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Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja jest 

chroniona prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie 
bądź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez 
upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej 
i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja dostarczane 

jest „takie, jakie jest”. Producent nie udziela gwarancji na przydatność 
programu do jakiegokolwiek, szczególnego celu. Użytkownik bierze na siebie 
pełną odpowiedzialność za wykorzystanie wyników pracy tego programu. 

 

W związku z postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo 

wprowadzania z mian w oprogramowaniu. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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1 Wprowadzenie 

Niniejsza instrukcja nie zawiera wyczerpującego opisu wszystkich możliwości 
programu ani nie zawiera szczegółowego opisu wszystkich dostępnych jego funkcji. Ma ona 

za zadanie jedynie zapoznać Użytkownika z filozofią działania programu i stanowić 
praktyczny poradnik jego stosowania. Zawiera ona również opisy kilku przykładów, 
prowadzące Użytkownika „krok-po-kroku”, umożliwiając łatwe rozpoczęcie pracy  
z programem. 

Instrukcja ta zakłada znajomość przez Użytkownika pracy w środowisku Microsoft 

Windows oraz pewne doświadczenie w użytkowaniu innych aplikacji pracujących w tym 
środowisku.  
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1.1 Ogólny opis programu 

Program PLAN przeznaczony jest do sporządzania dokumentacji w postaci planów 
sytuacyjnych z miejsc zdarzeń. Służy on do graficznej prezentacji informacji o miejscu 

zdarzenia, rodzaju i lokalizacji ujawnionych śladów, jak również zapewnia kompatybilność 
z programem V-SIM przeznaczonym do analizy i rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych 
oraz systemem mapowania 3D eSURV. Program posiada możliwość importu ortofotomapy 
za pomocą usługi WMS1

. PLAN skierowany jest do służb zobligowanych do zabezpieczenia 

i udokumentowania śladów ujawnionych na miejscach zdarzeń oraz innych użytkowników 
zajmujących się w swojej działalności dokumentacją miejsc zdarzeń. 

PLAN powstał w wyniku współpracy ekspertów w dziedzinie techniki 

kryminalistycznej i informatyków. Założeniem autorów było stworzenie przyjaznego 

oprogramowania, niewymagającego od Użytkownika specjalnego przygotowania z jego 

obsługi, który stałby się zarazem pomocnym i nowoczesnym narzędziem do realizacji zadań 
związanych z dokumentowaniem miejsc zdarzeń drogowych oraz kryminalnych. Program 

został wyposażony w szereg funkcji i narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne 
wykonanie planu sytuacyjnego, a także wizualizacji 3D miejsc zdarzeń. 

Na planie sytuacyjnym mogą być umieszczone różne obiekty graficzne. Na szczególną 
uwagę zasługują wymienione niżej obiekty przydatne przy dokumentowaniu zdarzeń 
drogowych: 

 Odcinki dróg i skrzyżowania, 

 Pozycje pojazdów i ciała ludzkiego, 

 Poziome i pionowe znaki drogowe, 

 Linie wymiarowe. 

Program posiada rozbudowane narzędzia do kształtowania układu dróg oraz 
skrzyżowań za pomocą kursora myszy lub wprowadzania wymiarów geometrycznych. 
Pozwalają one na ich wierne odwzorowanie na opracowywanym planie sytuacyjnym. 

Na rysowane odcinki drogi z łatwością można nanosić odpowiednie oznakowanie poziome, 

jak np. linie rozdzielające pasy ruchu, przejścia dla pieszych, oznaczenia pasów itp. 

Zawiera wbudowaną bibliotekę kilkudziesięciu typowych sylwetek pojazdów lub ich 
elementów oraz wyposażenia. Są wśród nich samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy 
komunikacji zbiorowej (kołowe i szynowe), jednoślady a nawet pojazdy rolnicze, które często 
można spotkać na naszych drogach. Sylwetki jednośladów występują zarówno w postaci 
rzutu pionowego (podczas jazdy lub prowadzenia), jak i rzutu poziomego. Podstawową formą 
jest sylwetka w widoku 2D (w różnych rzutach), niektóre z sylwetek posiadają reprezentację 
przestrzenną w postaci modelu 3D. Do programu PLAN dołączona jest baza danych 
zawierająca wymiary, parametry rozmieszczenia kół oraz typ sylwetki ponad 12000 różnych 
pojazdów. Program PLAN umożliwia również import zawartości wektorowych plików 
graficznych w formatach WMF, EMF a także DXF, w tym, w szczególności rysunków 
sylwetek pojazdów z katalogu AUTOVIEW produkcji C.A.R Ratschbacher GmbH. 

Użytkownik ma możliwość dowolnego skalowania i obracania wprowadzonych rysunków 
wektorowych. Możliwa jest również zmiana koloru wprowadzonych sylwetek.  

                                                 

 
1
 WMS – Web Map Service, standard udostępniania map w postaci rastrowej. 
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Na sporządzanym w programie PLAN szkicu sytuacyjnym można umieścić inne, 
uniwersalne obiekty graficzne pozwalające uzupełnić wykonywany szkic jak np. linie, 
wielokąty, elipsy, krzywe, teksty itp.  

Program PLAN umożliwia także pracę na warstwach tj. podzielenie rysowanych 

obiektów na logiczne etapy tworzenia rysunku. Umożliwia to operowanie na aktualnie 
edytowanej warstwie nie naruszając przy tym integralności innych, nieaktywnych warstw 

stanowiących np. podkład lub tło. 

Plany sytuacyjne sporządzone za pomocą programu PLAN mogą być bezpośrednio 
drukowane w zadanej skali lub zapisane w postaci umożliwiającej dalsze wykorzystanie 

w programach przeznaczonych do rekonstrukcji wypadków drogowych. Szkice takie mogą 
być np. bezpośrednio importowane do programu symulacyjnego V-SIM

2
 i stanowić 

środowisko ruchu pojazdów podczas przeprowadzania dalszych analiz. 

 

W zależności od zakupionej licencji, program PLAN 4.0 umożliwia 
trójwymiarową bądź jedynie dwuwymiarową wizualizację sporządzanych planów 
sytuacyjnych. 

Gotowe plany sytuacyjne sporządzone w programie PLAN, po uzupełnieniu 
dodatkowych danych, nieistotnych z punktu widzenia samego rysunku, a 

mających kluczowe znaczenie dla przeprowadzanej symulacji, mogą być 
wykorzystywane jako środowiska ruchu symulacji przeprowadzanych 
w programie V-SIM

3
.  

 

 

 

 

                                                 

 
2
 CYBID V-SIM –program umożliwiający zgodną z zasadami dynamiki symulację ruchu i zderzeń pojazdów 

samochodowych. 

3
 Dokładny opis możliwości programu CYBID V-SIM oraz jego wersję demonstracyjną można znaleźć 

w Internecie pod adresem: http://www.cybid.com.pl/product-VSIM-1.aspx  

http://www.cybid.com.pl/product-VSIM-1.aspx


CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 9 - 

1.2 Instalacja i deinstalacja programu 

1.2.1 Wymagania programu 

 

PLAN 4.0 przeznaczony jest do pracy w 32-bitowym środowisku Microsoft® 
Windows™ tj. Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. 

Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (ew. napędy 
DVD-ROM, BlueRay, nagrywarki CD-R/RW, DVD-R/RW lub BD-R/RW) lub połączenia z 
Internetem. Na oryginalnej płycie CD-ROM zawierającej wersje instalacyjną programu 
znajduje się plik licencyjny umożliwiający zainstalowanie programu w pełnej wersji z danymi 
Użytkownika programu. Z tego powodu zalecane jest instalowanie programu z oryginalnego 

nośnika zawierającego licencję. Uruchomienie procesu instalacji bez pliku licencyjnego 
spowoduje zainstalowanie programu w wersji demonstracyjnej (z ograniczeniami). 

Aby wykorzystać z możliwości wyświetlania grafiki 3D przez program zalecane jest 

posiadanie karty graficznej ze sterownikami obsługującymi bibliotekę OpenGL w wersji 2.0, 
jednakże w przypadku kiedy dostępna jest tylko niższa wersja OpenGL nie powinno być 
problemów z wyświetlaniem grafiki 3D. Przeważająca większość kart graficznych, w które 
wyposażone są współczesne komputery stacjonarne i laptopy spełnia ten standard, jednak 
często sterowniki do tych kart, w które standardowo wyposażony jest system Windows 
obsługują tylko podstawowe funkcje graficzne. W takim przypadku zalecamy zainstalowanie 

najnowszej wersji sterownika bezpośrednio od producenta karty graficznej. 

Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika. 
Zawartość pakietu z programem 

W skład pakietu dostarczanego razem z programem w pełnej wersji wchodzą 
następujące elementy: 

 Dokument stwierdzający legalność użytkowania programu (Umowa Licencyjna), 

 Dokument potwierdzający nabycie programu (faktura VAT), 

 Nośnik programu w postaci płyty CD-R, 

 Instrukcja Użytkownika. 
Przed przystąpieniem do instalacji programu proszę upewnić się, że dostępne są 

wszystkie te elementy. 

1.2.2 Przygotowania i instalacja programu 

Program musi być instalowany przez użytkownika, który posiada prawa administratora 

systemu
4
. 

Uwaga! Powszechnie stosowane programy antywirusowe (w szczególności NOD32, 
AVAST, itp.) blokują prawidłową instalację programu PLAN. Zalecane jest 

wyłączenie działania programu antywirusowego na czas instalacji programu PLAN. 

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 7.1, s. 119. 

                                                 

 
4
 W przypadku Windows 7 instalację programu może rozpocząć użytkownik nieposiadający uprawnień 

administratora systemu, lecz inny użytkownik o uprawnieniach administratora musi autoryzować tę instalację. 
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Poo umieszczeniu nośnika programu (płyta CD-R) w napędzie komputera proces 

instalacji powinien rozpocząć się automatycznie. Jeżeli instalacja nie rozpoczęła się 
samoistnie należy z menu Start wybrać polecenie Uruchom..., w wyświetlonym oknie 
wprowadzić: D:\index (gdzie D: jest literą napędu, w którym znajduje się płyta) i potwierdzić 
przyciskiem OK. W trakcie instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie. 

Podczas instalacji uaktualniane są niektóre elementy systemu operacyjnego, w tym 

system dostępu do baz danych Microsoft DAO 3.6. Po zakończeniu procesu instalacji może 
być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Instalacja trwa do kilku minut 

w zależności od wydajności komputera i zakresu wykonanych aktualizacji. 

Na koniec procesu instalacji, jeżeli nie było potrzeby ponownego uruchomienia 

komputera, program instalacyjny proponuje uruchomienie zainstalowanego programu. 

Program można uruchamiać także przez kliknięcie pozycji  Cybid PLAN 4.0 z 

wybranego w trakcie instalacji folderu (domyślnie jest to folder Cybid Experts) z menu Start. 

1.2.3 Praca użytkownika o ograniczonych uprawnieniach 

Jeżeli program PLAN ma być wykorzystywany przez użytkownika o ograniczonych 

prawach administrator systemu musi zapewnić5
 użytkownikowi programu prawo 

zapisu do katalogu, w którym został on zainstalowany (domyślnie jest to katalog 

C:\Program Files\Cybid\PLAN 4.0 lub C:\Program Files(X86) \Cybid\PLAN 4.0. 

1.2.4 Deinstalacja programu 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi potrzeba usunięcia PLANu z komputera 

należy postępować podobnie, jak w przypadku innych programów zainstalowanych 

w środowisku Windows, tzn.: 
1. Z menu Start wybrać Panel Sterowania. 

2. W oknie Panelu Sterowania podwójnie kliknąć ikonę Dodaj lub usuń programy. 

3. Z listy zainstalowanych programów wybrać, przez kliknięcie, pozycję Cybid PLAN 

4.0 a następnie przycisnąć Usuń/Zmień i postępować według wskazówek na ekranie. 

                                                 

 
5
 W sprawie zapewnienia odpowiednich uprawnień użytkownikowi prosimy zapoznać się z dokumentacją do 

posiadanego systemy operacyjnego. 
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Zmiany wprowadzone do wersji 4.0 

Program PLAN w wersji 4.0 nie różni się pod względem sposobu obsługi od wersji 
wcześniejszych tj. wersji 1.0, 2.0 i 3.0. Użytkowników poprzednich wersji zapraszamy do 

zapoznania się w szczególności z treścią rozdziałów zawierających opisy elementów i funkcji 
zmienionych, rozszerzonych lub dodanych: 

Tabela 1. Zmiany wprowadzone w wersji 4.0 

Nazwa Nr rozdziału Nr strony 

Zarządzanie odnośnikami i legendą. 2.3.16 42 

Import ortofotomap przy użyciu serwisu WMS. 2.3.26 53 

Wymiarowanie krzywoliniowe. 2.3.14 40 

Nowe rozwiązanie tworzenia skrzyżowania. 2.3.29 57 

Funkcja tworzenia i edycji torów 
kolejowych/tramwajowych. 

2.3.17 43 

Wstawianie oznakowania pionowego 2.3.20 47 

Nowe narzędzia rysowania oznakowania 
poziomego. 

2.3.21 47 

Wstawianie słupków drogowych. 2.3.22 51 

Baza sygnalizatorów świetlnych. 2.3.23 51 

Ustawienia i wizualizacja warunków fizycznych 2.1 24 

Poszerzona baza sylwetek statycznych wraz z ich 

trójwymiarowym modelem. 2.3.18 44 
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1.3 Tworzenie, otwieranie i zapis dokumentów 

W momencie rozpoczęcia pracy program tworzy nowy, czysty dokument. Jeżeli 
w trakcie pracy zajdzie potrzeba utworzenia kolejnego, czystego dokumentu należy wywołać 
polecenie  Nowy z menu Plik (skrót klawiszowy [Ctrl]+[N]). Program PLAN umożliwia 
jednoczesną pracę na wielu otwartych dokumentach. Każdy z nich może być wyświetlony 

w osobnym oknie w ramach głównego okna programu. Oknami dokumentów można 
zarządzać przez polecenia zawarte w menu Okno. 

Aby zapisać zmiany wykonane w dokumencie należy wybrać polecenie  Plik\Zapisz 

(skrót klawiszowy [Ctrl]+[S]). Jeżeli dokument ten nie był wcześniej nigdzie zapisany 
program otworzy standardowy dialog Zapisz plik pozwalający użytkownikowi nadać nazwę 
pliku i wskazać miejsce (folder), w którym ma być on zapisany. Wcześniej zapisany 
dokument może też być zapisany w pliku o innej nazwie lub w innym miejscu. Należy w tym 
celu wywołać polecenie Plik\Zapisz jako. Jeżeli wykonane zmiany nie zostały wcześniej 
zapisane to w momencie zamykania programu zaproponuje on użytkownikowi zapisanie 
wszystkich zmodyfikowanych dokumentów. 

Aby otworzyć wcześniej zapisany dokument należy wybrać polecenie  Plik\Otwórz 
(skrót klawiszowy [Ctrl]+[O]). Po jego wywołaniu program otworzy standardowy dialog 
Otwórz plik, za pomocą którego należy wskazać plik który ma zostać otwarty. Dla ułatwienia 
w dolnej części menu Plik program automatycznie tworzy listę kilku ostatnio otwieranych 

i zapisywanych dokumentów. Wybranie którejkolwiek z pozycji na tej liście powoduje 
otwarcie wskazanego dokumentu. 
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1.4 Interfejs użytkownika 

Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający typowy wygląd programu w trakcie 

pracy z zaznaczonymi podstawowymi elementami interfejsu użytkownika. Większość z tych 

elementów jest identyczna i zachowuje się w taki sam sposób jak w innych programach 

pracujących w środowisku Windows. 

Konkretny wygląd programu może różnić się nieco od przedstawionego w zależności 
od użytkowanego systemu Windows, jego ustawień oraz ustawień samego programu. 

 

 

 

 

Rys. 1 Najważniejsze elementy interfejsu użytkownika 

1.4.1 Listwa tytułowa programu 

Listwa tytułowa programu zawiera następujące elementy licząc od lewej do 
prawej: 

 Ikonę programu, 

 Nazwę programu, 

 Nazwę otwartego dokumentu (w kwadratowych nawiasach), 
 Ikonę minimalizacji rozmiaru okna programu, 

 Ikonę maksymalizacji lub przywrócenia rozmiaru okna programu, 

 Ikonę zamknięcia programu. 

Przeciąganie myszą listwy tytułowej programu umożliwia przesuwanie go po całym 
ekranie.  

Komunikaty 
Listwy stanu 

Obszar wskaźników 
Listwy stanu 

Pozioma 
listwa przewijania 

Pionowa 
listwa przewijania 

Obszar roboczy 

Pionowy 
pasek przymiaru 

Poziomy 
pasek przymiaru 

Okno „Przegląd 
obiektów” 

Listwa tytułowa 
programu 

Główne menu 
programu  Listwa narzędziowa 

„Formatowanie” 

Podstawowa 
listwa narzędziowa 

Listwa narzędziowa 
„Wstawianie” 
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1.4.2  Główne menu programu 

Główne menu programu zawiera wszystkie polecenia umożliwiające sterowanie jego 

pracą. Dostęp do poleceń menu uzyskuje się przez klikanie myszą lub za pomocą klawiatury 
przyciskając klawisz [Alt] wraz z podkreśloną literą nazwy menu. Dalej po menu można 
poruszać się za pomocą strzałek kursora lub przyciskając jednocześnie [Alt] i podkreśloną 

literę nazwy polecenia lub podmenu. Niektóre, najczęściej używane polecenia w programie 

posiadają dodatkowo tzw. klawisz skrótu, który pozwala w każdej chwili bezpośrednio 
wywołać dane polecenie. Opisy skrótów klawiszowych znajdują się po prawej stronie nazwy 
danego polecenia. I tak, żeby wywołać polecenie Otwórz... znajdujące się w menu Plik można 
wybrać przyciskając jednocześnie klawisze [Alt]+[P] (dostęp do menu Plik), a następnie 

[Alt]+[O] lub od razu jednocześnie [Ctrl]+[O] (skrót klawiszowy). 

Zaznaczanie poszczególnych poleceń menu (robimy to przesuwając nad nimi kursor 
myszy lub za pomocą strzałek kursora na klawiaturze), lecz nie wywoływanie ich – (zobacz 

rozdział 1.4.8) spowoduje pojawianie się krótkich opisów znaczenia poszczególnych poleceń 

u dołu okna programu w listwie statusu. 

Wielokropek występujący zaraz po nazwie polecenia w menu (np. Drukuj...) oznacza, 

że wybranie danego polecenia nie wywołuje bezpośrednio związanej z nim czynności, tylko 
okno dialogowe, które pozwala wprowadzić parametry tej czynności lub tylko potwierdzić jej 
wykonanie. 

Polecenia głównego menu zebrane zostały w grupy w zależności od ich przeznaczenia: 

Plik - polecenia związane z obsługą całych dokumentów w programie. 

Otwieranie i zapisywanie dokumentów, wydruk, import i eksport 

danych. 

Edycja - polecenia związane z modyfikacją poszczególnych elementów 
dokumentu, zaznaczanie obiektów, usuwanie, modyfikowanie, operacje 

na Schowku. 

Widok - polecenia związane z modyfikacją wyglądu programu, włączanie 
i wyłączanie poszczególnych elementów interfejsu użytkownika, 
powiększenie, edycja warstw. 

Wstaw - polecenia związane z tworzeniem i umieszczaniem nowych elementów 
graficznych w dokumencie. 

Rozmieszczenie - polecenia związane z usystematyzowaną aranżacją rozmieszczenia 
elementów graficznych na dokumencie. 

Narzędzia - polecenia związane z wyborem narządzi do modyfikowania elementów 
dokumentu, narzędzia pomiarowe, opcje programu. 

Okno - polecenia związane z manipulowaniem oknami zawierającymi otwarte 
dokumenty w programie. 

Pomoc - polecenia związane z udzielaniem pomocy użytkownikowi, informacje 
o programie. 

1.4.3 Listwy narzędziowe 

Listwy (paski) narzędziowe stanowią pomoc w szybkiej obsłudze programu i zawierają 
najczęściej wybierane polecenia w postaci ikon. Obsługa listw narzędziowych sprowadza się 
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do klikania myszą na odpowiednich ikonach, co powoduje wywoływanie związanych z nimi 

poleceń oraz obserwacji stanu elementów znajdujących się na danej listwie.  

Niektóre z ikon na listwach narzędziowych zawierają dodatkowe elementy po prawej 

stronie w postaci strzałek skierowanych w dół, jak w przypadku: . Strzałki te informują 

o istnieniu specjalnych menu związanych z danym poleceniem. Przyciśnięcie tylko tej 
wyodrębnionej, prawej części wywołuje menu. Przyciśnięcie pozostałej, lewej części 
przycisku powoduje od razu wywołanie przypisanego polecenia. 

Niektóre z ikon na listwach narzędziowych posiadają trójkąt w dolnym prawym rogu, 
jak w przypadku: . Trójkąt ten informuje, że pod tą ikoną kryje się dodatkowa, rozwijana 
listwa narzędziowa, którą można wywołać poprzez przyciśnięcie przez ok. 1 s lewego 

przycisku myszy, gdy kursor umieszczony jest na tej ikonie. 

Podobnie jak dla poleceń menu, aktywowanie danego przycisku na listwie narzędziowej 
(przez przesunięcie nad nim kursorem myszy) bez jego przyciskania powoduje wyświetlenie 

w Linii statusu krótkiego opisu znaczenia poszczególnych poleceń. Dodatkowo, 

przytrzymując przez chwilę kursor myszy nad danym przyciskiem, możemy wywołać małe 
okienko („dymek”) z nazwą związanego z przyciskiem polecenia. 

Poszczególne listwy narzędziowe mogą być pokazywane lub ukrywane za pomocą 
poleceń podmenu Widok\Paski narzędzi i dokowane okna. Każda z listw narzędziowych 
może być również przemieszczona w inne miejsce przez przeciągnięcie myszą za uchwyt 
znajdujący się z lewej strony listwy. Listwy narzędziowe mogą być rozmieszczone wzdłuż 
każdego z boków głównego okna programu

6
 (tzw. zadokowane) lub pozostawione, jako 

wolnostojące w dowolnym miejscu
7
. Program, pomiędzy sesjami pracy, zapamiętuje 

ustawienia listw narzędziowych. 

PLAN zawiera szereg listw narzędziowych, w których zgromadzone są skróty poleceń 
pogrupowane w zależności od spełnianej przez nie funkcji. Część z listw narzędziowych, 
zawierających rzadziej wywoływane polecenia nie jest w ogóle wyświetlanych w momencie 

pierwszego uruchomienia programu. 

1.4.3.1 Podstawowa listwa narzędziowa 

 

 

Rys. 2 Podstawowa listwa narzędziowa 

Podstawowa listwa narzędziowa skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 

z obsługą dokumentów, wydrukiem, obsługą Schowka, mechanizmem Cofnij-Przywróć, 

edycją obiektów, parametrami środowiska. Są to polecenia: 

                                                 

 
6
 Aby uniknąć przyklejenia (zadokowania) listwy przy przeciągnięciu w pobliże jednego z boków głównego 

okna programu należy przy przeciąganiu trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl]. 
7
 Leżeli listwa narzędziowa jest pozostawiona jako wolnostojąca można zmienić jej wymiary, tzn., zmienić 

podział na wiersze/kolumny zawierające elementy. Aby to zrobić należy przeciągnąć myszą dowolny z boków 
okna zawierającego wolnostojącą listwę.  
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Tabela 2 Opis poleceń z podstawowej listwy narzędziowej 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Plik\Nowy [Ctrl]+[N] 

1.3 s. 12  Plik\Otwórz [Ctrl]+[O] 

 Plik\Zapisz [Ctrl]+[S] 

 Plik\Podgląd wydruku  
2.6 s. 72 

 Plik\Drukuj [Ctrl]+[P] 

 Edycja\Wytnij [Ctrl]+[X] 

2.2.13  s. 32  Edycja\Kopiuj [Ctrl]+[C] 

 Edycja\Wklej [Ctrl]+[V] 

 Edycja\Cofnij [Ctrl]+[Z] 
2.4.2  s. 61 

 Edycja\Przywróć [Ctrl]+[Y] 

 Edycja\Usuń [Del] 2.2.6  s. 29 

 Edycja\Właściwości [Alt]+[Enter] 2.2.4  s. 28 

 Plik\Parametry globalne  2.1  s. 24 

 Narzędzia\Próbnik warunków   2.4.1 s. 61  

 Narzędzia\Opcje [Ctrl]+[K]  

 Narzędzia\Zrzut ekranu [Print Screen]  

 Widok\Tryb\Siatka 3D [Shift]+[F3]  

 Widok\Tryb\Wypełnienie 3D [F3]  

 Widok\Przymiary  2.4.4  s. 62 

 Widok\Siatka   

 Widok\Linie odniesienia\Pokaż  2.4.5  s. 62 

 Widok\Warstwy\Edytuj [Ctrl]+[W] 2.2.2  s. 26 

 Widok\Powiększenie  2.2.1  s. 26 

 Narzędzia\Pomiary\Odległość  2.4.9.1 s. 64 

 Narzędzia\Pomiary\Kierunek  2.4.9.2  s. 64 

 Narzędzia\Pomiary\Kąt  2.4.9.3  s. 64 

 Narzędzia\Pomiary\Rozmiar  2.4.9.4  s. 65 

 Narzędzia\Pomiary\Pole powierzchni  2.4.9.5  s. 65 

 Narzędzia\Pomiary\Proporcja  2.4.9.6  s. 65 

 Pomoc\Forum branżowe   

 Pomoc\Informacje o programie   
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1.4.3.2 Listwa narzędziowa „Wstawianie” 

 

Rys. 3 Listwa narzędziowa „Wstawianie” 

Listwa narzędziowa „Wstawianie” skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 

z wprowadzaniem nowych elementów miejsca zdarzenia (zobacz rozdział 2.2, strona 26). Są 
to następujące polecenia: 

Tabela 3 Opis poleceń z listwy narzędziowej "Wstawianie" 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Narzędzia\Zaznaczanie [Esc] 2.2.3 s. 27 

 Narzędzia\Przemieszczanie  2.4.6  s. 62 

 Narzędzia\Skalowanie  2.4.7  s. 62 

 Wstaw\Linia [L] 2.3.1  s. 34 

 Wstaw\Prostokąt [P] 2.3.2  s. 34 

 Wstaw\Zaokrąglony prostokąt [Z] 2.3.3  s. 35 

 Wstaw\Elipsa [E] 2.3.4  s. 35 

 Wstaw\Wielokąt [W] 2.3.5  s. 36 

 Wstaw\Łamana [A] 2.3.6  s. 36 

 Wstaw\Krzywa Bezier’a [B] 2.3.7  s. 36 

 Wstaw\Symbol [S] 2.3.8  s. 37 

 Wstaw\Tekst [T] 2.3.10  s. 38 

 Wstaw\Obrazek [O] 2.3.9  s. 38 

 Wstaw\Wymiar liniowy [I] 2.3.11  s. 39 

 Wstaw\Wymiar kątowy [K] 2.3.12  s. 39 

 Wstaw\Układ współrzędnych [U] 2.3.13 s. 40  

Wstaw\Linijka krzywoliniowa  2.3.14 s. 40 

 Wstaw\Znacznik pozycji [N] 2.3.15  s. 41 

 Wstaw\Odnośnik   

 Wstaw\Odcinek drogi [D] 2.3.28  s. 55 

 Wstaw\Skrzyżowanie [R] 2.3.29  s. 57 

 Wstaw\Tory kolejowe  2.3.17 s. 43 

 Wstaw\Nachylony obszar   0  s. 57 

 Wstaw\Inna nawierzchnia  2.3.31  s. 59 

 Wstaw\Obszar wiatru  2.3.32  s. 59 

 Wstaw\Statyczna sylwetka [J] 2.3.16 s. 42 

 Wstaw\Położenie ciała [C] 2.3.19  s. 46 
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Wstaw\Znak drogowy [G] 2.3.20  s. 47 

 Wstaw\Oznakowanie poziome  2.3.21  s. 47 

 Wstaw\Sygnalizator świetlny  2.3.23 s. 51 

 Wstaw\Latarnia   

 Wstaw\Pozycja obserwatora 3D   

 Wstaw\Dane WMS  2.3.23 s. 51 

1.4.3.3 Listwa narzędziowa „Formatowanie” 

 

Rys. 4 Listwa narzędziowa „Formatowanie” 

Listwa narzędziowa „Formatowanie” skupia ikony i listy wyboru odpowiadające 
operacjom związanym ze zmianą podstawowych atrybutów zaznaczonego obiektu lub 
obiektów. Są to następujące elementy: 

Tabela 4 Opis poleceń z listwy narzędziowej "Formatowanie" 

Ikona i nazwa polecenia Opis w rozdziale 

 Kolor linii 

2.2.5, s. 28 

 Kolor wypełnienia 

 Kolor tekstu 

 Krój czcionki 

 Rozmiar czcionki 

Listwa ta domyślnie nie jest wyświetlana. 

