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ПРЕДГОВОР 
 
Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните девет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015 и 2016 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои презентираа 242 
стручни трудови.  
За ова десетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’17) пријавени се 33 труда, на 
автори од 2 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
продолжи и дека во идниот период ова советување ќе прерасне во 
меѓународен симпозиум. 
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FOREWORD 
 
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally,  has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous nine conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016) presenting 242 expert papers.  
Thirty-three authors from 2 countries have registered their expert papers for the Xth 
conference (PODEKS - POVEKS ’17). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
will grow up to an international conference in the future. 
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ИСЦРТУВАЊЕ НА ИЗОХИПСИ ЗА ПОТРЕБИ ВО  
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Апстракт: За изготвување на геолошка и рударска документација за даден концесиски 
простор, неопходна е геодетска подлога за самиот простор во електронска форма, каде се 
исцртани изохипсите, се означени котите на изохипсите и се означени сите постоечки 
објекти на разгледуваниот терен. 
Во овој труд ќе биде даден краток преглед за начините на кои се врши прикажување на 
релјефот, односно се изработуваат топографските карти, како се врши интерполација на 
изохипсите, изработка на дигитален модел на терен, како и начин за брзо и едноставно 
исцртување на изохипсите за даден простор од страна на рударскиот или геолошкиот 
инженер, кои понатаму ќе се користат за изготвување на графички прилози и 
прелиминарни пресметки. 
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Abstract: For preparation and development of geological and mining documentation for given 
concession space, a geodetic data foundation in electronic form is necessary, where isohypes, 
elevation and all existing objects in the considered terrain are marked. 
In this paper we will give a brief overview of the methodologies in which the topographic maps are 
made, the interpolation of the isohypes, the development of a digital model of the selected field, and a 
way of quickly and simply drawing the isohipses for a given space, which will be further used to draw 
graphic attachments and preliminary calculations. 

 
Keywords: raised-relief, isohypse, elevation, profiles. 

 
 
 
 

 
ЗРГИМ 

Здружение на 
рударски и 

геолошки инженери 
на Р. Македонија 

X ТО СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: 

Технологија на подземна и површинска експлоатација на 
минерални суровини 

ПОДЕКС – ПОВЕКС ’17 

Охрид 
03 – 05. 11. 2017 год. 



92 
 

1. ВОВЕД 
 
Рударството е гранка во која голема примена наоѓаат повеќе области, како што 
се: геодезијата, градежништвото, машинството, енергетиката, електрониката и 
други области. Геодезијата наоѓа многу голема примена во рударството, како 
на самиот почеток при отворањето на рудникот, така и во текот на работењето. 
При отворањето на рудникот, односно при изработка на потребната 
документација за добивање на Дозвола за експлоатација на одредена 
минерална суровина од даден концесиски простор, потребен е геодетски план 
и топографска карта за концесиониот простор.  
Топографската карта претставува пропорционално намален цртеж на одреден 
дел од земјината површина, прикажан во ортогонална проекција на 
хоризонтална рамнина. Со стандардни знаци на цртежот се нанесени 
најважните природни објекти и појави на површинскиот релјеф и вештачки 
објекти изградени од човекот [2]. 
Секоја карта или геометарска скица се изработува во размер. Размерот 
претставува однос помеѓу големината на конкретна должина од картата и 
истата должина во природата. Така на пример, 1 cm на карта со размер 1:1000 
во природата претставува 10 m. Размерот ја одредува големината на картата, 
а со тоа и количината и прецизноста на деталите кои ги содржи истата. Според 
тоа размерот е главен критериум според кој се делат картите на географски, 
топографски и планови. 
Географските карти се изработуваат за големи области, држави, контитенти 
или за целата Земја во размер помал од 1:200000. Поради искривеноста на 
земјината површина, мерката насекаде не е иста и многу податоци се 
генерализирани.  
Топографските карти се изработуваат со размер од 1:25000 до 1:200000. 
Топографските карти со размер 1:25000 се многу прецизни карти, содржат 
многу детали и овозможуваат брза и точна ориентација на терен. 
Плановите имаат размер поголем од 1:25000, не се отпечатени и се 
изработуваат по потреба за урбани средини, за специјални геолошки 
картирања и истражувања, за потреби на рударството, градежништвото и др. 
Плановите опфаќаат мали подрачја и содржат многу детали, а најчесто се 
изработуваат во размер 1:10000, 1:5000, 1:2500,1:1500, 1:1000, 1:500 и др. 
На секоја карта е прикажана формата на релјефот, хидрографската мрежа, 
природните и вештачките водни објекти, патните и железничките 
сообраќајници, населбите, шумите, земјоделските култури и др. 
 
