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PRATARMĖ
Šie pratybų metodiniai patarimai parengti žemėtvarkos studijų progra
mos studentams, studijuojantiems kartografijos dalyką (VŽŽT B12).
Kartografija apima erdvinių gamtinių ir antropogeninių objektų bei reiš
kinių vaizdavimą grafiniais modeliais plokštumoje, gaunamų kartografinių kū
rinių (žemėlapių, planų ir kt.) gamybą ir leidybą, kartografinių duomenų bazių
sudarymą.
Vienas iš pagrindinių kartografijos mokslo bei gamybinės veiklos pro
duktų yra žemėlapis. Žemėlapio turinį sudaro bendrojo geografinio žemėlapio
turinio elementai (jie yra visuose žemėlapiuose, daugiau ar mažiau detalūs) ir
specialiojo turinio objektai ar reiškiniai (yra teminiuose ir specialiuose žemė
lapiuose).
Geografinis žemėlapis savo komponuote ir apiforminimu yra sudėtingas
brėžinys. Analizuojant jis skirstomas į elementus, kurie grupuojami pagal pa
skirtį. Sudarytos keturios elementų grupės:
1. Matematinė;
2. Kartografinė/vaizdinė;
3. Papildomoji;
4. Pagalbinė.
Specialiųjų žemėlapių elementų grupės yra analogiškos, tik keičiasi kar
tografinio vaizdo elementų pobūdis ir skaičius. Pavyzdžiui, hipsometriniame
žemėlapyje kartografinis vaizdas sudarytas iš dviejų pagrindinių elementų:
hidrografinio tinklo ir reljefo. Kiti du elementai – gyvenvietės ir keliai – yra
orientacinio pobūdžio.
Pagrindinis bet kurio žemėlapio elementas – kartografinis vaizdas, tai yra
žemėlapio turinys, duomenys apie objektus ir reiškinius, jų padėtį, savybes bei
tarpusavio sąveiką. Bendrojo geografinio žemėlapio turinį sudaro vandenys,
keliai, reljefas, augalija, gyvenvietės, administracinės ribos, socialiniai eko
nominiai ir kultūriniai objektai. Pagalbiniams elementams priklauso legenda
(sutartiniai ženklai ir tekstiniai paaiškinimai, kurie vaizduojami žemėlapyje),
metrika, matavimo grafikai. Kartografinis vaizdas projektuojamas remiantis
matematiniu pagrindu, kurio elementai yra kartografinė projekcija, mastelis,
geodezinis pagrindas. Kartografinė projekcija ir mastelis glaudžiai susiję su
žemėlapio komponuote, kai tam tikra teritorija patalpinama į tam tikras ribas.
Papildomų elementų dėka ir lengviau naudotis žemėlapiu. Tai įvairūs grafikai,
diagramos, kreivės, tekstai, žemėlapio įkarpa.


Šiuo metu dauguma kartografinės medžiagos vartotojui pateikiama
skaitmeniniu būdu, naudojant kartografinių duomenų bazes bei tam skirtas
kompiuterines programas. Geodezinių matavimų duomenų apdorojimas, pro
jektavimo darbai, naujų teminių ar specialiųjų žemėlapių sudarymas prakti
koje yra kompiuterizuotas procesas, todėl būtina, kad studentai susipažintų
su dabartiniais kartografijos srities darbo metodais. Naudodamiesi ArcView
programa studentai galės patys atlikti vektorizavimo darbus ir sudaryti duo
tos vietovės kartografinių duomenų bazę bei iš jos parengti skaitmeninį že
mėlapį.
Studentai, studijuodami Kartografijos dalyką, privalo suprasti kartogra
favimo esmę bei suvokti kartografavimo metodiką. Šios žinios reikalingos
dirbti su žemėlapiais žemėtvarkos ir geodezijos srityse. Svarbu yra ne tik
teorinės žinios, tačiau ir praktinių gebėjimų suformavimas. Šiame leidiny
je pateikiami dviejų pratybų, susijusių su topografiniais žemėlapiais bei jų
sudarymu metodiniai patarimai. Pirmame darbe pateikiami praktiniai pata
rimai apie kartografines projekcijas, koordinačių sistemas ir jų skaičiavimą
topografiniuose žemėlapiuose bei šių žemėlapių nomenklatūrą. Antrasis dar
bas supažindina studentus su skaitmeninių žemėlapių sudarymu, situacijos
kartografavimu naudojant ortofotonuotraukas, skaitmeninių žemėlapių pa
rengimu spausdinti.