1.4.3.4 Listwa narzędziowa „Rozmieszczenie” 

 

Rys. 5 Listwa narzędziowa "Rozmieszczenie" 

Listwa narzędziowa „Rozmieszczenie” skupia ikony odpowiadające poleceniom 
związanym z aranżacją rozmieszczenia elementów graficznych na rysunku. Są to następujące 
polecenia: 

Tabela 5 Opis poleceń z listwy narzędziowej "Rozmieszczenie" 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Lewo [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Prawo [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Góra [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Dół [Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj poziomo [Shift]+[F9]  
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis 

 Rozmieszczenie\Wyrównaj obiekty\Centruj pionowo [F9]  

 Rozmieszczenie\Centruj na dokumencie\Poziomo [Shift]+[Ctrl]+[F9]  

 Rozmieszczenie\Centruj na dokumencie\Pionowo [Ctrl]+[F9]  

 Rozmieszczenie\Rozstaw\Poziomo [Shift]+[ Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Rozstaw\Pionowo [Shift]+[ Alt]+[]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Szerokość [Ctrl]+[*]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Wysokość [Ctrl]+[/]  

 Rozmieszczenie\Wyrównaj rozmiar\Rozmiar [Ctrl]+[=]  

 Rozmieszczenie\Obróć\W lewo   

 Rozmieszczenie\Obróć\W prawo   

 Rozmieszczenie\Odbij\W poziomie   

 Rozmieszczenie\Odbij\W pionie   

 Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj [Ctrl]+[G]  

 Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj [Ctrl]+[U]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\Na wierzch [Ctrl]+[PgUp]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\W górę [PgUp]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\W dół [PgDown]  

 Rozmieszczenie\Przenieś\Na spód [Ctrl]+ [PgDown]  

Listwa ta domyślnie jest ukryta. 

1.4.4 Dokowane okno „Przegląd obiektów” 

W głównym oknie programu umieszczone jest dokowane okno „Przegląd obiektów”. 

Okno to można ukrywać, przestawiać w inne miejsce lub tak ustawić, aby pojawiało się tylko, 
gdy jest potrzebne. 

Okno to może być pokazywane lub ukrywane za pomocą polecenia podmenu 

Widok\Paski narzędzi i dokowane okna. Może być ono również przemieszczane w inne 

miejsce przez przeciągnięcie myszą za listwę tytułową. Okno może być umieszczone wzdłuż 
każdego z boków głównego okna programu

8
 (tzw. Zadokowane) lub pozostawione, jako 

wolnostojące w dowolnym miejscu. Program, pomiędzy sesjami pracy, zapamiętuje położenie 

okna. 

                                                 

 
8
 Aby uniknąć przyklejenia (zadokowania) listwy przy przeciągnięciu w pobliże jednego z boków głównego 

okna programu należy przy przeciąganiu trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl]. 
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Rys. 6 Okno "Przegląd obiektów" (fragment) 

Okno „Przegląd obiektów” zawiera listę wszystkich obiektów wprowadzonych 
do projektu z (opcjonalnym) podziałem na warstwy. Umożliwia wykonywanie poleceń 
edycyjnych na tych obiektach bez konieczności wyszukiwania ich i zaznaczania w obszarze 
roboczym. 

1.4.5 Przymiary 

Wzdłuż boków obszaru roboczego programu, pracującego w trybie projektowania 
w 2D, rozmieszczone są standardowo listwy przymiarów (pozioma i pionowa), które 
ułatwiają, między innymi, orientację w położeniu przedstawianego fragmentu rysunku oraz 

dają informację o aktualnie zastosowanej skali powiększenia. Dokładniejsze informacje na 
temat przymiarów znaleźć można w rozdziale 2.4.4 (strona 62).  

W trybie podglądu projektu w 3D listwy przymiarów nie mają zastosowania i nie są 
wyświetlane. 

1.4.6 Obszar roboczy 

Obszar roboczy to najistotniejsza część interfejsu użytkownika programu. W trybie 

projektowania w 2D w obszarze tym użytkownik wprowadza (rysuje) poszczególne elementy 
szkicu sytuacyjnego. Szczegółowe informacje w sprawie wprowadzania elementów szkicu 
sytuacyjnego można znaleźć w rozdziale 2.2 (strona 26).  

W trybie podglądu projektu w 3D w obszarze roboczym wyświetlany jest obraz 
przedstawiający widok narysowanego szkicu. 
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1.4.7 Listwy przewijania 

Listwy przewijania (pozioma i pionowa) umożliwiają przemieszczanie się po obszarze 
całego dokumentu (szkicu sytuacyjnego) przez przesuwanie w polu obszaru roboczego 

aktualnie widocznego fragmentu całego dokumentu. Listwy przewijania ułatwiają także 
orientację w położeniu przedstawianego fragmentu rysunku w stosunku do całego dokumentu. 

Innym, wygodnym sposobem do szybkiego przemieszczania się po dokumencie jest 

zastosowanie Narzędzia do przemieszczania, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale 

2.4.6 (strona 62). 

W trybie podglądu projektu w 3D listwy przewijania nie mają zastosowania i nie są 
wyświetlane. 

1.4.8 Listwa statusu 

Listwa statusu służy głównie do przekazywania informacji użytkownikowi o aktualnym 

stanie pracy programu oraz wskazówek co do jego dalszego postępowania. Listwa statusu 
składa się z dwóch zasadniczych części: 

Pole komunikatów, w którym wyświetlane są komunikaty opisujące stan programu, 
objaśnienia znaczenia poleceń menu, oraz krótkie instrukcje dla użytkownika opisujące 
możliwe postępowanie w danej sytuacji. 

Pole wskaźników, składające się z kilku części pokazujących współrzędne bieżącego 

położenia kursora oraz aktualnie wybraną skalę powiększenia. 

1.4.9 Menu kontekstowe 

W wielu sytuacjach pracy z programem dostępne są dodatkowe menu związane 

z wykonywaną czynnością lub stanem obiektu(-ów). Są to tzw. menu kontekstowe. Zawierają 
one najczęściej wywoływane w danej sytuacji polecenia.  

Aby wywołać takie menu należy umieścić kursor myszy w miejscu elementu, którego 
mają dotyczyć wywoływane polecenia. Następnie należy przycisnąć prawy przycisk myszy 

lub przycisk menu kontekstowego na klawiaturze. Menu kontekstowe, o ile jest dostępne, 
pojawi się w miejscu kursora myszy. 
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1.5 Przyjęte konwencje 

1.5.1 Układ odniesienia 

Konsekwentnie w całym programie położenia opisywane są zgodnie z prawoskrętnym 
układem współrzędnych, a kąty zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Położenie wszystkich 

obiektów szkicu opisane jest w globalnym układzie współrzędnych. Usytuowanie początku 

tego układu wybierane jest przez użytkownika dowolnie. Przy rysowaniu 2D elementów 
szkicu sytuacyjnego oś Z tego układu skierowana jest w stronę użytkownika, oś Y w górę 
ekranu, a kierunek osi X, wynikający z prawoskrętności układu – w prawą stronę ekranu.  

 

Rys. 7 Globalny układ odniesienia 
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2 Tworzenie szkicu sytuacyjnego 
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2.1 Parametry globalne 

Parametry globalne określają ogólne własności środowiska ruchu. Obowiązują one na 

całym obszarze środowiska, za wyjątkiem miejsc, w których umieszczone zostały aktywne 
elementy środowiska, które to mogą zmieniać lokalnie wybrane parametry. Jeżeli nie zostały 
wprowadzone żadne aktywne elementy środowiska – jest to cała przestrzeń robocza 

programu. 

Aby przeglądnąć/zmienić parametry globalne należy wybrać polecenie Parametry 

globalne z menu Plik. Identyczną funkcję spełnia również ikona  znajdująca się na 
podstawowej belce narzędziowej. Po jego wybraniu pojawia się dialog, na którego kolejnych 
zakładkach można zmienić odpowiednio: nachylenie, stan i rodzaj nawierzchni, stan 

atmosfery (pora doby dzień/noc, warunki atmosferyczne ze względu na ograniczenie 
widzialności – opady atmosferyczne, mgła), wiatr boczny, poziom wód gruntowych, zakres 
widzialności i kolor wyświetlanego tła w widoku 3D. 

 

 

Rys. 8 Okno programu „Globalne parametry środowiska” 

  

Zakładka Nachylenie umożliwia zdefiniowanie nachylania całej powierzchni 
środowiska roboczego względem poziomu. Kierunek spadku (nachylenia) określony jest w 
programie za pomącą kąta, jaki tworzy linia spadku z dodatnim zwrotem osi X globalnego 

układu odniesienia.  

Zakładka Nawierzchnia pozwala na wybór stanu i rodzaju nawierzchni (np. suchy 

asfalt) co skutkuje przyjęciem odpowiednich wartości współczynników przyczepności 
przylgowej i ślizgowej oraz współczynnika oporu toczenia.  

Poprzez zakładkę Atmosfera, można zdefiniować porę doby oraz występowanie 
różnorodnych zjawisk atmosferycznych w postaci opadów czy zamglenia, które wpływają w 
analizowanej sytuacji na zakres widzialności. Zakres ten jest określony widzialnością 
podawaną w metrach. W chwili przełączenia się do trybu widoku 3D zadeklarowany zakres 
widzialności jest wizualizowany dla wybranego ustawienia obserwatora (kamery). 

Ustawienie poziomu wody odbywa się poprzez zakładkę Woda. Zakładka umożliwia 
zdefiniowanie poziomu lustra wody w stosunku do układu odniesienia. W chwili przełączenia 
się do trybu widoku 3D zadeklarowany poziom wody jest wizualizowany dla wybranego 
ustawienia obserwatora (kamery). W zależności od tego czy zdefiniowano poziom lustra 
wody poniżej czy powyżej poziomu odniesienia, będzie wizualizowana sytuacja wypełnienia 
się wodą wszystkich obniżeń terenu, naturalnych lub sztucznych, do zadeklarowanego 
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poziomu, a w przypadku przyjęcia poziomu lustra wody powyżej poziomu odniesienia będzie 
wizualizowana „sytuacja powodziowa”.  

 

 

Rys. 9 Wizualizacja stanu atmosfery dla różnych ustawień 

Kolor tła decyduje o wypełnieniu okna wizualizacji 3D w miejscach, gdzie nie jest 
wyświetlany żaden obiekt. W większości przypadków, dla wizualizacji w trybie 
wypełnionych wielokątów jest to obszar powyżej terenu, „niebo”. 

Kolor innych elementów widocznych w oknie podglądu 3D, w tym terenu 
odpowiadającego parametrom globalnym, modyfikuje się w miejscu edycji ich parametrów 
podczas projektowania środowiska ruchu, przy ustawianiu parametrów widoczności. 

Standardowo jako parametry globalne, przyjmowana jest pozioma, płaska płaszczyzna 
pokryta suchym asfaltem z zakresem widoczności 1000 m oraz brak wiatru i wody. 

Parametry globalne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie, nie tylko przed 

rozpoczęciem samej symulacji. Jeżeli jednak parametry te zostaną zmienione w sytuacji, 

kiedy jest już wyliczony jakiś przebieg symulacji, dotychczas uzyskane wyniki (stan) nie będą 
już wiarygodne. W takim przypadku symulacja musi być rozpoczęta jeszcze raz od stanu 
początkowego z odrzuceniem dotychczas uzyskanych wyników (poleceniem  Stop). 

 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 26 - 

2.2 Wprowadzanie elementów szkicu sytuacyjnego 

Wprowadzanie elementów szkicu sytuacyjnego odbywa się poprzez ich rysowanie, 
podobnie jak w innych programach graficznych, pracujących w środowisku Windows. 
Wstawianie poszczególnych obiektów, w trybie projektowania 2D, odbywa się przez wybór 
odpowiedniego narzędzia spośród poleceń menu Wstaw, a następnie narysowanie obiektu 

w obszarze roboczym programu. Sposób rysowania dla poszczególnych obiektów odbywa się 
w specyficzny sposób. Polecenia menu Wstaw mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na 

belce narzędziowej Wstawianie. Poszczególne obiekty i odpowiadające im narzędzia opisane 
zostaną w dalszej części tego rozdziału. 

Gotowe plany sytuacyjne sporządzone w programie PLAN, po uzupełnieniu 
dodatkowych danych, nieistotnych z punktu widzenia samego szkicu, a mających 
kluczowe znaczenie dla przeprowadzanej symulacji mogą być wykorzystywane jako 

środowiska ruchu symulacji przeprowadzanych w programie V-SIM
9
.  

2.2.1 Skala szkicu 

Szkic sytuacyjny rysowany jest w programie PLAN w skali rzeczywistej, tzn. obiekt 

prostokątny mający wymiary np. 2 m x 5 m powinien być narysowany w programie według 
oznaczeń jako 2 m x 5 m. Niezależnie od skali rzeczywistej szkicu, można wybrać umowną 
skalę, z jaką będzie on wyświetlany w obszarze roboczym programu (zobacz rozdział 2.4.3, 

strona 61) oraz niezależną od tego, skalę wydruków z programu, np. 1:200 (zobacz rozdział 
2.6, strona 72). 

2.2.2 Warstwy obiektów 

Poszczególne elementy środowiska (rysunku) mogą być rozmieszczone w wielu 
warstwach, tworzących łącznie złożone środowisko graficzne (szkic/plan). Warstwy 

w programie są jak arkusze przezroczystych folii nakładanych na siebie. Analogia z folią jest 
o tyle trafna, że przez przezroczyste obszary danej warstwy widać elementy znajdujące się 
pod nią. 

Warstwy stanowią podstawową metodę organizacji danych w projekcie. Ułatwiają 
wyświetlanie bądź ukrywanie niezbędnych informacji na szkicu w zależności od preferencji 
użytkownika. Ich odpowiednie zdefiniowanie przed rozpoczęciem pracy pozwala 
na zwiększenie czytelności projektu i ułatwia jego zarządzanie. Warstwy mogą być dowolnie 
dodawane lub usuwane. Użytkownik może też decydować o kolejności ich wyświetlania. 
W danym momencie edytowane mogą być obiekty należące do jednej, aktywnej warstwy. 

Standardowo, w momencie rozpoczęcia pracy z nowym dokumentem, składa się 
on z pojedynczej warstwy. Aby dodać kolejne albo zmodyfikować istniejące należy wybrać 
polecenie Widok\Warstwy\Edytuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[W]). Za pomocą poleceń 
z podmenu Warstwy można również szybko wybrać, która z warstw ma być w danym 
momencie aktywna. Podmenu ma swój odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się 
na podstawowej listwie narzędziowej.  

                                                 

 
9
 Dokładny opis możliwości programu CYBID V-SIM oraz jego wersję demonstracyjną można znaleźć 

w Internecie pod adresem: http://www.cybid.com.pl/product-VSIM-1.aspx  

http://www.cybid.com.pl/product-VSIM-1.aspx
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Rys. 10 Narzędzie "Warstwy obiektów" 

Jeżeli projekt składa się z więcej niż jednej warstwy u dołu okna edycyjnego pojawia 
się lista wprowadzonych warstw, z której łatwo można wybrać aktualnie edytowaną warstwę 
(ikona z żółtym elementem), ustalić kolejność wyświetlania warstw (od lewej do prawej 

warstwy układają się w stos od spodu ku górze) oraz wybrać, które warstwy mają być 
widoczne (ikony z białym elementem), a które nie (pozostałe, szare ikony). 

 

Rys. 11 Fragment okna programu z widoczną listą dostępnych warstw 

2.2.3 Zaznaczanie obiektów 

Narysowany element środowiska może być wyróżniony za pomocą specjalnego 
narzędzia Zaznaczanie, posiadającego kursor w kształcie strzałki . W trakcie rysowania 

narzędzie to może zostać w każdej chwili wybrane poprzez naciśnięcie klawisza [Esc] lub 
wybranie ikony  na belce narzędziowej. Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt wystarczy na 

nim kliknąć. Zaznaczony obiekt rysowany jest z dodatkowymi uchwytami w postaci 

kwadracików wokół niego lub w jego charakterystycznych punktach. Aby zaznaczyć więcej 
niż jeden obiekt należy trzymając wciśnięty przycisk myszy zaznaczyć obszar, w którym 
znajdują się wybrane obiekt. Trzymając wciśnięty klawisz [Shift] i klikając kolejne obiekty 
można je selektywnie zaznaczać lub odznaczać. 

 

Rys. 12 Pojedynczy zaznaczony obiekt 

Obiekty można zaznaczać również za pomocą poleceń zgrupowanych w menu Edycja: 
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Polecenie Zaznacz wszystko (skrót klawiszowy [Ctrl]+[A]) pozwala zaznaczyć wszystkie 
obiekty znajdujące się w edytowanej warstwie.  

Polecenie  Następny (skrót [Tab]) pozwala zaznaczyć kolejny obiekt w kolejności 
wyświetlania.  

Polecenie  Poprzedni (skrót [Shift]+[Tab]) pozwala zaś zaznaczyć poprzedni obiekt w tej 

kolejności. 

Jeżeli jednocześnie zaznaczonych jest więcej obiektów, zawsze jeden z nich jest 

dominujący – jego uchwyty rysowane są jako wypełnione kwadraciki, a pozostałych, jako 

puste. Pozostałe, zaznaczone obiekty mogą zostać wyrównane w odniesieniu do 

dominującego. Dominującym jest zawsze ostatni z zaznaczonych obiektów. 

 

Rys. 13 Kilka zaznaczonych obiektów z obiektem dominującym 

2.2.4 Edycja właściwości obiektów 

Aby zmodyfikować wygląd lub inne cechy obiektu można wywołać edycję jego 
właściwości. Aby to zrobić należy, przy zaznaczonym obiekcie wybrać polecenie 

Właściwości (skrót klawiszowy [Alt]+[Enter]) z menu Edycja. Polecenie to ma swój 
odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na podstawowym pasku narzędzi. 
Alternatywną metodą wywołania edycji właściwości obiektu jest podwójne kliknięcie na nim 

myszą. 

Po wywołaniu edycji pojawia się zazwyczaj okno dialogowe umożliwiające zmianę lub 
podgląd poszczególnych właściwości. Wygląd tego okna i zakres edytowanych właściwości 
zależy od konkretnego obiektu i zostanie opisany w dalszej części tego rozdziału. 

2.2.5 Bezpośrednia zmiana wybranych atrybutów  
Wybrane atrybuty graficzne zaznaczonego obiektu lub obiektów mogą być zmienione 

bez konieczności otwierania dialogu Właściwości obiektu i modyfikowania w nim 

poszczególnych parametrów dla każdego obiektu z osobna, jak opisano w poprzednim 
rozdziale. W ten sposób mogą być zmieniane następujące atrybuty graficzne: 

 Kolor linii obrysu, 

 Kolor wypełnienia, 

 Kolor tekstu, 

 Krój czcionki, 
 Rozmiar czcionki. 
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Aby zmienić któryś z powyższych atrybutów dla zaznaczonego obiektu lub 

jednocześnie dla wielu zaznaczonych obiektów należy po zaznaczeniu obiektów nacisnąć 
lewym przyciskiem myszy na odpowiedni element listwy narzędziowej „Formatowanie”10

. 

Poniżej pojawi się wówczas odpowiednia lista wyboru, z której należy wybrać pożądaną 
wartość zamienianego atrybutu. Wszystkie zaznaczone obiekty zmienią wtedy wartość 
wybranego atrybutu na wskazany. 

Jeżeli element związany z edytowanym atrybutem na listwie narzędziowej 
„Formatowanie” nie jest aktywny oznacza to, że nie został zaznaczony żaden obiekt lub jeden 

z zaznaczonych obiektów nie posiada lub nie umożliwia zmiany tego atrybutu. 

 

Rys. 14 Bezpośrednia zmiana atrybutów graficznych obiektów 

2.2.6 Usuwanie obiektów 

Zaznaczony obiekt (obiekty) można usunąć z projektu za pomocą polecenia Usuń (skrót 
klawiszowy [Del]) z menu Edycja. Polecenie to ma również swój odpowiednik na 
podstawowej listwie narzędziowej w postaci ikony .  

2.2.7 Przemieszczanie obiektów 

Aby przesunąć zaznaczony obiekt(y) należy przeciągnąć go myszą chwytając za jego 

fragment poza miejscami, w których znajdują się uchwyty obiektu. Po najechaniu kursorem 

na obszar obiektu, za który można go uchwycić kształt kursora zmienia się na następujący: 

. W trakcie przemieszczania obiektów kursor przybiera kształt: .  

Obiekty mogą być również precyzyjnie przesuwane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [] lub []). 

Za każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie przesunięty we wskazanym kierunku 

o 0,001 m. Przy dłuższym (ponad 1 s) przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) przesuwane są 

                                                 

 
10

 Zobacz rozdział 1.4.3.3, strona 18 
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o 0,010 m. Przy jeszcze dłuższym (ponad 3 s) przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) 
przesuwane są o 0,100 m. 

W sposób zorganizowany można przemieszczać obiekty za pomocą poleceń zebranych 

w menu Rozmieszczenie. Są to polecenia z następujących podmenu: 

 Wyrównaj obiekty – pozwalają one wyrównać położenie wszystkich zaznaczonych 

w danym momencie obiektów względem obiektu dominującego. 

 Centruj na dokumencie – pozwalają one umieścić zaznaczony obiekt lub obiekty 
na środku edytowanego dokumentu. 

 Rozstaw – pozwalają one wyrównać odstępy pomiędzy zaznaczonymi obiektami. 
Wymagane jest w tym przypadku zaznaczenie przynajmniej 3 obiektów. 

Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej 
Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.4.3.4, strona 18). 

2.2.8 Zmiana kształtu obiektów 

Aby zmienić kształt zaznaczonego obiektu należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów. Jeżeli po najechaniu kursorem na uchwyt zmienia się kształt kursora na taki, 

zawierający znak kotwicy, np.  wtedy kształt obiektu nie może być zmieniony.  

Rozmiar obiektów możemy również precyzyjnie zmienić za pomocą klawiatury - przy 

zaznaczonym obiekcie należy przyciskać klawisze strzałek trzymając jednocześnie wciśnięty 
klawisz [Shift]. Za każdym naciśnięciem strzałki w lewo [] szerokość obiektu(-ów) 
zostanie zmniejszona o 0,001 m. Za każdym naciśnięciem strzałki w prawo [] szerokość 
obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zwiększona. Za każdym naciśnięciem strzałki w górę 
[] wysokość obiektu(-ów) zostanie zwiększona o 0,001 m. Za każdym naciśnięciem strzałki 
w dół [] wysokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zmniejszona. Przy dłuższym 

(ponad 1 s) przyciśnięciu klawisza strzałki rozmiar obiektu(-ów) zmienia się o 0,010 m. Przy 

jeszcze dłuższym (ponad 3 s) przyciśnięciu klawisza strzałki rozmiar obiektu(-ów) zmienia 
się o 0,100 m. 

Wyrównywać rozmiar obiektów w sposób zorganizowany można również za pomocą 
poleceń zebranych w podmenu Wyrównaj rozmiar menu Rozmieszczenie. Polecenia te 

pozwalają dopasować rozmiar wszystkich zaznaczonych obiektów do obiektu dominującego. 
Mają one swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej Rozmieszczenie 

(zobacz rozdział 1.4.3.4, strona 18). 

2.2.9 Obracanie obiektów 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na szkicu mogą być płynnie obracane 

o dowolny kąt11
. Aby obrócić zaznaczony obiekt należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Gdy wciśnięty jest klawisz [Ctrl] 

i kursor myszy znajdzie się nad uchwytem obiektu kształt kursora zmienia się na następujący: 

                                                 

 
11

 Wyjątek stanowią obiekty zaimportowane z innych programów przez Schowek. W środowisku Windows 
starego typu (98/Me) bitmapy mogą być obracane jedynie o kąty będące wielokrotnością 90º.  
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 sygnalizując możliwość obrotu. Jeżeli kursor myszy zmieni kształt na taki:  - obrót 
obiektu nie jest możliwy. 

Obiekty mogą być również precyzyjnie obracane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [] lub []) 

trzymając jednocześnie naciśnięty klawisz [Ctrl]. Za każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) 

zostanie obrócony o 0,1º. Przy dłuższym (ponad 1 s) przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) 
obracane są o pełny 1,0º. 

Obiekty można również obracać za pomocą poleceń zebranych w podmenu Obróć 

w menu Rozmieszczenie. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  na 

listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.4.3.4, strona 18). 

2.2.10 Odbicie lustrzane 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na szkicu
12

 mogą być rysowane w postaci 

swojego lustrzanego odbicia niezależnie dla osi symetrii x oraz osi y. Aby odbić zaznaczony 

obiekt należy wybrać jedno z poleceń podmenu Odbij w menu Rozmieszczenie. Polecenia te 

mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie 

(zobacz rozdział 1.4.3.4, strona 18). 

2.2.11 Grupowanie obiektów 

Kilka obiektów, znajdujących się na jednej warstwie rysunku, może być powiązanych 
razem w postaci tzw. grupy i traktowanych przez program jak jeden, pojedynczy obiekt. 

Zachowanie takie może być przydatne, gdy np. narysowany jest pewien fragment rysunku, 
składający się z wielu pojedynczych obiektów i w trakcie dalszej pracy obiekty te mają 
pozostać niezmienne i w stałych między sobą odległościach. Raz sformowana grupa może 
być w przyszłości z powrotem rozdzielona na pojedyncze obiekty. 

Aby z kilku obiektów utworzyć grupę należy, po ich uprzednim zaznaczeniu, wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[G]). Ma ono swój 
odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 
1.4.3.4, strona 18). 

Aby rozdzielić grupę na pojedyncze obiekty należy, po jej zaznaczeniu wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[U]). Ma ono 

swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie. 

Grupy obiektów mogą być dowolnie zagnieżdżone, tzn. każda grupa obiektów może 
być elementem składowym innej grupy. 

2.2.12 Kolejność wyświetlania 

W ramach pojedynczej warstwy poszczególne obiekty odrysowywane są w pewnej, 

ściśle określonej kolejności. Kolejność ta ma znaczenie np. w sytuacji, gdy kilka obiektów 
umieszczonych jest w tym samym miejscu lub częściowo na siebie zachodzi. W całości jest 
widoczny wtedy tylko ten obiekt, który jest odrysowywany jako ostatni. Podobna sytuacja ma 

                                                 

 
12

 Wyjątek stanowią pola tekstowe.  
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miejsce, gdy w jednym miejscu znajdują się obiekty określające ten sam czynnik środowiska 
ruchu pojazdów, np. rodzaj nawierzchni. O zachowaniu pojazdów decyduje w tym miejscu 

ten z obiektów, który jest odrysowywany, jako ostatni (jest „na górze”). 

Pierwotna hierarchia odrysowywania wynika z kolejności umieszczania tych obiektów 
na rysunku, tj. ostatni wprowadzony obiekt odrysowywany jest też jako ostatni. Kolejność ta 
może być jednak zmieniona przez użytkownika. Do zmiany układu odrysowywania służą 
polecenia zgromadzone w podmenu Przenieś z menu Rozmieszczenie. Po zaznaczeniu 

pojedynczego obiektu i wybraniu jednego z poleceń obiekt może być przeniesiony na sam 
początek kolejności wyświetlania, na sam koniec lub o jedną pozycję w górę lub w dół. 
Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon odpowiednio: , ,  i  na 

listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz rozdział 1.4.3.4, strona 18). 

2.2.13 Operacje z wykorzystaniem Schowka 

Do edycji elementów rysunku można wykorzystać, rozpowszechniony wśród aplikacji 
pracujących w środowisku Windows, mechanizm Schowka. Za pomocą tego mechanizmu 
można powielać narysowane obiekty, przenosić je do innej warstwy dokumentu, do innego 
dokumentu lub nawet do innego programu. 