2. МЕТОДИ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА РЕЛЈЕФОТ 
 
За да може да се прикаже релјефот на одереден терен што поточно и 
попрецизно на една карта, во текот на долгата картографска пракса биле 
развивани различни постапки и начини за негово прикажување [3, 5, 1]. 
За прикажување на релјефот на картите и понатаму се применуваат различни 
постапки и методи (Слика 1.), кои можат да се поделат на: 

- Просторни, перспективни или пластични методи (шрафи, точки, сенчање и 
боја, хипсометриски); 

- Геометриски методи (коти и изохипси); 
- Комбинирани методи. 
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Прикажувањето на релјефот со помош на шрафи (Слика 1 - а) започнало уште 
во XVII век, меѓутоа правилниот распоред на линиите не давал задоволителен 
резултат. Подобар резултат се постигнал со промената на густината на 
линиите, во зависност од наклонот на теренот. Пострмните делови од теренот 
биле прикажувани со погусти линии т.е. потемни шрафи во однос на поблаго 
налегнатите делови на теренот. 

a) b) c) 
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Слика 1. Различни начини за прикажување на релјефот: a) шрафи;  
b) хипсометриска скала во боја; c) коти; d) изохипси; e) опишување  

(горе – вдлабнување, надолница, долу – клизиште); f) цртање на карпи 
 
Во XIX век за прикажување на релјефот започнала да се применува 
хипсометриската скала во боја (Слика 1 - b). Повисоките делови на теренот се 
прикажувале со посветла боја, во однос на пониските делови. Кај оваа 
постапка се врши боење на површината помеѓу изохипсите т.е. висинската 
зона. Различните бои за поединечни висински зони се избираат според 
одредени правила. Денес најчесто се користи скалата составена од следниве 
бои: сино-зелена (0÷100 m), жолто-зелена (100÷200 m), жолта (200÷500 m), 
светло-кафена (500÷1000 m), кафена (1000÷2000 m), црвено-кафена 
(2000÷4000 m) и кафено-црвена (над 4000 m). При прикажување на 
длабочините во водите, бојата на скалата најчесто се состои од варијанти на 
сини бои, каде бојата на подлабоката водата е потемна и обратно. 
Котите кои се прикажани на картите, претставуваат апсолутни висини на 
точките (Слика 1 - c). Котите се впишуваат за некои карактеристични точки од 
релјефот, кои лесно можат да се пронајдат на теренот, како и за некои објекти 
кои се важни за ориентирање. Котите се употребуваат во комбинација со 
изохипси на сите места со посебен облик, каде прикажувањето само со 
изохипси не е доволно јасно. Во посебни случаеви релјефот може да се 
прикаже и само со коти, на пример на карти каде релјефот нема некоја посебна 
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важност за да биде прикажан (на пример за рамничарски предел) и на 
поморски карти за прикажување на длабочината на морското дно, каде се 
одбираат точки важни за пловидба. 
Изохипсите (Слика 1 - d) најпрво биле користени за прикажување на 