1 pratybų darbas
Žemėlapio matematinių elementų nustatymas,
topografinio žemėlapio koordinavimas,
susipažinimas su topografinių žemėlapių
nomenklatūra
1.1 Žemėlapio matematinių elementų nustatymas
Kiekvienas įvairaus mastelio topografinis žemėlapis turi matematinius ele
mentus. Matematinius topografinio žemėlapio elementus sudaro kartografinė
projekcija, koordinačių sistema, mastelis, geodezinis pagrindas ir komponuotė.
Pratybų darbo metu topografiniame žemėlapyje nustatomi žemėlapio ma
tematiniai elementai ir jie aprašomi. Analizuojama duotojo žemėlapio kartog
rafinė projekcija, nustatoma, kokia yra koordinačių sistema, jos pagrindiniai
parametrai palyginami su kitų koordinačių sistemų parametrais, nustatomas
žemėlapio mastelis ir jo rūšis, randama komponuotė ir ji aprašoma. Darbo
turinys gali būti toks.
1. Kartografinės projekcijos. Tai matematiniai metodai, kuriais Žemės elip
soido paviršius arba jo dalis vaizduojama plokštumoje. Kadangi elipsoido ar
rutulio paviršiaus neįmanoma tiksliai atvaizduoti plokštumoje, tai šių metodų
tikslas yra, kad Žemės paviršiaus iškraipymai plokštumoje būtų minimalūs, o jų
pobūdis ir dydis tiksliai žinomi. Šiuolaikinėje kartografijoje pagrindinis topogra
finių žemėlapių sudarymo principas yra Žemės paviršių skaidyti meridianais ir
paralelėmis į sferines trapecijas ir jų padengtą paviršiaus teritoriją laikyti plokš
čia. Atsižvelgiant į sukimosi elipsoido arba rutulio sferiškumą žemėlapis suskai
domas pagal matematinius elipsoido (Žemės) paviršių dėsnius dviem grupėmis
linijų, iš kurių vienos vaizduoja meridianus, o kitos – paraleles. Šių linijų brėži
nys sudaro geografinį tinklą. Šio tinklo pavaizdavimas plokštumoje vadinamas
kartografine projekcija, o geografinio tinklo vaizdas – kartografiniu tinklu.
Topografiniam žemėlapiui sudaryti dažniausiai naudojamos 2 projekci
jų klasifikacijos: pagal vaizdo iškraipymo pobūdį ir pagal koordinačių tinklo
parametrinių linijų formą. Kartografuojant vienais metodais, projekcija neiš
kraipo žemėlapyje figūrų plotų, kartografuojant kitais metodais, projekcija
neiškraipo figūrų kampų. Kartografinės projekcijos pagal vaizdo iškraipymo
pobūdį skirstomos į lygiakampes (konformines), lygiaplotes (ekvivalentines),
lygiatarpes (ekvidistantines).


Atsižvelgiant į kartografinio tinklo dėsningumus, perspektyvinį projek
tavimą bei projektavimo būdą kartografinės projekcijos skirstomos į azimu
tines, cilindrines, kūgines, pseudoazimutines, pseudocilindrines, pseudokūgi
nes, daugiakūgines. Kartografijoje populiariausios, ypač sudarant stambaus
mastelio ir topografinius žemėlapius, cilindrinės projekcijos.
Be to, Lietuvoje naudojami 1:10000 – 1:1000000 mastelių topografiniai
žemėlapiai sudaryti Sovietų Sąjungos priimtoje Gauso-Kriugerio kartografinė
je projekcijoje. Šiuo metu Lietuvoje aktualūs visų šių kartografinių projekcijų
ypatumai.
2. Koordinačių sistema. Iki 1994 m. Lietuvoje kartografavimui naudota
tarybinė koordinačių sistema KS-1942 ir jos modifikacija KS-1963. 1994 m.
rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 936 nustatytos
šios Lietuvoje naudojamos koordinačių sistemos:
• Lietuvos Respublikos teritorijoje įvesta nauja geodezinių koordinačių
sistema ir pavadinta 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema (LKS94), patvirtinanti topografinių planų ir žemėlapių skaidymo lapais prin
cipinę schemą 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje;
• Žemėlapiams Lietuvos Respublikos teritorijoje sudaryti krašto apsau
gos, aeronavigacijos bei jūrų navigacijos reikmėms naudojama pasauli
nė geodezinių koordinačių sistema WGS-84 (World Geodetic System).
Be to, pagal Švedijos Karalystės paramą sudarytam „kosminio vaizdo že
mėlapiui“ panaudota bendra Lietuvai, Latvijai ir Estijai koordinačių sistema,
pavadinta „Baltija-93“. Koordinačių sistemų pagrindiniai parametrai pateikti
1.1 lentelėje.
1.1 Lentelė. Koordinačių sistemų pagrindinių parametrų palyginimas
KS-1942

LKS-94

UTM

Baltija-93

Elipsoidas

Krasovskio

GRS-80

WGS-84

GRS-80

Projekcija

Gauso –
Krasovskio

skersinė Merkatori- universalioji
skersinė
aus (TM)
skersinė Merkatori- Merkatoriaus (TM
aus (UTM)

Mastelio koeficientas ties ašiniu
meridianu

1

0.9998

0,9996

0.9996

Ašiniai meridianai

3º, 9 º,..., 21º,...

24º

3º, 9 º,..., 21º,...