Aby umieścić kopię wybranego obiektu (obiektów) w Schowku należy zaznaczyć go, 
a następnie wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[C]). Ma ono swój 
odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Można również 
przenieść obiekt do Schowka z jednoczesnym usunięciem go z dokumentu. Należy wówczas 
użyć polecenia Edycja\Wytnij (skrót [Ctrl]+[X], ikona ). 

Tak umieszczone w Schowku obiekty można umieścić w edytowanym dokumencie 

wybierając w odpowiednim momencie polecenie Edycja\Wklej (skrót klawiszowy [Ctrl]+[V], 
ikona ). 

2.2.14 Parametry rysowania obiektów 

Dokładność pozycjonowania obiektów i zmiany ich rozmiarów w nowej wersji 
programu wynoszą 0,001 m (dotychczas było to 0,020 m). Pozwala to użytkownikowi bardzo 
dokładnie rozmieścić wszelkie obiekty związane z topografią miejsca zdarzenia oraz 
geometrią śladów czy elementów pojazdów. 

Zwiększony został także obszar pracy (pomimo zwiększenia dokładności), na którym 

można pozycjonować obiekty do rozmiaru 2 km x 2 km (poprzednio 500 m x 500 m). W ślad 
za większą precyzją, a jednocześnie większym obszarem roboczym zwiększona została skala 
możliwych powiększeń w obydwie strony do zakresu od 1% do 10 000% (0,01 x – 100 x). 

Skalę powiększenia można teraz płynie zmieniać za pomocą kółka myszy  
z zachowaniem położenia punktu, na który wskazuje kursor myszy. 

2.2.15 Przezroczystość bitmap 

Właściwości bitmap wzbogacono o funkcję nadawania stopnia przezroczystości. Dzięki 
temu możliwa jest jednoczesna widoczność nakładających się na siebie obrazów 
obejmujących miejsce zdarzenia. 
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Rys. 15 Przykład zastosowania przezroczystości bitmap w programie PLAN 

W celu ustawienia przezroczystości bitmapy należy wybrać Właściwości obiektu 

poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołując polecenie  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym obrazku. W zakładce Przezroczystość można ustawić w procentach Stopień 
półprzezroczystości całego obrazka.  

 

Rys. 16 Okno dialogowe właściwości bitmap 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 34 - 

2.3 Poszczególne elementy szkicu sytuacyjnego 

Poszczególne elementy szkicu sytuacyjnego wprowadzane są do projektu poprzez 
wybieranie poleceń z menu Wstaw. 

2.3.1 Linia 

Linia jest najprostszym z elementów graficznych służących do ilustracji szkicu 

sytuacyjnego. Linie mogą posiadać różną grubość, sposób kreskowania13
 oraz kolor. 

Mogą być także jedno lub obustronnie zakończone strzałką. 

 

Rys. 17 Przykłady Linii 

Rysowanie Linii odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Linia (skrót 
klawiaturowy [L]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma się 
znaleźć jeden z końców odcinka, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, 
w którym ma się znaleźć koniec odcinka i tam puścić. 

2.3.2 Prostokąt 
Prostokąt, podobnie jak linia, jest prostym elementem graficznym służącym do 

ilustracji szkicu sytuacyjnego. Dla Prostokątów, podobnie jak dla innych figur mogących 
posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii i styl 

wypełnienia. Linia obramująca może przyjmować podobne atrybuty jak dla Linii, może też 
nie występować w ogóle. Wypełnienie Prostokąta może przyjmować różne kolory, różne 
sposoby kreskowania lub nie występować w ogóle (przeźroczyste wnętrze). 

 

Rys. 18 Przykłady Prostokątów 

Rysowanie Prostokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Prostokąt 
(skrót klawiaturowy [P]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma 
znaleźć się jeden z wierzchołków prostokąta, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć 

                                                 

 
13

 Styl rysowania inny od linii ciągłej mogą mieć tylko linie o grubości pojedynczego punktu. 
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do miejsca, w którym ma się znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie 

tego przeciągania przyciśnięty będzie klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 

2.3.3 Zaokrąglony prostokąt 
Zaokrąglony prostokąt jest figurą wywodzącą się z prostokąta, a różniącą się od niego 

narożnikami, zaokrąglonymi w zadanym stopniu. Dla Zaokrąglonych prostokątów, podobnie 

jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl 
obramującej go linii i styl wypełnienia. 

 

Rys. 19 Przykłady Zaokrąglonych prostokątów 

Rysowanie Zaokrąglonego prostokąta odbywa się analogicznie jak Prostokąta, przez 

wybranie polecenia  Wstaw\Zaokrąglony prostokąt (skrót klawiaturowy [Z]). Następnie 
w miejscu, w którym ma się znaleźć jeden z wierzchołków prostokąta należy umieścić kursor 
myszy, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znaleźć 

przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania przyciśnięty będzie 
klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 

Stopień (promień) zaokrąglenia narożników można modyfikować również za pomocą 
myszy przeciągając specjalne uchwyty obiektu znajdujące się na styku krawędzi prostej 
i zaokrąglonej. W skrajnych przypadkach można uzyskać w ten sposób elipsę lub prostokąt. 

2.3.4 Elipsa 

Elipsa, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem graficznym 
służącym do ilustracji szkicu sytuacyjnego. Dla Elips, podobnie jak dla innych figur 

mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii 
i styl wypełnienia. 

 

Rys. 20 Przykłady Elips 

Rysowanie Elipsy odbywa się, podobnie jak Prostokąta, przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Elipsa (skrót klawiaturowy [E]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, 

w którym ma się znaleźć jeden z wierzchołków prostokąta opisanego na wprowadzanej 
elipsie, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znaleźć 
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przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania przyciśnięty będzie 
klawisz [Shift] – rysowane będzie koło. 

2.3.5 Wielokąt 
Wielokąt, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem graficznym 

służącym do ilustracji szkicu sytuacyjnego. Dla Wielokątów, podobnie jak dla innych figur 

mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii 
i styl wypełnienia. 

 

Rys. 21 Przykłady Wielokątów 

Rysowanie Wielokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Wielokąt (skrót 
klawiaturowy [W]). Następnie należy kolejno klikać myszą następujące po sobie wierzchołki 
wielokąta. Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć podwójnie lub należy przycisnąć 
klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. 

2.3.6 Łamana 

Łamana, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem graficznym 
służący do ilustracji szkicu sytuacyjnego. Jest ona zbliżona do Wielokąta, z tą różnicą, że 
reprezentuje figurę otwartą i nie może posiadać wypełnienia. Styl linii dla Łamanej można 
definiować identycznie jak dla Linii. 

 

Rys. 22 Przykład Łamanej 

Rysowanie Łamanej, analogicznie jak Wielokąta, odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Łamana (skrót klawiaturowy [A]). Następnie należy kolejno klikać myszą punkty 

łamanej. Ostatni z punktów łamanej należy kliknąć podwójnie lub należy przycisnąć klawisz 
[Esc], żeby przerwać rysowanie. 

2.3.7 Krzywa Bezier’a 

Krzywa Bezier’a, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem 
graficznym służącym do ilustracji szkicu sytuacyjnego. Jest ona zbliżona do Łamanej, z tą 
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różnicą, że uzyskana linia może być zakrzywiona i bez załamań przechodzić przez kolejne 
punkty. Styl linii dla Łamanej można definiować identycznie jak dla Linii. 

 

Rys. 23 Przykład Krzywej Bezier’a 

Rysowanie Krzywej Bezier’a, analogicznie jak Łamanej, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Krzywa Bezier’a (skrót klawiaturowy [B]). Następnie należy kolejno 
klikać myszą następujące po sobie punkty, przez które ma przechodzić krzywa. Aby przerwać 
rysowanie ostatni z punktów krzywej należy kliknąć podwójnie lub przycisnąć klawisz [Esc]. 

Oprócz uchwytów odpowiadających punktom, przez które przechodzi krzywa, obiekt 
ten posiada dodatkowe uchwyty w miejscach tzw. punktów kontrolnych wpływających na 
kształt przebiegu krzywej. Przeciągając myszą te uchwyty można wpływać na kierunek 
przebiegu i stopień zaokrąglenia krzywej.  

2.3.8 Symbol 

Symbol jest bardziej złożonym, w stosunku do wcześniej opisanych, elementem 
graficznym służącym do ilustracji szkicu sytuacyjnego. Wprowadza on do rysunku 

element spoza samego programu. Symbol rysowany jest w postaci wybranego, 

pojedynczego znaku ze wskazanej czcionki. 

Do programu dołączony jest podstawowy zestaw symboli
14

 użytecznych przy 
komentowaniu zdarzeń drogowych. Zawiera on, między innymi, symbole z następujących 
kategorii: 

 Elementy oznakowania poziomego dróg. 
 Sylwetki pieszego w różnych stadiach ruchu. 
 Symbole latarni ulicznych. 

 

Rys. 24 Przykłady symboli 

                                                 

 
14

 W postaci czcionki True Type o nazwie „CI RoadMap Symbols”. Po zainstalowaniu z programem czcionka ta 

może być także wykorzystywana w innych programach pracujących w środowisku Windows. 
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Wprowadzenie Symbolu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Symbol (skrót 
klawiaturowy [S]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. 

W miejscu kliknięcia wprowadzony zostanie pierwszy z dołączonego do programu zestawu 
symboli. Aby zmienić symbol na inny, a także żeby wybrać inny zestaw symboli należy 
wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym symbolu. 

2.3.9 Obrazek 

Obrazek umożliwia wprowadzenie jako ilustracji szkicu sytuacyjnego, zawartości pliku 
graficznego pochodzącego spoza programu. Obsługiwane są zarówno pliki graficzne 

w formacie wektorowym
15

 jak i rastrowym (bitmapy)
16

. Obrazek może być użyteczny przy 
wprowadzaniu następujących elementów: 

 rastrowa mapa geodezyjna, 

 ortofotomapa lotnicza, 

 fotoplany śladów, 

 zdjęcia miejsca zdarzenia lub jego uczestników, 

 rysunki pojazdów lub innych obiektów sporządzone w innym programie. 

Wprowadzenie Obrazka odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Obrazek 

(skrót klawiaturowy [O]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W tym momencie program otworzy dialog z zapytaniem o wskazanie pliku, który ma 
być zaimportowany. Należy wybrać odpowiedni plik i zatwierdzić dialog. 

Dla rysunków wektorowych można narzucić kolor wypełnienia oraz linię konturową, 
jakimi będzie on rysowany. Wszystkie te opcje dostępne są po wybraniu Właściwości obiektu 

poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym obrazku. 

2.3.10 Tekst 

Tekst jest prostym elementem graficznym służącym do skomentowania szkicu 

sytuacyjnego. Tekst może składać się z jednej lub więcej linii, a wpływać na jego 
wygląd można przez wybór czcionki, koloru sposobu wyrównywania linii tekstu (do 

lewej, centralnie lub do prawej). Rozmiar pola zawierającego tekst dobierany jest 

automatycznie na podstawie jego zawartości i wybranej czcionki. 

 

Rys. 25 Przykłady Tekstu 

Wprowadzenie Tekstu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Tekst (skrót 
klawiaturowy [T]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. 

                                                 

 
15

 Obsługiwane wektorowe formaty plików to: Metapliki Windows (WMF), Rozszerzone Metapliki Windows 

(EMF) lub pliki wymiany AutoCAD (DXF). 

16
 Obsługiwane rastrowe formaty plików to: Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE), Format wymiany JPEG 

(JPEG, JPG, JPE, JFIF), Format GIF, Format Tagged Image (TIF, TIFF), Format PNG, Ikony (ICO). 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 39 - 

We wskazanym miejscu umieszczony zostanie domyślny tekst. Aby zmienić treść lub format 
Tekstu należy wybrać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie 
polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym Tekście. 

2.3.11 Wymiar liniowy 

Wymiar liniowy jest elementem graficznym pozwalającym zaznaczyć wybrane wymiary 
liniowe lub odległości na rysunku17

. 

 

Rys. 26 Przykłady różnych wymiarów liniowych 

Rysowanie Wymiaru liniowego, podobnie jak Linii, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Wymiar liniowy (skrót klawiaturowy [I]). Następnie należy umieścić 
kursor myszy w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być zmierzona, 
przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam dopiero puścić. 

Standardowo, linia wymiarowa umieszczona zostaje pomiędzy wskazanymi punktami, 
a opis odległości na jej środku lub jeżeli się nie mieści, z boku. Opis zmierzonej odległości, 
wraz z linią wymiarową może być jednak przemieszczony w dowolne miejsce za pomocą 
przeciągnięcia myszą związanego z nim uchwytu. 

2.3.12 Wymiar kątowy 

Wymiar kątowy, podobnie jak Wymiar liniowy jest elementem graficznym 

pozwalającym zaznaczyć wybrane wymiary kątowe na rysunku18
. 

 

Rys. 27 Przykłady różnych wymiarów kątowych 

                                                 

 
17

 Aby dokonać samego pomiaru, bez pozostawiania śladów na dokumencie można wykorzystać narzędzie do 
pomiarów odległości lub Bezpośrednie pomiary (zobacz rozdział 2.4.8, strona 52). 

18
 Aby dokonać samego pomiaru, bez pozostawiania śladów na dokumencie można wykorzystać narzędzie do 

pomiarów kątów lub nachylania albo Bezpośrednie pomiary (zobacz rozdział 2.4.8, strona 52). 
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Rysowanie Wymiaru kątowego odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Wymiar kątowy (skrót klawiaturowy [K]). Następnie należy kolejno kliknąć trzy 
punkty: 

1. Koniec pierwszego z ramion kąta. 
2. Wierzchołek kąta. 
3. Koniec drugiego ramienia kąta. 

Kąty mogą być mierzone ze znakiem w zakresie od -180º do +180º lub w zakresie od 0º 
do 360º. Wybór zakresu pomiaru i inne opcje wpływające na wygląd Wymiaru kątowego 

można ustalić wywołując Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym Wymiarze. 

2.3.13 Układ współrzędnych 

Układ współrzędnych jest elementem graficznym pozwalającym nanieść w dowolnym 
miejscu szkicu dwuwymiarową skalę odległości. 

 

Rys. 28 Przykładowy układ współrzędnych 

Wprowadzenie Układu współrzędnych odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Układ współrzędnych (skrót klawiaturowy [U]) a następnie kliknięcie myszą 
w miejscu, w którym ma się znaleźć środek wprowadzanego układu. Osie układu 
współrzędnych można dowolnie skracać lub wydłużać. 

Dla układu współrzędnych wprowadzono nowe możliwości w postaci edycji kąta 
orientacji układu współrzędnych, a także dodano opcję wyświetlania nazw poszczególnych 
osi oraz początku układu współrzędnych. Poprawiono sposób pozycjonowania opisu 
podziałki osi układu. 

2.3.14 Linijka krzywoliniowa 

Linijka krzywoliniowa jest elementem graficznym, bazującym na opisanej w pkt. 2.3.7 

krzywej Bezier’a, pozwalającym określić odległość wybranego punku mierzoną wzdłuż 
krzywej lub wymiary wybranych elementów przebiegających na rysunku w sposób 
krzywoliniowy. Uzyskana linia może być krzywą gładką i bez załamań przechodzić przez 
kolejne punkty. Jest to szczególnie przydatne narzędzie w przypadku wymiarowania śladów 
krzywoliniowych np. zarzucania, wleczenia, hamowania itp. Może być też wykorzystywane 

  3
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do ustalania pozycji wybranego obiektu podczas pomiarów na łuku drogi, gdzie ze względu 
na charakter jej przebiegu pomiary są wykonywane wzdłuż krzywej stanowiącej fragment 
łuku kołowego lub krzywej przejściowej (klotoidy).  

 

Rys. 29 Przykładowy sposób użycia linijki krzywoliniowej 

Wprowadzenie Linijki krzywoliniowej odbywa się przez wybranie polecenia 
Wstaw\Linijka krzywoliniowa, a następnie kliknięcia myszą na kolejne punkty, przez które 
ma przechodzić krzywa. Ostatni z punktów krzywej należy kliknąć dwukrotnie lub zakończyć 
klawiszem [Esc]. Edytowanie właściwości tego obiektu umożliwia definiowanie wyglądu 
powstałej linii, a także wartości głównych i pomocniczych podziałki liniowej. Edycja 
właściwości obiektu odbywa się poprzez dwuklik myszy na obiekcie lub poleceniem 

 Edycja\Właściwości. 
Oprócz uchwytów odpowiadających punktom węzłowym, przez które przechodzi 

krzywa, obiekt ten posiada dodatkowe uchwyty w miejscach tzw. punktów kontrolnych 
wpływających na kształt przebiegu krzywej. Przeciągając myszą te uchwyty można wpływać 
na kierunek przebiegu i „stopień zaokrąglenia” krzywej.  

2.3.15 Znacznik pozycji 

Znacznik pozycji pozwala zaznaczyć na rysunku położenie i ewentualnie współrzędne 
wybranego punktu charakterystycznego

19
. Znacznik taki rysowany jest jako znaczek, 

o wybranym kształcie, wyznaczający pozycję oraz opcjonalnie wartość współrzędnych (x, y) 
w tym punkcie względem globalnego, inercjalnego układu odniesienia (zobacz rozdział 1.5.1, 

strona 22). 

 

Rys. 30 Przykłady znaczników pozycji 

                                                 

 
19

 Aby tylko sprawdzić współrzędne danego punktu, bez pozostawiania śladów na dokumencie można 
obserwować wskaźnik położenia kursora w Listwie statusu (zobacz rozdział 1.4.8, strona 21). 
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Wprowadzenie Znacznika pozycji odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Znacznik pozycji (skrót klawiaturowy [N]). Następnie można postępować w dwojaki 

sposób: 

1. Kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się znaleźć znacznik. 

2. Przeciągnąć myszą od innego punktu charakterystycznego na rysunku obserwując 
współrzędne zmieniające się w polu komunikatów Listwy statusu. Podawana jest 
tam odległość w płaszczyźnie poziomej (x, y) oraz po przekątnej pomiędzy 
punktem, w którym przyciśnięty został przycisk myszy, a bieżącym położeniem 
kursora. W miejscu, w którym ma się znaleźć Znacznik pozycji należy puścić 
przycisk. 

2.3.16 Odnośnik 

Obiekt Odnośnik pozwala nanieść na sporządzany szkic odniesienia do wybranych 
miejsc automatycznie je numerując i odpowiednio je ponazywać. Odnośniki są małymi 
obiektami zawierającymi automatycznie generowany numer opcjonalnie obwiedziony ramką 
z opcjonalną strzałką lub strzałkami wskazującymi dokładną lokalizacje interesującego 
punktu. Numeracja może być prowadzona według różnych systemów (cyfry arabskie 
i rzymskie, litery łacińskie), może zaczynać się od wskazanej wartości pozwalając na jej 

kontynuację na kolejnych szkicach. Odnośnikom wskazującym konkretne punkty towarzyszy 
opcjonalnie automatycznie generowana legenda, która zawiera uszeregowany spis wszystkich 
wprowadzonych odnośników. 

Zarządzanie odnośnikami i legendą 

W nowej wersji programu (PLAN 4.0) udoskonalono sposób zarządzania odnośnikami 
i legendą poprzez: 
 poprawę funkcjonowania opcji włączenia/wyłączenia wyświetlania legendy, 
 poprawę zarządzania wielkością obszaru legendy (uchwyty kontrolne), 
 możliwość zaznaczania odnośników poprzez przeciągnięcie myszą (zaznaczanie oknem), 

 możliwość kopiowania dowolnego zakresu odnośników w ramach tego samego lub 
pomiędzy różnymi projektami, 

 zablokowanie możliwości usunięcia legendy (można wyłączyć lub włączyć jej 
widoczność), 

 możliwość dodawania tytułu odnośnika. 

 

 

Rys. 31 Przykładowe odnośniki wraz z legendą 

Wprowadzenie pojedynczego Odnośnika odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Odnośnik, a następnie kliknięcie myszą w miejscu, w którym ma się znaleźć środek 
pola opisującego odnośnik. W miejscu kliknięcia wstawiony zostaje odnośnik posiadający 2 
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uchwyty do przeciągania. Górny uchwyt służy do przeciągania samego pola odnośnika 
w nowe miejsce.  

Dolny uchwyt służy do wyciągania strzałek wskazujących dokładną lokalizację punktu. 
Przyciskając lewy klawisz myszy w jego miejscu i przeciągając w inną lokalizację 
umieszczamy nową strzałkę wychodzącą z odnośnika i wskazującą na tą lokalizację. Aby 
usunąć (schować) daną strzałkę należy przeciągnąć uchwyt znajdujący się na jej końcu na 
obszar zajmowany przez sam odnośnik. 

Przy wprowadzeniu pierwszego odnośnika program automatycznie tworzy w jego 
pobliżu legendę, która będzie zawierać spis wszystkich wprowadzonych odnośników. 

Legenda ta może być edytowana i modyfikowana. Dodawanie kolejnych lub edycja 

istniejących odnośników automatycznie aktualizuje legendę. 

Właściwości odnośnika lub legendy można edytować poprzez dwukrotne jego 

kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie. W 

ten sposób można zmienić sposób numeracji, nazwę konkretnego odnośnika, czy też kształt 
okalającej go ramki. Ustawienia odnośników, jak i sposób numeracji jest wspólny dla 

wszystkich odnośników umieszczonych w jednym projekcie. 

2.3.17 Tory kolejowe 

Tory kolejowe w programie PLAN reprezentuje fragment rzeczywistego toru będący 
odcinkiem prostym lub łukiem krzywoliniowym. 

  

Rys. 32 Tory kolejowe, przykładowy przebieg torowiska i wygląd okna dialogowego Właściwości 

Wprowadzenie odcinka torów odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Tory 

kolejowe. Rysowanie przeprowadza się analogicznie do rysowania krzywej Bezier’a 
wskazując kolejne punkty węzłowe. Rozpoczyna się je od kliknięcia lewym przyciskiem 
myszy w punkcie początkowym, a następnie poprzez kolejne kliknięcia należy wskazywać 
punkty węzłowe, przez które powinna przebiegać oś toru. Zakończenie rysowania odbywa się 
poprzez dwukrotne kliknięcie w punkcie końcowym lub użycie przycisku [Esc]. Przebieg toru 
pomiędzy punktami węzłowymi możemy kształtować przy użyciu kierownic i umieszczonych 

na ich końcach punktów kontrolnych.  

W celu ustawienia geometrii szyn oraz podkładów toru, a także parametrów wyglądu 
wykonanego odcinka należy wywołać Właściwości Toru poprzez dwukrotne jego kliknięcie 
lub wybrać polecenie  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym skrzyżowaniu. 
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2.3.18 Statyczna sylwetka 

Statyczna sylwetka jest obiektem graficznym, za pomocą, którego można oznaczyć 
położenie pojazdu, uczestników ruchu oraz śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia.  

Program posiada wbudowaną bibliotekę sylwetek różnych pojazdów 

mechanicznych, ich ruchomych części, ludzi, zwierząt, roślin, przedmiotów towarzyszących 
człowiekowi, narzędzi, broni i amunicji, elementów infrastruktury drogowej oraz 

wyposażenia wnętrz20
. Zestaw dostępnych sylwetek opisany jest w załączniku 8.1, strona 124. 

Na sylwetce pojazdu mechanicznego program może dodatkowo zaznaczyć następujące 
elementy: 

 Położenie podłużnej osi pojazdu. 

 Położenie osi. 
 Położenie poszczególnych kół. 

Przy wprowadzaniu sylwetek pojazdów mechanicznych można skorzystać z dołączonej 
do programu bazy danych pojazdów (zobacz 4.1, strona 88). Z tej bazy automatycznie mogą 

zostać pobrane: typ sylwetki, wymiary zewnętrzne pojazdu, rozmieszczenie kół pojazdu oraz 
wymiary samych kół. 

 

Rys. 33 Przykłady sylwetek z zestawu wbudowanego w program 

Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę w oparciu o bazę danych należy wybrać polecenie 
 Wstaw\Statyczna sylwetka\Katalog pojazdów (skrót klawiaturowy [J]). Otwarty zostanie 

dialog, w którym trzeba wybrać właściwy model i wersję pojazdu, a następnie zatwierdzić go. 

W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą następnie można przesunąć w dowolne 
miejsce rysunku (zobacz 2.2.7, strona 29). 

Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę dla pojazdów nieujętych w bazie lub innych 

uczestników ruchu należy wskazać żądaną sylwetkę przez wybór odpowiedniego polecenia 

z podmenu Wstaw\Statyczna sylwetka. W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą 
następnie można przesunąć w dowolne miejsce rysunku (zobacz 2.2.7,  

strona 29). Wymiary takiej sylwetki można swobodnie zmieniać za pomocą myszy. 

                                                 

 
20

 Do rysunku mogą być także wprowadzone sylwetki innych pojazdów, z poza zestawu wbudowanego w sam 

program, za pomocą obiektu Obrazek (zobacz rozdział 2.3.9, strona 37). Mogą to być np. sylwetki pochodzące z, 
dostępnych na rynku, bibliotek sylwetek innych producentów. 
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Aby zmienić wymiary sylwetki podając dane numeryczne lub zmienić sposób jej 
rysowania należy, analogicznie jak dla innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu 

poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wybranie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonej Sylwetce. 

PLAN 4.0 umożliwia zmianę wszystkich parametrów (grubość, wzór kreskowania, kolor) 
linii konturowych, którymi rysowane są statyczne sylwetki oraz zaimportowane metapliki. 

 

Rys. 34 Przykładowe sylwetki pojazdów 

    

Umożliwia to, między innymi, zwiększenie czytelności, a także estetyki wydruków,  
w szczególności uzyskanych za pomocą drukarek o dużej rozdzielczości. 

Sylwetka statyczna – modele 3D(2D) 

Z wybranymi sylwetkami statycznymi oraz obiektami kinematycznymi zintegrowano ich 

modele przestrzenne (obiekty 3D). Obiekty posiadające reprezentację przestrzenną to: 

 Sylwetki ludzi – kobieta, mężczyzna, dziecko (w pozycji odpowiadającej różnemu 
charakterowi ruchu – bieg, chód), 

 Jednoślady – rower jadący (rowerzysta), rower prowadzony (pieszy), rowerek 

dziecięcy, motocykl (motocyklista), skuter, quad, hulajnoga, wózek dziecięcy. 

 Pojazdy komunikacji zbiorowej – autobus, autobus przegubowy, tramwaj 

Bombardier, tramwaj Konstal, zestaw kolejowy Pendolino, lokomotywa spalinowa 

typu SM-42. 

 Pojazdy rolnicze i budowlane – furmanka (z woźnicą), ciągnik rolniczy z kabiną, 
ciągnik rolniczy bez kabiny, kombajn zbożowy, przyczepa kombajnu z hederem 

(zespołem żniwnym), koparko-ładowarka. 
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Rys. 35 Przykłady sylwetek statycznych w widoku 3D 

Do niektórych obiektów 3D (np. motocyklista) dostępne są opcje (zakładka Wygląd 3D) 

wyłączania wybranych elementów obiektu (np. kierujący, pasażer, kask, itp.) oraz możliwość 
zmiany koloru wybranych elementów obiektu 3D (np. elementy ubrania). 

 

Rys. 36 Właściwości obiektu "Motocyklista" 

2.3.19 Położenie ciała 

Program PLAN posiada unikalny obiekt graficzny, za pomocą, którego można 
zaznaczyć położenie ciała człowieka w dowolnej pozycji. 

 

Rys. 37 Sylwetki ciała w różnych pozycjach 

Wprowadzenie Położenia ciała odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Położenie ciała (skrót klawiaturowy [C]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, 

w którym ma się on znaleźć. Zostanie tam umieszczona sylwetka leżącego ciała w domyślnej 
pozycji. Aby zmodyfikować ułożenie ciała należy przeciągać myszą uchwyty rozmieszczone 
na sylwetce. 
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2.3.20 Znak drogowy 

Znak drogowy pozwala wprowadzić do rysunku pionowy znak drogowy. Program 
zawiera wbudowaną bibliotekę niemal 1 500 pionowych znaków drogowych oraz 

symboli im towarzyszących, występujących na terenie Austrii, Niemiec, Polski, Rosji 

i Ukrainy. Wprowadzono podział na kategorie (znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, 

informacyjne), rozbudowano bibliotekę tabliczek uzupełniających (T) oraz wprowadzono 

nowe znaki.  

