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Uporaba 3D kartografskega modela za opredeljevanje
primernostnih območij izbrane dejavnosti
Izvleček:
Ob vsesplošnem napredku v znanosti, je tudi kartografija soočena z novimi izzivi, kako
najbolje izkoristiti zmožnosti vseh sodobnih orodij, ki so na voljo. Še posebej računalniška
tehnologija je prispevala pomemben delež k izdelavi kartografskih modelov in upodobitev.
Sistematičen opis področja 3D kartografije in tudi sposobnost komercialne
programske opreme sicer še ne zadovoljujeta vseh potreb izdelave 3D kartografskih modelov
in upodobitev. Vendar pa lahko s kombiniranjem funkcionalnosti, ki jih ponujajo 3D GIS
programska oprema, 3D CAD orodja za modeliranje in tehnologija navidezne resničnosti,
sami že danes relativno enostavno izdelamo atraktivne 3D predstavitve. V nalogi je večina
predstavljenih primerov uporabnosti 3D modelov izdelana z ESRI programsko opremo.
Opisana je tudi izdelava 3D kartografskega modela območja smučarskega centra
Krvavec s programsko opremo ArcGIS 3D Analyst. Prikazana sta primera uporabe tega
modela pri odločitvah v prostoru in kot vir informacij. V raziskavi je izpostavljena predvsem
določitev vsebine in oblike 3D kartografskega modela, tehnična izvedba, ter geografski
informacijski sistem (GIS) kot orodje, s katerim lahko podpremo in izboljšamo odločanje v
prostoru.
Ključne besede: 3D modeli, kartografija, Krvavec, planiranje smučišč.