24º

Lapų suskaldymas

meridianai-paralelės plokščios
stačiakampės



meridianai-paralelės plokščios
stačiakampės

Koordinačių sistema LKS – 94 yra universalios skersinės Merkatoriaus
kartografinės projekcijos, kuri plačiai naudojama tarptautiniams kartografavi
mo darbams variantas.
3. Mastelis. Žemės paviršiaus kontūrų natūralaus dydžio horizontaliųjų
projekcijų popieriuje atvaizduoti negalima. Visas kontūro linijas reikia propor
cingai sumažinti. Sumažinimo laipsnis arba plano linijos santykis su vietovės
atitinkamos linijos horizontaliąja projekcija (su horizontaliuoju ilgiu) vadina
mas plano skaitmeniniu masteliu. Paprastai naudojami vadinamieji grafiniai
masteliai. Jų yra dviejų rūšių: linijiniai ir skersiniai.
4. Geodezinis pagrindas. Geodezinis pagrindas – tai vietovėje paženklin
ti taškai, kurių padėtis ir aukščiai nustatyti pagal valstybinę koordinačių sis
temą. Jis skirstomas į planinį ir aukščių. Geodezinis pagrindas sudaromas re
miantis valstybiniais geodeziniais tinklais. Geodezinis pagrindas naudojamas
sudarant visų mastelių ir rūšių žemėlapius, padedant orientuoti juos atitinka
moje vietovėje, spręsti įvairius kartometrijos uždavinius.
5. Komponuotė. Prieš sudarant žemėlapį svarbu nustatyti jo mastelį, kar
tografuojamos teritorijos ribas, jos atitinkamus rėmus, kartografinio tinklo po
būdį ir išdėstyti papildomus ir pagalbinius elementus. Visa tai sudaro žemėla
pio komponuotę.

1.2. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas
Tiksliai atvaizduoti išmatuoto Žemės paviršiaus sklypo taškų padėtį po
pieriuje galime tik tada, kai visų taš
kų (sklypo) padėtis nustatoma vieno
je matematiniu pagrindu sudarytoje
tam tikrų linijų tinklo sistemoje. To
kia sistema naudojama geometrijoje,
geodezijoje, topografijoje, kartogra
fijoje – stačiakampių koordinačių.
Nedideles teritorijas (R ≤ 11 km) ga
lime laikyti plokštuma be paklaidų.
Tokiais atvejais patogiausia naudotis
stačiakampių koordinačių sistema.
X ašis sutampa su meridiano plokš
tuma.
Skaičiuojame 1.1 pav. pavaiz
1.1 pav. Taško A stačiakampių
duotame
topografinio žemėlapio
koordinačių skaičiavimo brėžinys


fragmente pažymėto taško A stačiakampes koordinates. Stačiakampėms koor
dinatėms apskaičiuoti per tašką A (1 pav.) brėžiamos x ir y ašiai lygiagrečios
tiesės.
Išmatuojami atkarpų aA, Ab, cA ir Ad atstumai. Apskaičiuojamos dx ir
dy reikšmės:
dx = x2 – x1;
dy = y2 – y1.
Stačiakampės koordinatės skaičiuojamos pagal šias formules:
XA = x1 + dx

cA
;
cA + Ad

YA = y1 + dy

aA
.
aA + Ad

Apskaičiavus XA ir YA reikšmes kontrolinės XA ir YA reikšmės skaičiuoja
mos pagal šias formules:
Ad
XA = x2 – dx
;
cA + Ad
YA = y2 – dy

Ab
.
aA + Ab

XA, YA ir kontrolinės XA, YA reikšmės turi būti lygios.

1.3. Geografinių koordinačių skaičiavimas
Geografinėmis koordinatėmis nustatoma taško padėtis ekvatoriaus ir vie
no iš meridianų, laikomo pradiniu, atžvilgiu. Jau nuo 19 a. antrosios pusės
(1884 m.) sutarta, kad visos valstybės pradiniu meridianu laikys meridianą
einantį per Grinvičo observatoriją.
Geografiniu pločiu vadinamas kampas (ϕ) tarp ekvatoriaus plokštumos
ir svorio krypties linijos, einančios per tašką M. Geografinė platuma skai
čiuojama į šiaurė ir į pietus nuo 0° iki 90°. Taško geografinis ilgis (λ) – kam
pas (dvisienis) tarp pradinio meridiano plokštumos ir meridiano, einančio
per tašką M, plokštumos. Geografinis ilgis matuojamas į rytus ir vakarus
nuo Grinvičo nuo 0° iki 180°. Geografiniai ilgiai ir pločiai būna geodeziniai
ir astronominiai. Tai priklauso nuo to, kokiu būdu jie nustatyti: jei jie nusta
tyti nuo geoido paviršiaus – astronominiai, jei nuo elipsoido – geodeziniai.
Skirtumas tarp taškų astronominėje ir geodezinėje koordinačių sistemoje
10

yra 3”–4”. Geografinės koordinatės žmonijai žinomos jau seniai, dar nuo
antikos laikų.
Norint rasti bet kurio taško geografines koordinates, reikia nubrėžti arti
miausio jam dienovidinio iš kairės ir artimiausios lygiagretės iš apačios, einan
čių per sekundžių dešimčių taškus, atkarpas. Nubrėžtos tiesės susikerta taške
A, kurio platuma pažymima φ, o ilguma – λ (1.2 pav.).

