2 8 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB.DOM.2 SYMBD2 VARCHAR2 8 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB.DOM.3 SYMBD3 VARCHAR2 8 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB GŁ SYMBG1 VARCHAR2 8 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB.GŁ.SKŁAD SYMBG1_SKLAD VARCHAR2 36 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMBOL GRUNTU SYMBOL VARCHAR2 36 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB.ARCH. SYMBOL_ARCH VARCHAR2 36 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

SYMB. ISO SYMBOL_ISO VARCHAR2 36 
Dane symbolu gruntu z rozdziałem na 
frakcje zgodnie z różnymi normami 

  TEMAT VARCHAR2 16 identyfikator tematu 

USERDEF1 USERDEF1 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

USERDEF2 USERDEF2 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

USERDEF3 USERDEF3 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

USERDEF4 USERDEF4 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

WIERC WIERC VARCHAR2 1 kod przebiegu wiercenia 

WODONOŚN. WOD VARCHAR2 1 Wodonośność warstwy 

14.3 Struktura tabeli GS_PROBY 

Tytuł POLE TYP DLUGOŚĆ WYJAŚNIENIA 

CEMENTOCHŁONNOŚĆ G_CEMENTOCHLON FLOAT 22   
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  G_CIS_PREKON FLOAT 22  Ciśnienie prekonsolidacji 

CIĘŻAR OBJĘTOŚĆ. G_COBJ FLOAT 22   

  G_CU FLOAT 22   

CIĘŻAR WŁAŚĆ. G_CWLAS FLOAT 22   

  G_EOED FLOAT 22   

  G_FI FLOAT 22   

IŁOWA [%] G_FIL FLOAT 22  Zawartość frakcji iłowej 

PIASKOWA [%] G_FPIASEK FLOAT 22  Zawartość frakcji piaskowej 

PYŁOWA [%] G_FPYL FLOAT 22  Zawartość frakcji pyłowej 

  G_FS FLOAT 22   

ŻWIROWA [%] G_FZWIR FLOAT 22  Zawartość frakcji żwirowej 

GRANICA PLAST. G_GPLAST FLOAT 22  Granica plastyczności 

GRANICA PŁYNN. G_GPLYN FLOAT 22  Granica płynności 

KĄT TARCIA WEW. G_KATTAW NUMBER 22  Kąt tarcia wewnętrznego 

  G_KO FLOAT 22 
 Współczynnik parcia bocznego w 
stanie spoczynku 

  G_MO FLOAT 22  Moduł ściśliwości 

MODUŁ ŚCIŚLIW. 1 G_MODSC1 FLOAT 22  Pierwotny moduł ściśliwości 

MODUŁ ŚCIŚLIW. 2 G_MODSC2 FLOAT 22  Wtórny moduł ściśliwości 

  G_OCR FLOAT 22  Współczynnik prekonsolidacji 

  G_QC FLOAT 22 
 Opór na stożku (z sondowania 
CPT) 

  G_RDZPROB VARCHAR2 3  Rodzaj (kategoria) próbki 

  G_RODZAJ VARCHAR2 1   

SPÓJNOŚĆ G_SPOJN NUMBER 22   

  G_SPOJNOSC FLOAT 22   

SPOSÓB WYKON. G_SPOSWYK VARCHAR2 3   

  G_ST FLOAT 22   

STOPIEŃ PLASTYCZN. G_STPLAST FLOAT 22  Stopień plastyczności 

  G_SU FLOAT 22   

SYMBOL PLAST. G_SYMPLAST VARCHAR2 8   

  G_U2 FLOAT 22   

  G_WER VARCHAR2 9   

WILGOTN. NAT. [%] G_WLGTNAT FLOAT 22  Wilgotność naturalna 

WODOCHŁONNOŚĆ G_WODOCHLON FLOAT 22   

WSKAŹNIK PLASTYCZN. G_WSKPLAST FLOAT 22  Wskaźnik plastyczności 

ZAWART. CZ. ORGAN. G_ZWCZORG FLOAT 22  Zawartość substancji organicznej 

  IDNAZW VARCHAR2 15   

  NAZW VARCHAR2 24   

  NR VARCHAR2 4   

  NRWY VARCHAR2 2   

  SPAG FLOAT 22   

  STROP FLOAT 22   

  TEMAT VARCHAR2 18   

Niezdefiniowane USERDEF1 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

Niezdefiniowane USERDEF2 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 

Niezdefiniowane USERDEF3 VARCHAR2 12 Pola definiowane przez użytkownika 
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