The use of 3D cartographic model for the determination of adequate
areas of the selected activity
Abstract:
General progress in science has also led the cartography to face new challenges about how to
use the opportunities of the available temporary tools. Computer technology has significantly
contributed to the elaboration of cartographic models and presentations.
Systematic description of the 3D cartography and capacity of the commercial
programme equipment do not yet fulfil all the needs of the elaboration of the 3D cartographic
models and presentations. However, through combination of functionalities, offered by the 3D
GIS programme equipment, 3D CAD tools for modelling as well as by the virtual reality
technology we can relatively easily elaborate attractive 3D presentations by ourselves. In the
thesis the majority of presented examples of the usefulness of 3D models has been made by
using ESRI programme equipment.
There is also a description of the 3D cartographic model of the Skiing centre Krvavec
that was made with the programme equipment ArcGIS 3D Analyst. Examples of how to use
this model in the decision-making regarding space and as a source of information are also
shown. The research mostly focuses on the determination of contents and forms of the 3D
cartographic model, the technical execution and on the geographical information system
(GIS) as a tool to support and improve decision-making in space.
Key words: 3D models, cartography, Krvavec, ski slope planning.
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1. Uvod
Človeka so odločitve spremljale že od pradavnine. Med najpomembnejše odločitve, ki jih je
moral sprejemati takratni človek, štejemo tiste, ki so bile povezane z izbiro prebivališča.
Morebitne nepravilne odločitve o izbiri lokacij prebivališč so ga pogosto stale tudi življenja.
Te odločitve lahko pojmujemo za prve odločitve v zvezi s prostorom oziroma z izbiro
»najprimernejših« lokacij.
Z naraščajočim številom prebivalstva in sčasoma tudi njihovega standarda so
naraščale tudi potrebe po prostoru oziroma zemljiščih. Ta so postajala vse bolj cenjena in
težje dostopna dobrina. Prav to pa je razlog, ki narekuje ljudem, ki se ukvarjajo z urejanjem
prostora, sprejemanje optimalnih odločitev pri razpolaganju s tem prostorom oziroma
zemljišči. Naloge, kot so iskanje najprimernejših lokacij za posamezne dejavnosti ter objekte
v prostoru, ocenjevanje alternativnih rešitev v prostoru in podobne, so zelo zahtevne in terjajo
znanja širokih področij. Strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, lahko pri tem uporabljajo
klasične metode zbiranja informacij, vendar so te zelo zamudne, nepregledne in večkrat ne
dajejo najboljših rezultatov.
S pojavom geografskih informacijskih sistemov od 70-ih let naprej so se poizkušali
takšnih nalog lotevati na sodobnejši način, vendar je bila med željami in možnostmi prisotna
velika razlika, ki pa se je sčasoma vedno bolj zmanjševala. S skokovitim napredkom
računalništva in vedno bolj obsežnimi bazami prostorskih podatkov v digitalni obliki ter
izpopolnjevanju metod pa je tudi geografski informacijski sistem pridobival na svoji
uporabnosti. Vodenje grafičnih podatkov v digitalni obliki v povezavi z opisnimi podatki že
postaja standard, ne le zaradi lažjega vodenja in vzdrževanja teh podatkov, temveč tudi zaradi
uporabnosti teh podatkov v najrazličnejših analizah.
Sedanjost torej ponuja vedno bolj zmogljivo računalniško tehnologijo in vedno večje
količine prostorskih podatkov v digitalni obliki, kar predstavlja osnovo za kvalitetne analize v
prostoru, ter pridobitev ustreznih informacij v podporo odločanju.
Danes je kartografija izzvana s strani izdelkov, ki so bili razviti na področjih kot so
filmska produkcija, izdelava računalniških iger in predvsem vojaška industrija. Ti izdelki
ponujajo različne rešitve, ki temeljijo na napredni računalniški tehnologiji, razviti zaradi
velikega komercialnega interesa tržišča. V njih lahko najdemo mnoge rešitve, ki se jih da
neposredno ali posredno uporabiti za izdelavo kart.
Nove tehnologije, vključno z navidezno resničnostjo in večpredstavnostjo, ponujajo
različna sredstva za upodobitev večdimenzionalnih podatkov. Vpliv CAD, kartografije in
računalniških iger je vzpodbudil razvoj novih visoko interaktivnih večdimenzionalnih
sistemov za modeliranje in navidezno resničnost (Moore, 1999).
Navidezna resničnost omogoča realistične in fotorealistične predstavitve, kakršne je
težko doseči s tradicionalnimi kartami ali uporabo večpredstavnosti. Za kartografijo
najpomembnejše značilnosti navideznega okolja so predvsem možnost interaktivnosti ter
dinamičnega prikazovanja kart in njihovih elementov. Poleg tega je omogočena rešitev
tradicionalno najzahtevnejšega problema kartografije, prikaza tretje dimenzije, enostavno in
hitro, kot še nikoli do sedaj.
Vse bolj postaja izziv tridimenzionalna kartografska upodobitev, ki je obenem tudi
dinamična in interaktivna. Kljub velikemu številu izdelkov pa je potrebno povedati, da je
področje 3D kartografije, zlasti 3D kartografskih upodobitev visoke stopnje podrobnosti,
slabo raziskano in akademsko nedorečeno.
Kljub napredku je sama izdelava 3D kartografske upodobitve primerjalno dražja od
tradicionalne karte v dveh dimenzijah. To dejstvo je potrebno poudariti tudi zato, ker so
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uveljavljene 2D karte še vedno zelo ali pa celo bolj primerne za večino vsakodnevnih
primerov uporabe. Zato se je ob izdelavi 3D karte potrebno vprašati tudi o ekonomski
upravičenosti projekta. Upoštevati je potrebno stroške in čas potrebne za izdelavo modelov,
katerih večja kompleksnost predstavitvene tehnike ne pomeni vedno bistvenega napredka k
razumevanju ideje o prostoru. Po drugi strani pa moramo upoštevati, da je vrednost uspešno
posredovane informacije mnogokrat neprimerljivo višja od njene cene.
Potrebno je poiskati ravnovesje med tradicionalnimi in inovativnimi predstavitvenimi
tehnikami, med preobloženostjo in skopostjo informacij, abstraktnostjo in konkretnostjo,
kakršna spodbuja aktivno opazovanje oziroma spoznavanje prostora in idej o njem, ter med
konceptnim in izkustvenim pristopom, hkrati pa zasledovati inovativni duh brezčasne
modernosti vizualnega jezika, ki ni odvisen od stopnje razvoja medijev (Strojan, 1999).
3D karta mora biti zasnovana tako, da je optimizirana za osnovni namen uporabe, kot
tudi da hkrati podpira čim več različnih aplikacij. Ključnega pomena je vzpostavitev
ustreznega 3D kartografskega modela. Ta mora biti izdelan tako, da lahko iz njega pridobimo
različne kartografske upodobitve ob čim manjših stroških predelave. Večino stroškov namreč
predstavlja zajem kakovostnih podatkov in nabava ustrezne programske opreme, stroški
reprodukcije tako kartografskega modela, kot tudi že izdelanih kartografskih upodobitev, pa
so nižji.
Diplomska naloga bo osredotočena na področje izdelave 3D kartografskih upodobitev.
Najprej bodo razloženi teoretični okvirji izdelave in predstavitve 3D modelov, predstavljena
bo uporaba le teh na različnih področjih. Praktično delo bo omejeno predvsem na izdelavo
splošnega 3D kartografskega modela območja smučarskega centra Krvavec, uporabnega za
analize terena, s programskim paketom ArcGIS 9. Pri tem me zanimajo:
¾ teoretični okvirji izdelave 3D kartografskega modela,
¾ uporabnost 3D kartografskega modela za različne namene,
¾ možnosti programskega paketa ArcGIS, zlasti dodatka ArcGIS 3D Analyst,
¾ analiza stanja smučišč na Krvavcu, določitev potencialnih površin za širitev smučišč,
homologacije tekmovalnih prog.
Osrednja nit naloge je tehnološko izvedbeni pristop k izbrani tematiki. Pomembna je
predvsem vsebina in oblika 3D modela ter tehnologija izdelave in upodobitve 3D modela s
programom ArcGIS 9, manj pozornosti bo posvečeno načelom oblikovanja izraznih sredstev,
ki pa bodo pri praktičnem delu seveda upoštevana. Posebej bo izpostavljeno prostorsko
planiranje, ker je to, področje najverjetnejše uporabe 3D kartografskega modela.
Za izdelavo 3D kartografskega modela je izbrano območje Krvavca, ki je poleg tega da je
zelo razgibano in zahtevno za upodobitev, zanimivo tudi z vidika prostorskega planiranja,
zaradi razvitega smučarskega turizma in načrtovanja smučišč.
Diplomske naloge z naslovom »Uporaba 3D kartografskega modela za opredeljevanje
primernostnih območij izbrane dejavnosti« sem se lotil iz več razlogov. Eden glavnih je ta, da
sem skušal nekatera, tekom študija pridobljena znanja, še zlasti tista s področja izbrane
prostorske usmeritve in GIS-ov, povezati s področjem, ki se v zadnjem času vse bolj
uveljavlja tudi v praksi. To je področje prostorske informatike. Ob tem se zavedam, da
geografski informacijski sistemi niso izključno le domena geografov in bodo v prihodnosti
verjetno še manj zaradi vedno večje razširjenosti uporabe teh sistemov v različnih strokah.
Tudi informacije o prostoru bodo v prihodnosti postale bolj dostopne in uporabne. Bo pa
vloga geografov v GIS-ih s časom le še pomembnejša, tako za njih kot tudi za uporabnike.
Uporaba prostorske informatike bo imela vse vidnejšo vlogo pri posegih v prostor, še
zlasti pri informiranju ljudi, ki sprejemajo odločitve in podpori k boljšemu in učinkovitejšemu
planiranju v prostoru.
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Pri pisanju diplomske naloge sem uporabil različno tujo in domačo strokovno literaturo.
Ker je problemsko področje, s katerim se ukvarjam v tej diplomski nalogi, še sorazmerno
novo in se vseskozi razvija ter izpopolnjuje, še ni zaslediti nekega enotnega in splošno
uveljavljenega pristopa k opisovanju le tega. Obseg strokovne literature je zato v veliki meri
omejen na posamezne članke v revijah, prispevke na spletnih straneh ali izvlečke na
mednarodnih znanstvenih posvetovanjih. Le v redkih strokovnih knjigah zasledimo določena
poglavja, ki izrecno opisujejo 3D modele in njihovo uporabo. Večina tovrstne literature je
ameriške ali angleške, precej je tudi nemške. Slovenskih prispevkov je malo.
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2. Tridimenzionalni kartografski modeli in upodobitve
2.1. Kartografija in kartografska upodobitev
Kartografija in druge prostorske znanosti imajo dolgo in dobro dokumentirano tradicijo
predstavitve prostorske organizacije Zemljinih pojavov. Kartografija je znanost, ki obravnava
vse vidike kartografske upodobitve geografskih (prostorskih) podatkov, kar obsega tudi vse
vrste kart ter njihovo raznoliko uporabo. Obseg izdelkov, ki jih pojmujemo kot karte, je
ogromen. Karte so lahko miselne ali taktilne, zapisane so lahko na papirju ali zgoščenkah.
Lahko so izdelane z namenom interpretacije s pomočjo oči, ušes, tipa ali poljubne
kombinacije naših čutil.
Ob takšnem obsegu izdelkov je identifikacija skupnih značilnosti, ki definirajo karto,
predmet odprte razprave. Splošna definicija pravi, da vse karte pretvarjajo večdimenzionalne,
obsežne in podrobne lastnosti prostorskih pojavov v omejeno predstavitev za določen namen
(Dykes, Moore in Fairbairn, 1998). Mednarodna kartografska zveza (ICA) je sprejela
naslednjo definicijo karte: »Karta je simbolizirana podoba geografske stvarnosti, ki prikazuje
določene objekte ali lastnosti, je rezultat ustvarjalnega dela in namenjena uporabi, kjer so
bistvena prostorska razmerja« (Petrovič, 2001).
Robinson et al. (povzeto po Dykes, Moore in Fairbairn, 1998) so definirali obseg
kartografije kot serijo treh transformacij med geografskim okoljem, prepoznanimi
geografskimi informacijami, karto in upodobitvijo karte. Njihova definicija transformacije
geografskih informacij v karto vključuje procese izbire, klasifikacije, poenostavitve,
poudarjanja in znakovega prikaza. Ti pogoji prikazujejo ključna zaporedja postopkov, ki so
potrebna za razvoj učinkovitih kartografskih izdelkov in poudarjajo posredovanje obdelanih
informacij. Rezultat je karta pripravljena za uporabo (Dykes, Moore in Fairbairn, 1998).
Danes je kartografija izzvana z naraščajočimi potrebami po bolj prefinjenih in
naprednejših predstavitvah ter vzpodbujena z napredkom v geografskih informacijskih
sistemih (GIS), znanstveni upodobitvi, večpredstavnosti, navidezni resničnosti in raziskovalni
analizi podatkov (Kraak, 1995; povzeto po Cartwright et al.). Svet kartiranja se hitro premika
od statičnih dvodimenzionalnih prikazov v analogni obliki, v uporabo večpredstavnosti
(Davis 1996; povzeto po Cartwright et al.). To sta omogočila razvoj računalniške tehnologije
in veliko število prostorskih podatkov v vektorski ali rastrski obliki.
V klasični kartografiji je bila karta hkrati kartografski model. Vseboval je določeno
število podatkov in ni omogočal velikih sprememb. Imel je določeno merilo, kartografsko
projekcijo, slojne kartografske znake in upoštevani so bili postopki kartografske
generalizacije. Računalniška tehnologija je omogočila razvoj digitalnih kartografskih
modelov. Karta sedaj predstavlja upodobitev kartografskega modela. Digitalni kartografski
modeli vsebujejo veliko več podatkov, nimajo merila in so spremenljivi, saj jih lahko
uporabnik spremeni glede na svoje potrebe.
Prednosti digitalnih kartografskih modelov (Petrovič, 2001):
¾ Statična (pogled) in dinamična (prelet) upodobitev na zahtevo uporabnika.
¾ Geografske analize.
¾ Povezovanje z ostalimi bazami podatkov.
¾ Kartometrične naloge.
Slabosti digitalnih kartografskih modelov (Petrovič, 2001):
¾ Za izgradnjo in uporabo je potrebna ustrezna strojna in programska oprema.
¾ Izdelovalci in uporabniki potrebujejo znanje o določeni programski opremi.
¾ Pri transformacijah med formati podatkov prihaja do izgub podatkov.
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Karte na papirju so bile v preteklosti ustvarjene kot zbirke podatkov in hkrati medij za
predstavitev. Vzpon digitalne kartografije in GIS-a v šestdesetih je ti nalogi razdelil. Sodoben
razvoj pa nam omogoča, da ponovno združimo zbirke podatkov s prikazi na načine, ki v
preteklosti niso bili možni (MacEacheren in Kraak, 2000). Večnamenske karte včerajšnjega
dne, v osnovi deskriptivne, statične in deterministične, so danes izzvane s strani novih
kartografskih izdelkov, ki so izredno spremenljivi, enonamenski in verjetnostni. Tradicionalna
funkcija kart kot skladišča prostorskih podatkov je v zatonu, medtem ko se vedno bolj
poudarja njihova funkcija v komunikaciji in analitična moč (Müller 1989; povzeto po
Cartwright, 2001). Svet kartiranja je vključen v simulacijo in izdelavo navideznih svetov in
navideznih okolij.
MacEachren et al. poudarjajo »slikovnost« prikaza, ki označuje obseg do katerega se
dimenzije prikaza ujemajo s prostorskimi dimenzijami sveta in tako do neke stopnje ustrezajo
kontinuumu v kontekstu prikazov navidezne resničnosti. V navideznih okoljih ni posnemanje
resničnosti nič potrebneje, kot je pri tradicionalnih kartah pomemben točno tak izgled, kot
pogled od zgoraj.
Moderna kartografija ima opravka s kompleksnim procesom organizacije
geoprostorskih podatkov, dostopom, prikazom in uporabo, s kartami, ki niso več podane kot
preproste grafične predstavitve geografskega prostora, ampak kot dinamični portali do
povezanih in porazdeljenih virov geoprostorskih podatkov. V modernih, na kartah osnovanih
okoljih, lahko karta dobesedno uporablja splet kot svojo bazo podatkov. Kartografska okolja
današnjega dne so zaznamovana z dvema ključnima besedama: interaktivnost in dinamika.
Pozornost kartografov do interaktivnosti in dinamike je konsistentna z usmeritvijo predlagano
za kartografske upodobitve – enouporabniška visoko interaktivna orodja, ki omogočajo
raziskovanje neznanega (MacEacheren in Kraak, 2000).
Iz te perspektive gredo karte, ustvarjene za podporo upodobitvi, dalje od zgolj
predstavitve informacij z namenom izkoriščanja informacij in konstrukcije znanja. Uporaba
prikaza se začne brez hipotez o prostorskih podatkih in orodja za upodobitev nam pomagajo v
interaktivnem neoviranem iskanju struktur in trendov, s ciljem razvitja hipoteze. V tem
kontekstu karte in grafika naredijo več kot upodobijo podatke, so aktivni instrumenti v
uporabnikovem procesu razmišljanja (MacEacheren in Kraak, 2000).
Uporaba kart je po definiciji poizvedovalni in analitični proces. Vsaka karta se lahko
uporablja za analizo, tudi karte, ki so izdelane za predstavitve na papirju. Tako geografska
upodobitev s pomočjo navidezne resničnosti ni kakšna višja oblika uporabe kart, primerna le
za »elitne« uporabnike. Prej je računalniško podprta oblika uporabe kart, ki vključuje v
prikazu interaktivnost in animacijo (Catarci et al.). Upodobitev tudi ni nujno popolnoma
osebna in zasebna (MacEacheren, 1994). Nasprotno, dinamični, večuporabniški svetovi s
skupnim nadzorom lahko geografom pomagajo izgraditi in izkusiti geografske koncepte
skupaj, z uporabnikom kot integralnim delom dinamičnih lastnosti (Shepherd, 1994).
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Slika 1: Trenutni model prostora uporabe kart (MacEacheren, 1994).

