
  

Cilvēka radīto objektu aizvākšana no LĢIA 
augstuma modeļa

Māris Nartišs

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā 
«Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē»



  

Pamatojums



  

Izejas dati

● Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras 
(LĢIA) reljefa modelis 
rastra formā

– Horizontālā izšķirtspēja 
20x20 m

– Tiek izplatīts teksta 
failu veidā, kur katrs 
fails satur vienu lapu

575000.0000 350000.0000 113.9566 

575020.0000 350000.0000 114.2814 

575040.0000 350000.0000 114.5943 

575060.0000 350000.0000 114.9654 

575080.0000 350000.0000 115.3323 

575100.0000 350000.0000 116.0588 

575120.0000 350000.0000 117.1821 

575140.0000 350000.0000 118.3740 

575160.0000 350000.0000 119.5411



  

Programmatūra
● GRASS GIS 7

– brīvā programma;   darbojas uz GNU/Linux



  

Vienota modeļa sagatavošana

● Imports GRASS GIS pa 
atsevišķām lapām

● Ar r.in.xyz katru failu lasa 
divreiz – pirmajā reizē 
nosaka stūru koordinātas; 
otrajā – tiek ielasīti dati

– pirms tam iestata 
mērķa izšķirtspēju - 
šajā gadījumā - 
20x20m

● Iestata kopīgā modeļa 
telpisko apjomu un 
izšķirtspēju

● Atsevišķas lapas salīmē 
kopā ar r.patch



  



  

Korekcijas sagatavošana

● Reljefa modelis un nogāžu krituma leņķu kartes 
eksportētas uz GeoTIFF failiem

● Cilvēka radīto objektu un kļūdu izzīmēšana

– QuantumGIS 1.9 ātrākam darbam

– objekti kā vektoru poligonu ESRI Shapefile fails

– autoceļi un dažādas kartes kā kontroles dati
● Iegūto poligonu imports GRASS GIS



  



  

DEM "izcaurumošana"

● Digitizētie vektoru laukumi tika pārveidoti par rastra 
laukumiem

● No esošā DEM tika izgriezti ārā tie apgabali, kas atradās 
šo laukumu iekšienē iegūstot DEM ar caurumiem



  



  

Caurumu aizpildīšana

● Caurumi tika aizpildīti interpolācijas ceļā ar r.fillnulls 
palīdzību

– Modulis izvieto punktus gar cauruma malām un veic 
interpolāciju starp punktos esošajām vērtībām. Iegūtais 
rezultāts tiek "ielīmēts" cauruma vietā

● Ar vairāku eksperimentu palīdzību par optimālāko tika 
atzīta elastīgās virsmas splainu (RST) interpolācijas 
metode ar parametriem:

– tension=20

– smoothing=1



  

Problēmas

● Caurumu aizpildīšana ir jutīgāka pret korektu cilvēka 
radīto pārmaiņu izzīmēšanu nekā interpolācijas 
parametriem

– Ir vērts papūlēties, lai "caurumi" būtu pēc iespējas 
kvalitatīvāki

– Lielāki caurumi ir labāki par mazākiem

● Aizpildījums, protams, ir "meli"



  

Spoku tilts



  

Krituma leņķi ļauj vieglāk saskatīt kontūras



  

Uzlabotā r.fillnulls versija



  



  



  

Paldies



  

QuantumGIS izstrādātāju darba sanāksme

Hackfest

Valmiera, VBII, 2013. g. 11. līdz 14. aprīlis

Prezentācijas par QGIS, tikšanās ar izstrādātājiem – 
12. aprīlis

Pasākums ir atvērts visiem interesentiem 24 stundas 
diennaktī
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