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Tworzenie i modyfikacja modelu geologicznego 
Program:   Stratygrafia 3D 

Plik powiązany:  Demo_manual_39.gsg 

Wprowadzenie 
Celem niniejszego Przewodnika Inżyniera jest przedstawienie sposobu korzystania z wybranych 

podstawowych funkcji programu GEO5 Stratygrafia 3D. Główną zasadą procesu modelowania jest 

idea stworzenia modelu zgodnego ze wszystkimi danymi uzyskanymi podczas badań geologicznych.  

Proste warunki geologiczne pozwalają na automatyczne wygenerowanie modelu na podstawie 

danych ze wszystkich odwiertów oraz wyników badań polowych przeprowadzonych na placu 

budowy. 

Bardziej skomplikowane warunki geologiczne mogą powodować konieczność zmodyfikowania 

wygenerowanego modelu, tak aby odzwierciedlał on rzeczywiste warunki lub interpretację geologa. 

Można tego dokonać poprzez modyfikację warstw gruntów (zmianę grubości, podzielenie jak również 

scalenie warstw) lub wprowadzenie do modelu anomalii geologicznych (soczewek gruntowych, czy 

uskoków). Niniejszy Przewodnik Inżyniera skupia się w głównej mierze na tego typu zagadnieniach. 

Modelowanie przykładu przedstawionego w tym Przewodniku zajmuje nie więcej niż godzinę. Efekt 

końcowy modelowania przedstawiono na poniższym rysunku.   

 

Skończony model geologiczny 

 

Proces modelowania przedstawiono poniżej krok po kroku. W celu lepszego zrozumienia całego 

procesu modelowania zalecamy samodzielne wykonanie przykładu. Aby sprawdzić stworzony model, 
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można skorzystać z pliku demonstracyjnego demo_manual_39.gsg, który jest plikiem instalowanym 

łącznie z programem. 

Tworzenie terenu 
Tworzenie numerycznego modelu terenu jest zwykle pierwszym krokiem, który należy wykonać 

podczas modelowania. Model terenu tworzony jest automatycznie na podstawie zdefiniowanego 

obszaru budowy oraz punktów terenu.  

Punkty terenu mogą być wprowadzane manualnie lub zostać zaimportowane. Teren generowany jest 

automatycznie po każdej wprowadzonej zmianie w tabeli punktów terenu. Podczas generowania 

kształtu terenu uwzględniane są dodatkowo punkty badawcze, w przypadku których znana jest 

współrzędna z. 

W tym przypadku kształt zbocza zostanie wygenerowany na podstawie współrzędnych sześciu 

punktów terenu, które są następujące: [0, 0, 0], [0, 10, 0], [7, 0, 3], [7, 10, 3], [20, 0, 5], [20, 10, 5]. 

 

 Widok terenu – wygładzanie średnie 

Kształt terenu może się istotnie różnić w zależności od zadanego stopnia wygładzania powierzchni 

pomiędzy trójkątami (program modeluje geometrię terenu przy pomocy trójkątów). Wygładzanie 

można zmienić w ramce "Ustawienia". Przedstawiony powyżej model został wykonany przy użyciu 

opcji "średnie" wygładzenie. Po wyborze opcji wygładzania "brak" model terenu będzie wyglądał 

następująco: 
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 Widok terenu – brak wygładzania 

W ramce “Ustawienia” jako układ współrzędnych przyjęto “Kartezjański”. 

Uwaga: Większe wygładzanie pozwala na tworzenie bardziej realistycznych modeli, ale generowanie 

terenu może trwać dłużej ze względu na dużą liczbę płaszczyzn. Czasami, w przypadku większych 

modeli, zaleca się stworzenie całego modelu bez wygładzania i włączenie tej opcji na sam koniec 

podczas generowania ostatecznej dokumentacji lub tworzenia przekrojów. 

Model geologiczny o poziomych warstwach 
W pierwszym kroku stworzymy model geologiczny składający się z poziomych warstw przedstawiony 

na poniższym rysunku: 

 

Na początku wprowadzimy badanie polowe (typ otwór) w ramce "Badania polowe" – współrzędne 

punktu badawczego oraz warstwy gruntów można łatwo odczytać z poniższego okna dialogowego: 
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 Wprowadzanie otworu 

W następnej ramce wprowadzimy grunty. Najłatwiej jest przejąć wszystkie grunty z wprowadzonego 

wcześniej otworu korzystając z opcji “Przyjmij z badań polowych”. Lista gruntów zostanie utworzona 

na podstawie gruntów zdefiniowanych w badaniach polowych. 

 

Dodawanie gruntów na podstawie badań polowych. 