2.2. Tridimenzionalni kartografski model
Model je zelo splošen pojem za predstavitev določenih pojavov na razumljiv način. Proces
izdelave modela se imenuje modeliranje (Zlatanova, a). Modeliranje prostorskih podatkov se
izvaja z namenom zagotovitve zajema podatkov, shranjevanja, upravljanja in obdelave, na za
zahtevane aplikacije primeren način. Uporaba lahko vključuje predstavitve vseh tipov,
arhiviranje, komunikacijo in/ali uporabo za namene analize (Fairbairn et al.). Zelo splošna
definicija podatkovnega modeliranja pravi, da je model orodje, ki omogoča interpretacijo
sveta in je sestavljen iz pravil za sestavo in iz operacij (Zlatanova, b).
Operacije opisujejo vse dejavnosti, ki jih lahko izvajamo s podatki (pridobi, izbriši,
posodobi, izberi...). Čim večja je zbirka možnih operacij, tem kompleksnejše analize
podatkov lahko izvajamo. V končni obliki model skupaj z odgovarjajočim uporabniškim
vmesnikom tvori sistem. Model lahko hkrati vključuje tako prostorske kot ne-prostorske
objekte. Geo-znanstvenike že tradicionalno zanimajo predvsem objekti s prostorskimi
značilnostmi, zato je razlikovanje med prostorskimi in neprostorskimi objekti splošno
uveljavljeno. Vsak od teh objektov ima lahko svoje lastnosti, relacije in operacije organizirane
v eni ali več strukturah (Zlatanova, b).
3D kartografski model lahko definiramo kot tridimenzionalen abstrakten opis (generaliziran
prikaz) enega ali več vidikov stvarnega sveta ali njegovega dela (Terribilini,1999). 3D
kartografski model je objektno orientiran in praviloma povezan s podatkovno bazo v ozadju.
Temeljiti mora na natančni matematični določitvi vsakega elementa vsebine v realnih
koordinatah (Petrovič, 2001).
3D model sestavljajo naslednji trije tipi objektov (Haeberling, 2004):
¾ Digitalni model reliefa (DMR) sestavljen iz velikega števila terenskih točk v obliki
pravokotne mreže, ki opisujejo oblikovanost zemeljskega površja.
¾ Topografski objekti v vektorski ali rastrski obliki, ki imajo posebne značilnosti, glede
na njihov izgled ali lastnosti.
¾ Orientacijski objekti, kot sta koordinatna mreža in imena objektov, ki so nujno
potrebni za orientiranje uporabnika na karti.
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3D kartografski model mora zadoščati naslednjim zahtevam (Terribilini,1999):
¾ Reducirana vsebina. Določitev količine potrebnih podatkov za izdelavo 3D modela
lahko predstavlja problem za obstoječo tehnologijo in jo je potrebno zmanjšati na
minimum oz. zreducirati do smiselne količine, ki je potrebna za nadaljno uporabo.
¾ Vektorska podatkovna struktura. Omogoča v primerjavi z rastrsko podatkovno
strukturo manjšo količino podatkov potrebnih za opis modela, izbiro različnih načinov
prikaza istega objekta in lažje numerične analize zbirke podatkov.
¾ Več nivojev podrobnosti. Vsebina 3D karte mora biti prikazana na način, da jo ljudje
lahko zaznajo. Perspektivni pogled 3D kart je vzrok za neenakomernost merila.
Objekti bližje položaju opazovalca, so prikazani bolj podrobno in obratno. Število
nivojev podrobnosti je potrebno predhodno natančno določiti, saj preveč nivojev
zahteva preveliko podatkov, premalo pa nepovezane prehode prikazov.
Termin »3D karta« bi lahko razložili na naslednji način (Haeberling, 2004). »3D«, ker
uporabnik neposredno zazna tretjo dimenzijo pokrajine, čeprav je predstavljena na 2D mediju.
»Karta«, ker izdelek povezuje in prikazuje prostorske podatke na površini digitalnega modela
reliefa (DMR), skladno s postopki kartografske generalizacije in uporabo pogojnih
kartografskih znakov. Čeprav 3D karte vsebujejo kartografske lastnosti, bi jih morali
obravnavati kot kartam sorodne prikaze in ne kot karte v klasičnem pomenu.
Proces izdelave 3D karte je naslednji (slika 2):
¾ Z modeliranjem osnovnih podatkov (koordinate x,y,z) se izdela 3D model.
¾ S kartografskim oblikovanjem (simbolizacija, oblikovanje legende) 3D modela se
pridobi 3D kartografski model.
¾ Z upodobitvijo (vizualizacijo) 3D kartografskega modela nastane 3D karta.
Surovi podatki

Modeliranje
3D model

Kartografski
simboli
Drevo
Kartografsko
oblikovanje

Kartografski 3D model

Cerkev
Jezero
Travnik
Cesta

Upodobitev
3D karta

Slika 2: Shema procesa izdelave 3D karte (Haeberling, 2004).