 

Rys. 38 Różne znaki drogowe 

  

Wprowadzenie Znaku drogowego odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Znak drogowy (skrót klawiaturowy [G]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, 

w którym ma się on znaleźć. We wskazanym miejscu umieszczony zostanie domyślny znak 
drogowy (A-5). Aby zmienić wybrany znak lub zmienić sposób jego rysowania należy, 
analogicznie jak dla innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego 

kliknięcie lub wybranie polecenia  Edycja\Właściwości. 
Od wersji 4.0 oznakowanie pionowe w trybie widoku 2D wyświetlane jest na szkicu 

zgodnie z zasadami rysunku technicznego w widoku z góry natomiast tarcza znaku 
umieszczana jest obok znaku na odnośniku. W ten sposób uzyskano możliwość łatwego 
i jednoznacznego rozmieszczania oznakowania pionowego na szkicu w sytuacji, gdy na 

jednym słupku wsporczym umieszczonych zostało kilka tarcz o różnym znaczeniu.  

Uzupełnieniem bazy oznakowania pionowego są urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w postaci: słupków prowadzących z możliwością wprowadzenia pikietażu drogi, 

słupków krawędziowych, blokujących, przeszkodowych, tablic prowadzących, kierujących, 
rozdzielających, progów zwalniających itd. 

2.3.21 Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome dostępne jest po wybraniu polecenia Wstaw/ Oznakowanie 

poziome lub poprzez ikonę przycisku  z rozwijanym menu znajdującym się na listwie 
narzędziowej Wstawianie. Program umożliwia rozmieszczenie podłużnych jak 
i poprzecznych znaków poziomych z zachowaniem wymiarów i geometrii zgodnych 
z rozporządzeniem „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych 
i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik nr 2”. Wszystkie elementy oznakowania 
poziomego mają możliwość dowolnego obrotu przy użyciu klawisza [Ctrl], tak jak pozostałe 
elementy programu. We właściwościach każdego z oznakowań można ustawić kolor 
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wypełnienia elementów, bądź też ustawić indywidualną barwę dla konkretnego oznakowania. 
Do dyspozycji zostały oddane narzędzia tworzące następujące obiekty: 

 

Rys. 39 Dostępne opcje oznakowania poziomego 

 P-1 – P-7 – Linie. 

 P-10 – Przejście dla pieszych. 

 P-11 – Przejazd dla rowerzystów. 

 P-12 – Linia bezwzględnego zatrzymania. 

 P-13 – Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów. 

 P-14 – Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów. 

 P-21 – Powierzchnia wyłączona z ruchu. 

 P-25 – Próg zwalniający.  

2.3.21.1  Linie 

Wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii oznaczonych 

w rozporządzeniu symbolami P-1a – P-7d umożliwia opcja  Wstaw/Oznakowanie 

poziome/Linie. Po wybraniu tej funkcji rozpoczynamy rysowanie domyślnej linii klikając 
lewym przyciskiem myszy w miejscu jej rozpoczęcia, a następnie kolejnymi kliknięciami 
w punktach charakterystycznych linii tworzymy jej przebieg, zaś ostatni punkt klikamy 
dwukrotnie bądź przerywamy klawiszem Esc. Utworzona zostanie linia domyślna o symbolu 
P-5 – Linia podwójna przerywana. W celu zmiany rodzaju narysowanej linii analogicznie jak 

dla innych obiektów, należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie 
lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości z menu lub ikony na pasku narzędziowym. 

Wywołanie Właściwości obiektu przy użyciu menu lub ikony z listwy narzędziowej wymaga 
uprzedniego zaznaczenie obiektu do edycji.  

2.3.21.2  Przejście dla pieszych 

Wprowadzenie obiektu Przejście dla pieszych, odbywa się poprzez wybranie opcji  

Wstaw/Oznakowanie poziome/Przejście dla pieszych. Rysowanie obiektu Przejście dla 
pieszych jest analogicznie do tworzenia wielokąta, pierwszy i kolejne wierzchołki 
wskazujemy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Zakończenie 
rysowania odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub 
wciśnięcie klawisza [Esc]. Obiekt ten umożliwia dowolną edycję kształtu przejścia, poprzez 
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zmianę położenia poszczególnych jego narożników. W tym celu obiekt musi być aktywny do 
edycji, a więc należy jednokrotnie zaznaczyć go poprzez kliknięcie na nim lewym klawiszem 
myszy. Każdy z wierzchołków naroży zostaje podświetlony, a kolejne naciśnięcie lewym 
przyciskiem myszy na narożnik i przeciągnięcie danego punktu do wybranego przez 
użytkownika miejsca umożliwia zmianę kształtu tworzonego przejścia dla pieszych. Kierunek 
linii przejścia dla pieszych możemy modyfikować przy użyciu kierownicy poprzez jej obrót. 
Poszczególne linie znaku P-10 będą rysowane równolegle do kierownicy wypełniając cały 
obszar wielokąta wyznaczonego poprzez poszczególne wierzchołki. 

 

Rys. 40 Przykład Przejścia dla pieszych po edycji kształtu. 

2.3.21.3 Przejazd dla rowerzystów 

Obiekt Przejazd dla rowerzystów możliwy jest do wprowadzenia w programie za 
pomocą opcji  Wstaw/Oznakowanie poziome/Przejazd dla rowerzystów. Wybranie tej 

funkcji i zaakceptowanie jej lewym klawiszem myszy pozwala na umieszczenie w dowolnym 

punkcie wskazanym myszą fragmentu przejazdu dla rowerzystów. Analogicznie jak 
w przypadku Przejścia dla pieszych obiekt ten można zaznaczyć do edycji, a następnie 

zmienić jego kształt przeciągając poszczególne narożniki do wybranych miejsc. 

2.3.21.4  Linia bezwzględnego zatrzymania 

Przy pomocy opcji  Wstaw/Oznakowanie poziome/Linia bezwzględnego 
zatrzymania umieszczamy w programie linie poprzecznego oznakowania poziomego – P-12. 

W tym celu wybieramy opcję Linia bezwzględnego zatrzymania i naciskamy lewym 

klawiszem myszy w miejscu, gdzie ma się rozpoczynać. Trzymając wciśnięty klawisz myszy 
rozciągamy linię do miejsca jej zakończenia. Automat jest skonstruowany w ten sposób, 

że rysuje tylko pojedyncze odcinki linii, bez możliwości kontynuowania rysowania pod 
innym kątem.  

2.3.21.5  Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów 

Element oznakowania poziomego Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów 

możliwy jest do wprowadzenia w programie za pomocą polecenia  Wstaw/Oznakowanie 

poziome/Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów. Wstawienie jej sprowadza się do 
naciśnięcia lewym klawiszem myszy w miejscu rozpoczęcia rysowania i przeciągnięciem linii 
do miejsca, w którym ma się zakończyć, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy. Jest ono 

wierzchołki 
kierownica 
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analogicznie do rysowania odcinka prostej poleceniem Linia. Narzędzie to pozwala na 
wprowadzenie Linii warunkowego zatrzymania z trójkątów tylko wzdłuż jednego kierunku. 
Jeśli nastąpi potrzeba stworzenia kolejnej linii pod innym kątem, należy wprowadzić kolejny 
odcinek linii i odpowiednio go zorientować. 

 

 

Rys. 41 Przykład dwóch odcinków Linii warunkowego zatrzymania z trójkątów 

  

2.3.21.6  Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów 

Obiekt Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów możliwy jest do umieszczenia 
przy pomocy opcji  Wstaw/Oznakowanie poziome/Linia warunkowego zatrzymania z 

prostokątów. Cały proces wstawiania jest analogiczny jak w przypadku obiektu opisanego 
wyżej – Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów. 

2.3.21.7  Powierzchnia wyłączona z ruchu 

Wprowadzenie Powierzchni wyłączonej z ruchu umożliwia opcja  

Wstaw/Oznakowanie poziome/Powierzchnia wyłączona z ruchu. Po wybraniu tej funkcji 

rozpoczynamy obrysowywanie wyznaczonej powierzchni klikając lewym klawiszem myszy 
kolejne punkty, przez które ma przechodzić obrys tworzonej powierzchni. Ostatni z punktów 
wielokąta należy kliknąć podwójnie lub należy przycisnąć klawisz [Esc], aby przerwać 
rysowanie. Jeśli obiekt jest w trybie edycji, na stworzonym obiekcie pojawi się linia 
przerywana(kierownica), służąca do zmiany kierunku kreskowania stworzonej powierzchni. 
Jeśli zaś linia nie pojawiła się, należy ustawić obszar w trybie do edycji klikając na nim 
jednokrotnie lewym klawiszem myszy. Zmiana kierunku ułożenia linii na powierzchni 
wyłączonej możliwa jest po naciśnięciu na końcu odcinka linii przerywanej zaznaczonym do 
edycji i dowolnym jego obrocie. 

W celu zmiany typu wybranej powierzchni wyłączonej, należy analogicznie jak dla 
innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości w sytuacji, gdy obiekt zaznaczony jest do 

edycji. 

2.3.21.8  Próg zwalniający 

Obiekt Próg zwalniający możliwy jest do wprowadzenia w programie za pomocą opcji 
 Wstaw/Oznakowanie poziome/Próg zwalniający. Wstawienie tego oznakowania następuje 

w momencie naciśnięcia lewego klawisza myszy w miejscu rozpoczęcia rysowania 
i przeciągnięciem linii do miejsca, w którym ma się ono zakończyć. 
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2.3.22 Słupek drogowy 

Wprowadzenie Słupka drogowego odbywa się przez wybranie polecenia 
Wstaw\Słupek drogowy. Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. Zostanie tam umieszczony domyślny element - słupek drogowy prowadzący (U-1a). 

Dostępne są ponadto: słupek krawędziowy, przeszkodowy oraz blokujący razem z ich 
przestrzennymi modelami. Aby zmienić wybrany typ słupka należy, analogicznie jak dla 
innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym Słupku. Dla modelu U-1a 

umożliwiono ponadto opisanie słupka odpowiednim oznaczeniem hektometrowym 

i wyświetlenie go w widoku trójwymiarowym. 

 

Rys. 42 Przykład wprowadzenia słupka prowadzącego z określonym pikietażem, oraz słupka 
przeszkodowego w widoku trójwymiarowym 

2.3.23 Sygnalizator świetlny 

Obiekt Sygnalizator świetlny pozwala przedstawić na rysunku określony rodzaj 
sygnalizatora świetlnego stosowany w ruchu drogowym w rzucie z góry z aktualnym stanem 
świecenia. Dostępne rodzaje sygnalizatorów to: 

 S-1 – Ogólny, 

 S-2 – Ogólny ze strzałką w lewo, 

 S-2 – Ogólny ze strzałką w prawo, 

 S-2 – Ogólny z dwoma strzałkami, 
 S-3 – Kierunkowy na wprost, 

 S-3 – Kierunkowy w lewo, 

 S-3 – Kierunkowy w prawo, 

 S-3 – Kierunkowy na wprost i w lewo, 

 S-3 – Kierunkowy w lewo i do zawracania, 

 S-3 – Kierunkowy na wprost i w prawo, 

 S-3 – Kierunkowy w lewo i w prawo, 

 S-3 – Kierunkowy do zawracania, 

 S-4 – Nad pasem o przemiennym kierunku ruchu, 

 S-5 – Dla pieszych, 

 S-6 – Dla rowerzystów, 

 S-5/6 – Dla pieszych i rowerzystów, 

 S-7 – Nad pasem o przemiennym kierunku ruchu. 
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W zależności od wybranego rodzaju sygnalizatora, uaktywniane zostają możliwości 
wybrania aktualnego stanu świecenia. Dostępne możliwości to: 

 Wyłączony, 

 Światło zielone, 

 Światło żółte, 
 Światło czerwone, 
 Światło czerwono-żółte, 
 Światło czerwone ze strzałką kierunkową w lewo, 

 Światło czerwone ze strzałką kierunkową w prawo, 

 Światło czerwone z obydwoma strzałkami kierunkowymi. 

 

Rys. 43 Sygnalizator świetlny widok 2D/3D 

  

 

Wprowadzenie Sygnalizatora świetlnego odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Sygnalizator świetlny. Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się 
on znaleźć. Umieszczony zostanie tam rysunek sygnalizatora w stanie wyłączony. Aby 

zmienić stan, rodzaj sygnalizatora, a także określić sposób jego usytuowania i wysokość na 

jakiej się znajduje należy wywołać jego właściwości poprzez podwójne kliknięcie myszą albo 
skrót klawiaturowy [Alt]+[Enter]. 

2.3.24 Latarnia 

Od wersji 4.0 wprowadzono zmiany dla obiektu Latarnia. Został on usunięty z bazy 
sylwetek statycznych i wydzielony, jako niezależny obiekt posiadający swoją reprezentację 
zarówno w postaci rysunku 2D jak i obiektu przestrzennego 3D. Użytkownik ma możliwość 
wyboru latarni drogowych i/lub parkowych. Wprowadzenie Latarni odbywa się przez 
wybranie polecenia  Wstaw\Latarnia. Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, 

w którym chcemy umieścić wybrany obiekt. Umieszczona zostanie tam domyślna latarnia 
uliczna z pojedynczym wysięgnikiem, którego oś podłużna ustawiona jest równolegle do osi 
x globalnego układu odniesienia. Aby zmienić domyślny typ latarni oraz jej ustawienia 

należy, analogicznie jak dla innych obiektów, wywołać Właściwości obiektu poprzez 

dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości.  
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Rys. 44 Przykłady różnych konfiguracji ustawień dla obiektu Latarnia 

   

W oknie dialogowym właściwości dla latarni drogowych istnieje możliwość ustalenia ilości 
lamp, ich rozstawu oraz długości wysięgnika. 

2.3.25 Pozycja obserwatora 3D 

Pozycje obserwacji można dodać i odpowiednio ustawić wcześniej, już na etapie 
projektowania środowiska 2D, zanim włączymy tryb podglądu 3D. W tym celu należy 
wybrać polecenie  Wstaw\Pozycja obserwacji. Następnie trzeba umieścić kursor myszy 
w miejscu, w którym ma ona się znaleźć i kliknąć. W miejscu kliknięcia wprowadzony 
zostanie obiekt graficzny reprezentujący pozycję obserwacji, jej kierunek oraz przybliżone 
pole widzenia w poziomie. Przemieszczając ten obiekt graficzny oraz obracając go 
modyfikujemy odpowiednie parametry związanej z nim pozycji. 

 

Rys. 45 Pozycja obserwatora ustawiona w miejscu zajmowanym przez świadka zdarzenia, dialog 
Właściwości pozycji obserwatora 

2.3.26 Dane WMS - import map w postaci rastrowej 

WMS (Web Map Service) to standard udostępniania map w postaci rastrowej (obrazu 
mapy – w przypadku użytkowników programu PLAN będą to najczęściej zapisane w 
formacie rastrowym fragmenty ortofotomapy) z wykorzystaniem internetu (interfejs HTTP). 

W zapytaniu do serwera WMS podaje się parametry mapy (żądane warstwy, obszar 
geograficzny, układ współrzędnych, współrzędne). W odpowiedzi przesyłany jest obraz mapy 
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(np. w formacie JPEG, PNG, GIF), wygenerowany przez serwer na podstawie danych 

zawartych w bazach danych lub plikach. 

Import map z serwisu WMS (wymagane jest połączenie z internetem), odbywa się 
w programie V-SIM przy użyciu polecenia  Wstaw\Dane WMS lub ikony znajdującej się 
na listwie narzędziowej „Wstawianie”. Po wywołaniu polecenia umieszczamy kursor myszy 

w miejscu, w którym ma znaleźć się środek importowanej ortofotomapy i naciskamy lewy 
klawisz myszy. W oknie Dane WMS, w polu Adres www usługi wybieramy z rozwijanego 

paska menu adres URL serwera WMS, a następnie naciskamy klawisz [Enter]. W polu 

Dostępne warstwy powinny pojawić się wszystkie warstwy dostępne na danym serwerze 
WMS. Wybieramy interesującą nas warstwę, najczęściej będzie to jedna z dostępnych wersji 
ortofotomapy, a potem wprowadzamy współrzędne geograficzne punktu znajdującego się 
w centrum obszaru, który chcemy zaimportować. Współrzędne te w formacie dziesiętnym 
(np. 52.238290, 21.051265) wpisujemy w oknie Współrzędne (LAT, LON) najpierw 

szerokość, następnie długość geograficzną.  Do określenia współrzędnych geograficznych 

można posłużyć się przenośnym odbiornikiem GPS (np. odczyt współrzędnych na miejscu 
zdarzenia), aplikacją geolokalizacyjną na smartfona bądź skorzystać z usługi GoogleMaps, 
która poprzez funkcję Co tu jest, dostępną z menu kontekstowego kursora, w odpowiedzi na 

zapytanie zwraca współrzędne geograficzne punktu na mapie, w którym aktualnie znajduje 
się kursor.  

 

Rys. 46 Okno dialogowe usługi WMS 

Następnym krokiem jest ustawienie rozmiaru piksela terenowego – program domyślnie 
przyjmuje wartość 0,1m (jeśli zadeklarowany rozmiar piksela terenowego będzie nieosiągalny 
serwer WMS zwróci mapę w najwyższej dostępnej rozdzielczości). Ostatnim etapem jest 
podanie rozmiaru wyświetlonego obszaru w polu Obszar do pobrania, w formie odległości 
w kierunkach: północ (N), południe (S), wschód (E), zachód (W) liczonej względem punktu 
centralnego. Załadowany fragment ortofotomapy, można poszerzyć do obszaru o rozmiarze 

400 m x 400 m. Dla wprowadzonego w powyższy sposób do środowiska roboczego programu 

obiektu Dane WMS można ustawić dodatkowe opcje przezroczystość (suwak), a także 
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zablokować możliwość edycji jego położenia, bądź orientacji w zakładkach znajdujących się 
we właściwościach obiektu. 

2.3.27 Obiekt OLE 

Ten element ilustracyjny umożliwia umieszczenie na rysunku obcego elementu, 

pochodzącego z innego programu graficznego wykorzystując popularny w Windows 

mechanizm osadzania i powiązania obiektów (OLE). W przeciwieństwie do elementu typu 
Obrazek, umieszczony w ten sposób Obiekt graficzny może być w każdej chwili edytowany 
przez aplikację, z której pochodzi. W dokumencie programu PLAN może być bezpośrednio 
zapisany (tzw. osadzony) obcy obiekt lub zapisane tylko powiązanie do zawartości obcego 
pliku. 

Aby umieścić taki obcy Obiekt na rysunku można go, w źródłowej aplikacji 
przekopiować do Schowka, a następnie, w programie PLAN wywołać polecenie 
 Edycja\Wklej (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[V]).  

Można również bezpośrednio wywołać polecenie Wstaw\Obiekt. Pojawi się wówczas 
okno dialogowe z zapytaniem, z jakiej aplikacji ma pochodzić osadzany obiekt lub jaki plik 

go zawiera.  

 

2.3.28 Odcinek drogi 

Odcinek drogi w programie PLAN reprezentuje fragment rzeczywistej drogi będący 
odcinkiem prostym lub łukiem o stałym promieniu. Składa się on z dowolnej liczby 

elementów będących elementami pobocza, pasami jezdni, elementami rozdzielającymi 
poszczególne pasy jezdni itp. Standardowo odcinek składa się z pasa jezdni oraz pasów 

pobocza po jej obydwu stronach. Dla uściślenia opisu, odcinek drogi jest zawsze 
zorientowany, tzn. wyróżniony jest jego początek (punkt nr 1) oraz koniec (punkt nr 2). 

Rysowanie odcinka drogi odbywa się, podobnie jak Linii, przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Odcinek drogi. Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma się 
znaleźć jeden z końców odcinka (punkt nr 1), przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć 
do miejsca, w którym ma się znaleźć koniec odcinka (punkt nr 2) i tam puścić. 

 

Rys. 47 Odcinek drogi 
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Program PLAN posiada specjalny mechanizm ułatwiający łączenie odcinków dróg 
i skrzyżowań w większe fragmenty. Jeżeli koniec odcinka drogi przeciągnięty zostanie 
w pobliże końca innego odcinka drogi lub skrzyżowania: fragmenty „skleją się” – 

przeciągany odcinek uzyska takie same parametry geometryczne (kąty początkowe, ilość 
i parametry poszczególnych elementów) jak punkt końcowy odcinka, do którego się zbliżył. 
Nawiązane do istniejącego odcinka zostanie także oznakowanie poziome, nachylenie 
i parametry nawierzchni. Mechanizm ten pozwala w szybki sposób narysować fragment drogi 
składający się z wielu połączonych odcinków. Należy w tym celu najpierw wprowadzić 
pierwszy z odcinków i właściwie powprowadzać dla niego parametry (ustawienie, szerokości, 
oznakowanie, nachylenie i nawierzchnię), a następnie tylko dołączać kolejne odcinki. Jeżeli 
rysowany fragment drogi ma zawierać skrzyżowanie – należy zacząć właśnie od niego. 

Odcinek drogi może składać się z dowolnej liczby elementów (pasów), które mogą być 
dowolnie poprzesuwane w pionie, a także różnie nachylone poprzecznie. Pozwala to łatwo 
odwzorować fragment wielojezdniowej drogi z krawężnikami, uniesionymi chodnikami, 
obnoszonymi poboczami lub ciągnącym się wzdłuż drogi rowem o zadanym przekroju. Aby, 

zadać geometrię odcinka drogi, dodać lub usunąć elementy składające się na pas drogowy, 
edytować oznakowanie poziome jezdni należy wywołać Właściwości odcinka drogi poprzez 

dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym odcinku drogi. 

 

Rys. 48 Okno dialogowe Odcinek drogi 

Dla ułatwienia, w trakcie projektowania pokazywany jest poprzeczny przekrój drogi 
w wybranej części odcinka. 

Odcinek drogi może mieć zadawaną geometrię zarówno za pomocą myszy, jaki 
i numerycznie, z klawiatury. Można np. wprowadzić odcinek drogi składający się z kolejnych 
elementów: pas pobocza, pas jezdni zawierający kilka pasów ruchu, pas rozdzielający jezdnie, 
pas jezdni dla przeciwnego kierunku, poziomy pas pobocza, stok rowu, dno rowu oraz 
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przeciwskarpę. Szerokości poszczególnych elementów odcinka mogą zmieniać się pomiędzy 
jego początkiem i końcem, np. jezdnia może zwężać się lub rozszerzać na długości odcinka. 

Program może automatycznie wyrysowywać oznakowanie poziome na odcinku drogi 

według zadanego schematu. Do dyspozycji są różne rodzaje linii (w tym podwójne), 
oznakowania pasów do skrętu, pasów wydzielonego ruchu, przejścia dla pieszych, itp. 

Oznakowanie poziome może być wyrysowane tylko na zadanym fragmencie odcinka drogi. 

Oprócz aspektów graficznych, mających charakter ilustracyjny, odcinek drogi stanowi 

także aktywny element środowiska ruchu. Każdy z elementów (pasów), z których składa się 
odcinek drogi może wprowadzać swój własny rodzaj nawierzchni. Cały odcinek drogi może 

być również nachylony w kierunku podłużnym, a każdy z jego elementów niezależnie w 
kierunku poprzecznym. Dodatkowo stopień nachylenia może zmieniać się na długości 
odcinka. Odcinek drogi może opcjonalnie nie wprowadzać własnych parametrów geometrii 
podłoża lub rodzaju nawierzchni. W jego miejscu uwzględniane są wówczas parametry 
obiektu leżącego niżej lub jeżeli taki nie istnieje – parametry globalne (zobacz rozdział 2.1, 

strona 24). 

2.3.29 Skrzyżowanie 

Skrzyżowanie w programie PLAN reprezentuje rzeczywiste skrzyżowanie dróg 
o dowolnej ilości odnóg (wylotów) i niekoniecznie wspólnym środku lub jako pojedynczy 
obiekt może stanowić fragment bardziej rozbudowanego skrzyżowania (połączenia dróg). 
Obejmuje ono jezdnię oraz pasy pobocza pomiędzy sąsiednimi wlotami. Wszystkie elementy 
skrzyżowania mogą mieć dowolnie zadane wymiary, zarówno za pomocą myszy, jak 

i numerycznie, z klawiatury. W stosunku do poprzedniej wersji programu istotna zmiana 

polega na możliwości tworzenia skrzyżowań o wlotach przesuniętych (osie poszczególnych 
wlotów nie przecinają się w jednym punkcie). Ponadto wprowadzono możliwość odrębnego 
definiowania promienia łuku łączącego sąsiadujące wloty oddzielnie dla pobocza i jezdni.  

Program może automatycznie wyrysowywać oznakowanie poziome na liniach 

rozgraniczających jezdnię i pobocza. 

Skrzyżowanie, podobnie jak odcinek drogi, oprócz aspektów graficznych, stanowi także 
aktywny element środowiska ruchu. Na jego powierzchni możliwe jest wybranie różnych 
rodzajów nawierzchni dla poszczególnych elementów tworzących skrzyżowanie (jezdnia, 
każde z poboczy pomiędzy odnogami osobno i wysepka środkowa). 

Skrzyżowanie może opcjonalnie nie wprowadzać własnych parametrów podłoża 
w postaci stanu i rodzaju nawierzchni. Wówczas uwzględniane są parametry obiektu leżącego 
niżej lub jeżeli taki nie istnieje – parametry globalne (zobacz rozdział 2.1, strona 24). 
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Rys. 49 Skrzyżowanie dróg 

 

Wprowadzenie skrzyżowania odbywa się przez wybranie polecenia 
 Wstaw\Skrzyżowanie. Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma się 
ono znaleźć i kliknąć. Wstawione zostanie skrzyżowanie o domyślnej geometrii, 
z 4 odnogami. Aby usunąć którąś z odnóg, albo dodać nowe należy wywołać Właściwości 
skrzyżowania poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wybranie polecenia 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym skrzyżowaniu. 

2.3.30 Obszar nachylony 

Obszar nachylony to fragment szkicu sytuacyjnego, wyznaczony przez wielokąt, 
na którym występuje jednorodne, inne od otoczenia, nachylenie terenu. 

Charakterystycznymi cechami obszaru nachylonego jest stopień nachylenia, jego kierunek 

oraz punkt odniesienia, określający bezwzględną wysokość nachylonego obszaru 
we wskazanym punkcie. 

 

Rys. 50 Obszar nachylony z zaznaczonym kierunkiem nachylenia oraz położeniem i wysokością 
punktu odniesienia 

Rysowanie obszaru nachylonego odbywa się, podobnie jak Wielokąta, przez wybranie 

polecenia  Wstaw\Obszar nachylony. Następnie należy kolejno klikać myszą punkty 
wielokąta określającego położenie obszaru. Żeby przerwać rysowanie należy podwójnie 
kliknąć ostatni z punktów wielokąta lub przycisnąć klawisz [Esc]. Na obszarze nachylonym 

program rysuje strzałkę obrazującą kierunek opadania terenu. 
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Właściwości obszaru nachylonego, w tym stopień i kierunek nachylenia oraz położenie 

i wysokość punktu odniesienia można modyfikować przez wywołanie Właściwości 
tak wprowadzonego obszaru poprzez dwukrotne kliknięcie lub wybranie polecenia 

 Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obszarze. Dodatkowo, położenie punktu odniesienia 
można modyfikować poprzez przeciągnięcie uchwytu obiektu reprezentującego ten punkt.  

2.3.31 Obszar innej nawierzchni 

Obszar innej nawierzchni to fragment szkicu sytuacyjnego, wyznaczony przez 

wielokąt, na którym występuje określony, różniący się parametrami od otoczenia, 

rodzaj nawierzchni. Wielkości charakteryzujące nawierzchnię to: 
 Rodzaj materiału, z którego wykonana jest nawierzchnia, 

 Sucha lub mokra nawierzchnia, 

 Grubość ewentualnej warstwy wody, 
 Współczynnik przyczepności, 
 Współczynnik oporu tocznego. 

 

Rys. 51 Obszar innej nawierzchni 

Rysowanie obszaru innej nawierzchni odbywa się, podobnie jak Wielokąta, 

przez wybranie polecenia  Wstaw\Inna nawierzchnia. Następnie należy kolejno klikać 
myszą punkty wielokąta określającego położenie obszaru. Żeby przerwać rysowanie należy 
podwójnie kliknąć ostatni z punktów wielokąta lub przycisnąć klawisz [Esc]. 