Profil badania oraz otwór tworzone są automatycznie na podstawie zdefiniowanego badania (typ 

otwór). Po przejściu do ramki "Model geologiczny" wygenerowany zostanie automatycznie model 

(jeżeli w ramce "Ustawienia" nie została wybrana opcja automatycznego generowania modelu 

geologicznego należy dodatkowo wybrać przycisk "Generuj").  
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Wygenerowany model 

W celu jaśniejszej prezentacji zadania należy dodatkowo zdefiniować przekrój w ramce "Przekroje" – 

współrzędne punktów przekroju [x, y]: [0, 5], [20, 5]. 

 

 Wizualizacja modelu z wykorzystaniem przekroju 

Należy zmienić ustawienia konfiguracji rysunku, tak aby wyświetlić utworzony przekrój: 

 

 Ramka "Model geologiczny" – konfiguracja rysunku 
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Model geologiczny o warstwach ukształtowanych zgodnie z powierzchnią terenu 

Stworzymy teraz model geologiczny o warstwach ukształtowanych zgodnie z powierzchnią terenu. 

 

Kontynuujemy poprzedni przykład. Idea wprowadzanych zmian jest oczywista patrząc na poniższy 

rysunek – należy wprowadzić nowe otwory na krawędziach modelu. 

 

W ramce "Model geologiczny" zaznaczamy istniejący otwór "BH1" a następnie wprowadzamy dwa 

nowe otwory badawcze zlokalizowane odpowiednio w punktach [0, 5] i [20, 5] (wybierając przycisk 

"Dodaj graficznie" lub "Dodaj tekstowo"). Należy najpierw zaznaczyć istniejący otwór. Jeżeli otwór nie 

zostanie uprzednio wybrany, to nowo utworzone otwory nie będą kopiami otworu “BH1”, lecz 

powstaną na podstawie wcześniej wygenerowanego modelu geologicznego. W oknie dialogowym 

"Nowe badanie polowe" widzimy, że wszystkie dane nowego otworu stanowią kopię  otworu "BH1".  
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 Okno dialogowe "Nowe badanie polowe (otwór)" 

Po wybraniu przycisku “Generuj” utworzony zostanie w ten sposób model geologiczny. 

Skończony model geologiczny 

  



 

8 
 

Krawędzie budowy – aktywna krawędź 
Na początku włączymy opcję "Boczne krawędzie gruntów" w ustawieniach konfiguracji rysunku. 

 

Ramka "Model geologiczny" – konfiguracja rysunku 

Krawędzie modelu generowane są na podstawie pomocniczych otworów zlokalizowanych w narożach 

modelu – warstwy na krawędziach modelu widoczne są zatem praktycznie jako proste.  

Przejdziemy teraz do ramki "Budowa" i wprowadzimy "Aktywną krawędź" o wartości 1 m. Aktywna 

krawędź przedstawiona jest kolorem czerwonym. 

 

 Aktywna krawędź w ramce "Budowa" 

Otwór "BH1" nie znajduje się w obszarze krawędzi aktywnej, więc wygenerowany model nie uległ 

żadnej zmianie. Przejdziemy do ramki "Model geologiczny", gdzie zaznaczymy otwór BH1 i dodamy 

dwa nowe otwory "BH1 (4)" [5; 0.5] oraz "BH1 (5)" [5; 9.5] korzystając z przycisku "Dodaj tekstowo".  



 

9 
 

 

 Wprowadzanie nowych otworów w obszarze krawędzi aktywnej 

Obydwa otwory znajdują się w obszarze krawędzi aktywnej - podczas generowania modelu na jego 

krawędziach utworzone zostaną otwory pomocnicze o takich samych warstwach. 

 

 Skończony model geologiczny 

Model geologiczny na krawędziach uległ widocznym zmianom i jest teraz dokładnie taki sam, jak  

w przekroju zlokalizowanym w środku modelu. 

Podczas tworzenia rzeczywistego modelu geologicznego warto wprowadzić krawędź aktywną, która 

swoim zasięgiem będzie obejmować punkty i otwory badawcze zlokalizowane najbliżej krawędzi 

modelu. 
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Edycja warstw gruntów 
Zmodyfikujemy teraz warstwę gruntu oznaczoną na zielono, tak aby rozszerzała się w kierunku granic 

modelu. 

 

Skorzystamy z okna dialogowego "Edycja parametrów badania polowego". Wprowadzimy takie same 

zmiany dla nowych otworów BH1 (2) oraz BH1 (3) – zwiększymy miąższość warstwy oznaczonej na 

zielono z 1m do 3m i zmniejszymy miąższość warstwy oznaczonej kolorem niebieskim z 2m do 1m. 

 

Okno dialogowe "Edycja parametrów badania polowego" 

W powyższy sposób należy wprowadzić zmiany w modelu. 