подводниот релјеф. Изохипсите даваат геометриска и геоморфолошка слика за 
релјефот, овозможувајќи отчитување на висината за поединечни точки, 
прикажувајќи го правецот за наклон на теренот, овозможувајќи да се пресмета 
волумен, да се нацрта профил, не е оптоварена картата за да се намали 
видливоста при графичкото прикажување и сл. Изохипсите во комбинација со 
котите се најточен начин за прикажување на релјефот. Најголеми недостатоци 
се тоа што кај читателите не се создава добар впечаток за реалниот терен и не 
можат да се прикажат сите облици на релјефот. Првиот недостаток може да се 
надмине со примена на уште една постапка за прикажување на рејлефот (со 
сенчање или хипсометриска скала во боја), а вториот недостаток се надминува 
со прикажување на релјефот со опишување (објаснување) и цртање на карпи 
(симболи). 
Опишувањето (Слика 1 - е) се применува за прикажување на голем број мали 
природни облици и облици настанати со засипување и откопување, кои не 
можат да се прикажат со изохипси, ниту пак поради релативно крупниот размер 
може да се избере мала еквидистанца. Со опишување се прикажуваат 
следниве релјефни облици: природни и вештачки ридови, каменоломи и 
сепарации, одрони и клизишта, мали карстни облици, песочни наноси, насипи, 
облици во подрачја на глечери, еолски и вулкански мали облици и др. За 
прикажување на некои посебни објекти (на пример каменоломи, сепарации, 
песочни облици и сл.) се применува и површинско опишување. 
Прикажувањето на релјефот со цртање на карпите (Слика 1 - f) се применува 
за прикажување на поголеми, потполно соголени карпести подрачја, кои се 
многу стрмни и не можат добро да се прикажуваат со изохипси. Цртањето на 
карпите има за цел да ја прикаже неговата структура и протегањето на 
слоевите, а со варирањето на широчината на линиите во делот на цртежот се 
настојува да се постигне и просторна прегледност на самиот цртеж. 
На современите топографски карти релјефот најчесто се прикажува со 
следниве методи: 

- За најголем и голем размер, релјефот се прикажува со помош на 
изохипси, коти, опишување и цртање (симболи). Сето ова се применува во 
комбинација со сенчање заради поголема прегледност; 

- За среден и мал размер, релјефот се прикажува со помош на 
хипсометриската метода (хипсометриската скала во боја). 

 
3. ИЗОХИПСИ И КОТИ 
 
Изохипса е замислена крива линија која ги поврзува точките со иста надморска 
висина. Изобата е замислена крива линија која ги поврзува точките на иста 
длабочина. Вертикалното растојание помеѓу изохипсите се нарекува 
еквидистанца (е). Хоризонталното растојание помеѓу изохипсите се нарекува 
интервал (i). Зависноста помеѓу еквидистанцата (e) и интервалот (i) е 
прикажана на Слика 2. [3, 5, 1, 4]. (графички е прикажана на Слика 2 – a и 
математичката зависност е дадена на Слика 2 – b). 
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a) 

 

b) 

        

Слика 2. Зависност помеѓу еквидистанцата (e) и интервалот (i) 
 