Zgradbo 3D kartografskega modela lahko na splošno predpostavimo v treh stopnjah:
¾ 3D teren. Mreža nepravilnih trikotnikov TIN, pridobljena z Delauneyevo
triangulacijo, ki omogoča spremenljivo ločljivost in prehode med njimi.
¾ Ploskve v prostoru. Predstavljajo določene površine zemeljskega površja (npr.rastje,
komunikacije...).
¾ 3D objekti. Telesa, izdelana v CAD programih ali 3D znaki kot rezultat kartografskega
modeliranja, postavljeni v prostoru in prikazani v skladu z načeli kartografske
generalizacije (Petrovič, 2001).
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Slika 3: Logična organizacija tridimenzionalnega kartografskega modela (Terriblini, 1999).

2.3. Upodobitev 3D modela
Osnovni podatki, ki sestavljajo 3D model, so položaji in višine točk. Ti podatki so pomembni
za kartografa, ki vzpostavlja in vzdržuje 3D kartografski model. Uporabnika zanima le
možnost pregledovanja takšnega modela. Veliko programskih orodij omogoča upodobitev 3D
kartografskega modela na računalniškem zaslonu in kasnejši izris na papir. Oba medija sta
dvodimenzionalna. Najboljša upodobitev 3D kartografskega modela je tridimenzionalna. 3D
upodobitev se lahko na 2D mediju doseže z upoštevanjem zaznavanja globine pri ljudeh,
lahko pa se uporabijo posebne tehnike, ki uporabniku omogočajo popoln 3D učinek.
Van Driel (povzeto po Swanson, 1989) pravi, da prednost tridimenzionalnosti leži v
načinu kako ljudje vidimo informacije. Ocenjeno je, da je v gledanje vključenih 50%
nevronov v možganih. Pri 2D kartah s plastnicami, mora um najprej izgraditi konceptualni
model reliefa, preden lahko izvede kakršnokoli analizo. Če se upošteva geografska
kompleksnost nekaterih terenov, je lahko to naporna naloga tudi za spretnega misleca. Po
drugi strani 3D prikaz simulira prostorsko resničnost, kar omogoča opazovalcu hitrejše
prepoznavanje in razumevanje sprememb v višini (Swanson, 1989).
Predstavitev tretje dimenzije lahko obravnavamo na dva načina. V splošnem je najbolj
uveljavljena struktura podatkov, kjer je tretja (z) vrednost shranjena kot atribut vsake točke,
katere lokacija je podana v dvodimenzionalnem prostoru (x,y). Te (z) vrednosti lahko
uporabimo v perspektivnih risbah, da ustvarimo vtis tretje dimenzije. Takšne predstavitve
niso tridimenzionalne v pravem pomenu besede in jih pogosto imenujemo dva in pol
dimenzionalne (2½D). Prave 3D predstavitve imajo shranjene podatke v strukturah, ki se
nanašajo na 3D prostor (x,y,z). V tem primeru (z) ni dodaten atribut, ampak element položaja
točke, kar dovoljuje shranjevanje več točk z enakimi ravninskimi koordinatami (x,y). Prave
3D predstavitve omogočajo modeliranje in upodobitev teles (Ganter, 2006).
Nekateri avtorji menijo, da lahko o 3D karti govorimo le takrat, ko prikaz omogoča
fiziološko zaznavo tretje dimenzije. Verjetno pa je trenutno najprimernejša definicija, ki
pravi: »3D karta je vsaka upodobitev geografske realnosti, ki ni tlorisna in ki omogoča
položajno ter pomensko pridobitev podatkov o prikazanih objektih in pojavih.« (Petrovič,
2001).
Sistem za upodobitev (SU) 3D kartografskega modela mora izdelati karto kot
(perspektivno) projekcijo kartografskega modela na ravnino. Imeti mora predvsem naslednje
značilnosti (Terriblini, 1999):
¾ Podpora večločljivostni prestavitvi. SU mora omogočati avtomatsko upodobitev
vsebine vsakega kvadranta, ki sestavlja kartografski model, z uporabo ustrezne stopnje
podrobnosti.
¾ Podpora večokenski predstavitvi. Za 3D aplikacije je nepogrešljiva možnost, ki
omogoča hkratno ogledovanje istega objekta iz različnih zornih kotov.
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¾ Upodobitev v realnem času (fly-in). Ta funkcionalnost omogoča uporabniku
interaktivno izbiro najboljšega položaja gledanja, brez da bi pri tem izgubil splošni
pregled nad celotnim kartografskim modelom. Optimalni položaj gledanja je zelo
pomemben za pravilno zaznavo informacij, ki jih vključuje 3D model (Sieber, povzeto
po Terriblini, 1999).
¾ Visoka kakovost renderiranja 3D modelov. Zapleten postopek, možen le z uporabo
zapletenih in procesorsko zahtevnih algoritmov.
¾ Interaktivnost. SU mora biti interaktiven, uporabniku mora omogočati različna
poizvedovanja.
¾ Uvoz in vključitev zunanjih podatkov. Konstrukcijske linije, smernice, tekst...
2.3.1. 2D upodobitev 3D modela
Pri upodobitvah 3D modelov je pomembna izbira pogleda. Ločimo dva tipa pogleda
(Petrovič, 2001): ortogonalni (projektivni žarki so vzporedni) in perspektivni (projektivni
žarki se zbližujejo in srečajo v isti točki).
Najenostavnejša 2D upodobitev 3D modela je izbran pogled digitalnega modela
reliefa (DMR), predstavljenega kot mreža kvadratov (GRID) ali kot mreža trikotnikov (TIN)
(slika 4). Uporabnik dobi le predstavo o oblikovanosti površja.

Slika 4: levo: Prikaz reliefa kot mreža kvadratov (GRID). Desno: Prikaz reliefa kot mreža trikotnikov
(TIN) (Diiar, 2006).

Takšen prikaz se lahko dopolni z metodo senčenja reliefa (slika 5) ali pa se uporabi metodo
barv in sicer hipsometrično lestvico (slika 5). S tem se močno poveča plastičnost upodobitve.

Slika 5: levo: Senčenje reliefa. Desno: Relief prekrit s hipsometrijo (Gisdevelopment, 2006).
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Uporabnejšo upodobitev dobimo, če DMR prekrijemo z rastrsko sliko (2D karta, ortofoto
posnetek, satelitska slika), ker lahko opazujemo ostale objekte in pojave na površju Zemlje
(slika 6). Takšne upodobitve lahko omejeno povečujemo in zmanjšujemo, ker se s pretirano
povečavo pokaže rastrska struktura in s pretiranim pomanjševanjem upočasni hitrost
prikazovanja.

Slika 6: levo: Relief prekrit s topografsko karto (Esri, 2004). Desno: Relief prekrit z ortofoto
posnetkom.