1.2. pav. Taško A geografinių koordinačių skaičiavimo brėžinys

Apskaičiuojame taško A atstumus Δφ ir Δλ:
Δφ=

B Í Bx
;
B

Δλ=

L Í Lx
.
L

Taško A atstumai Δφ ir Δλ iki šių tiesių pridedami prie taško A koor
dinačių. Taško A geografinės koordinatės apskaičiuojamos pagal šias for
mules:
				

φ= φ0 ± Δφ;

				

λ= λ0 ± Δλ.
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1.4. Topografinių žemėlapių nomenklatūra
Didelių teritorijų vidutinių ir stambių mastelių žemėlapiai dažnai ap
ima keletą ar net keliasdešimt lapų. Atsiranda poreikis sisteminti žemėla
pio suskaidymą lapais. Pagrindinė skaidymo taisyklė – smulkesnio mas
telio lape turi tilpti sveikas stambesnio mastelio žemėlapio lapų skaičius.
Be to, būtina lapų rėmelius išdėstyti taip, kad žemėlapių lapus glaudžiant
vieną prie kito teritorija pasidengtų ištisai be spragų ir perdengimų. Kai
kuriais atvejais žemėlapio lapai gali persidengti iš dalies. Žemėlapio la
pai, atsižvelgiant į žemėlapio panaudojimą, gali būti skaidomi tiek pagal
geografinių koordinačių tinklą (meridianus ir paraleles), tiek pagal plokš
čių stačiakampių koordinačių tinklą. Toks sistematinis žemėlapio suskai
dymas lapais vadinamas nomenklatūra (1.3 pav.). Lietuvoje taikomi abu
skaidymo būdai.

1.3 pav. Lietuvos teritorijos M 1:10000 žemėlapio skaidymas lapais
12

Kiekvienas studentas turi pagal pateiktą pavyzdį ir apskaičiuotas geogra
fines koordinates pavaizduoti lapų trapecijų išdėstymą pagal pateiktus maste
lius.
Žemėlapis skaidomas stulpeliais ir eilutėmis kas 5km pagal X ir Y ko
ordinates (5x5km –Lietuvos topografinio žemėlapio M1:10 000 TOP10LT
lapas). Lapų numeraciją sudaro stulpelio ir eilutės numeris. Pavyzdžiui, Lie
tuvos Žemės ūkio universiteto (LŽŪU) 3 rūmų teritorija yra lape 57/36. Kitų
stambesnių mastelių žemėla
pių skaidymas lapais ir nume
racija atliekami M1:10 000
žemėlapių lapų pavyzdžiu.
Sudarant M 1:5000 (1.4 pav.)
žemėlapius M 1:10000 žemė
lapio lapas skaidomas į 4 ly
gias dalis – kvadratus. (pvz.,
LŽŪU 3 rūmų teritorija yra
lape 57/36-2).
Sudarant M 1:2000 (1.5
pav.) žemėlapius, M 1:10000
žemėlapio lapas skaidomas į
25 lygias dalis – kvadratus.
1.4 pav. M 1:5000 plano numeracijos schema. (pvz. LŽŪU 3 rūmų teritorija
yra lape 57/36-10).

1.5 pav. M 1:2000 plano numeracijos schema.
13

Sudarant M 1:1000 (1.6 pav.) žemėlapius M 1:10000 žemėlapio lapas
skaidomas į 100 lygių dalių – kvadratų. (pvz., LŽŪU 3 rūmų teritorija yra
lape 57/36-029).

1.6 pav. M 1:1000 plano numeracijos schema.

Sudarant M 1:500 (1.7 pav.) žemėlapius, M 1:10000 žemėlapio lapas
skaidomas į 400 lygių dalių – kvadratų. (pvz., LŽŪU 3 rūmų teritorija yra
lape 57/36-0098).

1.7 pav. M 1:500 plano numeracijos schema.
14

Pagal dalių skaičių šių mastelių žemėlapiai kiekviename M 1:10000 lape
numeruojami iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Tokio lapo numerį sudaro
dvi dalys – 1:10000 žemėlapio lapo numeris ir horizontaliu brūkšneliu atskir
tos dalies stambesnio mastelio žemėlapio numeris. Pavyzdžiui, 1:5000 maste
lio žemėlapio numeris 57/36-2, 1:2000 mastelio – 57/36-10, 1:1000 mastelio –
57/36-029 ir t. t.

15

2 Pratybų darbas

Duotos vietovės vektorizavimas, sukuriant naujus
žemėlapio sluoksnius

Vietovės kartografavimas apima darbus, susijusius su žemėlapio sudary
mu. Šiame darbe atliekamas skaitmeninis vietovės kartografavimas. Tai apima
skaitmeninės informacijos apie vietovę rinkimo metodus, duomenų struktūros
parinkimą, duomenų redagavimo bei vaizdavimo taisykles. Visi šie darbai rei
kalingi skaitmeniniam žemėlapiui sukurti.