 

Zmodyfikowany model geologiczny  
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Tworzenie soczewek gruntowych 
Zamodelujemy teraz soczewkę gruntową zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

Przejdziemy do ramki "Model geologiczny", gdzie wprowadzimy kontur soczewki poprzez utworzenie 

nowego otworu (Red 1) zlokalizowanego w środku soczewki (współrzędne: [11; 5]) oraz nowej 

warstwy (Red, miąższość 0.5 m) wybierając "Wstaw (przed 3)". (Wybierając opcję "Dodaj tekstowo" 

żaden z otworów nie może zostać wybrany w tabeli). 

W oknie dialogowym “Nowe otwory” wyświetlane są dane nowo tworzonego otworu. W naszym 

przypadku widoczna jest uwaga “Warstwy wygenerowane z modelu geologicznego”. Jeżeli pojawia 

się inna informacja (skopiujemy kolejny otwór), to istnieje możliwość zmiany tej opcji za pomocą 

przycisku "Zmień status". 

 

Nowo utworzony otwór w środku soczewki 
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Definiowanie nowego otworu 

Po dodaniu tego otworu widzimy, że jest oznaczony na czerwono i nie jest aktywny - nie jest on 

kompatybilny z pozostałymi otworami. Zmodyfikujemy następnie otwór bazowy (zawsze widoczny po 

prawej stronie) dodając warstwę czerwoną znajdującą się pomiędzy warstwą zieloną oraz brązową. 

Nie będziemy określać miąższości tej warstwy, jako lokalizacja dolnej warstwy wybierzemy opcję "nie 

zdefiniowany". 

 

Wprowadzanie czerwonej warstwy - otwór bazowy 



 

13 
 

Warstwa ta jest następnie automatycznie przekazywana do wszystkich pozostałych otworów, ale nie 

ma określonej lokalizacji. Miąższość warstwy zdefiniowana została tylko w otworze "Red 1". 

 

Wygenerowany model ze zmodyfikowanym otworem bazowym 

Zmodyfikujemy teraz czerwoną warstwę gruntu w otworze BH 1 (3). Zmienimy lokalizację dolnej 

warstwy gruntu z "nie zdefiniowany" na zdefiniowaną głębokość o wartości 2 m. Głębokość mierzona 

jest od góry otworu, rzędne poniżej wierzchu otworu oznaczone są ze znakiem plus, powyżej ze 

znakiem minus.  

 

 Edycja otworu BH1 (3) 

W ten sposób utworzyliśmy soczewkę gruntową. 
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Skończony model geologiczny z soczewką gruntową 

W celu zapewnienia lepszej przejrzystości rysunku dodamy nowy przekrój o współrzędnych [11; 0], 

[11; 10]. 

 

Skończony model geologiczny z soczewką gruntową - przekrój 
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Tworzenie nowej warstwy w modelu geologicznym 
Naszym zadaniem jest podzielenie warstwy oznaczonej w poprzednim przykładzie niebieskim 

kolorem i utworzenie dwóch warstw – oznaczonej kolorem niebieskim oraz ciemnoniebieskim. 

Dzielenie oraz scalanie warstw jest częste głównie ze względu na zmianę parametrów gruntowych 

wraz z głębokością. 

 

Przejdziemy do ramki "Model geologiczny", gdzie zmodyfikujemy otwór bazowy - najpierw dokonamy 

podziału warstw wybierając przycisk "Podziel (numer 1)", a następnie zmienimy kolor nowej warstwy 

na ciemnoniebieski korzystając z przycisku "Zmiana gruntu (numer 2)". 

 

Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego" - widok przed wprowadzeniem zmian 
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Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego" - widok po wprowadzeniu zmian 

Po ponownym wygenerowaniu modelu warstwa uległa zmianie. 

 

 Skończony model geologiczny  
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Modelowanie uskoków 
Celem tego przykładu jest zamodelowanie uskoku geologicznego, który przebiega przez obszar 

budowy. Po lewej stronie uskoku zlokalizowana jest wierzchnia warstwa gruntu oznaczona kolorem 

żółtym o miąższości 3m, poniżej której znajdują się pozostałe warstwy, wszystkie o miąższości 1 m. 

 

Zaczniemy od wprowadzenia płaszczyzny uskoku w otworze bazowym wybierając opcję "Wstaw 

(przed 1)". Jako lokalizację dolnej warstwy gruntu wprowadzimy zdefiniowaną głębokość o wartości  

-10 m, co oznacza położenie wysoko ponad powierzchnią terenu. Uskok tworzymy przy pomocy 

nowego gruntu o nazwie "Black". 