Właściwości obszaru innej nawierzchni, w tym jej rodzaj oraz parametry można 
modyfikować przez wywołanie Właściwości tak wprowadzonego obszaru poprzez dwukrotne 

kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obszarze. 

2.3.32 Obszar wiatru 

Obszar wiatru to fragment szkicu sytuacyjnego wyznaczony przez wielokąt, 
na którym występuje jednorodna, różniąca się od otoczenia, prędkość wiatru. 

Charakterystycznymi cechami obszaru wiatru jest prędkość występującego wiatru oraz jego 
kierunek w płaszczyźnie x - y (w poziomie). 
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Rys. 52 Obszar wiatru z zaznaczonym kierunkiem 

Rysowanie obszaru wiatru odbywa się, podobnie jak Wielokąta, przez wybranie 

polecenia  Wstaw\Obszar wiatru. Następnie należy kolejno klikać myszą punkty wielokąta 
określającego położenie obszaru. Żeby przerwać rysowanie należy podwójnie kliknąć ostatni 

z punktów wielokąta lub przycisnąć klawisz [Esc]. 

Właściwości obszaru wiatru, w tym jego prędkość i kierunek można modyfikować 
przez wywołanie Właściwości tak wprowadzonego obszaru poprzez dwukrotne kliknięcie lub 
wybór polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obszarze. Na obszarze wiatru 

program rysuje strzałkę obrazującą jego kierunek. 
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2.4 Inne pomocne mechanizmy 

2.4.1 Próbnik warunków środowiska 

Narzędzie to pozwala badać, jakie warunki panują we wskazanym punkcie szkicu 

sytuacyjnego w dowolnym momencie jego projektowania. Aby go włączyć należy wywołać 
polecenie  Narzędzia\Test warunków środowiska. Po włączeniu tego narzędzia kursor 
myszy zmieni się na następujący: , a w polu komunikatów linii statusu (zobacz rozdział 
1.4.8) pojawiać się będzie opis warunków środowiska panujących w miejscu, w którym 
aktualnie znajduje się kursor. 

2.4.2 Mechanizm cofnij-przywróć 

Program PLAN wyposażony jest w wielostopniowy mechanizm cofania i przywracania 

wykonanych operacji edycyjnych. Służy on do anulowania błędnie wykonanych operacji. 
W czasie pracy program rejestruje wykonywane operacje, co umożliwia późniejsze 
anulowanie ich działania. 

Aby anulować ostatnio wykonaną operację należy wybrać polecenie Edycja\Cofnij 

(skrót klawiszowy [Ctrl]+[Z]). W menu obok nazwy tego polecenia pokazywana jest nazwa 

operacji przeznaczonej do anulowania oraz jej argument, np.:  

Cofnij przesunięcie fragmentu drogi. Narzędzie to ma swój odpowiednik w postaci ikony  

na podstawowej listwie narzędziowej. Ikona ta posiada większą funkcjonalność od 
odpowiadającego jej polecenia w menu. Po prawej stronie ikony znajduje się przycisk 
rozwijanego menu, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie listy zawierającej 16 ostatnio 
wykonanych operacji. Wybranie którejś z operacji z tej listy powoduje cofnięcie tej operacji 
i wszystkich kolejnych, które nastąpiły po niej. 

Program przechowuje informacje o kilkudziesięciu ostatnio wykonywanych operacjach, 

które można anulować. Konkretna liczba dobierana jest przez program w oparciu o rozmiar 

dostępnej pamięci i stopień złożoności wykonywanych operacji. Lista wykonywanych 
operacji dotyczy tylko bieżącej sesji pracy z dokumentem i nie jest razem z nim zapisywana. 

Po otwarciu zapisanego dokumentu nie jest więc możliwe powrócenie do stanu edycji sprzed 
jego zapisania. 

Analogicznie do polecenia Cofnij w odniesieniu do wykonanych operacji w programie 

funkcjonuje polecenie Przywróć (skrót [Ctrl]+[Y], ikona ) w odniesieniu do operacji 

anulowanych narzędziem Cofnij. Polecenie Przywróć umożliwia ponowne uwzględnienie 
pochopnie anulowanych operacji. 

2.4.3 Powiększenie 

Aby umożliwić sprawne wprowadzenie elementów środowiska, program PLAN 

pokazuje fragment rysowanego terenu w zadanej skali. Skala powiększenia pokazywana jest 
w umownych jednostkach, odnosi się jedynie do pokazywanego obrazu na ekranie monitora 

i nie ma związku z rzeczywistymi wymiarami rysowanych obiektów ani ze skalą 
ewentualnych wydruków z programu. 

Aktualną skalę powiększenia można zmienić za pomocą poleceń zgrupowanych 
w podmenu Widok\Powiększenie. Jedno z poleceń tego podmenu, Fragment, posiadające 
swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej uruchamia 
narzędzie, za pomocą którego można wskazać obszar dokumentu do powiększenia. 
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Po wywołaniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt:  Kursorem tym, przez 

przeciągnięcie, należy zaznaczyć fragment dokumentu, który ma zostać powiększony. 

2.4.4 Przymiary 

Wokół okna dokumentu rysowane są paski przymiarów, pokazujące aktualne wartości 
współrzędnych x (wzdłuż ekranu) i y (w poprzek ekranu). Przez przeciągnięcie elementu 
łączącego przymiary można zmienić położenie początku globalnego układu współrzędnych 
(zobacz rozdział 1.5.1). 

Przymiary można włączać bądź wyłączać za pomocą polecenia Widok\Przymiary 

posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Sposób 
rysowania przymiarów można ustalić za pomocą opcji zgromadzonych na zakładce 
Przymiary dialogu Opcje programu wywoływanego za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje. 

2.4.5 Linie odniesienia 

Przy rysowaniu elementów środowiska pomocne mogą być linie odniesienia. 
Wprowadzić takie linie można poprzez przeciągnięcie ich myszą z pasków przymiarów przy 
jednoczesnym wciśnięciu klawisza [Shift] na klawiaturze. Linie odniesienia można 
przemieszczać również poprzez ich przeciągnięcie z przytrzymanym klawiszem [Shift]. 

Usunięcie linii odniesienia odbywa się przez przeciągnięcie ich z powrotem na paski 

przymiarów. 

Rysowanie linii odniesienia można włączyć lub wyłączyć za pomocą polecenia 
Widok\Linie odniesienia posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  

na podstawowej listwie narzędziowej. Przeciągnięcie linii odniesienia na obszar roboczy 
powoduje automatyczne włączenie rysowania linii odniesienia. 

2.4.6 Narzędzie do przemieszczania 

Program PLAN posiada specjalne narzędzie do przemieszczania się po narysowanym 
obszarze. Narzędzie to włącza się za pomocą polecenia Narzędzia\Przemieszczanie, 

posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  na belce narzędziowej Wstawianie. 

Po wybraniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt dłoni: . Za jego pomocą można 
poruszać się po dokumencie przeciągając rysunek w przeciwnym kierunku. 

Narzędzie to nie modyfikuje treści dokumentu. Ma jedynie wpływ na pokazywany 
aktualnie obszar. 

2.4.7 Narzędzie do skalowania 

Program PLAN posiada specjalne narzędzie do zmiany skali narysowanych obiektów. 
Pozwala ono w szybki sposób dopasować skalę np. wprowadzonym zdjęciom terenu, 

rastrowej mapie geodezyjnej lub sylwetkom obiektów wprowadzonych z innego programu. 
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Jeżeli zaznaczony jest obiekt(-y), którego rozmiar można zmienić21
 można włączyć 

narzędzie do skalowania za pomocą polecenia Narzędzia\Skalowanie posiadającego swój 
odpowiednik w postaci ikony  na belce narzędziowej Wstawianie. Kursor myszy zmieni 

się na następujący: . Następnie należy odnaleźć na wprowadzonym obiekcie dwa punkty 

o znanej w rzeczywistości odległości, np. szerokość drogi lub rozstaw osi pojazdu. Należy 
umieścić kursor myszy w jednym z tych punktów, przycisnąć lewy przycisk myszy i nie 

puszczając go przeciągnąć do drugiego punktu i tam dopiero puścić. Pojawi się okno 
dialogowe z odległością pomiędzy wskazanymi punktami przy obecnie wybranej skali 
obiektu. W miejsce tej odległości należy wprowadzić rzeczywistą odległość punktów 

i potwierdzić dialog. Zaznaczony obiekt(-y) zostanie tak przeskalowany, żeby odległość 
pomiędzy wskazanymi punktami odpowiadała odległości rzeczywistej. 

2.4.8 Bezpośrednie pomiary 

Program PLAN umożliwia wykonanie bezpośrednich pomiarów na przygotowywanym 

rysunku, bez konieczności aktywowania dodatkowych narzędzi. Pomiary te dokonywane są 
w płaszczyźnie 2D rysunku (płaszczyzna XY globalnego układu współrzędnych22

).  

Wystarczy, mając włączone zwykłe narzędzie do zaznaczania przeciągnąć kursor 
myszy z przyciśniętym lewym jej klawiszem pomiędzy interesującymi punktami rysunku. 
W listwie statusu pojawią się wyniki tak przeprowadzonego pomiaru.  

 

Rys. 53 Wynik bezpośrednich pomiarów w listwie statusu 

Parametry w linii statusu przedstawione są w postaci: 

(X1; Y1) -> (X2; Y2); W x H = P; L; Kº 

gdzie odpowiednio: 

X1; Y1 – współrzędnie pierwszego punktu (przyciśnięcia myszy), 

X2; Y2 – współrzędnie drugiego punktu (aktualnego położenia kursora), 

W – odległość między punktami wzdłuż osi x, 

H – odległość między punktami wzdłuż osi y, 

P – pole powierzchni prostata, którego punkty stanowią końce przekątnej, 

L – odległość pomiędzy wskazanymi punktami, 

K – kąt pomiędzy prostą łączącą wskazane punkty, a osią x. 

2.4.9 Pomiary na szkicu 

Program posiada specjalne narzędzia umożliwiające pomiar różnych wielkości na 
wykonywanym rysunku bez pozostawiania na nim trwałych śladów (znaczników). Polecenia 
uruchamiające poszczególne narzędzia pomiarowe zebrane są w podmenu 

                                                 

 
21

 Rozmiaru niektórych, wprowadzonych obiektów nie można zmienić w ten sposób. Są to np. odcinki dróg, 
statyczne sylwetki pojazdów, itp. Mają one właściwą skalę odwzorowania wprowadzoną przez ich parametry. 
22

 Zobacz rozdział 1.5.1, strona 22. 
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Narzędzia\Pomiary. Oprócz menu polecenia te mają również swoje odpowiedniki w postaci 
ikon na podstawowej listwie narzędziowej (zobacz rozdział 1.4.3.3, strona 15). Wszystkie, 

opisane tutaj pomiary, podobnie jak w poprzednim rozdziale, dokonywane są w płaszczyźnie 
2D rysunku (płaszczyzna XY globalnego układu współrzędnych). Po wykonaniu każdego 
z pomiarów uzyskany wynik zostaje umieszczony w Schowku w postaci tekstowej, z którego 
może być on kopiowany dalej do innych programów. 

Oprócz narzędzi pomiarowych i opisywanych wcześniej, bezpośrednich pomiarów, 
program pozwala również wykonywać pomiary odległości i kąta z pozostawianiem 
zaznaczonych wymiarów na rysunku (zobacz polecenie 2.3.11 Wymiar liniowy oraz 

2.3.12 Wymiar kątowy).  

Poniżej zestawiono dostępne narzędzia pomiarowe z opisami ich zastosowania. 

2.4.9.1 Pomiar odległości 
Do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami rysunku lub rozmiaru liniowego 

(długość, szerokość) narysowanego obiektu służy narzędzie wywoływane za pomocą 
polecenia  Odległość. Po wybraniu tego polecenia należy umieścić kursor myszy w jednym 

z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być zmierzona, przycisnąć lewy przycisk 
myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam dopiero puścić. W trakcie przeciągania, 
w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest wartość aktualnie zmierzonej 
odległości. Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty jest klawisz [Shift] mierzona jest 
dokładnie odległość wzdłuż osi X lub wzdłuż osi Y. 

2.4.9.2 Pomiar kierunku 

Do pomiaru kierunku (w płaszczyźnie XY) wybranego elementu rysunku służy 
narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Kierunek. Po wywołaniu tego polecenia 
należy umieścić kursor myszy na środku elementu o badanym położeniu, przycisnąć lewy 
przycisk myszy, przeciągnąć wzdłuż mierzonego kierunku i w momencie pokrycia linii 

pomiarowych z badanym kierunkiem – puścić. W trakcie przeciągania, w małym okienku 
w pobliżu środka badanego kierunku widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego kąta. 
Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty zostanie klawisz [Shift] – przemieszczone zostaje całe 
narzędzie pomiarowe.  

Jeżeli w trakcie pierwszego przyciśnięcia myszą wciśnięty został klawisz [Ctrl] 
mierzony kierunek traktowany jest jako kierunek odniesienia (wartość zerowa) dla kolejno 
wykonywanych pomiarów. Można w ten sposób mierzyć odchylania od wskazanego 
kierunku. Aby powrócić do standardowego kąta odniesienia (poziomo, zgodnie z osią X) 

należy z przyciśniętym klawiszem [Ctrl] kliknąć w obszarze roboczym bez przeciągania.  

2.4.9.3 Pomiar kąta 

Do pomiaru kąta pomiędzy dwoma wskazanymi ramionami służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Kąt. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno 
kliknąć trzy punkty: 

1. Koniec pierwszego z ramion kąta. 

2. Wierzchołek kąta. 
3. Koniec drugiego ramienia kąta. 

Od momentu kliknięcia wierzchołka kąta, w małym okienku w jego pobliżu widoczna 
jest wartość aktualnie zmierzonego kąta. 
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2.4.9.4 Pomiar rozmiaru 

Do pomiaru średnicy wskazanego elementu lub obszaru na rysunku służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Rozmiar. Po wywołaniu tego polecenia należy 
umieścić kursor myszy na jednej z krawędzi badanego obszaru, przycisnąć lewy przycisk 
myszy, przeciągnąć do przeciwległej krawędzi tak, aby rysowany okrąg pomiarowy objął cały 
obszar lub zamierzoną jego część i dopiero wtedy puścić. W trakcie przeciągania, w małym 
okienku w pobliżu środka mierzonego obszaru widoczna jest wartość aktualnie zmierzonej 
średnicy. 

2.4.9.5 Pomiar pola powierzchni 

Do pomiaru pola powierzchni wskazanego obszaru służy narzędzie wywoływane za 
pomocą polecenia  Pole powierzchni. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno klikać 
myszą wierzchołki wielokąta wyznaczającego mierzony obszar. Żeby przerwać rysowanie 
należy podwójnie kliknąć ostatni z punktów wielokąta lub przycisnąć klawisz [Esc]. 
Począwszy od kliknięcia drugiego z wierzchołków wielokąta, w małym okienku w pobliżu 
jego środka, widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego pola powierzchni. 

2.4.9.6 Pomiar proporcji 

Do pomiaru proporcji pomiędzy dwoma wskazanymi odległościami na rysunku służy 
narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Proporcja. Po wywołaniu tego polecenia 
należy wskazać kolejno dwie odległości w analogiczny sposób jak przy Pomiarze odległości. 
Wynikiem pomiaru jest stosunek drugiej, zmierzonej odległości do pierwszej. W trakcie 
wyznaczania drugiej z odległości, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest 
wartość aktualnie zmierzonej proporcji. 
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2.5 Tworzenie topografii miejsca zdarzenia 

PLAN posiada szereg niezależnych mechanizmów umożliwiających tworzenie 

wirtualnego modelu rzeczywistości (odwzorowanie szczegółów terenowych, topografii 

terenu) w projektowanym szkicu sytuacyjnym. Poniżej opisane zostały alternatywne źródła 
danych przestrzennych i sposoby korzystania z nich w programie PLAN. 

2.5.1 Zastosowanie danych fotogrametrycznych 

Fotogrametria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się odtwarzaniem kształtów, 
rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć. W zależności 
od pułapu wykonywania zdjęć rozróżnia się fotogrametrię naziemną oraz fotogrametrię 
lotniczą/satelitarną, które dostarczają odpowiednio: 

 Ortofotoplany – obrazy w pełni kartometryczne, powstałe poprzez przekształcenie 
zdjęć naziemnych danego obiektu z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego, 
posiadające skalę, zdefiniowane parametry odwzorowania oraz przyjęty układ 
współrzędnych. Ortofotoplany można uzyskać przekształcając zdjęcia wykonane na 
miejscu zdarzenia z użyciem programu PHOTORECT. 

 Ortofotomapy lotnicze i satelitarne – obrazy w pełni kartometryczne, składające się 
ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych przetworzonych metodą różniczkową oraz 
przedstawionych w nawiązaniu do układu współrzędnych oraz przyjętego 

odwzorowania kartograficznego. Ortofotomapy charakteryzują się: rzutem 

ortogonalnym oraz jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (natomiast obiekty 

wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa nie zachowują skali, 
ponieważ ulegają przesunięciom radialnym). Ortofotomapy można przeglądać on-line 

na geoportalach. 

 

Szybki rozwój technik cyfrowej rejestracji obrazów sprawił, iż obecnie najbardziej 
aktualnym zestawem danych przestrzennych dla dużych obszarów są ortofotomapy lotnicze 

lub satelitarne dostępne na geoportalach. Obraz wyświetlany w przeglądarce internetowej 
posiada domyślną orientację układu współrzędnych, w którym kierunek północy jest 

równoległy do osi pionowej ekranu i skierowany ku górze (czasami z możliwością zmiany 

orientacji). W zależności od geoportalu wyświetlane ortofotomapy posiadają zmienną: 

rozdzielczość czasową (stan aktualności) oraz rozdzielczość przestrzenną (wielkość terenowa 

piksela obrazu). Przykładowe geoportale publikujące niezależne ortofotomapy: 

 www.maps.geoportal.gov.pl/ zakładka ORTO (źródło licencjonowane), 
 www.maps.google.pl/ zakładka EARTH (źródło licencjonowane), 
 www.zumi.pl zakładka SATELITA (źródło licencjonowane), 
 www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html zakładka MAPA BAZOWA typ Bing 

Maps Aerial (źródło bezpłatne). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwzorowanie_geograficzne
http://www.maps.geoportal.gov.pl/
http://www.maps.google.pl/
http://www.zumi.pl/
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
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www.maps.geoportal.gov.pl 

ortofotomapa lotnicza 

www.maps.google.pl 

ortofotomapa lotnicza 

  
www.zumi.pl 

ortofotomapa lotnicza 

www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html 

ortofotomapa satelitarna 

Rys. 54 Ortofotomapy tego samego obszaru dostępne na różnych geoportalach 

Rozdzielczość ortofotomap jest zazwyczaj większa dla terenów zurbanizowanych, 

dlatego są one bardziej przydatne w dokumentowaniu zdarzeń drogowych oraz kryminalnych 

zaistniałych na obszarach miejskich.  

Wiele portali internetowych publikuje oprócz ortofotomapy również zdjęcia ukośne 
oraz obrazy panoramiczne, które nie posiadają kartometryczności i dlatego nie mogą 
być wykorzystywane do ustalania topografii terenu. Przykłady zestawiono poniżej. 

 

  
Obraz metryczny – ortofotomapa 

SATELITE 

Obraz nie metryczny – zdjęcie ukośne 

SATELITE 45
o 

http://www.maps.geoportal.gov.pl/
http://www.maps.google.pl/
http://www.zumi.pl/
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
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Obraz nie metryczny – widok perspektywiczny 

EARTH 

Obraz nie metryczny – widok perspektywiczny 

STREET VIEW 

Rys. 55 Zestawienie porównawcze ortofotomapy oraz obrazów niemetrycznych (ukośnych, 
perspektywicznych) tego samego obszaru dostępnych na tym samym portalu - www.maps.google.pl 

2.5.2 Opracowanie danych mierzonych metodą dwubiegunową  
Program PLAN umożliwia wprowadzenie topografii środowiska ruchu za pomocą 

pomiarów na miejscu zdarzenia tzw. metodą dwubiegunową. Metoda ta wymaga jedynie 

pomiarów odległości za pomocą taśmy pomiarowej lub (najwygodniej) dalmierza laserowego 

z inklinometrem. Metoda pomiaru polega na wybraniu w terenie 2 stałych punktów 
odniesienia (biegunów) i pomiarze 2 odległości, z każdego wyznaczanego punktu do tych 
stałych punktów odniesienia lub odległości od uprzednio wyznaczonego punktu. Metoda 

ta pozwala w stosunkowo łatwy i szybki sposób wyznaczyć krzywiznę krawędzi drogi lub 
położenie i orientację ujawnionych śladów. Należy starać się wykonywać jak najwięcej 
pomiarów odległości do wybranych na początku punktów odniesienia (biegunów) – wtedy 

błąd popełniany przy pomiarze kolejnych odległości nie sumuje się, jak to ma miejsce 

w przypadku pomiaru do uprzednio wyznaczonego punktu. 

 

 

 

Na Rys. 56 przedstawiono przykład zastosowania metody dwubiegunowej 

do wyznaczania krzywizny krawędzi drogi. W pierwszej kolejności wybierane są 2 punkty 
odniesienia – A i B. Następnie wyznaczane jest położenie pierwszego punktu (P1) – w tym 

A 

B 

P4 

P2 

P3 

P1 

Rys. 56 Przykład wyznaczania krzywizny krawędzi drogi metodą dwubiegunową 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 69 - 

celu mierzone są odległości od tego punktu do obydwu punktów odniesienia (A i B). 
W następnej kolejności wyznaczane jest położenie punktu P2 poprzez pomiar odległości 
od tego punktu również do obydwu punktów odniesienia (A i B). Następnie punkt P3 poprzez 
pomiar odległości do punktów P1 i P2. W podobny sposób wyznaczane są położenia 
kolejnych punktów. 

W trakcie wykonywania pomiarów terenowych tą metodą warto jest wykonać odręczny 
rysunek, na którym w zgrubny sposób należy zaznaczyć położenie mierzonych punktów 
i w jednoznaczny sposób wyróżnić, które odległości zostały zmierzone oraz zanotować 

wartości tych odległości. Bardzo ważne jest zachowanie kolejności pomiaru tak, aby pierwsza 

odległość byłą podawana (mierzona) do punktu A, a druga do punktu B.  

Program PLAN wspiera tę metodę poprzez wykonywanie wszystkich niezbędnych 
obliczeń i automatyczne umieszczanie kolejnych wyznaczanych punktów w wyliczonych 

pozycjach na szkicu. Aby skorzystać z tego mechanizmu, po wykonaniu pomiarów odległości 
w terenie, w programie należy wywołać polecenie Narzędzia\Triangulacja. Pojawi się 
wówczas okno dialogowe Wprowadzanie danych z triangulacji umożliwiające 
wprowadzenie danych i wykonanie obliczeń.  

 

Rys. 57 Dialog wprowadzanie danych z triangulacji 

W pierwszej kolejności należy ustalić położenie przyjętych punktów bazowych 
na wykonywanym szkicu. Należy to zrobić poprzez wprowadzenie Współrzędnych punktów 
bazowych w globalnym układzie współrzędnych23

 związanym ze szkicem. Dla ułatwienia 
program zakłada, że pierwszy punkt bazowy (A) znajduje się na początku kartezjańskiego 

układu współrzędnych XY o współrzędnych (0, 0), a drugi punkt bazowy leży na osi X tego 

układu. Wystarczy wówczas wpisać jedynie współrzędną X punktu B jako wartość odległości 
pomiędzy punktami bazowymi A i B. 

                                                 

 
23

 Zobacz rozdział 1.5.1, strona 22. 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 70 - 

Następnie w kolejnych wierszach tabeli Punkty wprowadzane należy wpisywać 
następujące po sobie współrzędne punktów wyznaczane w terenie, są to odległości zmierzone 
odpowiednio od punktu A i B. W pierwszej kolumnie można wprowadzić nazwę 
wprowadzanego punktu. Jeżeli nazwa nie będzie wprowadzona program będzie 

automatycznie numerował (nazywał) kolejne punkty. W drugiej kolumnie należy wpisać 
punkt, do którego została wyznaczona pierwsza odległość. Do dyspozycji są punkty bazowe 
oraz wszystkie dotychczas wyznaczone punkty. W kolejnej kolumnie należy podać wartość 
zmierzonej odległości w [m]. W czwartej kolumnie należy podać wartość kąta od płaszczyzny 

poziomej, pod jakim odbywał się pomiar, jeżeli nie był wykonywany w poziomie. W kolejnej 
kolumnie należy wybrać drugi punkt, do którego wykonywany był pomiar odległości, 
a w kolejnych kolumnach wprowadzić tę odległość i kąt pomiaru. 

W ósmej kolumnie tabeli należy wybrać opcję czy wprowadzany punkt leżał po lewej 
czy po prawej stronie odcinka łączącego punkty wybrane w kolumnach 2 i 5 patrząc od strony 
punktu z kolumny 2 w kierunku punktu określonego w kolumnie 5. Ustalenie strony jest 

niezbędne, bo podane dwie odległości nie determinują, po której stronie znajduje się 
wyznaczony punkt. Powyższy opis należy rozumieć tak, że punkty z kolumny 2 i 5 

wyznaczają kierunek i zwrot (dodatni) osi X kartezjańskiego układu współrzędnych 
o początku w punkcie opisanym w kolumnie 2. Określenie na lewo i prawo od linii 

wyznaczającej dodatni zwrot osi X (łączącej punkty o nazwach podanych w kolumnie 2 i 5 
tabeli) oznacza określenie dodatniej (na lewo) lub ujemnej (na prawo) współrzędnej y, 
umiejscowionego i zorientowanego w opisany wyżej sposób, kartezjańskiego układu 
odniesienia.  

 W ostatniej kolumnie tabeli należy wybrać reprezentację, jaką ma przyjąć wyznaczony 
punkt na szkicu. Do wyboru jest pojedynczy punkt, punkt składowy wybranej krzywej 
lub łamanej łączącej kolejne wyznaczane punkty. 

Po wyprowadzeniu do tabeli wszystkich punktów należy zatwierdzić dialog 
przyciskiem OK. Po zatwierdzeniu program umieści na szkicu wskazane punkty bazowe oraz 
wyznaczone punkty łącząc je w obiekty zgodnie z wybranymi parametrami. 

2.5.3 Wyznaczanie promienia łuku 

Program PLAN posiada specjalny kalkulator pozwalający obliczać promień łuku na 
podstawie długości cięciwy i strzałki. Wywoływany jest on za pomocą polecenia 
Narzędzia\Wyznaczanie promienia… Po jego wywołaniu pojawia się dialog Wyznaczanie 
promienia łuku, za pomocą którego można wykonać obliczenia. Po zatwierdzeniu obliczeń 
w dialogu ich wynik umieszczany jest w Schowku. 
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Rys. 58 Dialog Wyznaczanie promienia łuku 

Dialog ten pozwala obliczać promień łuku na podstawie długości cięciwy i strzałki. 
Znajdują się na nim następujące elementy kontrolne: 

 Promień – pole to zawiera wynikową długość promienia wyliczoną na podstawie 

wprowadzonych długości: cięciwy, strzałki i odległości do osi. Po zatwierdzeniu 

dialogu wartość ta zostaje skopiowana do Schowka. 

 Cięciwa – w polu tym należy wprowadzić zmierzoną długość cięciwy, dla której 
mierzona jest długość strzałki. Po zmianie tej wartości automatycznie wyliczany 
jest nowy promień łuku. 

 Strzałka – do pola tego należy wprowadzić zmierzoną długość strzałki łuku 

wyznaczonej na środku cięciwy. Po zmianie tej wartości automatycznie wyliczany 
jest nowy promień łuku. 

 Do osi – w polu tym należy wprowadzić zmierzoną odległość linii, na której 
dokonywany jest pomiar do osi drogi. Dla pomiarów po wewnętrznej stronie łuku 

wartość ta powinna być dodatnia, odpowiednio dla pomiarów po zewnętrznej 
stronie – ujemna. Po zmianie tej wartości automatycznie wyliczany jest nowy 
promień łuku. 
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2.6 Wydruk i podgląd wydruku 

Program PLAN posiada rozbudowane możliwości wydruku narysowanego szkicu 
sytuacyjnego. Program sporządza wydruki w zadanej skali dokonując automatycznego 
podziału na strony wydruku w zależności od rozmiaru drukowanego obszaru i dostępnego 
formatu papieru. 