2.1. Skaitmeninio žemėlapio samprata
Skaitmeninis žemėlapis gali būti kaip duomenų bazė, reikalinga žemėla
piui sudaryti. Paprastai visas kartografinių duomenų bazes galima panaudoti
skaitmeniniam žemėlapiui sudaryti, t.y. panaudoti jų informaciją žemėlapiui
ekrane arba analoginiam žemėlapiui sudaryti. Skaitmeninį žemėlapį apibūdi
na šie pagrindiniai elementai:
1. Erdvinis duomenų modelis. Šiame darbe mes naudosime du pagrindi
nius duomenų modelius – mozaikinį ir vektorinį.
Mozaikinis vaizdas – tai gardelių rinkinys su atitinkamomis koordina
tėmis. Kiekviena gardelė gali būti atitinkamai koduojama ir turėti savo
spalvą ar kitą požymį. Mozaikiniu būdu vaizduojama geografinė erd
vė laikoma plokštuma, kur kiekviena gardelė atitinka vietovės kvad
ratėlį. Mozaikinio vaizdavimo būdo ypatumas yra tas, kad vaizduo
jant geografinius objektus gardelėmis, jie ne visada parodomi tiksliai.
Mozaikinio vaizdavimo tikslumas dažniausiai priklauso nuo gardelės
dydžio – kuo ji mažesnė, tuo tiksliau ir tuo mažesnius objektus galima
pavaizduoti. Šiame darbe studentai naudos spalvotas ortofotožemėla
pius, kurių rezoliucija (gardelės dydis) – 0,5 m. Šie ortofotožemėlapiai
bus pagrindas duotos vietovės geoobjektams vektorizuoti.
Vektoriniame vaizde objektai vaizduojami taškais, tiesėmis ir plotais.
Šie vaizdai yra natūralesni ir tikslesni nei mozaikiniai. Vaizduojant tie
sę vektoriniu būdu, ji turi pradžios ir galo taškų koordinates (mazgus)
bei jas jungiančias grandis. Kreivė gali turėti daug grandžių, kurios
aprašomos jų pradžios ir pabaigos (lūžio taškų) koordinatėmis. Linijų
lūžio taškus reikėtų skirti nuo visos tiesės pradžios ir galo koordinačių
arba mazgų. Vektoriniai duomenys darbe naudojami atskiriems sluoks
niams kurti. Kiekvienas sluoksnis sudaromas iš tam tikros rūšies geo
objektų, matomų ir atpažįstamų ortofožemėlapyje.
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2. Duomenų sandara bei geoobjektų aprašymo taisyklės – tai duome
nų sluoksniai ir jų charakteristikos. Duomenys saugojami „Shape“ for
mate (.shp) atskirais sluoksniais. Vektorizuojami keturi duotos teritori
jos sluoksniai – trys linijiniais ir vienas plotinis.
Linijiniai sluoksniai vaizduoja tokius geoobjektus, kurie yra per siau
ri, kad galėtų būti atvaizduoti nustatyto mastelio žemėlapyje (ir tuo
pačiu atitinkamoje geoduomenų bazėje) plotais (gatvės, upeliai), ar
ba objektus, kurie turi ilgį, bet neturi pločio (horizontalės, ašinės gat
vių linijos). Jeigu linijiniai geoobjektai realiame pasaulyje jungiasi
vienas su kitu, tai skaitmeniniame žemėlapyje jie taip pat turi jung
tis, jei ne – prasilenkti. Šiame darbe linijiniais objektais bus vektori
zuojami keliai, geležinkeliai ir hidrografijos objektai (upės, upeliai
ir kanalai).
Plotiniame sluoksnyje vaizduojamos uždaros figūros, kurios atvaizduo
ja vienarūšių geoobjektų formą ir padėtį vietovėje (ežerai, užstatytos
teritorijos, miškai). Šiame darbe plotiniais objektais vektorizuojami
hidrografijos objektai – ežerai, tvenkiniai bei upės ir kanalai, platesni
nei 12 m pločio.
3. Geoobjektų specifikacija – vektorizuojamų objektų charakteristikos
ir jų kodavimo taisyklės. Šiam darbui iš dalies naudojama kartografi
nės duomenų bazės KDB10 LT mini lygio specifikacija.