Минималните хоризонтални растојанија помеѓу изохипсите, кај најголемите 
наклони мораат да бидат такви што меѓусебно ќе можат да се разликуваат. 
Изборот на еквидистанцата зависи од размерот, наклонот на теренот, 
големината и протегањето на релјефниот облик и системските мерки. Кај 
картите со голем размер, помала е еквидистанцата и обратно. На географски 
прегледни карти се применуваат повеќе еквидистанци. На пример за карта со 
размер 1:1000000, за висина до 500 m се применува еквидистанца e = 100 m, 
за висина до 3000 m се применува еквидистанца e = 500 m, за висина над 3000 
m се применува еквидистанца e = 1000 m.  
Изохипсите на топографските карти со размер до 1:200000, многу малку 
одстапуваат од својата реална положба. Изохипсите на картите со толкав 
размер, кои на секое место одговараат на бараната висинска точност се 
нарекуваат егзактни изохипси. На топографските карти со размер од 1:200000 ÷ 
1:1000000, изохипсите се дополнуваат или заменуваат со други методи за 
прикажување на релјефот, тие се доста уопштени, основниот облик на 
релјефот е поважен од нивното геометриско прикажување, изохипсите на тие 
карти се нарекуваат обликовни висински изохипси. На топографските карти со 
размер помал од 1:1000000, релјефот се прикажува со хипсометриска скала во 
боја, изохипсите кои означуваат висинско ограничување се нарекуваат линии 
за висински појаси. 
Изохипсите се делат на основни, главни и помошни изохипси. Основни 
изохипси се изохипсите кои одговараат на висинското растојание усвоено со 
еквидистанцата. Главни изохипси се секоја петта или десетта задебелено 
исцртана изохипса (на која и се придружува кота на изохипсата – број кој 
означува висинска вредност за таа изохипса). Помошни изохипси се изохипси 
кои се цртаат на оние места каде не може во рамките на усвоената 
еквидистанца да се прикаже некој карактеристичен облик на релјефот (1/2, 1/4, 
1/8 од еквидистанцата). 
Котите се броеви кои означуваат висина на површината на Земјата за дадена 
точка. Котите се применуваат во комбинација со изохипсите. Самостојно можат 
да се користат само во низински простори. Нивниот распоред мора да биде 
таков што овозможува едноставна примена на изохипсите како мерна скала. Во 
Табела 1. се прикажани најчесто користените ознаки на топографските карти. 
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Табела 1. Означување на изохипси и релјеф на топографските карти 
Знак Објаснување 

350 главна изохипса (бројот означува надморска висина) 

 помошна изохипса на половина од основната еквидистанца 

 помошна изохипса на четвртина од основната еквидистанца 

351 кота на точка (бројот е надморска висина на точката) 

)( 362 кота на превој (бројот е надморска висина на точката) 

343 кота на објект (бројот е надморска висина во подножјето на објектот) 

 тригонометриска точка 

 нивелманска точка (реперна точка) 

 
разни објекти како тригонометриски точки 

*Напомена: Надморската висина на доминантните врвови се пишува со 
поголеми броеви. 
 
3.1. Интерполација на изохипси 
 
Изохипсите на топографска подлога се добиваат врз основа на котите за 
деталните точки. Постапката за наоѓање на пресекот на изохипсите со линијата 
која спојува две детални точки се нарекува интерполација на изохипсите. 
Изохипсите можат да се интерполираат само на оние линии, каде по нивната 
должина падот на теренот е едноличен (при снимање на теренот, овие линии 
се означуваат на скиците). Како што веќе рековме, изохипсите на плановите се 
добиваат со постапката наречена интерполација, која може да се врши со: 
графичка, механичка, аналитичка (нумеричка) интерполација и софтвери за 
интерполација на изохипсите. 
Изохипсите на планот се исцртуваат со тенки криви линии, кои треба да бидат 
континуирани и логични, при што секоја петта, односно секоја десета изохипса 
се извлекува со подебела линија, која на одделни места се прекинува за да се 
запише нејзината вредност. Денес интерполацијата на изохипсите на 
дигиталните планови се врши автоматски, со помош на специјални 
компјутерски програми т.е. софтвери за интерполација на изохипси. 
 
3.2. Изработка на профили 
 
Од секоја топографска карта може да се нацрта профил за одреден дел. 
Цртањето на прифили се врши на следниов начин: На топографската карта се 
поврзуваат две крајни точки со една линија (А-В) т.е. делот за каде е потребно 
да се нацрта профилот (Слика 3.). Потоа се запишува надморската висина на 
сите точки кои ги сече профилната линија. За хоризонтален размер, се зема 
истиот размер во кој е изработена топографската карта. За вертикален размер 
обично земаме размер кој е од 5 до 20 пати поголем од размерот на картата. 
Цртањето се врши на милимертиска хартија, така што најпрвин цртаме 
координатен систем соодветен на изрбаниот размер. Хоризонталната оска од 
координатниот систем се поставува до профилната линија на картата и се 
означуваат сите пресеци на профилната линија и изохипсите. Над секој пресек 
се означува соодветна точка со својата надморска висина соодветно на 
вертикалниот размер. 
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Слика 3. Изохипси и профил на терен 