Opcje wpływające na sposób wydruku zgromadzone są na zakładce Wydruk dialogu 

Opcje programu dostępnego przez polecenie  Narzędzia\Opcje (skrót klawiaturowy 
[Ctrl]+[K]). Opcje te pozwalają zmienić następujące aspekty wydruku: 

 Skalę wydruku (domyślnie 1:200) lub ilość stron, które ma zająć wydruk. 
 Zakres drukowania (wszystkie narysowane obiekty lub aktualnie widoczny 

fragment w obszarze roboczym). 

 Drukowanie ramki wokół wydruku. 
 Aktualnie wybraną drukarkę i jej ustawienia. 

 Format papieru i jego opcje, jak orientacja, marginesy 

Niezależnie od ustawień w Opcjach programu zmienić można aktualnie wybraną 
drukarkę i jej ustawienia poprzez polecenie Plik\Ustawienia wydruku..., natomiast format 

papieru i marginesy przez polecenie  Plik\Ustawienia strony. 

Sam wydruk uruchamiany jest za pomocą polecenia  Plik\Drukuj... (skrót 
na klawiaturze [Ctrl]+[P]), posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej 

belce narzędziowej. Wybierając polecenie Drukuj z menu program zadaje dodatkowe pytanie 

o wybór drukarki i opcje wydruku. Jeżeli zaś zostanie wybrane polecenie wydruku  

z listwy narzędziowej program drukuje bezpośrednio w oparciu o wcześniej wybrane lub 
domyślne ustawienia. 

Program oferuje dwa tryby zakresu drukowania. W pierwszym trybie (domyślnym) 
drukowane są wszystkie obiekty. Obszar zajęty przez wszystkie wprowadzone przez 
użytkownika obiekty jest automatycznie kalkulowany z uwzględnieniem dodatkowego 
marginesu. W drugim trybie program drukuje tylko aktualnie widoczny w oknie edycji 

obszar rysunku. Tryb ten pozwala użytkownikowi wybrać jedynie fragment tworzonego 
szkicu, który ma zostać wydrukowany. Aby z niego skorzystać należy przed wydrukiem tak 
dobrać powiększenie24

 oraz przesunąć obszar widoczny za pomocą pasków przewijania25
 lub 

narzędzia do przesuwania26
, aby w obszarze edycyjnym programu znalazł się jedynie 

fragment, który ma trafić na wydruk. 

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich wersji programu jest wprowadzenie, 

oprócz istniejącego trybu automatycznego podziału i pozycjonowania stron wydruku, 

możliwości ręcznego pozycjonowania wydruku na stronach (dialog/mysz). Pozwala to na 

sprawne definiowanie obszaru szkicu sytuacyjnego, jaki znajdzie się na wydruku. 
Technicznie polega to na ustawieniu kursora myszy na linii podziału stron (włączony podział 
stron – menu Widok), wciśnięciu lewego przycisku myszy z jednoczesnym 
przytrzymywaniem klawisza [Shift] a następnie przemieszczeniu siatki podziału stron w taki 

                                                 

 
24

 Zobacz rozdział 2.4.3, strona 50. 

25
 Zobacz rozdział 1.4.7, strona 24. 

26
 Zobacz rozdział 2.4.6, strona 51. 
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sposób, aby interesujący nas obszar rysunku pokrywał się z obszarem wydruku wyznaczonym 

linią podziału stron.  

Program oferuje również dwa tryby doboru skali wydruku oraz ilości stron wydruku. 
W pierwszym trybie (domyślnym) skala wydruku zadawana jest przez użytkownika i na jej 

podstawie oraz omówionego wcześniej zakresu wydruku program wylicza ilość stron tak, aby 

zmieścić cały wydruk. W drugim trybie to użytkownik zadaje ilość stron, na których ma się 
zmieścić wydruk, a program na tej podstawie wylicza jego odpowiednią skalę. 

Oprócz fizycznego wydruku program umożliwia również podgląd drukowanych stron. 
Aby przejść w tryb podglądu wydruku należy wywołać polecenie  Plik\Podgląd wydruku 

posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej belce narzędziowej. 

Program pozwala również zobaczyć proponowany podział stron wydruku bezpośrednio 
w trakcie projektowania, w obszarze roboczym. Za pomocą polecenia Widok\Podział stron 

można włączyć lub wyłączyć rysowanie proponowanego podziału stron w obszarze 

roboczym. 
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3 Wizualizacja 3D 
(funkcja opcjonalna) 
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3.1 Podgląd szkicu w 3D 

 

Uwaga! Wizualizacja 3D sporządzonego planu sytuacyjnego możliwa jest tylko 
dla wersji programu oznaczonej jako 3D. Standardowa licencja programu PLAN 

zawiera jedynie jego wersję 2D. 

W każdym momencie tworzenia szkicu sytuacyjnego w trybie 2D, można przełączyć się 
na tryb 3D. 

 

Rys. 59 Podgląd w 2D (po prawej) i odpowiadająca mu wizualizacja 3D (po lewej), odpowiednio od 
góry: mapowanie nierówności terenu oraz rzutowanie podkładu zdjęcia satelitarnego na bryłę terenu 

3.1.1 Tworzenie szkicu 3D 

Tworzenie wizualizacji 3D nie wymaga od użytkownika dodatkowych zabiegów, ponad 
te, które standardowo podejmowane są dla utworzenia szkicu sytuacyjnego. 

Program podejmuje automatycznie, bez udziału użytkownika, procedurę utworzenia 
wizualizacji 3D w odpowiednim momencie przed jej uruchomieniem. Procedura 

automatycznego utworzenia wizualizacji 3D rysowanego szkicu przebiega w następujących 
krokach: 

1. Na podstawie ustalonych warunków globalnych generowany jest bazowy teren. 

2. Następnie wszystkie elementy szkicu, które wpływają na rzeźbę terenu (odcinki dróg, 
skrzyżowania i obszary nachylone) modyfikują rzeźbę terenu w kolejności 
ich wyświetlania – o rzeźbie terenu w danym punkcie decyduje obiekt, który jest 
rysowany w tym miejscu, jako ostatni (leży „na wierzchu”). Obiekty modyfikują teren 
unikając nieciągłości – nie tylko modyfikują jego rzeźbę w miejscu, gdzie się znajdują, 
ale też zapewniają płynne przejście do otaczającego terenu, który może leżeć na innej 
wysokości bazując na tzw. kącie zejścia do otaczającego terenu. 

3. W następnej kolejności, dla niektórych obiektów (przeszkody terenowe, pionowe znaki 
drogowe, statyczne sylwetki, takie jak budynek, drzewa i krzewy) generowane są ich 
trójwymiarowe reprezentacje i umieszczane w odpowiednich miejscach szkicu. 

4. Dla pozostałych elementów szkicu ich dwuwymiarowe obrazy nakładane są na rzeźbę 3D 

terenu w miejscach, gdzie zostały umieszczone. 
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3.1.2 Uruchomienie wizualizacji 3D 

Wizualizacja 3D może odbywać się w różnych trybach różniących się wyglądem 
i przeznaczeniem. Polecenia umożliwiające włączenie wizualizacji 3D, jak również powrót 
do 2D skupione są w podmenu Widok\Tryb. Odpowiadają im ikonki na podstawowej listwie 
narzędziowej. Standardowo pokazywana jest tylko jedna ikonka trybu wyświetlania, 
odpowiadająca najczęściej wykorzystywanemu trybowi. Aby wybrać inny tryb z listwy 
narzędziowej należy dłużej trzymać przyciśniętą ikonkę trybu, aż pokaże się dodatkowa 
listwa narzędziowa. 

 

Rys. 60 Podstawowa listwa narzędziowa z listwą wyboru trybu wyświetlania 3D 

Po wybraniu trybu wyświetlania 3D zaprojektowany widok 2D zostanie automatycznie 

wyświetlony w wybranym trybie wizualizacji trójwymiarowej. 

3.1.2.1 Tryb siatki 3D 

Podgląd w trybie siatki 3D  (wireframe) (skrót klawiaturowy [Shift]+[F3]) 
przedstawia szkic sytuacyjny i obiekty 3D w postaci linii tworzących poszczególne siatki. 

W trybie tym obiekty nie przesłaniają tych znajdujących się za nimi. Doskonale nadaje się on 

do wnikliwej analizy struktury utworzonego szkicu 3D i łatwego odszukania ewentualnych 

błędów popełnionych przy jego tworzeniu. 

 

Rys. 61 Podgląd w trybie siatki 

3.1.2.2 Tryb wypełnienia 3D 

Tryb wypełnienia 3D  (pełnych wielokątów, solid) (skrót klawiaturowy [F3]) jest 
podstawowym trybem wizualizacji 3D w programie PLAN 4.0. Przedstawia on szkic 

sytuacyjny i obiekty 3D w postaci pokolorowanych brył, w niektórych miejscach pokrytych 
teksturami zawierającymi detale struktury. Wyświetlanie tego trybu wymaga większego 
obciążenia karty graficznej i procesora, ale daje najlepsze odzwierciedlenie rzeczywistości. 
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Rys. 62 Podgląd w trybie pełnych wielokątów 

3.1.2.3 Powrót do trybu 2D 

Powrót do trybu 2D możliwy jest poprzez wybranie polecenia  Widok\Tryb\2D (skrót 
klawiaturowy [F2]) lub poprzez powtórne wybranie polecenia odpowiadającego aktualnemu 
trybowi wyświetlania 3D. Ta druga możliwość jest szczególnie polecana przy wykorzystaniu 
ikonki z listwy narzędziowej. 

3.1.3 Punkt i kierunek obserwacji, pole widzenia 

Z każdym wyświetleniem sceny 3D wiąże się określony punkt w przestrzeni 3D, 

z którego prowadzona jest obserwacja, kierunek patrzenia oraz zakres pola widzenia. 
Ustalenie punktu i kierunku obserwacji odpowiada ustawieniu hipotetycznej kamery, z której 
odbywałoby się filmowanie rzeczywistej sceny. Często, w innych programach 3D, można się 
spotkać z określeniem „położenie/pozycja kamery”, które jest tożsame z pozycją obserwacji. 
W tej dokumentacji pojęcia te stosowane są zamiennie. 

W momencie włączenia trybu 3D program automatycznie ustawia punkt obserwacji 

i kierunek patrzenia tak, aby widziany obszar pokrywał się w jak największym stopniu 

z dotychczas obserwowanym fragmentem projektu w 2D, przy założeniu, że pole widzenia 
odpowiada typowemu polu widzenia człowieka. 

Użytkownik ma pełną swobodę zmiany tych parametrów zarówno w trybie 
interaktywnym, na bieżąco obserwując scenę z innej perspektywy, jak i poprzez zadawanie 
stricte parametrów liczbowych. Możliwości te zostały opisane w kolejnych rozdziałach. 

3.1.4 Poruszanie się w trybie 3D  

Zmiana fragmentu widzianej sceny 3D lub kierunku, z której ten fragment jest 
obserwowany wiąże się ze zmianą punktu i kierunku obserwacji. Odpowiada, więc 

poruszaniu się (obserwatora) w świecie 3D i rozglądaniu w różne strony, która to czynność 
jest naturalna dla człowieka. Użytkownik ma możliwość interaktywnej zmiany położenia 
obserwatora i kierunku patrzenia krok-po-kroku na bieżąco obserwując wynik tych zmian 
na ekranie i odpowiednio modyfikując swój ruch. 
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Przemieszczanie kamery na szkicu trójwymiarowym zostało wykonane w przystępny, 
intuicyjny sposób, który jest prosty do opanowania dla każdego użytkownika, wymaga 
jedynie odrobiny praktyki. Zastosowane rozwiązania dotyczące poruszania się na szkicu 

trójwymiarowym, są bardzo podobne do metod stosowanych w innych programach 

do tworzenia grafiki trójwymiarowej, grach komputerowych itp. 

Pewnym ułatwieniem, szczególnie dla początkujących, przy poruszaniu się po scenie 
3D może być włączenie wyświetlania siatki odniesienia poprzez polecenie  Widok\Siatka. 

 

Rys. 63 Tryb podglądu wypełnionego 3D z włączoną siatką odniesienia 

Dla maksymalnego ułatwienia tej czynności podstawowe ruchy obserwatora można 
wykonywać przy pomocy myszy z kółkiem przewijania. Dodatkowe stopnie swobody 
poruszania uzyskujemy za pomocą skrótów na klawiaturze. Jednak dla przypadków, gdy 
system komputerowy użytkownika nie jest wyposażony w mysz z kółkiem (np. na notebooku) 
wszystkie ruchy można wykonywać za pomocą skrótów klawiaturowych. 

Poruszać się możemy w ramach 5 stopni swobody: przemieszczać do przodu lub 

do tyłu, w lewo lub w prawo, w górę lub w dół, obracać na lewo i na prawo lub w górę 
i w dół. Ze względów praktycznych zakres naszego ruchu jest automatycznie ograniczany: 

nie możemy przemieścić się poniżej powierzchni terenu ani przemieścić dalej niż 500 m 

w żadnym kierunku od środka globalnego układu współrzędnych. Obrót wokół osi Z (w lewo 

lub w prawo) nie jest niczym ograniczony. Obrót wokół osi Y (w górę lub dół) ze względów 
praktycznych ograniczony jest w zakresie od kąta -75º (w górę) do 90º (w dół). Ostatni 
z potencjalnych stopni swobody – obrót wokół osi X, nie jest praktykowany i został 
ze względów praktycznych zablokowany. 
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3.1.4.1 Obrót w lewo lub w prawo 

Obrót wokół osi Z, czyli w lewo lub w prawo, realizowany jest poprzez wciśniecie 
i przytrzymanie lewego przycisku myszy z równoczesnym: 

 przesunięciem myszy w lewo – obrót w lewo, 
 przesunięciem myszy w prawo – obrót w prawo. 

 

Rys. 65 Obrót kamery w lewo lub w prawo za pomocą myszy 

Ten sam efekt możemy uzyskać przy pomocy klawiatury przyciskając jednocześnie 
odpowiednio: 

 [Ctrl] i [Strzałka w lewo] – obrót w lewo, 
 [Ctrl] i [Strzałka w prawo] – obrót w prawo. 

3.1.4.2 Obrót w górę lub w dół 
Obrót wokół osi Y, czyli w górę lub w dół, realizowany jest poprzez wciśnięcie 

i przytrzymanie lewego przycisku myszy z równoczesnym: 
 przesunięciem myszy w przód – obrót w dół, 
 przesunięciem myszy w tył – obrót w górę. 

Rys. 64 Pięć możliwych stopni swobody 
ruchu kamery 
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Rys. 66 Obrót kamery w górę lub w dół za pomocą myszy 

Ten sam efekt możemy uzyskać przy pomocy klawiatury przyciskając jednocześnie 
odpowiednio: 

 [Ctrl] i [Strzałka w górę] – obrót w górę, 
 [Ctrl] i [Strzałka w dół] – obrót w dół. 

Jak wspomniano wcześniej, ze względów praktycznych, obrót wokół osi Y podlega 
ograniczeniom. Nie można „spojrzeć” w górę powyżej kąta -75º, ani w dół powyżej kąta 90º. 

3.1.4.3 Przemieszczanie do przodu lub do tyłu 

Przesuniecie wzdłuż osi X, czyli do przodu lub do tyłu, albo przybliżanie lub oddalanie 
do obserwowanej sceny, wywoływany jest poprzez obrót kółkiem myszy z jednoczesnym 
przytrzymywaniem klawisza [Shift]. Obracając kółko do siebie poruszamy się w kierunku 
i zwrotu osi X (przybliżamy do obserwowanej sceny), natomiast obracając od siebie 
poruszamy się przeciwnie do zwrotu osi X (oddalamy się). 

 

Rys. 67 Przesunięcie do przodu lub tyłu za pomocą myszy 

Podobnie, za pomocą klawiatury, naciskamy: 
 [Shift] i [A] – przesunięcie do przodu (przybliżenie), 
 [Shift] i [Z] – przesunięcie do tyłu (oddalenie). 
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Rys. 68 Przesunięcie do przodu lub tyłu za pomocą klawiatury 

Bardziej naturalny dla użytkowania jest jednak ruch nie dokładnie w kierunku osi X, 
który pokrywa się ze środkiem ekranu (a dokładnie okienka z wizualizacją 3D), ale 
w kierunku mimowolnie wskazywanym przez kursor myszy na ekranie. Ruch taki 

wykonywany jest po obrocie kółka myszy lub naciśnięciu klawiszy [A] lub [Z] bez 

jednocześnie naciśniętego klawisza [Shift]. 

Ruch postępowy kamery podlega ograniczeniom. Nie można przemieścić się poniżej 
poziomu terenu ani przemieścić dalej niż 500 m od środka globalnego układu współrzędnych 
w żadnym z kierunków. 

3.1.4.4 Przemieszczanie w lewo, w prawo, w górę lub w dół 
Dodatkowo, można przemieszczać się/punkt obserwacji w kierunku osi Y, czyli w lewo 

lub prawo, oraz osi Z, czyli w górę lub dół za pomocą klawiatury. I tak, przyciskając 
odpowiednio, uzyskujemy przemieszczenie: 

 [Strzałka w lewo] – przemieszczenie w lewo, 

 [Strzałka w prawo] – przemieszczenie w prawo, 

 [Strzałka w górę] – przemieszczenie w górę, 
 [Strzałka w dół] – przemieszczenie w dół, 

Ruch postępowy kamery podlega ograniczeniom. Nie można przemieścić się poniżej 
poziomu terenu ani przemieścić dalej niż 500m od środka globalnego układu współrzędnych 
w żadnym z kierunków. 

3.1.4.5 Przykład przemieszczania punktu obserwacji  
Dla przykładu możliwości przemieszczania się wewnątrz sceny 3D rozważmy taki 

przypadek: stoimy przed (i widzimy) stojący samochód, a chcemy zobaczyć go 
z przeciwległej strony. W rzeczywistej sytuacji obeszlibyśmy samochód z drugiej strony 
i stamtąd go obejrzeli. Tak samo postąpimy w przypadku wizualizacji 3D w programie. 

W pierwszej kolejności poruszać się będziemy do przodu obracając kółko myszy lub 
przyciskając klawisz [A] aż znajdziemy się w pozycji za samochodem. Możemy go ominąć 
z którejś strony albo możemy przejść przez niego – (program ogranicza tylko możliwość 
przechodzenia poniżej poziomu terenu). Możemy natomiast swobodnie przechodzić przez 
inne obiekty! W pewnym momencie obserwowany samochód zniknie z pola widzenia. Jest 

to prawidłowe zachowanie. Należy zwrócić uwagę, że w rzeczywistej sytuacji obchodząc 
interesujący nas samochód intuicyjnie odwracalibyśmy wzrok w jego kierunku nie tracąc go 
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z pola widzenia. Tutaj poruszamy się dokładnie na wprost nie zmieniając kierunku patrzenia. 
Interesujący pojazd niknie nam w pewnym momencie z pola widzenia. 

Gdy znajdziemy się w miejscu w odpowiedniej odległości za pojazdem pozostaje 

nam tylko odwrócić się w jego kierunku. Robimy to poprzez przeciąganie myszą ekranu 
w poziomie (lub użycie klawiszy [Shift] + [] lub []). Najlepiej robić to w kierunku, 
w którym zniknął nam z pola widzenia interesujący pojazd. 

3.1.5 Zarządzanie punktami obserwacji 

Wykorzystywane do obserwacji sceny 3D pozycje obserwatora są niezależnymi 
obiektami funkcjonującymi w sporządzanym szkicu sytuacyjnym. Ich parametry mogą być 
modyfikowane przez okna dialogowe. 

Większość poleceń związanych z zarządzaniem punktami obserwacji zgromadzonych 

jest w menu kontekstowym, które można wywołać na obszarze roboczym w trybie 3D 
przyciskając prawy przycisk myszy. 

 

Rys. 69 Menu kontekstowe trybu wyświetlania 3D 

3.1.5.1 Modyfikacja parametrów pozycji obserwacji 

Położenie punktu obserwacji i kierunek patrzenia można zmieniać poruszając się z nim 
po scenie 3D, jak opisano w rozdziale 3.1.4, strona 77. Niezależnie, wszystkie te parametry 
oraz zakres pola widzenia można zmienić podając wartości liczbowe poprzez wywołanie 
dialogu Właściwości pozycji obserwacji wywoływanego za pomocą polecenia 
 Edytuj pozycję z menu kontekstowego otwartego w polu roboczym. 

W każdej chwili można powrócić do początkowej (lub ostatnio zapisanej) pozycji 
obserwacji wywołując polecenie  Przywróć pozycję z tego samego menu kontekstowego 

Aktualne parametry pozycji obserwacji (współrzędne punktu w globalnym układzie 
odniesienia i kąty kierunku patrzenia) pokazywane są w linii statusu. 

 

Rys. 70 Parametry pozycji obserwatora w linii statusu 
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3.1.5.2 Zapamiętanie pozycji obserwacji 
Jeżeli ustalimy w drodze poruszania się lub edycji parametrów interesujący nas punkt 

obserwacji sceny, do którego chcielibyśmy wrócić w przyszłości możemy zapisać go 
w projekcie wywołując polecenie  Edytuj pozycję z menu kontekstowego otwartego w polu 

roboczym. W tym momencie do projektu dodany zostanie stały obiekt reprezentujący pozycję 
obserwacji. Obiektem tym będzie można manipulować w trybie 2D, tak jak pozostałymi 
obiektami projektu. Sam obiekt będzie niewidoczny w trybie 3D. 

Jeżeli w trakcie podglądu sceny 3D nie wykonamy zapamiętania pozycji obserwacji, w 

momencie powrotu do trybu 2D lub zamknięcia okna jej parametry zostaną bezpowrotnie 
utracone. 

3.1.5.3 Tworzenie nowych i zmiana pozycji obserwacji 

Możemy utworzyć wiele pozycji obserwacji sceny i swobodnie przełączać się między 
nimi. Aby utworzyć nową pozycję obserwacji sceny należy wybrać polecenie 
 Nowa pozycja z menu kontekstowego otwartego w polu roboczym. Po jego wybraniu 

utworzona zostanie nowa pozycja obserwacji, a program przełączy widok na ten widziany 

z nowej pozycji. Jako że wszystkie parametry (oprócz nazwy) nowo utworzonej pozycji 
przeniesione zostaną z poprzednio wybranej pozycji, widok sceny początkowo się nie zmieni. 
Jednak z nowo utworzoną pozycją obserwacji można się przemieszczać niezależnie 

od parametrów przechowywanych w poprzedniej pozycji.  

W momencie pojawienia się więcej niż jednej pozycji obserwacji dla danego projektu 
u dołu obszaru roboczego pojawi się automatycznie lista zakładek reprezentujących 
poszczególne pozycje obserwacji. Klikając poszczególne zakładki możemy łatwo zmieniać 
aktualna pozycję obserwacji. 

 

Rys. 71 Lista zakładek z pozycjami obserwacji i menu kontekstowym.  

Wybrana pozycja "Świadek A" 

Aktualną pozycję obserwacji możemy również zmieniać za pomocą, wspomnianego 
wcześniej, menu kontekstowego wywoływanego na obszarze roboczym. Odpowiednio: 

 Poprzednia pozycja (skrót klawiaturowy [Shift]+[F12]) – wybranie poprzedniej 

pozycji obserwacji z listy. 

 Następna pozycja (skrót klawiaturowy [F12]) – wybranie następnej pozycji 
obserwacji z listy. 

Pozycje obserwacji można usuwać za pomocą polecenia  Usuń pozycję. Niezależnie 
od tego polecenia wszystkie pozycje obserwacji, które nie zostały zapamiętane przez 
użytkownika zostaną usunięte w momencie powrotu do trybu 2D lub zamknięcia okna. 
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3.1.5.4 Obserwacja sceny jednocześnie z wielu pozycji 
Obszar szkicu sytuacyjnego można obserwować jednocześnie z wielu pozycji, 

niezależnie od wyświetlania trybu 2D.  

 

Rys. 72 Jednoczesny podgląd tego samego projektu z kilku pozycji 3D oraz 2D 

Sposób postępowania zasadniczo nie odbiega od stosowanego przy podglądzie w trybie 
2D. W pierwszej kolejności musimy utworzyć kolejne okno podglądu dla tego samego 
dokumentu wywołując polecenie  Okno\Nowe okno. Następnie musimy rozmieścić 
odpowiednio okna podglądu w obszarze aplikacji, np. używając poleceń 
 Okno\Sąsiadująco w poziomie lub  Okno\Sąsiadująco w pionie. Następnie dla każdego 
z tych okien podglądu możemy wybrać inny tryb wyświetlania. Jeżeli wybierzemy tryb 3D 

utworzona zostanie automatycznie nowa pozycja obserwacji specjalnie dla tego okna, którą 

możemy przemieszczać (modyfikować) niezależnie od pozostałych. 

3.1.5.5 Przygotowanie pozycji obserwacji w trybie 2D 

Pozycje obserwacji można dodać i odpowiednio ustawić wcześniej, już na etapie 
projektowania szkicu 2D, zanim włączymy tryb podglądu 3D. W tym celu należy wybrać 
polecenie  Wstaw\Pozycja obserwacji. Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, 

w którym ma się ona znaleźć i kliknąć. W miejscu kliknięcia wprowadzony zostanie obiekt 

graficzny reprezentujący pozycję obserwacji oraz jej kierunek oraz przybliżone pole widzenia 
w poziomie. Przemieszczając ten obiekt graficzny oraz obracając go modyfikujemy 
odpowiednie parametry związanej z nim pozycji. 
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Rys. 73 Pozycja obserwatora ustawiona w miejscu zajmowanym przez świadka zdarzenia, dialog 
Właściwości pozycji obserwatora 

3.1.6 Ustawienia trybu 3D 

Zmiany parametrów wyświetlania trybu 3D dokonuje się na zakładce Widok 3D dialogu 

Opcje wywoływanego za pomocą polecenia  Narzędzia\Opcje. 

3.1.6.1 Użycie funkcji VBO 

Użycie Funkcji OpenGL VBO pozwala znacznie przyspieszyć wyświetlanie grafiki 3D, 

gdyż, w wyniku jej użycia, większość obiektów graficznych przechowywana jest i pobierana 
bezpośrednio z pamięci karty graficznej. Użycie tej funkcji jest zalecane, jednak jest ona 
dostępna dopiero w wersjach biblioteki OpenGL 1.5 i późniejszych. Program PLAN 

na starcie sprawdza, czy funkcja ta jest dostępna dla zainstalowanej karty graficznej i jej 
sterowników i jeżeli jest ona dostępna włącza jej obsługę. Zdarzają się jednak pojedyncze 
sytuacje wadliwego działania sterownika karty, gdy zgłasza on dostępność tej funkcji, próba 
jej użycia przez program kończy się niekontrolowanym zatrzymaniem pracy w momencie 
włączenia podglądu 3D. W takiej sytuacji należy ręcznie wyłączyć korzystanie z VBO. 

Niezależnie od przyczyny, gdy użycie VBO jest wyłączone zalecane jest zainstalowanie 
najnowszej wersji sterownika bezpośrednio od producenta karty graficznej i ręczne włączenie 
opcji VBO. 

3.1.6.2 Rozdzielczość tekstur 

Rozdzielczość tekstur decyduje o dokładności odwzorowania obiektów 2D, których 
obrazy rzutowane są na rzeźbę terenu. Im większa rozdzielczość, tym dokładniej 
odwzorowane są obiekty, ale wolniejsza praca programu. Ponadto należy mieć na uwadze 
dostępną pamięć karty graficznej (jedna tekstura o rozmiarze 4096 x 4096 pikseli zajmuje 

aż 64MB!). Dla większości projektów optymalnym ustawieniem jest 1024 x 1024 pikseli. 

W przypadku bardzo złożonych projektów, gdy otrzymujemy komunikat o braku pamięci 
należy zredukować rozmiar tekstur. 
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3.1.6.3 Kolor tła 

Kolor tła decyduje o wypełnieniu okna wizualizacji 3D w miejscach, gdzie nie jest 

wyświetlany żaden obiekt. W większości przypadków, dla wizualizacji w trybie 
wypełnionych wielokątów jest to obszar powyżej terenu, „niebo”. 