2.2. Skaitmeninio žemėlapio sudarymo būdai
Kartografinė medžiaga sudaroma ir atnaujinama naudojant įvairius
būdus:
1. Geodezinis metodas – geoobjektai duomenų bazėje formuojami nau
dojant geodezinių nuotraukų duomenis. Pradinės informacijos kaupi
mas pagrįstas vietovės situacijos horizontaliosios nuotraukos būdais,
taip pat tacheometrijos lauko matavimais. Šis būdas reikalauja daug
laiko sąnaudų, todėl jis dažniausiai naudojamas nedidelių teritorijų
skaitmeniniams žemėlapiams kurti ir atnaujinti;
2. Fotogrametrinis metodas – geoobjektai duomenų bazėje formuo
jami naudojantis ortofotožemėlapiais. Pradinė informacija gaunama
matuojant fotogrametriniais prietaisais vietovės atvaizdą aerofotogra
finėse bei aerokosminėse nuotraukose, arba šių nuotraukų turinys ske
nuojamas. Šis būdas tinka didelėms teritorijoms kartografuoti. Be to,
jame gaunami mozaikiniai duomenys, o tai neleidžia išskirti tam tikrų
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geoobjektų sluoksnių. Šiame darbe duotai teritorijai vektorizuoti nau
dosime ortofotožemėlapius;
3. Kartometrinis metodas – geoobjektai formuojami duomenų bazėje
skaitmenizuojant (skenuojant) arba vektorizuojant esamą kartografinę
medžiagą. Skaitmenizuojant esamus žemėlapius taip pat gausime mo
zaikinį vaizdą. Šiame darbe studentai vektorizavimo būdu formuos ge
oobjektus.

2.3. Darbo užduotis
1. Naudojantis KDB 10LT Mini lygio duomenų bazės specifikacija kar
tografuoti keturis duotos vietovės (4 km2 ploto) sluoksnius: kelių; geležinke
lių; upelių ir kanalų; tvenkinių, ežerų ir upių.
2. Sukurtiems sluoksniams sudaryti atitinkamus sutartinius ženklus ir pa
rengti žemėlapį spausdinti.
3. Aprašyti atliktus darbų etapus, atskirais paveikslais iliustruoti 4 skir
tingus sluoksnius bei galutinį žemėlapio variantą, tekste įterpti atributinių len
telių duomenis.

2.4. Darbo eiga
2.4.1. Vietovės objektų vektorizavimas
Vektorizavimas atliekamas naudojant programą ArcView 3.2. Sukuria
mas naujas projektas ir naujas vaizdo langas (2.1 pav.).

2.1 pav. Projekto ir vaizdo langai
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Kadangi ortofotožemėlapis yra MrSID formato, būtina įjungti progra
mos plėtinį (2.2 pav.), o po to pridėti reikiamas temas (2.3 pav.).

2.2 pav. Plėtinių („Extensions“) pridėjimas

2.3 pav. Temų pridėjimas

Pridedamos šios žemėlapio temos (sluoksniai):
-	 vektorizuojamos teritorijos ribos;
-	 duotos teritorijos ortofotožemėlapis;
-	 papildomas LTDB50000-R duomenų bazės sluoksnis, kuris bus naudo
jamas hidrografijos objektų vardams nustatyti.
Vektorizuojamos teritorijos ribos yra vektorinė tema, todėl Data source
type laukelyje turi būti pasirinkta Feature data source (kaip 3 pav.). Ortofo
tožemėlapiui ir LTDB50000-R duomenų bazės sluoksniui pridėti minėtame
laukelyje reikia pakeisti failo tipą į Image data source.
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Vaizdo langui nustatomas mastelis. Spaudžiama komanda View, po to
Properties. Map units ir Distance units laukeliuose nustatoma meters. Įjungia
ma ortofotožemėlapio tema. Naudojant Windows Explorer programa sukuria
mas naujas aplankas, kuriame bus saugomi sukurti sluoksniai. Vektorizuoti
pradedama nuo KELIŲ sluoksnio. Vektorizavimo mastelis – 1:2000. Duome
nų bazė sudaroma 1:10000 mastelio žemėlapiui, tačiau siekiant pagerinti tiks
lumą, studentai turi naudoti stambesnį mastelį.
Žemėlapio sluoksnis – KELIAI.
Sukuriamas naujas sluoksnis, kuriame yra kelių geoobjektai (2.4 pav.).

2.4 pav. Naujo sluoksnio kūrimas

Keliai vektorizuojami brėžiant ašinę liniją kelio viduriu. Atributinėje len
telėje sukuriami papildomi stulpeliai:
-	 GKODAS – jame įrašomas kelio kodas pagal KDB 10LT Mini lygio
duomenų bazės specifikaciją;
-	DANGA – pildoma priklausomai nuo kelio dangos tipo – A – asfaltas,
Ž – žvyras.
Naujiems lentelės laukams sukurti reikia aktyvuoti pasirinktą temą, po
to spaudžiama komanda Theme ir Table. Lentelėje sukuriamas naujas laukas
spaudžiant komandą Edit ir Add field. Gautoje lentelėje parašomas naujo stul
pelio vardas bei pasirenkamas jo tipas – String. Kodams bei vardams įrašyti iš
įrankių juostos pasirenkamas įrankis Edit (5 pav.).
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2.5 pav. Darbas su atributinių duomenų lentele