Digitalni model reliefa lahko prekrijemo tudi z vektorskimi podatki, kjer se s kartografskim
oblikovanjem 3D modela in upodobitvijo 3D kartografskega modela doseže skoraj popolna
upodobitev stvarnosti. Za popolno upodobitev stvarnosti je nato potrebno dodati še dodatne
učinke, kot so nebo, meglice, odsevi, padavine in drugo.
2.3.2. 3D upodobitev 3D modela
Razvili sta se psevdo 3D in popolna 3D upodobitev 3D modela. Psevdo 3D upodobitve
uporabljajo za simulacijo tretje dimenzije stereoskopijo in avtostereoskopijo. Metoda
stereoskopije z uporabo dveh slik, na psihološki in fiziološki osnovi, vzbuja uporabnikovo
zaznavanje tretje dimenzije. Pri tem je potrebna uporaba dodatnih pripomočkov kot so očala.
Metoda avtostereoskopije na osnovi novejših 3D LCD zaslonov omogoča uporabniku
navidezen prostorski pogled, brez uporabe dodatnih pripomočkov. Prikazani objekti izstopijo
iz ekrana ali se prikažejo za njim. Pomembne značilnosti prikazovanja reliefa z uporabo 3D
LCD zaslonov so: popoln barvni prikaz, visok prostorski učinek , možnost premikanja
opazovalca in možnost animacije v realnem času (Buchroithner, Kirschenbauer, 1999).
Vertikalno prepletena slika

Svetloba

TFT plosca

Locevalec zarkov

Kot gibanja
+/-25

Levo oko Desno oko

Slika 7: Levo: Primer 3D zaslona. Desno: Princip delovanja 3D zaslona (SeeReal Technologies,2006).
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2.3.3. 4D ali dinamična 3D upodobitev 3D modela
Pri 4D upodobitvah 3D modela ločimo krajevno dinamične in časovno dinamične upodobitve.
Pri krajevno dinamičnih upodobitvah, se s spreminjanjem točke in smeri pogleda, sestavi
zaporedje posameznih pogledov, ki ga imenujemo film. Pri tem mora biti prehod med pogledi
zvezen. Pri časovno dinamičnih upodobitvah se spreminja model. Točka in smer pogleda sta
lahko fiksni ali pa se premikata (Petrovič, 2001). Takšne upodobitve se uporabljajo predvsem
za simulacijo preteklih in prihodnjih naravnih in družbenih pojavov, kot so:
¾ Prikaz naravnih pojavov (dež, sneg, oblaki...),
¾ Zgodovinske analize,
¾ Spreminjanje oblike površja,
¾ Planiranje posegov v prostor in drugo.

3. Postopek izdelave 3D karte
Postopek izdelave 3D karte je sestavljen iz treh korakov. Pri tem je iz vidika oblikovanja
potrebna posebna pozornost (Haeberling, 2002). Navedenih je nekaj glavnih smernic in
pojasnil za izdelavo 3D karte.
3.1. Izdelava 3D modela z modeliranjem osnovnih podatkov
Osnovne podatke (koordinate x,y,z) se analizira, ter pretvori v ustrezen format in obliko
datoteke, ki se kasneje uporabi pri izdelavi 3D karte v ustreznem programu.
Glede geometrijske oblike objektov, ima uporabnik nekaj možnosti pri določitvi
začetnih obrisov objektov. Poenostavitev oblike objektov se izvede predhodno, zaradi
kasnejše uporabe različnih nivojev podrobnosti na upodobitvi. Glede položaja objekta se je
potrebno odločiti, ali se bo objekt lociral glede na njegove koordinate, ali pa se bo upoštevala
njegova lega glede na bližnje objekte. Za dosego skladne klasifikacije vseh podatkov, je
potrebno prilagoditi tudi objekte s tematsko vsebino (Haeberling, 2002).
3.2. Izdelava 3D kartografskega modela s kartografskim oblikovanjem 3D modela
Ta korak vsebuje določitev grafičnega izgleda območja DMR-ja, kot tudi topografskih in
tematskih objektov. Lahko ga tudi primerjamo z izdelavo legende pri klasičnih 2D kartah.
Kartografsko oblikovanje 3D modela vsebuje določitev izgleda objektov na 3D karti in iz
grafičnega vidika obsega (Haeberling, 2002):
¾ Predloge za določanje položaja objekta.
¾ Predloge za grafični izgled objekta po Bertin-ovih grafičnih spremenljivkah (oblika,
velikost, barva in tonska vrednost, vzorec in tekstura, smer).
¾ Predloge za določanje medsebojnih odnosov med objekti, vključno z medsebojnimi
odnosi med posameznimi objekti in skupinami.
¾ Predloge za oblikovanje različnih načinov orientacije na karti.
Položaj kartografskega objekta je ena izmed najpomembnejših značilnosti 3D kartografskih
upodobitev, saj prikazuje natančen položaj objekta v naravi vključno z njegovim obsegom.
Informacija o položaju je lahko predstavljena v obliki numeričnih ali grafičnih koordinat,
bodisi v obliki geografskih koordinat (geografska dolžina in širina) ali v koordinatah
izbranega referenčnega sistema (koordinate x,y,z). Pomemben del informacije o položaju
16

kartografskega objekta je tudi prikaz absolutne ali relativne višine, saj 3D kartografska
upodobitev površja občasno zakrije nekatere objekte(Haeberling, 2002).
Oblika kartografskega objekta obsega vpliv abstrakcije, generalizacije in stopnje
homogenosti metode na celotno 3D kartografsko upodobitev. Oblika simbolov na 3D karti ni
nujno absolutno naravna. Osnovno pravilo je, da je oblika razumljiva uporabniku. Za to so
najbolj primerne samoprepoznavne 3D oblike npr. konične oblike za drevesa itd. (Haeberling,
2004).
Velikost kartografskega objekta kot grafične spremenljivke pri oblikovanju znakov odpade,
ker je ta pogojena z oddaljenostjo pri perspektivnem pogledu. Uporabi se jo lahko pri
spreminjanju značaja DMR-ja celotnega območja prikaza z izbiro sorazmernih parametrov.
Tako lahko ima površje Zemlje s povečanjem višin objektov večjo reliefno energijo in
obratno. Pri tem je potrebno biti pozoren, saj si s prevelikim povečanjem višin lahko
uporabnik napačno razlaga pokrajino. Primeren in priporočen faktor za gorske pokrajine je
med 100 in 250% (Haeberling, 2004).

Slika 8: Povečava višin DMR-ja za 3-krat: 100% (levo) in 300% (desno).

Kot na klasičnih topografskih kartah, morajo biti tudi na 3D kartah simboli objektov
povečani, saj se bi jih v naravni velikosti na karti komaj videlo. Vendar morajo biti prikazani
v sprejemljivem razmerju, saj bi preveliki objekti lahko zakrivali druge objekte oz. velike dele
terena.
Barva in tonska vrednost kartografskega objekta danes nista več problematična, saj
programska oprema omogoča ogromen izbor, še vedno pa je nujno potrebno znanje za
celostno oblikovanje. Minimalna zahteva je, da simboli ustvarijo dovolj velik kontrast spodaj
ležečemu digitalnemu modelu reliefa (Haeberling, 2002).
Izbor vzorca in teksture kartografskih objektov in reliefa je z razvojem računalniške
tehnologije postalo precej enostavno. Kartografi lahko izbirajo med različnimi vzorci in
teksturami. Enostavno se jih lahko izdela s prekritjem objekta z rastrsko sliko(Haeberling,
2002).
Smer kartografskega objekta je edina klasična Bertin-ova spremenljivka in ima pri
oblikovanju 3D kart najmanjši pomen.
Poseben vidik oblikovanja kartografskih objektov je omogočen s pomočjo večine moderne
programske opreme npr. prozoren videz objekta, ki omogoča vidnost objektov na površini
3D karte (slika 9, levo), predhoden izbor linij glede na debelino, vzorec, slog in stopnjo
gladkosti (slika 9, desno).
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Slika 9: levo: primer prozornega površja položenega čez model mesta. Desno: uporaba različnih stilov
linijskih objektov (Pfund, Dobler 2002, povzeto po Haeberling, 2002).