Kolor innych elementów widocznych w oknie podglądu 3D, w tym terenu 
odpowiadającego parametrom globalnym, modyfikuje się w miejscu edycji ich parametrów 
podczas projektowania szkicu sytuacyjnego. 
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4 Współpraca z innymi aplikacjami 
i systemami 

PLAN, podobnie jak inne aplikacje pracujące w środowisku Windows, umożliwia 
wymianę danych z innymi programami pracującymi w tym środowisku. Pozwala to, między 
innymi, na umieszczenie w dokumencie programu elementów graficznych, których 
utworzenie byłoby niemożliwe lub bardzo trudne za pomocą narzędzi wbudowanych w sam 
program. Z drugiej strony umożliwia także umieszczenie wyników pracy programu w całości 
lub tylko w wybranym fragmencie w innym dokumencie, np. opinii pisanej pod edytorem 

tekstu. 
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4.1 Baza danych pojazdów 
Program PLAN wyposażony jest w bazę danych zawierającą wymiary zewnętrzne, 

rozmieszczenie kół oraz typ sylwetki ponad 12000 różnych pojazdów. Baza ta jest ciągle 

aktualizowana, co pozwala dostosowywać się do stale zmieniającego się rynku 
motoryzacyjnego. Po wybraniu właściwego modelu z bazy danych do planu sytuacyjnego 
automatycznie wstawiana jest sylwetka odpowiedniego typu i rozmiarów.  

W bazie dostępne są popularne na polskich drogach aktualnie produkowane samochody. 

Znajdują się tam między innymi jak takie marki jak: Audi, Chevrolet, Citroën, Dacia, Fiat, 
Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, 

Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i Volvo, a także autobusy: Autosan oraz Neoplan.  

Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę w oparciu o bazę danych należy wybrać polecenie 
 Wstaw\Statyczna sylwetka\Katalog pojazdów (skrót klawiaturowy [J]). Otwarty zostanie 

dialog, w którym należy zdefiniować właściwy model i wersję pojazdu, a następnie 
zatwierdzić dialog. W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą następnie można 
przesunąć w dowolne miejsce rysunku (zobacz 2.2.7, strona 29). 

Aby wprowadzić Statyczną sylwetkę dla pojazdów nieujętych w bazie lub innych 

uczestników ruchu należy wskazać żądaną sylwetkę przez wybór odpowiedniego polecenia 
z podmenu Wstaw\Statyczna sylwetka. W obszarze szkicu pojawi się wybrana sylwetka, którą 
następnie można przesunąć w dowolne miejsce rysunku (zobacz 2.2.7,  

strona 29). Wymiary takiej sylwetki można swobodnie zmieniać za pomocą myszy. 



CYBID PLAN 4.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 89 - 

4.2 Współpraca z programem PHOTORECT 

PLAN umożliwia import ortofotoplanów przedstawiających konfigurację terenu lub 
rozmieszczenie śladów przygotowanych w programie Cybid PHOTORECT. Import 

ortofotomap odbywa się poprzez pliki graficzne za pomocą poleceń  Wstaw\Obrazek lub 

Plik\Importuj\Plik.  

Ortofotoplany pozwalają na wykorzystanie zalet fotografii (pełny obraz, ogromna ilość 
informacji) z wyeliminowaniem zniekształceń obrazowych (skrót perspektywiczny, dystorsja 
obiektywu, brak skali), dlatego są one niezastąpioną metodą dokumentacji miejsc zdarzeń 
drogowych i kryminalnych. Przekształcenie zdjęć z miejsca zdarzenia (orientacyjnych, 

sytuacyjnych, fragmentarycznych śladów lub przedmiotów) w ortofotoplan realizowane są w 

w programie PHOTORECT, który realizuje metodę przekształcenia rzutowego, opartego na 
4 punktach dostosowania widocznych na zdjęciu oraz pomierzonych w terenie. Punkty 
powinny leżeć w jednej płaszczyźnie i nie tworzyć jednej linii prostej.  

 

Rys. 74 Fotografia orientacyjna 
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Rys. 75 Ortofotoplan śladów – obraz metryczny opracowany w programie PHOTORECT 

4.2.1 Import danych z programu PHOTORECT 

Import ortofotoplanów do programu PLAN działa na zasadzie importu elementów 

graficznych (plików) opisanego w rozdziale 2.3.9. Zaleca się, aby przed importem utworzyć 
nową warstwę roboczą, na której zostaną umieszczone wszystkie bitmapy. 

Zaimportowane dane obrazowe zostaną wyświetlone w PLAN w układzie pikselowym 
bitmapy. W przypadku ortofotoplanów przekształconych w PHOTORECT orientacja 

bitmapy wzdłuż osi X globalnego układu odpowiada kierunkowi linii łączącej punkty 
dopasowania B-A, względem których wykonywane było przekształcenie rzutowe, natomiast 
ortofotomapy będą posiadały kierunek północy wzdłuż osi Y globalnego układu, a kierunek 
na wschód wzdłuż osi X. W celu dopasowania wprowadzonej bitmapy do sporządzanego 
szkicu należy wykonać transformację afiniczną do lokalnego układu odniesienia, która 
sprowadza się do trzech podstawowych przekształceń: 

1. Przeskalowanie. 

2. Obrót. 
3. Przesunięcie. 

Ortofotomapy utworzone przez program PHOTORECT z zachowaniem domyślnego 
parametru 50 punktów/m przenoszone są do programu PLAN w rzeczywistej skali 

i nie wymagają przeskalowywania. 

Skalę bitmapy ustala się przy wykorzystaniu opcji Narzędzia\Skalowanie (ikona skrótu 
na pasku narzędzi patrz 2.4.7), wskazując odcinek na ortofotoobrazie i podając jego 
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rzeczywistą długość. Przy ortofotoplanach najczęściej wykorzystuje się dwa fotopunkty, 
natomiast przy ortofotomapach, można wykorzystać podziałkę liniową, rozdzielczość 
przestrzenną lub dokonać pomiaru rzeczywistej odległości online na geoportalu. 

 

Rys. 76 Wprowadzenie pożądanej skali bitmapy za pomocą narzędzia Skalowanie 

Obrót. Transformację wykonujemy w oparciu o punkty dostosowania (widoczne na 

zdjęciu oraz posiadające współrzędne w układzie lokalnym). Kąt obrotu precyzyjnie 

wyznacza opcja  Narzędzia\Pomiary\Kierunek (2.4.9). Wyznaczoną wartość należy 
wprowadzić we właściwościach bitmapy. 
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Rys. 77 Pomiar aktualnego kąta orientacji bitmapy za pomocą narzędzia Nachylenie 

 

Rys. 78 Wprowadzenie pożądanego kąta orientacji bitmapy za pomocą dialogu Właściwości 
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Przesunięcie bitmapy wykonuje się opcją Narzędzia\Zaznaczenie (ikona skrótu na 
pasku narzędzi), klikając na obraz i przesuwając w odpowiednie miejsce względem 
pomierzonych śladów/obiektów. 

 

Rys. 79 Przesunięcie bitmapy na właściwą pozycje w oparciu o wyznaczone punkty terenowe 

Odpowiednio przygotowane (pozyskane), a następnie prawidłowo zaimportowane do 
programu PLAN i przetransformowane dane fotogrametryczne są źródłem ogromnej ilości 
informacji przestrzennej, która może zostać zwektoryzowana lub służyć jako fotorealistyczna 
tekstura do wizualizacji szkicowanego obszaru.  

Uwaga! W niektórych przypadkach bitmapy (zwłaszcza wysoko rozdzielcze) mogą 
spowalniać pracę programu, zaleca się wówczas wyłączenie warstwy, na której znajdują 

się wszystkie bitmapy. Aby wyłączyć warstwę należy wybrać polecenie 
Widok\Warstwy\Edytuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[W]). Za pomocą poleceń z podmenu 

Warstwy można również szybko wybrać, która z warstw ma być w danym momencie 
aktywna. Podmenu to ma swój odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na 
podstawowej listwie narzędziowej. 
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4.3 Współpraca z systemem eSURV 

P:LAN umożliwia import wyników pomiarów terenowych wykonanych w systemie 

eSURV, na podstawie których może być wykonany szkic miejsca zdarzenia. Import danych z 
systemu eSURV inicjuje się za pomocą polecenia Plik\Importuj\Plik. Poniżej zamieszczono 
sposób wykorzystania danych przestrzennych gromadzonych w systemie eSURV, którymi są: 

 Zmierzone punkty terenowe, które zawierają oprócz współrzędnych 3D (X, Y, Z) 
także indywidualny identyfikator pomiaru.  

 Obiekty graficzne powiązane z pomiarami zawierające nazwy rzeczywistych obiektów 
zarejestrowanych za pomocą zmierzonych punktów oraz atrybuty graficzne, w tym: 
sposób połączenia punktów (linie łamane, linie krzywe, obszary zamknięte, itp.), 
kolor. 

 Położenie poszczególnych stanowisk, z których wykonywane były pomiary punktów.  

Dane pomiarowe zgromadzone za pomocą systemu eSURV na jednym miejscu zdarzenia 

rejestrowane są w pojedynczym pliku o nazwie RRRR-MM-DD(_N). eSurv, w którym 
poszczególne elementy oznaczają: 

 RRRR – rok, w którym utworzono plik w postaci 4-cyfrowej, 

 MM – miesiąc w postaci 2-cyfrowej, 

 DD – dzień miesiąca w postaci 2-cyfrowej, 

 _N – kolejny numer pliku utworzonego tego samego dnia o ile było ich więcej. 
Pliki eSURV zaimportowane do programu PLAN, stanowią szkic roboczy będący podstawą 
do opracowania: 

 Planu miejsca zdarzenia, 

 Wizualizacji 3D, 

 Rekonstrukcji zdarzenia drogowego. 

4.3.1 Import danych pomiarowych eSURV 

Aby otworzyć plik z danymi pomiarowymi systemu eSURV należy wywołać polecenie 
Plik\Importuj\Plik… (skrót klawiszowy [Ctrl]+[I]). Po jego wywołaniu program otworzy 
standardowy dialog Otwórz plik, za pomocą, którego należy wskazać ścieżkę dostępu do 
pliku *.eSurv, który ma zostać zaimportowany. Po wybraniu i zaakceptowaniu pliku 
źródłowego otwarte zostanie okno dialogowe Import pomiarów terenowych eSurv. 

 

Rys. 80 Okno dialogowe importu pomiarów terenowych eSurv 
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Okno dialogowe Import pomiarów terenowych eSurv informuje o nazwie 

importowanego pliku, ilości stanowisk pomiarowych, ilości punktów oraz ilości obiektów. 
Dzięki niemu możemy dowolnie konfigurować zastaw importowanych danych. Dostępne 
opcje to: 

 Zmierzone punkty – opcja ta tworzy osobną warstwę o nazwie Pomiary terenowe – 

punkty i importuje do niej wszystkie pomierzone punkty. 

o Stanowiska pomiarowe – opcja ta importuje do warstwy Pomiary terenowe – 

punkty dodatkowe punkty z nazwą Stanowisko pomiarowe reprezentujące 
miejsca, z których wykonywane były pomiary, 

o Pokaż numery pomiarów – opcja ta importuje do warstwy Pomiary terenowe – 

punkty wszystkie numery punktów, 

o Pokaż współrzędne – opcja ta importuje do warstwy Pomiary terenowe – 

punkty współrzędne (X, Y, Z) punktów, 

 Wprowadzone obiekty – opcja ta tworzy osobną warstwę o nazwie Pomiary terenowe 

– obiekty i importuje do niej wszystkie utworzone obiekty. 

o Pokaż nazwy obiektów – opcja ta importuje do warstwy Pomiary terenowe – 

obiekty wszystkie nazwy utworzonych obiektów. 

 
 

Wybrane opcje importu danych: 

 Zmierzone punkty 

 
 

Wybrane opcje importu danych: 

 Zmierzone punkty 

 Położenie stanowiska pomiarowego 

 Pokaż numery punktów 

 Pokaż współrzędne 
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Wybrane opcje importu danych: 

 Wprowadzone obiekty 

 
 

Wybrane opcje importu danych: 

 Wprowadzone obiekty 

 Pokaż nazwy obiektów 

Rys. 81 Przykładowe konfiguracje importu danych eSurv 

Podczas pierwszego importu danych pomiarowych eSURV do szkicu w programie PLAN, 

w zależności od wybranego zakresu importowanych danych, tworzone są odpowiednie 
warstwy

27
 robocze: 

 Pomiary terenowe – punkty – warstwa z punktami pomiarowymi i ich atrybutami, 

 Pomiary terenowe – obiekty – warstwa z utworzonymi podczas pomiaru obiektami 

i ich atrybutami. 

Warstwy te są najwyżej w kolejności wyświetlania i mają automatycznie ustawione 
atrybuty przeźroczystości i widoczności tak, aby mogły być wyświetlane bez przeszkód 
powyżej innych warstw, w których dokonywana jest edycja. Podział importowanych danych 
na warstwy ma na celu ułatwienie dalszej pracy przy opracowywaniu dokumentacji.  

Dane przestrzenne zgromadzone w systemie eSURV posiadają odniesienie w postaci 
współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z. Dzięki nim po zaimportowaniu pliku *.eSurv do 

PLANu dane te w postaci punktów pomiarowych i obiektów umieszczane są na tworzonym 

                                                 

 
27

 Zobacz rozdział 2.2.2, strona 28. 
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szkicu od razu we właściwym położeniu. Zaimportowane dane pomiarowe zostaną 
umieszczone na szkicu w takim układzie współrzędnych, jaki został zdefiniowany w trakcie 

pomiaru. W trakcie pracy nad szkicem położenia tego nie można zmieniać. Jeżeli taki układ, z 

jakiś powodów nie odpowiada użytkownikowi programu PLAN, należy zmienić go w 
instrumencie pomiarowym poprzez wskazanie nowego początku układu współrzędnych 
(SPO) i kierunku osi X (SLO), a następnie ponownie zaimportować plik *.eSurv ze 

zmienionym położeniem i orientacją układu. 

Do jednego szkicu w programie PLAN można importować dane pomiarowe z kliku 
plików eSURV. Kolejne zaimportowane dane pomiarowe dodawane są do poprzednich. Żeby 
jednak miało to sens wszystkie importowane dane muszą pochodzić z tego samego miejsca 

i mieć wyznaczone (zmierzone) współrzędne w tym samym układzie SPO/SLO. Zalecane jest 
jednak łączenie poszczególnych sesji pomiarowych dla tego samego miejscu zdarzenia w 

tracie pomiaru przy wykorzystacniu opcji instrumentu pomiarowego i aplikacji eSURV i 

rejestracja wszystkich danych w jednym pliku. 

4.3.2 Opracowanie danych pomiarowych eSURV 

Po zaimportowaniu danych pomiarowych z systemu eSURV należy uczytelnić szkic 

oraz dokonać odpowiedniej edycji graficznej opisanej we wcześniejszej części, aby 

opracować wynikowy Plan Miejsca Zdarzenia. 

Poniżej przedstawiono przykładowy plan sytuacyjny i wizualizację 3D28
 tego samego 

miejsca zdarzenia opracowane na podstawie danych zaimportowanych z systemu eSURV.  

 

Rys. 82 Przykładowy plan sytuacyjny miejsca zdarzenia opracowany w oparciu o dane eSurv 

                                                 

 
28

 Sposób podglądu w trybie 3D opisany został w rozdziale 3, strona 63 
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Rys. 83 Fotografia orientacyjna 

 

Rys. 84 Widok wymodelowanej przestrzeni w PLAN 

 

Rys. 85 Przykładowa wizualizacja 3D miejsca zdarzenia opracowana w oparciu o dane eSURV 
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4.4 Import/eksport elementów graficznych przez Schowek 

Elementy graficzne z innych programów pracujących w środowisku Windows mogą 
być przenoszone do rysunku w programie PLAN za pomocą mechanizmu Schowka Windows. 

Przenoszenie zaczynamy od zaznaczenia w programie źródłowym interesującego obiektu 
i skopiowanie go do Schowka 

29. Następnie, w programie PLAN, należy wprowadzić 
skopiowany obiekt ze Schowka do projektu wywołując polecenie  Edycja\Wklej. Element 

graficzny z obcego programu zostanie osadzony w dokumencie w postaci Obiektu (zobacz 

rozdział 2.3.21, strona 47). Tak osadzony obiekt może być później edytowany przez źródłową 
aplikację. Aby wywołać edycję należy podwójnie kliknąć osadzony Obiekt. 

Wybrane obiekty graficzne z programu PLAN mogą być przeniesione do innego 

programu za pomocą mechanizmu Schowka. W tym celu należy w programie PLAN 

zaznaczyć obiekty do przeniesienia30, a następnie wybrać polecenie  Edycja\Kopiuj. 

W Schowku umieszczony zostanie wektorowy obraz zaznaczonych obiektów w postaci 
Rozszerzonego Metapliku Windows. Następnie, w docelowym programie należy skopiować 
zawartość Schowka do dokumentu

31
. 

                                                 

 
29

 W większości aplikacji Windows skopiowanie zaznaczonego fragmentu do Schowka wykonuje się przez 
wywołanie polecenia  Edycja\Kopiuj (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[C]). 
30

 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty edytowanej warstwy należy wybrać polecenie Edycja\Zaznacz wszystko 

(skrót klawiaturowy [Ctrl]+[A]). 
31

 W większości aplikacji skopiowanie zawartości Schowka do dokumentu wykonuje się przez wywołanie 
polecenia  Edycja\Wklej (skrót klawiaturowy [Ctrl]+[V]). W wielu aplikacjach dostępne jest także polecenie 
Edycja\Wklej specjalnie, pozwalające wybrać format, w jakim skopiowane dane umieszczone zostaną w 
dokumencie. 
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4.5 Import/eksport elementów graficznych przez pliki 
Import obcego elementu (rysunku w postaci wektorowej lub rastrowej) może również 

odbywać się przez wskazanie pliku, który zawiera ten element. Aby zaimportować zawartość 
takiego pliku należy wybrać polecenie Plik\Importuj\Plik. Alternatywnie, można wywołać 
polecenie  Wstaw\Obrazek (zobacz rozdział 2.3.9, strona 38) i kliknąć w obszarze 
roboczym programu. Wywołane zostanie okno dialogowe Otwórz, za pomocą, którego należy 
wskazać plik, który ma zostać zaimportowany. Poniżej zestawiono aktualnie obsługiwane 
formaty plików graficznych (w nawiasach podano typowe rozszerzenia nazw plików 
zawierających te formaty): 

 Formaty wektorowe: 
o Metapliki Windows (WMF), 

o Rozszerzone Metapliki Windows (EMF), 

o Pliki wymiany AutoCAD (DXF)
32

. 

 Formaty rastrowe (bitmapy): 
o Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE), 

o Format wymiany JPEG (JPG, JPEG, JPE, JFIF), 

o Format GIF (GIF), 

o Format Tagged Image (TIF, TIFF), 

o Format PNG (PNG), 

o Ikony (ICO). 

Zaimportowany według powyższej procedury element graficzny w dokumencie 
reprezentowany jest przez Obrazek. Nie może on już być edytowany przez aplikację, z której 
pochodzi (aplikację źródłową). Dla zaimportowanych rysunków wektorowych można jednak, 
bezpośrednio w programie PLAN, zmieniać kolor wyświetlanego rysunku. Modyfikacje 

te można wykonać przez edycję właściwości Obrazka, klikając go podwójnie lub wywołując 
polecenie  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym obiekcie. 

Niezależnie od Schowka, elementy graficzne można również eksportować do innego 
programu za pośrednictwem plików w uniwersalnym formacie. W tym celu w programie 

PLAN należy wybrać obiekty graficzne, które mają zostać wyeksportowane. Operacji tej 

zostaną poddane tylko te obiekty, które zostały wcześniej zaznaczone, a jeśli takich nie ma 
wyeksportowana zostanie cała zawartość dokumentu. Następnie należy wybrać polecenie 

Plik\Eksportuj. Po jego wywołaniu pojawia się standardowy dialog Zapisz jako pozwalający 
ustalić typ eksportowanego pliku, jego nazwę oraz folder, w którym zostanie on utworzony. 
Możliwy jest zapis w plikach, o dwóch różnych formatach wektorowych: 

 Metapliki Windows (WMF). 

 Rozszerzone Metapliki Windows (EMF). 

Po zatwierdzeniu dialogu program zapisuje do wskazanego pliku wybrane obiekty 

graficzne. Następnie, w programie docelowym, należy zaimportować tak utworzony plik. 
Dokładny sposób postępowania przy importowaniu zależy od konkretnej aplikacji. 

                                                 

 
32

 Szczegółowy zakres informacji importowanych z plików DXF opisany został w załączniku 8.2, strona130. 
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4.6 Zewnętrzne biblioteki pojazdów  
Na rynku dostępnych jest wiele zewnętrznych bibliotek zawierających sylwetki 

pojazdów, które można wprowadzić wprowadzić do projektu. Jedną z nich  jest biblioteka 

sylwetek pojazdów AUTOVIEW produkcji austriackiej firmy C.A.R. Crash Analyse 

Ratschbacher GmbH, zawierająca sylwetki pojazdów, ludzi oraz znaków w rzutach z góry, z 
boku, z przodu i z tyłu pomocnych w dokumentowaniu sytuacji drogowych.  

Aby dodać rysunek z biblioteki AUTOVIEW, jako statyczną sylwetkę należy wybrać 
polecenie Plik\Importuj\Plik lub  Wstaw\Obrazek, po czym kliknąć w obszarze roboczym 
programu. Następnie w dialogu wyboru pliku należy wskazać folder, w którym zainstalowana 
została biblioteka AUTOVIEW. W folderze tym należy wybrać podfolder DXF-CAD, 

następnie odpowiedni folder (Front – rzuty z przodu, Grund – rzuty z góry, Heck – rzuty 

z tyłu, Seite – rzuty z boku), następnie markę pojazdu lub Personen – ludzie) i na koniec 

konkretny plik sylwetki. Po zaakceptowaniu wyboru pliku wprowadzona zostaje ona 

do projektu w odpowiedniej skali. 

W przypadku niektórych bibliotek np. Car’n Truck (mr-clipart) produkcji niemieckiej 

firmy MR Möbes & Ratajczak OHG lub biblioteki CAR ART produkcji niemieckiej firmy 

Grafik + Werbe Heemels koniecznym jest dokonanie odpowiedniego przygotowania 

iwstępnej obróbki sylwetek np. programem graficznym Inkspace
33

, 

Odpowiednio przygotowane i zapisane w postaci pliku Enhanced Metafile (.emf)
34

, 

sylwetki/rysunkimozna wprowadzić jako statyczną sylwetkę należy wybrać polecenie 
Plik\Importuj\Plik lub  Wstaw\Obrazek i kliknąć w obszarze roboczym programu PLAN. 

Następnie w dialogu wyboru pliku należy wskazać lokalizację, w której został zapisany plik 
EMF. Po zaakceptowaniu wyboru pliku wprowadzona zostaje ona do projektu w skali, która 
wymaga dostosowania, np. za pomocą Narzędzia do skalowania (zobacz rozdział 2.4.7, 

strona 62). 

 

 

                                                 

 
33

 Program Inkspace w najnowszej wersji można pobrać ze strony http://inkscape.org  

34
 Nie należy wybierać formatu Windows Metafile (.wmf), który również jest odczytywany przez program 

PLAN, jednak przy zapisie tego formatu program Inkspace zwiesza się. 

http://inkscape.org/
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4.7 Bezpieczeństwo pracy użytkownika 

4.7.1 Cyfrowy podpis aplikacji i programów instalacyjnych  
Zarówno plik wynikowy aplikacji, jak i program instalujący ją podpisane są podpisem 

cyfrowym z certyfikatem należącym do producenta programu, tj. firmy CYBID spółka z o.o. 
sp.k. Zabezpieczenie to zapewnia, że pliki te pochodzą bezpośrednio od certyfikowanego 
producenta i nie zostały nigdzie po drodze (od producenta do użytkownika) zmodyfikowane 

czy wzbogacone o wirusy komputerowe czy inne niepożądane dodatki.  

4.7.2 Automatyczny zapis dokumentów  
Aby zapewnić większe bezpieczeństwo pracy użytkownika program automatycznie 

zapisuje aktualnie edytowany dokument (projekt) do tymczasowego katalogu w zadanych 

odstępach czasu. W razie, gdyby z jakichkolwiek przyczyn program w nieplanowany sposób 
zakończył działanie, przy automatycznym lub zainicjowanym przez użytkownika, ponownym 
uruchomieniu zaproponuje on otwarcie wszystkich, wcześniej automatycznie zapisanych 

dokumentów pozwalając odzyskać wykonaną pracę z dokładnością do kilku ostatnich minut.  
Wybór interwału czasowego, po upłynięciu, którego następuje automatyczny 

cykliczny zapis dokumentu ustala się w zakładce Ogólne dialogu Opcje programu 

wywoływanego za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje. Wybór opcji Nigdy powoduje 

wyłączenie mechanizmu automatycznych zapisów.  

4.7.3 Przesyłanie raportu błędów do producenta  
Gdyby, z jakiegokolwiek powodu, nastąpiło nieplanowane i niespodziewane 

zamknięcie programu, system Windows począwszy od wersji XP oferuje wysłanie raportu 
opisującego powstały błąd i okoliczności jego wystąpienia do firmy Microsoft, producenta 
systemu operacyjnego. Na mocy porozumienia zawartego między producentem programu 
PLAN – firmą CYBID, a Microsoft raport ten trafi bezpośrednio do działu serwisowego 
programu pozwalając przeanalizować problem i daje szanse na znalezienie sposobu jego 
ominięcia w przyszłości.  

Gdy w sytuacji krytycznej pojawi się monit o wysłanie raportu opisującego błąd do 
firmy Microsoft prosimy o wyrażenie zgody. Raport ten nie zawiera żadnych personalnych 
informacji pobranych z komputera i dokładnie można sprawdzić, jakie dane są wysyłane. 
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5 Modyfikacja interfejsu 

Program PLAN oferuje szerokie możliwości modyfikacji wyglądu swojego interfejsu 
użytkownika, w tym zakresu i położenia poleceń menu, położenia samego menu, wyboru 

i rozmieszczenia ikonek szybkiego dostępu do poleceń na listwach narzędziowych 
wyświetlania i rozmieszczenia wybranych okien dokowanych w głównym oknie programu, 
definicji skrótów klawiszowych, itp. Możliwości te pozwalają dopasować interfejs programu 
do indywidualnych wymagań użytkownika związanych ze stylem jego pracy lub 

specyficznymi zastosowaniami programu. 

Lektura niniejszej części instrukcji jest również istotna dla użytkowników, którzy są 

zadowoleni ze standardowych ustawień interfejsu i nie zamierzają niczego zmieniać, ale 
w niezamierzony i przypadkowy sposób doprowadziły do zmiany tego interfejsu i chcą 
powrócić do ustawień standardowych. 
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5.1 Ogólny wygląd i kolorystyka interfejsu 

Zestaw ustawień decydujących o wyglądzie podstawowych elementów interfejsu 
użytkownika można wybrać jednym kliknięciem wybierając któreś z poleceń zgromadzonych 
w podmenu Widok\Wygląd aplikacji. Poszczególne polecenia tego podmenu odpowiadają 
standardowemu wyglądowi popularnych aplikacji produkcji firmy Microsoft. Domyślnym 
ustawieniem programu jest styl Visual Studio 2008. 
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5.2 Dokowanie okien, pasków narzędzi i listwy menu. 

Dokowanie wybranych okien i pasków narzędzi jest wygodnym i intuicyjnym 
sposobem zarządzania wyglądem głównego okna programu PLAN. Dokowanie to możliwość 
„przyklejenia” wybranego okienka do dowolnej strony ramki głównego okna lub do wnętrza 
ramki wcześniej zadokowanego okna. Dokowane okna i listwy narzędziowe mogą być 
widoczne lub nie. Włączenie lub wyłączenie ich pokazywania odbywa się poprzez polecenia 
zgromadzone w podmenu Widok\Paski narzędziowe i dokowane okna. Oprócz zadokowania 
(przyklejenia) tych elementów do którejś strony okna mogą być one pozostawione „luzem” – 

jako tzw. „pływające”. 