 
3.3. Изработка на планови – картирање на детали 
 
Изработката на плановите може да се врши на два начини и тоа: класично и со 
помош на компјутер.  
Класичната изработка на планови може да биде со голем координатограф, со 
ортогонален координатограф и со поларен транспортер. Без оглед на методата 
за снимање на теренот, на листот хартија се нанесува квадратна мрежа, 
најдобро е со голем координатограф. Потоа врз основа на координатите се 
нанесуваат тригонометриските, полигонските и линиските точки. Ако се 
пресметани координатите на деталните точки, тогаш и деталните точки можат 
да се нанесат со помош на голем координатограф. Доколку не се пресметани 
координатите на деталните точки, тогаш тие се нанесуваат со ортогонален 
координатограф (ортогонална метода) или со поларен транспортер (поларна 
метода). Врз основа на скиците, на планот се врши спојување на картираните 
детални точки, се исцртуваат топографските знаци, се пишуваат имињата и 
ознаките итн. При картирањето се врши контрола, врз основа на контролни 
премерувања (фронтови, трансферзални премерувања), со помош на 
размерник се врши мерење на растојанијата помеѓу картираните точки и се 
споредуваат со измерените на теренот. Во денешно време класичната 
изработка на планови многу ретко се користи. 
За изработка на планови со помош на компјутери се користат CAD програми, 
од кои најпознат и најчесто применуван е AutoCAD. Точките се нанесуваат 
преку нивните координати или пак се импортираат од некоја датотека која е 
формирана при снимање на теренот со тотална станица (Слика 4 – а). 
Со помош на компјутерот се врши спојување на деталните точки, се исцртуваат 
топографските знаци, се испишуваат имињата итн. (Слика 4 – b) и на тој начин 
се изработува деталниот план за одреден терен. 

a) 

 

b) 

 
Слика 4. Изработка на планови со помош на компјутери 
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Планот на хартија се добива со печатење на плотер и овозможува да се 
користи истиот во дигитална форма. Предности на дигиталната форма се: 

- Нема грешки при картирањето и дигитализацијата; 
- Се врши организирање на податоците во слоеви; 
- Може да се врши печатење во различни размери; 
- Се врши проектирање на дигитална подлога; 
- Лесна дистрибуција; 
- Основа за GIS итн. 

 
4. ДИГИТАЛЕН МОДЕЛ НА ТЕРЕН 
 
Збир од точки за одредено подрачје, дефинирани со координати за Y, X и H 
претставува основа за изработка на дигитален модел на даден терен. 
Дигиталниот модел на теренот се добива на тој начин што се врши генерирање 
на мрежа од точки, рамномерно распоредени, за кои се интерполираат висини. 
Дигиталниот модел на теренот претставува основа за изработка на изохипси 
или 3D приказ на теренот (Слика 5.). Исто така врз основа на дигиталниот 
модел на теренот, можат да се добијат подолжни и попречни профили, да се 
пресмета волумен за одреден ископ итн. 

 

 

 
 

Слика 5. Дигитален модел на релјеф 
 
Со развојот и усовршувањето на компјутерите, појавата на 3D графиката толку 
многу се проширила, што не може да се замисли било која научна дисциплина 
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без 3D модел, како што се: рударството и геологијата без дигитален 3D модел 
на рудникот, геодезијата и картографијата без дигитален 3D модел на 
релјефот, медицината без 3D модел на човековите органи, хемијата и 
биологијата без дигитален 3D модел на молекулите и др. 
Современите технолошки трендови резултирале со промена на 
квантитативната и квалитативната природа. Квантитативната природа е во 
смисла дека на “internet” се достапни голем број на картографски производи и 
податоци до кои се доаѓа многу брзо и евтино, за разлика во минатото. 
Квалитативната природа е во смисла на тоа дека тие производи дозволуваат 
интеракција со приказот во реалното време. 
 