Pirmiausiai vektorizuojami asfalto dangą turintys keliai, po to pereinama
prie žemesnės kategorijos kelių. Nubraižius vieną kelią, daromi įrašai atributų
lentelėje: jam priskiriamas GKODAS ir įrašomas dangos tipas (2.1 lent.)
2.1 lentelė. KELIŲ sluoksnio atributinės lentelės įrašai
Geoobjektas
Greitkeliai
Keliai su danga
Keliai su danga be kieto pagrindo

GKODAS
gc11
gc12
gc14

Pildomi laukai – DANGA
A
A
Ž

Greitkeliai ir keliai su danga – tai keliai, turintys kietą pagrindą, dengti
asfaltbetoniu, cementbetoniu ar pan.
Keliai su danga be kieto pagrindo – tai nuolat naudojami, bet neturintys
kieto pagrindo žvyruoti keliai.
Prieš pradedant vektorizuoti, dešiniu pelės klavišu reikia atsiversti papil
domą meniu ir pasirinkti Enable general snapping. Pasirinkus šį įrankį įrankių
juostoje, kairiu pelės klavišu apibrėžiamas nedidelis apskritimas. Ši komanda
leis sujungti linijas be paklaidos (2.6 pav.).

2.6 pav. Įrankis naudojamas be paklaidos sujungti linijinėms bei plotinėms temoms
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Objektui braižyti iš įrankių juostos reikia pasirinkti Draw line. Norint
pataisyti jau vektorizuotą linijinį geoobjektą, reikia naudoti įrankį Vertex
edit. Juo galima pridėti naujų lūžio taškų (mazgų) ir taip pakeisti linijos for
mą (2.7 pav.).

2.7 pav. Vektorizavimo ir objektų redagavimo įrankiai

Nubraižius visus objektus ir surašius jų atributinę informaciją, tema bai
giama redaguoti komanda Theme, po to Stop editing.
Toliau sukuriama nauja linijinė tema GELEZINK ir vektorizuojami
geležinkeliai. Kadangi geležinkelių tipą yra sunku interpretuoti iš ortorfo
tožemėlapio, šių linijų GKODAS yra visiems vienodas – gz1. Atributinėje
lentelėje sukuriamas papildomas stulpelis – GKODAS. Vektorizuojami visi
geležinkeliai ir įrašomi jų GKODAI. Baigus darbą baigiamas temos redaga
vimas.
Sukuriamas kitas sluoksnis – HIDRO_L, kuriame vektorizuojami kanalai
ir upeliai. Kaip ir kelių bei geležinkelių sluoksniui, būtina sukurti papildomus
stulpelius atributinėje lentelėje GKODAS ir VARDAS. Taip pat naudojama
komanda Enable general snapping. Prieš vektorizuojant, būtina išmatuoti šių
objektų plotį (įrankių juostoje measure), kadangi nuo to priklauso GKODAS
(2.2 lentelė):
2.2 lentelė. HIDRO_L sluoksnio atributinės lentelės įrašai
GKODAS

Pildomi laukai

Ašinės upių linijos

Geoobjektas

hc1

VARDAS

Ašinės upelių, kanalų linijos (platesnių nei 12 m)

hc3

VARDAS

Ašinės 1-2 m pločio upelių, kanalų linijos

hc31

VARDAS

Ašinės 3-5 m pločio upelių, kanalų linijos

hc32

VARDAS

Ašinės 6-12 m pločio upelių, kanalų linijos

hc33

VARDAS
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Nubraižius hidroobjektą, iš karto į temos lentelę įrašomi atributiniai duo
menys ir tema baigiama redaguoti. Prie šios temos studentai grįš vėliau ir
įrašys upių bei upelių pavadinimus, naudodamiesi LTDB50000-R duomenų
baze.
Paskutinis vektorizuojamas sluoksnis – PLOTAI. Sukuriama nauja ploti
nė tema (polygon). Sukuriami papildomi stulpeliai atributinėje lentelėje GKODAS ir VARDAS. 2.3 lentelėje pateikti šio sluoksnio geoobjektų GKODAI.
2.3 lentelė. PLOTAI sluoksnio atributinės lentelės įrašai
Geoobjektas

GKODAS

Pildomi laukai

Upės

hd1

VARDAS

Upeliai, kanalai, platesni nei 12 m

hd2

VARDAS

Ežerai, tvenkiniai

hd3

VARDAS

Atviros vandens saugyklos, baseinai, kūdros

hd4

VARDAS

Objektui braižyti iš įrankių juostos reikia pasirinkti Draw polygon (2.8
pav.).

2.8 pav. Plotinių objektų braižymo įrankiai

Geoobjektai braižomi pagal matomą vandens liniją. Nubraižius geoob
jektą, į temos lentelę įrašomi atributiniai duomenys. Baigus darbą baigiamas
temos redagavimas.
Baigus geoobjektų vektorizavimą liko neužpildyti HIDRO_L ir PLOTAI sluoksnių atributinės lentelės laukai – VARDAS. Įjungiamas pradžioje
pridėtas LTDB50000-R duomenų bazės sluoksnis. Jis turi būti legendos lango
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apačioje, kadangi kitaip per jį nesimatys naujai vektorizuoti objektai. Pagal
jame esančią tekstinę informaciją užpildoma upių, upelių, ežerų bei tvenkinių
atributinė informacija – šių objektų pavadinimai.
Pirmiausiai HIDRO_L tema pradedama redaguoti komanda Theme po to
Start editing. Pažymima jau vektorizuota upė ar kitas hidroobjektas, turintis
vardą. Po to einama į temos lentelę – geltonai pažymėta eilutė ir bus mūsų
vaizdo lange pažymėtas objektas. Stulpelyje „VARDAS“ įrašome šio geoob
jekto pavadinimą (2.9 pav.).