 

Rys. 86 Znacznie zmodyfikowany interfejs programu poprzez przemieszczenie okien dokowalnych i 

listw narzędziowych 

5.2.1 Dokowanie pasków narzędzi i listwy menu 

Każdy pasek narzędziowy dostępny w programie PLAN oraz listwę menu można 
dowolnie zadokować tak, by wyświetlał się on w dowolnym miejscu ramki ekranu. Aby 
„wyciągnąć” pasek narzędziowy z aktualnej pozycji i przejść w tryb dokowania, należy 
przeciągnąć jego uchwyt:  

 

 

Rys. 87 Uchwyt listwy narzędziowej 

Jest to pierwszy widoczny element na każdym pasku narzędziowym dostępnym 
w programie. Po najechaniu na niego kursorem myszy wskaźnik zmienia swój wygląd na 

charakterystyczne strzałki sugerujące możliwość zmiany pozycji, następnie przyciskając lewy 
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przycisk myszy należy „przeciągnąć” pasek narzędziowy w wybrane miejsce, w którym pasek 
będzie teraz wyświetlany. Jeżeli w trakcie przeciągania listwy znajdzie się ona w pobliżu 
miejsca, gdzie może być zadokowana, program automatycznie wyświetli propozycje – 

wygląd paska narzędziowego w nowym położeniu. Można w takiej sytuacji puścić klawisz 
myszy – pasek zostanie zadokowany w proponowanej pozycji. 

Można również puścić klawisz myszy (zakończyć przeciąganie) w innym miejscu, nie 
w pobliżu ramki okna. Pasek narzędziowy pozostanie wówczas niezadokowany i 

umieszczony jako pływający. 

 

Rys. 88 Pływający pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem opcji 

W pozycji pływającej paska narzędziowego w prawym górnym jego rogu dostępny jest 

przycisk rozwijający menu opcji. Polecenia tego menu umożliwiają szybkie ustawienie 

właściwości paska narzędziowego. Po wyborze podmenu Przyciski dodaj i usuń można łatwo 
wybrać, które elementy paska narzędziowego będą widoczne bądź też przejść do okna 
dostosowania paska. 

Pływający pasek narzędziowy można przeciągnąć w inne miejsce lub zadokować 
przeciągając za jego listwę tytułową. 

5.2.2 Dokowanie okna Przegląd obiektów 

Program PLAN umożliwia również dowolne ustawianie okna Przegląd obiektów 
(zobacz rozdział 1.4.4, strona 19) w programie.  

Wygląd ramki okna i niektóre jej opcje zależą od ogólnego wyglądu aplikacji 
ustawianego za pomocą poleceń zgromadzonych w podmenu Widok\Wygląd aplikacji. 

Aby przemieścić okno dokowane należy trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy na 

jego listwie tytułowej ruszyć myszką tak by okno zostało „oderwane” od swojego 
standardowego położenia. Gdy kursor myszy z przeciąganym oknem znajdzie się na oknie 

głównym, pojawi się dla niego zestaw 4 specjalnych przycisków, które umożliwiają 
zadokowanie przeciąganego okna po właściwej stronie.  
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Rys. 89 Dokowanie okna 

Aby zadokować przeciągane okno w którejś z tych pozycji należy najechać kursorem 

myszy na wybrany przycisk. Przycisk dokowania zmieni kolor i pojawi się wyróżniony 
obszar okna, w którym znalazłoby się dokowane okienko. Jeżeli proponowana lokalizacja jest 
odpowiednia należy zakończyć przeciąganie puszczając lewy przycisk myszy.  

Przeciągane okno można również pozostawić jako niezadokowane – wówczas okno 
będzie miało status okna pływającego i będzie nim można na stałe przesuwać po ekranie jak 
typowym oknem dialogowym. 

Zadokowane okno po prawej strony listwy tytułowej posiada ikonki umożliwiające 
zmianę i podgląd aktualnego stanu okna: 

 

Rys. 90 Ikonki listwy tytułowej zadokowanego okna 

Kliknięcie pierwszej ikonki (trójkąta) powoduje rozwinięcie menu pozwalającego 
zmienić stan okna. Dostępne opcje to: 

 Pływające (czyli niezadokowane – możliwe swobodne przesuwanie okna),  

 Zadokowane, 

 Ukrywaj automatycznie (minimalizuje okno do ikony z podpisem, gdy nie jest 

używane), 

 Ukryj (zamyka okno). 
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Rys. 91 Menu kontekstowe stanu zadokowanego okna 

Następna ikonka (szpilka) służy do szybkiej zmiany stanu okna pomiędzy 
zadokowanym (szpilka pionowo), a autoukrywaniem (szpilka poziomo). 

Ostatnia ikonka (krzyżyk) tradycyjnie służy do zamykania (ukrywania) okna. Ukryte 
okna można ponownie wyświetlić wybierając odpowiednie polecenie z podmenu 

Widok\Paski narzędziowe i dokowane okna. 

5.2.3 Dostosowywanie pasków narzędzi i menu 

Punktem wyjścia przy dostosowywaniu pasków narzędzi i menu jest zawsze okno 

dialogowe Dostosuj. To okno można otworzyć wciskając prawy przycisk myszy na 

dowolnym aktywnym pasku narzędziowym (bądź ramce programu) lub specjalnym 

przyciskiem na końcu każdej listwy narzędziowej (Rys. 92), a następnie wybierając polecenie 

Dostosuj, albo od razu wybierając polecenie Widok\Paski narzędziowe i dokowane 
okna/Dostosuj. 

  

Rys. 92 Specjalny przycisk do dostosowywania listw narzędziowych 

Jak widać na rysunku (Rys. 93), w oknie dialogowym Dostosuj jest pięć kart. Pierwsza 
dotyczy poleceń, druga pasków narzędzi, trzecia skrótów klawiszowych, czwarta menu, a 
piąta pozostałe opcje dostosowywania. W tym miejscu można nie tylko zmieniać czy tworzyć 
paski narzędzi i menu, ale również przywracać i usuwać. 
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Rys. 93 Okno dialogowe dostosuj 

Gdy to okno dialogowe jest otwarte, menu i paski narzędzi przestają działać, ponieważ 
przechodzą do trybu edycji. Kliknięcie w tym czasie polecenia menu lub przycisku na pasku 
narzędzi nie spowoduje żadnego efektu. 

5.2.3.1 Przenoszenie menu, polecenia lub przycisku. 

Gdy okno dialogowe Dostosuj jest otwarte, kliknij poza obszarem tego okna 

bezpośrednio nazwę menu, pasek narzędzi lub przycisk, który chcesz przenieść (Rys. 94), a 

następnie przeciągnij w wybrane położenie (Rys. 95). 

 

Rys. 94 Wybranie polecenia menu do przeniesienia 

Jak widać na Rys. 94, wybrany element jest oznaczony ciągłą, czarną ramką. Punkt 

wstawiania jest oznaczony wskaźnikiem w kształcie litery „I”, który może być pionowy lub 
poziomy. W trakcie przeciągania przy wskaźniku jest widoczny szary prostokąt informujący 
o przenoszeniu elementu. 
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Rys. 95 Docelowe położenie przenoszonego polecenia 

5.2.3.2 Kopiowanie menu, polecenia lub przycisku.  

Kopiowanie elementu jest całkiem proste. Gdy okno dialogowe Dostosuj jest otwarte, 

zaznacz element, który chcesz skopiować, a następnie przeciągnij nowy element w wybrane 
położenie, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. W trakcie kopiowania punkt wstawiania 

znowu jest oznaczony wskaźnikiem w kształcie litery „I”, a przy wskaźniku myszy jest 
widoczny szary prostokąt i znak plus (+) informujący, że przycisk listwy narzędziowej (lub 

polecenie menu) jest kopiowane, a nie przenoszone. 

5.2.3.3 Dodawanie nowych poleceń do listw narzędziowych lub menu  
Zakładka Polecenia pozwala przejrzeć listę poleceń w oparciu o kategorie 

uwzględniające istniejące menu oraz paski narzędziowe, można w niej również dodać nowe 
menu. 

Bardzo łatwo jest dodać polecenie do menu lub przycisk do paska narzędzi. Należy 
skorzystać z karty Polecenia w oknie dialogowym Dostosuj. Na liście Kategorie znajdują się 
różne typy poleceń. Kategorie są podzielone według tradycyjnej struktury menu i pasków 
narzędzi. 

Po znalezieniu żądanej kategorii poszukaj konkretnej akcji na liście Polecenia. Aby 

umieścić akcję jako polecenie w menu, po prostu przeciągnij ją z okna dialogowego 
do odpowiedniego menu. Jeśli natomiast chcesz, aby akcja stanowiła przycisk na pasku 
narzędzi, przeciągnij ją w żądane położenie na wybranym pasku narzędzi. 

Niektóre polecenia mają skojarzone ikony, na pasku narzędzi te ikony pojawiają się na 
przyciskach. Jeśli zdecydujesz dodać do paska narzędzi polecenie bez ikony, to pojawi się 
ono jako przycisk z napisem. Sposób wyświetlania przycisków można ustawić naciskając 
prawy przycisk myszy na przycisku, którego ikonę chce się zmienić (Rys. 96). 

 

Rys. 96 Menu kontekstowe wyglądu przycisku 

5.2.3.4 Tworzenie własnego menu. 
Przed utworzeniem nowego menu zastanów się, w jaki sposób najlepiej dostosować 

środowisko programu do Twojego stylu pracy. Czy trzeba będzie dostosować istniejące menu, 
czy też utworzyć nowe? 
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Jeśli najbardziej potrzebne polecenia są rozproszone w różnych menu, najlepiej będzie 
utworzyć własne menu. Jeśli zamierzasz utworzyć menu zawierające tylko kilka poleceń oraz 
nadal często posługiwać się istniejącymi menu, to lepszym rozwiązaniem będzie dodanie 
potrzebnych poleceń do istniejącego menu. 

Utwórz nowe menu, korzystając z karty Polecenia w oknie dialogowym Dostosuj. 

Na liście Kategorie kliknij pozycję Nowe menu. Następnie przeciągnij w żądane miejsce 
polecenie z listy Polecenia. Możesz teraz zmienić nazwę nowego menu naciskając prawy 

przycisk myszy na nowo ustawionym menu, wybierając opcję Wygląd przycisku, a następnie 
Tekst przycisku. Nowe menu nie będzie zawierać żadnych poleceń, czyli będzie całkowicie 
puste. Trzeba dodać do tego menu polecenia, zgodnie z opisem w rozdziale 5.2.3.2, strona 

110. 

5.2.3.5 Zarządzanie paskami narzędziowymi 
Zakładka Paski narzędziowe pozwala zarządzać paskami narzędzi. Po lewej stronie 

okna dostępna jest lista wszystkich dostępnych pasków narzędzi w programie (Paski 

narzędziowe), można tutaj ustawić dany pasek jako aktywny bądź nie – odpowiednio 

ustawiając znaczek obok nazwy paska. Opcje po prawej stronie służą do przywracania 
pierwotnego ustawienia wszystkich pasków (Przywróć wszystkie) bądź tylko aktualnie 

wybranego z listy po lewej stronie (Przywróć), utworzenie nowego paska (Nowy...), zmiana 

nazwy (Przemianuj) oraz usunięcie (Usuń). 

Utworzenie nowego paska narzędzi jest bardzo przydatne, jeśli używasz tylko kilku 
przycisków z wielu różnych pasków narzędzi. Zamiast poświęcać dużą część okna programu 
na paski narzędzi, możesz utworzyć jeden dostosowany pasek narzędzi, zawierający 
wszystkie najbardziej potrzebne przyciski i polecenia. 

Najważniejszą zaletą własnego paska narzędzi jest łatwy dostęp do wszystkich 

potrzebnych poleceń. Nie musisz usuwać przycisków z istniejących pasków narzędzi — 

wystarczy skopiować przyciski na nowy pasek narzędzi. Sprawdź w praktyce, które przyciski 
są najbardziej potrzebne — możesz je w każdej chwili zmienić. 

Nowy pasek narzędzi można utworzyć na karcie Paski narzędzi w oknie dialogowym 

Dostosuj. Po kliknięciu przycisku Nowy zostanie wyświetlone okno dialogowe Nazwa paska, 

w którym należy wpisać nazwę paska narzędzi. Nowy pasek narzędzi nie zawiera żadnych 
przycisków. Do nowego paska narzędzi trzeba dodać przyciski zgodnie z opisem w rozdziale 

5.2.3.2, strona 110. 
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Rys. 97 Zakładka Paski narzędziowe dialogu Dostosuj 

Aby zmienić nazwę paska narzędzi lub usunąć go, zaznacz pasek na liście Paski 

narzędziowe w oknie dialogowym Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Przemianuj lub 

przycisk Usuń. 

5.2.3.6 Zarządzanie skrótami klawiaturowymi 
Zakładka Klawiatura pozwala na zarządzanie skrótami klawiszowymi przypisanymi 

do poleceń. Lista opcji wyświetlana jest w oparciu o wybraną Kategorię. Można dodać 
również nowy skrót podając klawisz skrótu w polu Przyciśnij nowy skrót następnie 
wybierając opcję przypisz dla wybranego aktualnie polecenia. 

 

Rys. 98 Zakładka klawiatura dialogu Dostosuj 
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5.2.3.7 Zarządzanie menu 

Zakładka Menu. Można tutaj przywrócić menu do stanu początkowego (Przywróć) jak 

również zmienić tryb jego wyświetlania (Animacje menu) oraz ustawić tryb Cieniowania 

menu. 

 

Rys. 99 Zakładka Menu dialogu Dostosuj 

5.2.3.8 Dodatkowe opcje wyglądu 

Zakładka Opcje umożliwia włączenie/wyłączenie podpowiedzi dotyczących opcji oraz 

skrótów klawiszowych, a także włączenie trybu rysowania wielkich ikon. 

 

Rys. 100 Zakładka Opcje dialogu Dostosuj 
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6 Przykłady 

Łącznie z programem, w podkatalogu Przykłady35
 instalowane są przykładowe 

dokumenty ilustrujące różne sposoby praktycznego wykorzystania programu. Sposób 
wykonania niektórych z tych przykładów został szczegółowo, krok po kroku opisany w tym 
rozdziale. 

                                                 

 
35

 Przy typowej instalacji katalog ten posiada pełną ścieżkę dostępu: C:\Program files\Cybid\PLAN 

3.0\Przykłady. 
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6.1 Plan miejsca zdarzenia wypadku drogowego 

Przykładowy plan miejsca zdarzenia wykonano w programie PLAN na podstawie 

wyników pomiarów zgromadzonych na miejscu symulowanego zdarzenia drogowego, które 
miało miejsce na terenie CSP w Legionowie. 

 

Rys. 101 Przykładowy plan miejsca zdarzenia wypadku drogowego 

 

Rys. 102 Przykładowa scena wizualizacji 3D miejsca zdarzenia wypadku drogowego 
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6.2 Plan miejsca zdarzenia kryminalnego 

Plan miejsca zdarzenia wykonano w programie PLAN na podstawie wyników 
pomiarów zgromadzonych na miejscu symulowanego zdarzenia kryminalnego, które miało 
miejsce w Szkole Policji w Pile. 

 

Rys. 103 Przykładowy plan miejsca zdarzenia kryminalnego 

 

Rys. 104 Fotoplan śladów plam krwawych wkomponowany w plan miejsca zdarzenia 
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6.3 Plany skomplikowanych skrzyżowań 

Przykłady definiowania szkicu sytuacyjnego zebrane zostały w podkatalogu 
Przykłady\Szkice. Na szczególną uwagę zasługują przykładowe plany znajdujące się 
w podkatalogu Przykłady\Szkice\Kraków, gdzie znajdują się rysunki niektórych z bardziej 

skomplikowanych krakowskich skrzyżowań sporządzone przez jednego z naszych 
użytkowników. 

 

Rys. 105 Przykładowy rysunek złożonego skrzyżowania (rondo Mateczny w Krakowie) 
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7 Rozwiązywanie problemów 
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7.1 Program PLAN, a programy antywirusowe 

Często spotkamy się z problemami z uruchomieniem programu PLAN. Problemy 

te objawiają się najczęściej niemożnością uruchomienia programu lub komunikatami 

o niewłaściwych danych licencyjnych. Występują one zarówno podczas instalacji programu, 
jego pierwszego uruchomienia, jak i podczas kolejnych uruchomień lub wręcz w trakcie pracy 
programu. 

Problemy te nie są spowodowane wadliwym działaniem programu PLAN,  

a nadopiekuńczym działaniem powszechnie stosowanych programów antywirusowych typu 
NOD32, AVAST itp. Programy te działają w dobrej wierze, ale wymagają świadomej 
współpracy użytkownika decydującego o szczegółach ich działania. Przy braku takiej 
współpracy programy te blokują działanie wszelkich budzących ich wątpliwości programów 
i sterowników.  

Najprostsze rozwiązanie tego problemu polega na WYŁĄCZENIU działania programu 
antywirusowego na czas instalacji programu PLAN. Najczęściej takie wyłączenie nie wymaga 
deinstalacji programu antywirusowego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można dodatkowo 
fizycznie odłączyć komputer od Internetu na czas dezaktywacji programu antywirusowego. 
Po zakończeniu instalacji programu PLAN można przywrócić działanie ochronne programu 
antywirusowego.  
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7.2 Powrót do początkowych ustawień programu 

Program PLAN, pomiędzy sesjami swojej pracy, przechowuje w rejestrze systemowym 

szereg ustawień i parametrów wprowadzonych przez użytkownika. Należą do nich także 
aktualne ustawienia pasków narzędziowych w oknie programu. Mechanizm ten umożliwia 
wygodną pracę bez konieczności każdorazowego dostosowywania ustawień 
do indywidualnych potrzeb. Jednak może zdarzyć się sytuacja, że użytkownik zmieni któreś 
z ustawień, które później będzie przeszkadzało mu w pracy, a nie będzie pamiętał, w którym 
miejscu programu można zmienić to ustawienie. Również w pewnych, wyjątkowych 
sytuacjach, jak np. przedwczesne zamknięcie programu, błędne działanie sprzętu lub 
oprogramowania zapisane zostaną nieprawidłowe wartości ustawień i program próbując je 
odczytać przy kolejnych uruchomieniach nie będzie mógł kontynuować pracy lub będzie 
funkcjonował niepoprawnie. 

W takich sytuacjach należy uruchomić program trzymając przyciśnięty klawisz [Shift] 
na klawiaturze. Klawisz ten należy zwolnić dopiero po ukazaniu się okna programu. Program 

w tym trybie nie będzie odczytywał ustawień z rejestru systemowego tylko skorzysta 
z zadanych, domyślnych ustawień, jak przy pierwszej jego instalacji na danym komputerze. 
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7.3 Uaktualnienia programu 

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby program PLAN pozbawiony był 
jakichkolwiek błędów i zawsze był wygodny w obsłudze, jednak przy tak złożonym 
programie nie sposób przewidzieć i przetestować wszystkie możliwe kombinacje danych 

wprowadzonych przez użytkownika. Jednocześnie stale pojawiają się nowe pomysły jak 
usprawnić program oraz zwiększyć jego funkcjonalność. 

Tak więc, program PLAN jest ciągle rozwijany, a użytkownicy mają dostęp do jego 
uaktualnionej wersji. Uaktualnienia w ramach jednej, głównej wersji programu, np. 4.0.x.x 

dostępne są dla licencjonowanych użytkowników programu nieodpłatnie i są do pobrania 
z naszego serwisu w Internecie za pośrednictwem forum dyskusyjnego pod adresem: 

http://www.cyborgidea.com.pl/forum 

Zamieszczane są tam również informacje o pojawianiu się kolejnych uaktualnień 
programu, zmian w nich wprowadzonych, a także instrukcja pobrania i instalacji 

uaktualnienia programu. 

Użytkownicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu również mogą otrzymać 
uaktualnienie programu za drobną opłatą poprzez płytę CD-R przesłaną tradycyjną pocztą. 
Prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny z naszą firmą. 

http://www.cyborgidea.com.pl/forum
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7.4 Wsparcie ze strony producenta 

Jeżeli zauważycie Państwo jakąś nieprawidłowość w działaniu lub wyglądzie programu 
prosimy o kontakt z naszą firmą. Preferowana forma kontaktu to poczta elektroniczna na 

adres: 

biuro@cyborgidea.com.pl 

Zanim nawiążecie Państwo kontakt z naszą firmą prosimy o sprawdzenie i zapisanie 

następujących danych, które to pomogą nam sprawnie określić przyczynę zaobserwowanej 

nieprawidłowości: 

 Jakiej dokładnie wersji programu Państwo używają? 

Numer wersji programu można odczytać po wybraniu polecenia Pomoc\Informacje 

o programie. Szukany numer wypisany jest w pierwszej linii. Numer wersji 

umieszczony jest także na płycie CD-R, z której zainstalowany został program. 
Przykład: wersja 4.06 

 W jakim systemie operacyjnym pracuje program? 

Informacje o wersji posiadanego systemu operacyjnego można uzyskać po wywołaniu 
Panelu Sterowania z menu Start. Następnie należy podwójnie kliknąć ikonę System. 

Informacje o wersji systemu widoczne są na pierwszej zakładce. Przykład: Windows 7 

Ultimate, Service Pack 1, wersja polska 

 Czy występująca nieprawidłowość jest powtarzalna? 

To znaczy czy istnieje sekwencja czynności, której wykonanie w programie powoduje 
niezawodne wywołanie nieprawidłowości? Jeżeli tak – prosimy zanotować, jakie 
czynności należy wykonać. 

 Czy program wyświetla jakiś komunikat? 

Czy w trakcie wystąpienia nieprawidłowości lub bezpośrednio przed jego 
wystąpieniem program wyświetla jakiś komunikat? Jakiej treści? 

 Od kiedy występuje nieprawidłowość? 

Czy występowała ona „od zawsze”? Czy od jakiegoś czasu? Jeżeli tak – to czy jakieś 
wydarzenie poprzedziło występowanie nieprawidłowości? Instalacja nowej wersji 

programu, zmiana konfiguracji komputera, instalacja nowego oprogramowania, itp. 

mailto:biuro@cyborgidea.com.pl
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8 Załączniki 
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8.1 Zestawienie statycznych sylwetek 

W programie PLAN, za pomocą polecenia Wstaw\Statyczna sylwetka
36

 dostępny jest 
następujący zestaw wbudowanych sylwetek statycznych: 

 

Samochody 

osobowe: 
Widok z góry: Widok z boku: Widok z dołu: 

 

Coupé; 
Hatchback; 

Kombi; 

Sedan; 

Mikro Van; 

Mini Van; 

MPV; 

SUV; 

Terenowy; 

Coupé; 
Hatchback; 

Kombi; 

Sedan; 

 

    

Samochody 

ciężarowe: Widok z góry: Widok z boku: Widok z dołu: 

 Samochód dostawczy (van); 
Samochód skrzyniowy; 
Ciągnik siodłowy 2-osiowy; 

Ciągnik siodłowy 3-osiowy; 

Samochód dostawczy (van); 
Samochód skrzyniowy; 

 

Ciężarówka 2-osiowa; 

Ciężarówka 4-osiowa; 

Ciągnik siodłowy; 

 

    

Pojazdy 

komunikacji 

zbiorowej 

Autobus Autobus przegubowy Tramwaj przegubowy 

  

Całość 

Część przednia; 
Część tylna 

 

Całość 

Część przednia; 
Część tylna 

 

    

Pojazdy rolnicze: Widok z góry: Widok z boku:  

 
Ciągnik; 
Kombajn; 

Furmanka; 

Dyszel furmanki; 

Ciągnik; 
Furmanka; 

 

 

    

Przyczepy i 

naczepy: 
Widok z góry: Widok z boku: Widok z tyłu: 

 
Przyczepka 1-osiowa 

Przyczepa 3-osiowa; 

Przyczepa 2-osiowa; 

Obrotnica przyczepy; 

Naczepa 3-osiowa; 

Przyczepka 1-osiowa; 

 

Przyczepka 1-osiowa; 

 

    

    

                                                 

 
36

 Zobacz rozdział 2.3.16, strona 41. 
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Pojazdy 

jednośladowe: Widok z góry: Widok z boku: 
 

 
Jadący rower; 
Prowadzony rower; 

Leżący rower; 
Jadący motocykl; 
Leżący motocykl; 

Rower; 

Motocykl; 

 

 

    

Elementy 

pojazdów: 
 Ślady: 

 

Drzwi 

samochodowe; 

Przednia szyba; 

Pokrywa silnika; 

Reflektor 

samochodowy; 

Koła samochodowe; 
Felga; 

Kołpak koła; 
Kask rowerowy; 

Kask motocyklowy; 

Siodełko rowerowe; 
Kierownica 

rowerowa; 

Rama rowerowa; 

Koło rowerowe; 

 Odcisk stopy; 

Odcisk buta; 

Ślady opon; 
Przestrzelina; 

 

 

    

Ludzie: 

Widok z góry: Widok z boku: Widok z przodu: Widok z tyłu: 
Idący; 
Siedzący prosto; 
Kierujący; 
Pasażer; 

Pasażer; 
Kierujący; 
Idący mężczyzna; 
Idąca kobieta; 
Stojący chłopak; 
Idący chłopak; 
Biegnący chłopak; 
Stojąca dziewczyna; 
Idąca dziewczyna; 
Biegnąca dziewczyna; 

Idący mężczyzna; 
Stojąca kobieta; 
Idąca kobieta; 
Idący chłopak; 
Idąca dziewczyna; 

 

Idący mężczyzna; 
Idący chłopak; 
Idąca dziewczyna; 

 

    

Zwierzęta: Widok z góry: Widok z boku:  

 
Koń stojący; 
Koń leżący; 
Krowa; 

Sarna; 

Jeleń; 
Pies; 

Ptak; 

Koń stojący; 
Koń leżący; 
Krowa; 

Sarna; 

Jeleń; 
Dzik; 

Pies; 

 

 
  

 

Rośliny: Widok z góry: Widok z boku:  

 
Drzewo; 

Krzak; 

Drzewo; 

Drzewo bez liści; 
Krzak; 
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Przedmioty: Ubrania: Narzędzia: Broń i amunicja:  

Teczka; 

Torebka; 

Okulary; 

Butelka; 

Parasol otwarty; 

Parasol zamknięty; 
Pieniądze; 
Telefon komórkowy; 
Smartfon; 

Paczka papierosów; 
Torba na zakupy; 

Czapka; 

Kapelusz; 

Koszulka; 

Sweter; 

But męski; 
But damski; 

Nóż kuchenny; 
Młotek; 
Siekiera; 

Łopata; 
Łom; 
Kanister; 

Gaśnica mała; 
Gaśnica duża; 

Pistolet; 

Rewolwer; 

Magazynek pistoletu; 

Sztucer; 

AK47; 

Długi nabój; 
Krótki nabój; 
Długa łuska; 
Krótka łuska; 
Pałka typu baton; 
Tonfa; 

Kij basebolowy; 

Nóż; 
Maczeta; 

Kastet; 

 
  

 

Infrastruktura: Widok z góry: Widok z boku:  

 
Latarnia zgaszona; 

Latarnia zapalona; 

Budynek; 

Próg zwalniający; 
Studzienka ściekowa; 

Bariera przekrój; 
Bariera prowadnica; 

Hydrant; 

Bariera z przodu; 

 

 
  

 

Wyposażenie 
wnętrz: 

Meble: Łazienka: Kuchnia: 

 
Okrągłe krzesło; 
Kwadratowe krzesło; 
Krzesło z podłokietnikami; 
Fotel; 

Fotel obrotowy; 

Pufa; 

Kanapa 2 os; 

Kanapa 3 os; 

Pojedyncze łóżko; 
Podwójne łóżko; 

Prostokątna umywalka; 
Owalna umywalka; 

Kabina prysznicowa; 

Narożna kabina prysznicowa; 
Muszla klozetowa; 

Wanna; 

 

Pojedynczy zlew; 

Podwójny zlew; 
Zlew z ociekaczem;  
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8.2 Interpretacja plików DXF 

W trakcie importu z plików w formacie AutoCAD DXF program PLAN interpretuje 

wymienione niżej polecenia graficzne (kolejność alfabetyczna). W nawiasach podano 

uwzględniane parametry każdego z poleceń: 
 ARC (10, 20, 40, 50, 51) 

 BLOCK (2) 

 CIRCLE (10, 20, 40) 

 ENDBLK 

 INSERT (2, 10, 20, 50) 

 LINE (10, 11, 20, 21) 

 LWPOLYLINE (10, 20, 42, 70, 90) 

 POLYLINE (70) 

 SEQEND 

 VERTEX (10, 20, 42) 

Szczegółowe informacje na temat formatu plików DXF można znaleźć w serwisie firmy 

Autodesk pod adresem http://www.autodesk.com. 

http://www.autodesk.com/
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