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Turpmāk prezentācijā

• Kas ir Topo10?

• Topo10 attīstība

• Jaunumi Topo10 4.ciklā
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Kas ir Topo10?

3Padomju armijas topogrāfiskā karte M 1:10 000



Kas ir Topo10?

4.cikla Topogrāfiskā karte M 1:10 000 ar no LIDAR datiem iegūtu reljefa modeli un horizontālēm 4



Topo10 atdzimšana (1)

Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000
(Topo10) pamati, kā datorkartei tika ielikti
pirms 20 gadiem, 1998. gadā VZD izstrādājot
tehniskās kartes konceptuālās nostādnes,
kurās jau tolaik paredzēja

• MicroStationSE, MicroStation GeoGraphics

• ArcView v3.1

• ORACLE SQL+

• u.c. CAD un ĢIS programmu lietošanu.
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Topo10 atdzimšana (2)

Topo10 1.cikla apzīmējumi 6

Topogrāfiskās kartes 
objektu simboliem par 
pamatu izmantoti 
1968.gadā izdotie 
Padomju laika Ģenštāba
topogrāfiskās kartes 
apzīmējumi, kas joprojām 
ar minimālām izmaiņām 
tiek lietoti topogrāfiskajās 
kartēs.



Topo10 atdzimšana (3)

Topogrāfiskās kartes apzīmējumi mērogam 1:10 000 (PSRS) 7



Topo10 1.cikls

• Sagatavots 2000.-2004.gadā

• Izmantoti 1994.-1999.gada 
aerofotografēšanas materiāli

• Izgatavots Valsts zemes dienestā

8



Topo10 2.cikls

• Sagatavots 2005.-2009.gadā

• Izmantoti 2003.-2005.un 2007.-
2008.gada aerofotografēšanas 
materiāli.

• Izgatavots Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūrā

• Dati pieejami atbilstoši 
3.noklājuma specifikācijai DGN 
un ArcGIS formātos, iespējama 
konvertācija arī uz DWG datu 
formātu
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Topo10 3.cikls (1)

• Sagatavots 2009.-2016.gadā pēc 
jaunas specifikācijas.

• Izmantoti 2007.-2008., 2010.-2011. 
un 2013.-2015. gada 
aerofotografēšanas materiāli.

• Ar 2010.gadu pilno topogrāfisko 
karšu mērogā 1:10 000 
sagatavošana ir pārtraukta.

• Galvenās atšķirības 3.cikla 
specifikācijai no 2.cikla specifikācijas 
skar ceļu klasifikāciju:
• Konceptuāli tiek izmainīts attēlojums 

ceļiem - no to klasificēšanas pēc 
nozīmes (piemēram, automaģistrāle, 
šoseja, zemesceļš u.c) uz 
klasificēšanu pēc seguma un platuma

• Ceļu svarīgums tiek attēlots ar ceļa 
indeksu (piemēram, starptautiskais, 
galvenais, 1. vai 2.šķiras ceļš)
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Topo10 3.cikls (2)

• Topogrāfiskās kartes izgatavošanas process līdz pat šim brīdim 
bijis gandrīz nemainīgs.

• Formāli var teikt, ka topo10 ražošanā ir iekļautas visas ĢIS 
komponentes.

• Atkarībā no objektu attēlošanas veida izdalītas: 
– 12 līnijveida objektu klases
– 9 punktveida objekta datu klases, 
– 6 poligonveida objektu klases
– 5 anotāciju klases. 

Datu klases roadax_L (ceļu asis) atribūtu tabulas piemērs 1
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Topo10 3.cikls (3)

Topo10 3.cikla datu formāti pēc to pieprasījuma 2017.gadā 1
2
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Topo10 4.cikls (1)

• Topo10 ceturtā cikla ražošanas 
pamatnostādnes bija sekojošas: 

– ātra un precīza kartes 
aktualizēšana, 

– vienota datu struktūra CAD un 
ĢIS programmās, 

– ātra un ērta datu konvertēšana,

– tekstuālo datu piesaiste 
ģeometrijas atribūtiem,

– datu savietojamība ar dažādām 
LĢIA datubāzēm. 
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Topo10 4.cikls (2)

• Kartes aktualizācija tiek veikta Bentley MAP V8i 
programmā, izmantojot XFM(XML) shēmu, kas ļauj 
definēt:

– slāņu/objektu grafisko attēlojumu, 

– atribūtus un īpašības projekta kontekstā.

Datu klases build_A (apbūve) atribūtu tabulas piemērs 1
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Topo10 4.cikls (3)

Vienotas datu klases Bentley MAP un ArcMAP programmatūrās
1
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Topo10  4.cikls (4)

Atkarībā no objektu attēlošanas veida izdalīto objektu klašu skaits 1
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Topo10  4.cikls (5)

Datu klases hidrax_L (ūdensteču asis) atribūtu piemērs 1
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Topo10  4.cikls (6)

Datu klases build_A (apbūve mērogā) atribūtu piemērs 1
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Topo10  4.cikls (7)

Datu klases roadax_L (ceļu asis) atribūtu piemērs 1
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Topo10 attīstība

1.ciklā uzsāk 
datorkartes
ražošanu

Topo10 ceļā uz ĢIS 2
0

2.ciklā izveido pirmo datubāzi

3.ciklā pārsauc līmeņus, atsakās 
no kartes iespiešanas papīra 
formātā

4.ciklā saglabā CAD precizitāti un 
ievieš ĢIS funkcionalitāti, pārveido 
datu bāzes struktūru, pilnveido 
atribūtu informāciju

CAD

ĢIS



Topo10 piedzīvo ne 
tikai vizuālas 

izmaiņas
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Topo10 ceturtajā 
ciklā ieviestās 
izmaiņas pavērs 
daudz plašākas 
datu analīzes un 
apstrādes iespējas

2
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