2.9 pav. Hidroobjektų vardų nustatymas

Duomenimis papildžius sluoksnį HIDRO_L, stabdomas šios temos re
dagavimas ir pradedamas „PLOTŲ“ sluoksnio redagavimas, įrašant upių ir
ežerų vardus.
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2.4.2. Sutartinių ženklų sukurtiems sluoksniams sudarymas,
žemėlapio parengimas spausdinti
Kiekvieno žemėlapio turinio elementai turi būti suklasifikuoti ir pažymėti
tam tikrais sutartinais ženklais. Tokia pati procedūra būtina ir skaitmeniniams
žemėlapiams – vaizduojamų geoobjektų spalva ar forma turi būti parinkti lai
kantis tam tikro mastelio žemėlapių reikalavimų. Studentai šiame darbe naudo
sis geodezijos ir kartografijos techniniu reglamentu „Topografinio M1:10 000
žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai“.
Temos geoobjektų spalvas ar formą galima keisti naudojant Legend edi
tor. Norint iškviesti šį langą, reikia du kartus pele spustelėti pasirinktą temą.
Po to du kartus pele spustelėti Symbol ženkliuką. Naujai gautame Symbol
window lange galima keisti įvairių objektų simbolius, užpildymo tekstūrą,
spalvas ir pan. (2.10 pav.).

2.10 pav. Temos legendų keitimas

Šio žemėlapio tekstui rašyti naudojami šriftai „Helvetica“ ir „Times“.
Ekrane reikia parodyti žemėlapio upių bei ežerų pavadinimus, kurie bus ra
šomi „Times“ šriftu. Pirmiausiai Symbol window lange nustatomas šrifto
pavadinimas bei spalva, Legend editor lange spaudžiama komanda Apply,
kad įsigaliotų padaryti pakeitimai. Toliau aktyvuotos temos atributinę in
formaciją parodome ekrane: Theme ir Auto-label. Atsidariusiame lange
reikia pasirinkti, kokia informacija bus rodoma ekrane: Label field reikia
pasirinkti norimą atributinės lentelės stulpelį – šiuo atveju – VARDAS
(2.11 pav.).
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2.11 pav. Atributinės informacijos pavaizdavimas ekrane

Kelių sluoksniui ekrane reikia parodyti dangos tipą – asfaltas ar žvyras.
Kelių simbolis yra dviguba linija. Geležinkeliai parodomi dviguba punktyrine
linija. Hidrografijos objektai vaizduojami šviesiai mėlyna spalva. Detalus šių
objektų žymėjimas pateiktas 2.4 lentelė.
2.4 lentelė. Sutartinių ženklų aprašymas
Keliai

gc12

Keliai su danga
A – danga;

„Arcview“
dydis 2

Keliai

gc14

Keliai su danga be kieto
pagrindo Ž – danga;

„Arcview“
dydis 1

Gelezink

gz1

1435mm (Europinio
standarto) neelektrifikuoti
geležinkeliai

Hidro_L

hc31

Upeliai, kanalai, drenažo
grioviai
1-2m pločio

„Arcview“
dydis 0,1

Hidro_L

hc32

Upeliai, kanalai, drenažo
grioviai
3-5m pločio

„Arcview“
dydis
0,5

Hidro_L

hc33

Upeliai, kanalai, drenažo
grioviai
6-12m pločio

„Arcview“
dydis
1

Plotai
(plotinis)

hd1, hd2,
hd3, hd4,
hd5

Vandens telkiniai
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Tam, kad būtų lengviau parengti žemėlapį spausdinti, reikėtų pataisyti
temų pavadinimus. Aktyvuojama pasirinkta tema, po to spaudžiama komanda
Theme, toliau Properties. Atsidariusiame lange prie Theme name pataisomas
temos vardas.
Po to projekto lange susikuriamas naujas maketavimo langas (Layout).
Įrankių juostoje pasirenkama View frame. Šiuo įrankiu paspaudus kairį pelės
klavišą apibrėžiamas lapas. Atsidariusiame naujam lange View frame proper
ties pasirenkamas mastelis 1:10000 ir paspaudus OK ekrane matomas nubrai
žytas žemėlapis. Pasirenkant kitus įrankius iš įrankių juostos nubraižomi sutar
tiniai ženklai ir mastelis (2.12 pav.).

2.12 pav. Maketavimo langas (Layout) ir įrankiai, reikalingi žemėlapiui parengti
spausdinti
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