Animacija in gibanje kartografskih objektov se lahko na interaktivnih kartah predhodno
definira s spreminjanjem položajnih atributov. Objekte lahko poudarimo tako, da spremenijo
obliko ali velikost, ali pa se ob kliku na njih spremeni njihova barva ali tonska vrednost.
Izdelava interaktivnih kart postaja vse bolj vprašanje računalniškega programiranja in manj
metodološkega in kartografskega pomena. Razvoj računalniške tehnologije je tudi omogočil
gibanje kartografskih objektov, kjer se je pojavila dodatna spremenljivka čas. Možen je tudi
prelet ali prehod čez 3D kartografsko upodobitev. Pri nekaterih 3D kartografskih upodobitvah
je vključen tudi zvok (Haeberling, 2002).
Orientacija na 3D kartografski upodobitvi vključuje napise in koordinate ter informacijo o
merilu. Kartograf se mora odločiti o vrsti in izgledu kartografskih objektov na katere se
nanaša napis. Koordinate se lahko prikazuje na zaslonu ali pa so prikazane v posebnem oknu
z informacijami. Za uporabnika karte je bistven podatek o merilu, ki se ga lahko prikaže v
grafični obliki ali kot posebno orodje za merjenje (Haeberling, 2002).
3.3. Izdelava 3D karte z upodobitvijo 3D kartografskega modela
Veliko pozornost, poleg uporabljene programske in strojne opreme, zahteva še končna
predstavitev 3D karte na željenem mediju. Izgled modela na splošno obsega odločitev o
načinu predstavitve 3D karte na 2D mediju.
3.3.1. Tip pogleda
Ločimo dva tipa pogleda (Petrovič, 2001): ortogonalni (projektivni žarki so vzporedni) in
perspektivni (projektivni žarki se zbližujejo in srečajo v isti točki). Perspektivni pogled je
podoben načinu človeškega gledanja okolja. Merilo upodobitve se z oddaljenostjo zmanjšuje,
zato kartometrične naloge niso mogoče. Pogosti so tudi poševni ortogonalni pogledi, ki se
uporabljajo na panoramskih kartah. Ploskev reliefa lahko prikazujemo navpično (tloris),
vzporedno (naris) ali poševno (poljuben kot gledanja) glede na horizontalno ravnino(tabela 1).
Tako dobimo šest tipičnih pogledov na 3D kartografsko upodobitev.
Navpični pogled
2D karta
Aeroposnetek

Vzporedni pogled
Poševni pogled
Prerez zemljišča
Panoramska karta
Ortogonalni pogled
Fotografija v ravnini Panoramska fotografija
Perspektivni pogled
Tabela 1: Tipični pogledi na 3D kartografsko upodobitev (Petrovič, 2001).
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V upodobitvah 3D kartografskega modela se najpogosteje uporabljajo naslednji pogledi
(Petrovič, 2001):
¾ Karto v ortogonalnem navpičnem pogledu imenujemo tlorisna karta in predstavlja
klasično 2D karto. Ta prikaz ima lastnosti dosedanjih kart: konstantno merilo,
kartografska projekcija, kartografska generalizacija in način oblikovanja kartografskih
znakov. Ta pogled edini omogoča vse kartometrične naloge (določitev višin je možna
posredno, kadar je relief prikazan s plastnicami).
¾ Karto v ortogonalnem vzporednem pogledu lahko imenujemo narisna karta in se
uporablja za izdelavo prerezov zemljišč. Metrične naloge so možne v smeri višin in v
eni smeri v horizontalni ravnini (dolžine v smeri prereza).
¾ Karto v ortogonalnem poševnem pogledu lahko poimenujemo nagnjena karta.
Ohranja lastnosti 2D karte in omogoča lažjo predstavitev višin. Če je karta preveč
nagnjena se izgubi občutek o oblikovanosti reliefa, če je premalo, se pojavi preveliko
prekrivanje vsebine. Merilo upodobitve sicer ni enako v vseh smereh pogleda, je pa
konstantno v vsaki točki, zaradi tega je uporabniku olajšana primerjava prostorskih
odnosov in v omejenem obsegu tudi kartometrične naloge.
¾ Karto v perspektivnem pogledu, s poljubno smerjo gledanja, bi lahko poimenovali
kar perspektivna karta. Oblikovanje kartografskih znakov je precej težko, saj je
potrebno upoštevati način človekovega zaznavanja. Kartometrične naloge so mogoče z
uporabo dodatnih programskih orodij.
3.3.2. Nivo podrobnosti
Ločimo dve vrsti nivojev podrobnosti (LOD-Level of detail) (Petrovič, 2001):
¾ Nivo podrobnosti vsebine določa število objektov in pojavov, ki so vsebovani v
določenem merilu prikaza in je povezan s kartografsko generalizacijo. Na kartah
večjih meril je nivo podrobnosti večji in obratno. Število nivojev je odvisno tudi od
velikosti območja prikaza. Znotraj vsakega nivoja se nato s postopkom kartografske
generalizacije določi vrsto in lego prikazanih objektov. Pri perspektivnih kartah
imamo znotraj enega pogleda več nivojev podrobnosti vsebine, zato je potrebno
skrbno načrtovanje, da je prikaz čimbolj zvezen.
¾ Nivo podrobnosti kartografskega prikaza je povezan z oblikovanjem kartografskih
znakov. Glede na nivo podrobnosti vsebine je potrebno določiti podrobnost
kartografskega znaka.

Slika 10: Koncept nivoja podrobnosti odvisen od oddaljenosti kamere (Terribilini, 2001).
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3.3.3. Način postavitve kamere
Pri načinu postavitve kamere sta pomembni ravninski koordinati X, Y in višina Z.
Geometrijski lastnosti kamere sta smer gledanja (horizontalna komponenta) in kot gledanja
(vertikalna komponenta). V primeru premikanja kamere je potrebno oblikovati posebne
dinamične spremenljivke, npr. osnovna hitrost premikanja po določeni poti ali pospeševanje
in zmanjševanje hitrosti. Vertikalni kot gledanja naj ne bi bil preveč strm oz. položen,
najprimernejši je med 30º in 45º (slika 11) (Haeberling, 2004). Takšen kot omogoča razumen
pogled na DMR in obstoječe objekte in sočasno omogoča panoramski pogled. Gorski vrhovi
so še vedno razpoznavni, značilnosti pokrajine ostanejo nespremenjene, le teren v ozadju se
nekoliko splošči .

Slika 11: Različni vertikalni kot gledanja: (a) 25º kot gledanja, (b) 40º kot gledanja, (c) 55º kot
gledanja (Haeberling, 2004).

3.3.4. Osvetlitev
Način osvetlitve je potrebno pazljivo izbrati saj vpliva na vse prikazane objekte (slika 12).
Učinek svetlobe na objektih je v primeru direktne (podobno sončni svetlobi), naravne in
umetne osvetlitve zelo različen. Kot v primeru geometrijskih lastnosti kamere, je tudi pri
geometriji osvetlitve potrebno določiti položaj, kot in smer vira svetlobe. Najboljši globinski
učinek ima osvetlitev iz severozahoda (Haeberling, 2002).

Slika 12: Vpliv osvetlitve na 3D kartografski model (Haeberling, 2002).

Smer vira svetlobe mora biti izbrana na podlagi smeri gledanja, prav tako je treba upoštevati
glavno slemenitev terena (doline, gorski grebeni). Za gorske pokrajine ustvari najboljše
učinke svetloba, ki prihaja pod kotom od spredaj-SV, SZ (slika 13b). Ta smer omogoča
najboljše razmerje med osvetljenimi in senčenimi deli reliefa (Haeberling, 2004). S
pravokotno osvetlitvijo (svetlobni vir s strani) omogočimo podobne učinke. V nasprotju s
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tem, svetloba, ki prihaja iz ozadja ustvari preveč izpostavljeno in položno strukturo terena
(slika 13a). Svetloba, ki prihaja direktno od spredaj ustvari več negativnih učinkov zaradi
pretirane zatemnitve terena (celotna scena postane temna in položna) (slika 13c).