4.1. Компјутерски програми за моделирање на терен 
 
Денес постојат многу компјутерски програми кои што се користат за 
моделирање на терен за дадено подрачје. Компјутерските програми 
овозможуваат од самиот модел да се извадат профили (подолжни и попречни) 
за дадениот терен, се овозможува да се пресмета волуменот на извадената 
маса за одреден дел од теренот и сл. Сите овие набројани параметри се од 
големо значење за рударството, а посебно е важно да можат да се исцртуваат 
и пресметуваат за што пократко време, а секако и со голема точност. 
Најчесто применувани компјутерски програми се: Google Earth, AcadGRAC, 
GeoProjektCAD, MapSoft, SurfIng, GeoSoft, Geodet Profili, Virtual Terrain Project, 
Mapserver, GeoTools, GRASS, Geotrans и други. 
Сите компјутерски програми овозможуваат: подесување на основните 
параметри на цртежот (размер, големина на текстот, атрибутите и сл), 
вчитување на податоците од фајлови на Тотални станици (Leica, Sokia, Nikon, 
Topkon, Trimbl, South и др.), директно внесување и внесување на координатите 
поединечно и преку табела, внесување на податоци за поларно и ортогонално 
снимање, внесување на детални листови од формирана база и едноставно 
формирање на бази за истите, шрафирање и бришење на објекти, 3D 
моделирање на терен и исцртување на изохипси, изработка на подолжни и 
попречни профили, пресметување на волумен, трансформација на координати 
и цртежи во соседна зона, разни алатки за манипулирање на ентитетите и 
атрибутите во цртежот преку даден примерок, разни варијанти за 
пресметување на точки, едноставно дизајнирање на цртеж во 3D и спуштање 
во 2D, формирање на записник од поларно и ортогонално снимање и низа на 
други опции. Меѓу посебно важните особини на компјутерските програми е тоа 
што можат да превземаат веќе готови цртеж од некоја друга компјутерска 
програма, бидејќи скоро сите програми овозможуваат снимање на “.dwg” цртеж 
и со тоа да може истиот тој цртеж да се отвора и во други компјутерски 
програми. 
 
4.1.1. Исцртување на изохипси за даден терен со помош на Google Earth 
 
Google Earth програмата е бесплатна и доста едноставна за работа. Со помош 
на неа можат да се исцртуваат изохипсите на даден терен, може да исцрта 
профил за даден терен итн. што е од голема важност за рударството. Постојат 
повеќе начини или постапки за извршување на овие активности. Во 
продолжение на овој труд, ќе разгледаме три начини за исцртување на 
изохипси за даден терен. 
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Прв начин. Најпрвин во Google Earth е потребно да се зададе пат на самата 
карта, од каде ќе се врши отчитување на кооринатните точки од теренот (Слика 
6.). Откако е обележан патот, по кој ќе се отчитуваат координатите, потребно е 
да се изврши негово снимање во формат “.kmz”. Нареден чекор е да се изврши 
конвертирање на координатите, кое може да се изврши со помош на 
GPSVisualizer или некој друг конвертор. Потоа се врши селектирање и 
копирање на сите конвертирани координати во Text Document.  
Понатаму се користи програмата MapSource, во која се врши внесување на 
конвертираните координати од Text Document и се врши обработување на 
координатите, односно непотребните колони се бришат и редовите во кои се 
наоѓа текст. 

 
Слика 6. Обележување на патот за одредување на координатите  

 
Понатаму се користи програмата Surfer, во која се врши внесување на 
излезните координати од програмата MapSource, врз основа на кои се 
исцртуваат изохипсите (Слика 7). Понатаму може да се изработи 3D модел за 
теренот, да се изработат профили, да се пресметуваат волумени итн. 