 

Definiowanie uskoku w otworze bazowym 
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Po wygenerowaniu modelu nie widać żadnych zmian, ale możemy zauważyć utworzenie nowej 

powierzchni pomiędzy warstwami (uskoku) w prawym dolnym rogu. Dla lepszej przejrzystości do 

oznaczenia wykorzystano czarny kolor. 

 

Model z nową warstwą - uskokiem 

W kolejnych krokach zdefiniujemy lokalizację uskoku w terenie. Utworzymy kolejno nowe otwory ZZ 

1 [3; 0], ZZ 2 [3,7; 5] oraz ZZ 3 [4; 10]. Podczas tekstowego definiowania otworów pojawia się zawsze 

najpierw puste okno dialogowe zaprezentowane poniżej. 

 

Tekstowe definiowanie nowego otworu 
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Po wprowadzeniu współrzędnych [3;0], profil geologiczny jest ładowany bezpośrednio z modelu 

geologicznego. Zmienimy teraz parametry górnej czarnej warstwy (uskoku) wprowadzając jej grubość 

jako [0 m]. 

 

 Otwór ZZ1 – lokalizacja uskoku w terenie 

Zamykamy okno dialogowe wybierając przycisk "Dodaj + zamknij" i ponownie generujemy model.  



 

20 
 

Podobnie postępujemy z otworami ZZ 2 i ZZ 3 (wprowadzamy grubość czarnej warstwy jako [0 m] ). 

Model musi zostać ponownie wygenerowany po wprowadzeniu każdego otworu. Jest to konieczne, 

aby wprowadzane otwory odpowiadały oryginalnemu modelowi geologicznemu. 

 

Otwór ZZ2 – lokalizacja uskoku w terenie 

Po wygenerowaniu uskoku usuwamy otwory znajdujące się przed uskokiem - w tym przypadku jest to 

otwór "BH1" (2). 

 

Usuwanie dodatkowego otworu BH1 (2) 



 

21 
 

Model został przygotowany do wprowadzenia dodatkowych warstw z przodu uskoku. Generujemy 

ponownie model i wprowadzamy dwa nowe otwory Area 2 (współrzędne [0; 0]) oraz Area 2 (2) 

(współrzędne [0; 10]). 

 

Model geologiczny po zdefiniowaniu uskoku 

Modyfikujemy obydwa otwory wybierając przycisk "Edytuj". Definiujemy nową powierzchnię między-

warstwową uskoku (warstwa 1) na głębokości 20 m, pozostałe warstwy mają wprowadzoną 

lokalizację dolnej warstwy gruntu jako "nie zdefiniowany". Zatwierdzamy wprowadzone dane 

przyciskiem "Dodaj" i wprowadzamy drugi otwór (Area 2 (2)) o współrzędnych [0; 10]. 

 

Wprowadzanie lokalizacji uskoku – Area 2 
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Generujemy następnie model - uskok jest widoczny. Obszar przed uskokiem oznaczony jest kolorem 

szarym. 

 

Model geologiczny z uskokiem 

Należy teraz zdefiniować warstwy gruntu występujące przed uskokiem. Wybierzemy jeden z otworów 

Area 2 i dodamy warstwy powyżej uskoku korzystając z przycisku "Dodaj". Definiujemy miąższość 

warstw w tym otworze -3 m - warstwa żółta, 1 m - niebieska, 1 m - ciemnoniebieska, 1 m - zielona,  

1 m - brązowa. W kolejnym kroku należy dodać zdefiniowane warstwy do otworu bazowego 

korzystając z przycisku "Uzupełnij górne warstwy (do otworu bazowego)". Otwór Area 2 po zmianach 

wygląda następująco: 

 

Wprowadzanie warstw do obszaru przed uskokiem 
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Po wygenerowaniu modelu wygląda on inaczej, niż zakładaliśmy - wprowadzone warstwy zachodzą 

na cały obszar modelu (również poza uskok). 

 

Model geologiczny z błędnie wygenerowanymi warstwami 

Możemy rozwiązać ten problem wprowadzając zmiany w kolejności generowania powierzchni 

pomiędzy warstwami. Na początku wygenerujemy uskok (wiersz 6-7 z czarnym prostokątem po lewej 

stronie) oraz powierzchnie za uskokiem (7-8... itd.). 

Numer "Grupy porządkowej" pozostawiamy bez zmian jako numer "1". Powierzchnie w obszarze 

przed uskokiem przyporządkujemy do grupy numer "2". 

Uskok (wiersz 6-7 z czarnym prostokątem po lewej stronie) jest zwykle linią prostą - nie stosujemy  

w tym przypadku wygładzania.  

 

Generowanie powierzchni pomiędzy warstwami 
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Model geologiczny został wygenerowany. 

 

Skończony model geologiczny 

 

Skończony model geologiczny - przekroje 