Slika 13: Različni koti vira svetlobe: (a) svetloba, ki prihaja pod kotom iz ozadja, (b) svetloba, ki
prihaja pod kotom od spredaj, (c) svetloba, ki prihaja direktno od spredaj (Haeberling, 2004).

3.3.5. Senčenje in sence
Senčenje poživi izgled 3D karte in je z osvetlitvijo objektov pomembno za boljše
razumevanje pokrajine. Pri tem niso pomembne samo sence različno usmerjenih pobočij,
ampak tudi sence posameznih objektov. Različna intenzivnost in ostrost sence lahko ustvari
bolj prepoznaven in poučen prikaz (slika 14).

Slika 14: Vpliv senc na 3D kartografski model: levo:10% intenzivnost senc, desno: 100%intenzivnost
senc (Haeberling, 2002).

3.3.6. Vpliv ozračja in okolja
Vpliv ozračja in okolja omogoča bolj naravne upodobitve. Med vplive ozračja sodijo oblaki,
megla, dež in druge padavine, snežna odeja in drugo. Med vplive okolja pa sodijo valovanje
vode, različni odsevi, premikanje listja zaradi vetra in drugo. Ti učinki so danes pogosto del
programske opreme. Pri vključevanju teh učinkov je potrebno biti previden, saj nekateri
pripomorejo k zmanjšanju pozornosti uporabnika na ostalo pomembno vsebino.
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4. Vsebina 3D kartografske upodobitve
Vsebina 3D kartografskih modelov je v splošnem enaka vsebini klasičnih kart. V osnovi
ločimo splošno geografsko vsebino in posebno tematsko vsebino. Obsežen 3D kartografski
model vsebuje podatke, ki omogočajo izdelavo najrazličnejših upodobitev. Izbranemu prikazu
je možno dodati tudi podrobne informacije o nekaterih objektih in pojavih. Odvisno od
zahtev, lahko uporabnik izbere poljubno vsebino 3D kartografskega modela.
Vsebina splošno geografskih 3D kartografskih upodobitev je (Radošević, 1974):
¾ Geografska vsebina: naravni elementi (relief, hidrografija, vegetacija, vrsta tal...),
antropogeni elementi (objekti, naselja, infrastruktura, meje...) in zemljepisna imena.
¾ Matematična osnova: kartografska projekcija in koordinatna mreža, merilo
upodobitve, okvir in geodetske točke.
¾ Redakcijski podatki: naziv upodobitve, informacije o virih, informacije o avtorju in
drugo.
¾ Dopolnilna vsebina: besedila, tabele in grafikoni.
4.1. Geografska vsebina 3D kartografskih upodobitev
Obsega vse objekte in pojave na zemeljskem površju. Oblikovali sta se dve osnovni skupini
geografskih elementov: naravni in antropogeni. Naravne elemente predstavljajo objekti in
pojavi, ki so rezultat vpliva narave (relief, hidrografija, vegetacija, pokritost tal...).
Antropogeni elementi pa so rezultat človekovega delovanja v prostoru (objekti, naselja,
infrastruktura, meje...). Obvezen del vsebine 3D kartografske upodobitve so tudi zemljepisna
imena.
4.1.1. Naravni elementi
Relief prikazuje oblikovanost površja Zemlje in je eden najpomembnejših geografskih
elementov. Površje Zemlje je rezultat delovanja notranjih (endogenih) in zunanjih (eksogenih)
sil, ki privedejo do nastanka različnih oblik reliefa. Ločimo tri metode prikaza reliefa, s
katerimi želimo doseči čim boljši prostorski vtis:
¾ Perspektivne metode (panoramske karte),
¾ Plastične metode (metoda črtk, metoda senc, metoda barv),
¾ Geometrične metode (metoda kot, metoda plastnic).
Pri 3D kartografskih upodobitvah se lahko opusti določene metode prikaza reliefa, saj nam že
sam 3D model omogoča dober prostorski vtis. Kljub temu pa se ohranja nekatere elemente,
kot so skalne šrafure, prelomi idr.
Hidrografija je skupni pojem za vse vode in objekte, ki so neposredno povezani z njo.
Praviloma se prikazuje z modro barvo. Pri prikazovanju hidrografije je potrebno izpolniti
naslednje zahteve (Radošević, 1974):
¾ Predstavljene morajo biti vse geografske lastnosti obal morij in jezer,
¾ Celoten rečni sistem mora biti prikazan čimbolj natančno in podrobno,
¾ Prikazane morajo biti vse kvalitativne in kvantitativne značilnosti vodnih objektov,
¾ Odnos med hidrografijo in ostalimi elementi karte mora biti pravilno prikazan.
Pri hidrografiji se je uveljavila delitev na tekoče vode (reke, potoki, kanali), stoječe vode
(morja, jezera, ribniki, lokve in barja) in vodne objekte (izviri, vodohrani, bazeni, rezervoarji
ter objekti za prenos vode na različne razdalje).
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Pokritost tal obsega elemente, ki prikazujejo vrsto tal in poraščenost terena. Vrsto tal in
poraščenost terena obravnavamo skupaj, ker sta med seboj povezana. Vrsto tal delimo na tri
kategorije:
¾ Azonalna tla (brez vegetacije, v to skupino uvrščamo ledenike in skalovja, vendar so ti
ponavadi vključeni v prikaz reliefa),
¾ Interzonalna tla (vegetacija slabo uspeva, v to skupino spadajo močvirja, stepe...)
¾ Zonalna tla (plodna tla, prikazuje se jih v dveh kategorijah, kot lesna in travna
vegetacija, pri obeh kategorijah nato ločimo naravne in gojene kulture).
4.1.2. Antropogeni elementi
Naselja in objekti so obvezen element vsake 3D kartografske upodobitve s splošno
geografsko vsebino. Naselja ločimo glede na:
¾ Tip naselja,
¾ Velikost,
¾ Politično administrativni pomen.
Objekti prikazujejo razvitost določenega območja na socialno-kulturnem in gospodarskem
področju. Ločimo socialno-kulturne objekte (zdravstveni, šolski, socialni, zgodovinski...) in
gospodarske objekte (industrijski, energetski in kmetijski). Pri prikazu teh objektov, ki so
večinoma točkovni, je potrebno pravilno prikazati kategorijo in zvrst objekta in njegov
položaj.
Infrastruktura služi povezovanju naselij, omogoča prevoz in gibanje med naselji ter
sporazumevanje ljudi na večjih razdaljah. Delijo se na sredstva po katerih poteka prenos:
¾ Kopenska infrastruktura (železnice, ceste in poti),
¾ Vodna infrastruktura (plovne poti in objekti na morju, v jezerih in rekah),
¾ Zračna infrastruktura (letalske poti, letališča),
¾ Posebna infrastruktura (telekomunikacije, naftovodi, daljnovodi, vodovodi...)
Največja pozornost je namenjena cestnemu prometu, ki je večinoma dobro kategoriziran. Pri
prikazovanju kopenske infrastrukture moramo ugoditi naslednjim zahtevam:
¾ Točen položaj, obseg in dolžina,
¾ Vrsta infrastrukture ter njena sposobnost prenosa,
¾ Razporeditev objektov, ki prikazujejo tehnične značilnosti in služijo orientaciji,
¾ Odnos z drugimi elementi upodobitve.
Infrastruktura se na 3D kartografskih updobitvah prikazuje kot linijski objekt, objekti vezani
na njo pa kot točkovni objekt.
Meje prikazujejo delitev območij glede na politične in upravne kriterije. Posebej natančno se
prikazuje državna meja, medtem ko se upravne meje ponavadi na upodobitvah s splošno
geografsko vsebino ne prikazuje.
4.1.3. Zemljepisna imena
Zemljepisna imena predstavljajo poimenovanje posameznih naravnih in antropogenih
elementov upodobitve. Delimo jih na: toponime (imena posameznih pomembnih objektov),
hidronime (imena stoječih in tekočih vod), oronime (imena dolin, sotesk, gorovij, jam...) in
horonime (imena pokrajin, držav, otokov...). Imena na 3D kartografskih upodobitvah morajo
izpolnjevati naslednje zahteve: primernost, jasnost, čitljivost in verodostojnost (Racetin,
1974).
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4.2. Tematska vsebina 3D kartografskih upodobitev
Tematska vsebina 3D kartografskih upodobitev lahko prikazuje vso splošno geografsko
vsebino ali le del vsebine, pri čemer je eden od elementov analiziran in prikazan bolj
podrobno in poudarjeno. Lahko pa je prikazana vsebina, ki je ne najdemo na splošno
geografskih prikazih. Glede na tematiko, ki jo prikazuje se uporablja delitev na (Racetin,
1974):
¾ Fizično-geografsko tematiko (prikaz naravnih pojavov): splošna fizično-geografska
vsebina (višinski pasovi, nakloni...), atmosferski pojavi (meteorološki, klimatski...),
geofizikalni pojavi (vulkanski, seizmološki, gravimetrični...), geološke značilnosti
(stratigrafske, litološke, geotehnične, tektonske...), geomorfološka, hidrološka,
pedološka, zoogeografska in biogeografska vsebina in drugo.
¾ Socialno-ekonomsko tematiko (prikaz človekovega delovanja): splošno socialnoekonomska vsebina, poselitev, naravno bogastvo (rude, kamnolomi...), kulturna
dediščina, politično-administrativni podatki, zgodovinski in prometni objekti, vsebina
za prostočasne aktivnosti (turistična, planinska, športna...).
¾ Tehnično tematiko: načrti raznih raziskav (prostorsko planiranje itd.), inženirski
prikazi (prikaz gradnje komunikacij itd.), katastrska vsebina, podatki geodetskih
izmer, prikazi z navigacijsko vsebino (letalstvo, navtika), vojaška vsebina in drugo.
Izbor tematske vsebine 3D kartografske upodobitve je vse bolj odvisen od uporabnika in
njegovih zahtev.
4.3. Matematični elementi 3D kartografskih upodobitev
Vsak element 3D kartografske upodobitve mora biti natančno umeščen v 3D prostor. Vsako
točko z zemeljskega površja se prenese na površino referenčnega elipsoida, kjer se njen
položaj opiše z geografsko širino in dolžino. Nato se s kartografsko projekcijo prenese vse
točke in pojave iz referenčnega elipsoida na ravnino. Pri tem vedno prihaja do deformacije
dolžin, površin ali kotov (Vrišer, 1998).
Pri prehodu s fizične površine Zemlje preko referenčnega elipsoida na ravnino ločimo
podatek o višini, ki je za 3D kartografsko upodobitev ključnega pomena. Pri opisu položaja z
geocentričnimi koordinatami je podatek o višini že vključen (x,y,z), medtem ko pri opisu z
geografskimi koordinatami dodamo elipsoidno višino (h), ki predstavlja vertikalno
oddaljenost točke na površini Zemlje od referenčnega elipsoida (Petrovič, 2001).
Pri 3D kartografskih upodobitvah zapis v računalniku ni omejen le na en koordinatni
sistem. Programska oprema omogoča sproten preračun med različnimi koordinatnimi sistemi,
kar je velika prednost digitalnih kartografskih prikazov.
Merilo upodobitve je lahko pri uporabi 3D kartografskih upodobitev ves čas enako,
lahko pa se spreminja s približevanjem in oddaljevanjem. Pri uporabi 3D kartografskih
upodobitev na zaslonih se ponavadi uporabljajo predhodno določena merila in s tem določeni
nivoji podrobnosti prikaza objektov in pojavov, ki so odvisni od stopnje kartografske
generalizacije (Petrovič, 2001).
Okvir določa meje prikaza nekega območja. Pri zaslonskih kartah je velikost prikaza
omejena z velikostjo zaslona. Geodetske točke služijo kot geometrijska osnova, imajo
natančno določen položaj in višino.
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4.4. Redakcijski podatki in dopolnilna vsebina 3D kartografskih upodobitev
Redakcijski podatki so naziv upodobitve, informacije o avtorju, virih in drugo. Na zaslonu jih
uporabnik lahko vidi v posebnem oknu ob kliku na določen gumb, lahko pa so vidni ves čas,
vendar se s tem zmanjša velikost prikazanega območja. Dopolnilno vsebino predstavljajo
besedila, tabele in grafikoni. Uporabniku sporočajo podrobnejše informacije o določenem
pojavu ali lastnostih objekta.
4.4.1. Kartografski viri 3D kartografskih upodobitev
Kartografski vir predstavljajo vsi grafični, numerični in tekstualni podatki, ki jih uporabljamo
pri izdelavi kart. Kakovostni viri so pogoj za kakovostno karto. Delijo se glede na vsebino in
obliko ter način in uporabo (Radošević, 1974). Tudi pri izdelavi 3D kartografskih upodobitev
lahko uporabimo takšno delitev.
Glede na vsebino in obliko podatkov ločimo (Radošević, 1974):
¾ Astronomsko-geodetske vire (seznami koordinat in višin točk na zemeljski površini
kot rezultat geodetskih izmer),
¾ Topografsko-kartografske vire (letalski in satelitski posnetki, izvorne in izvedena
karte, karte kot rezultat GIS analiz...),
¾ Geografsko-statistične vire (geografski in topografski opisi, statistični podatki,
seznami geografskih imen, enciklopedije...).
Glede na način in uporabo kartografskih virov ločimo (Radošević, 1974):
¾ Osnovne vire: služijo kot neposredna osnova za izdelavo nove karte.
¾ Dopolnilne vire: služijo kot dopolnitev osnovnih virov, predvsem na tematskih kartah,
saj so lahko določeni podatki zastareli ali neustrezni.
¾ Pomožne vire: sestavljajo vsi tekstualni, numerični in grafični podatki, ki jih ni možno
neposredno uporabiti, ampak služijo informiranju izdelovalca karte o območju
kartiranja.
Pred izdelavo 3D kartografske upodobitve je potrebno vse razpoložljive vire pregledati, ker je
poleg položajne natančnosti pomembna tudi vsebinska kakovost. Večina kartografskih virov
za izdelavo 3D kartografskih upodobitev je v digitalni obliki (vektorski ali rastrski).