 
Слика 7. Исцртување на изохипси во Surfer 

 
Втор начин. Како и кај првиот начин најпрвин во Google Earth е потребно да 
се зададе пат на самата карта, од каде ќе се врши отчитување на кооринатните 
точки од теренот (Слика 6.).  
Откако е обележан патот, по кој ќе се отчитуваат координатите, потребно е да 
се изврши негово снимање во формат “.kml”. Нареден чекор е да се изврши 
конвертирање на координатите во “.cvs” формат, а тоа може да се врши со 
помош на TCX CONVERTER или некој друг конвертор. 
Понатаму се врши отворање на конвертираните координати со Excel и се врши 
нивно модифицирање, односно се оставаат само оние колони каде се дадени 
координатите за X, Y и H, а останатите колони се бришат, како и редовите во 
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кои постојат текстови. Откако е извршена модификацијата се врши снимање на 
документот. 
Понатаму со помош на програмата QuikGrid (Слика 8 – а) се врши отворање на 
конвертираните координати во “.cvs” формат и се експортираат во “.dxf” 
формат за да можат да бидат отворени со помош на AutoCAD (Слика 8 – b). 

а) b) 

 
 

Слика 8. Исцртување на изохипси во QuikGrid (а) и отворање во AutoCAD (b) 
 
Трет начин. Најпрвин е потребно да се дефинираат најмалку две точки на 
Google Earth, на кои ќе им ги запишеме координатите (X, Y и H). Потоа во 
AutoCAD ќе ги внесеме координатите на тие две точки. Сликата од Google Earth 
ја внесуваме во AutoCAD, ги подесуваме двете точки за да се совпаднат со 
двете точки внесени во AutoCAD и на тој начин ќе можеме да цртаме во 
одреден размер (Слика 9.). Понатаму можеме рачно да извршиме повторување 
на сите објекти, изохипси и други ознаки од картата и на тој начин ќе извршиме 
дигитализација на картата т.е. на теренот. 

 
Слика 9. Преклопување на две точки од Google Earth во AutoCAD 

 
5. ЗАКЛУЧОК 
 
Рударството е една од најтешките работи со кои се занимава човекот. Тоа бара 
многу внимателност и колективност во работата. Во еден рудник работат многу 
луѓе од различни професии, како што се: рударски, геолошки, геодетски, 
градежни, машински, енергетичарски, електроничарски и други професии, но 
сепак тие пред се се “рудари”, а потоа се друго. 
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Картирањето на детали од некој терен може да биде класично и дигитално. 
Денес се поголема примена наоѓа дигиталното картирање, кое се врши 
директно на компјутер со користење на некоја компјутерска програма, односно 
софтвер наменет за таа цел. Дигиталното картирање е многу поупростено, 
побрзо и поточно во споредба со класичното картирање. Постојат два вида на 
дигитално картирање и тоа картирање со помош на правоаголни (X,Y) и 
поларни (Ѕ,α) координати за детално снимените точки. Дигиталното картирање 
може да се врши со помош на некој од следниве софтвери: Microstation, 
AutoCAD, Arc View, Corel, Idrisi, Map Info, Compaign Cartographer, Cad Cam PRO 
и др.  
Збир од точки за одредено подрачје, дефинирани со координати за Y, X и H 
претставува основа за изработка на дигитален модел на теренот. Дигиталниот 
модел на теренот се добива на тој начин што се врши генерирање на мрежа од 
точки, рамномерно распоредени, за кои се интерполираат висини. Дигиталниот 
модел на теренот претставува основа за изработка на изохипси или 3D приказ 
на теренот. Врз основа на дигиталниот модел на теренот, можат да се добијат 
подолжни и попречни профили, волумен на откопана маса итн. 
Со развојот и усовршувањето на компјутерите, појавата на 3D графиката толку 
многу се проширила, што денес не може да се замисли било која научна 
дисциплина без 3D модел, а посебно не рударството. 
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