5. Struktura kartografskih podatkov
Vsebino 3D kartografske upodobitve predstavljajo geografski podatki, ki podajo naše vedenje
o stanju in razmerah v prostoru. Ti podatki so lahko v računalniški podatkovni bazi shranjeni
v vektorski ali rastrski obliki.
Rastrska struktura grafičnih podatkov je sestavljena iz 2D polja ali matrike geometričnih
celic enake oblike. Položaj vsake posamezne celice je enolično določen s številko vrstice in
stolpca v geometrični mreži. Poleg položaja sta vsaki celici določeni tudi barva in tonska
vrednost. Geometrična celica (piksel) je najmanjši možni slikovni element digitalne podobe,
ki se še lahko posamič obdeluje in prikazuje. V rastrski podatkovni strukturi je (Šumrada,
2005):
¾ Točka predstavljena z eno samo celico,
¾ Linijo sestavlja določeno število sosednjih celic z enako vrednostjo, ki so razvrščene v
določeni smeri,
¾ Območje predstavlja množica sosednjih točk z enako vrednostjo atributa.
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Za rastrsko upodobitev stvarnosti se predpostavlja, da je zvezna na nivoju določene ločljivosti
ali diskretne velikosti celic in da je prostor ravna 2D ploskev. Ločljivost rastrskih podatkov je
merilo, ki podaja razmerje med velikostjo geometrične celice v bazi podatkov in velikostjo
celice v naravi. Kakovost rastrskih grafičnih prikazov je pogojena z ločljivostjo upodobitve,
ki jo podajamo v enotah DPI (Dots Per Inch). Količina rastrskih podatkov je odvisna
predvsem od velikosti geometrične celice in obsežnosti območja obravnave (Šumrada, 2005).
Vektorska struktura grafičnih podatkov. Vsaka točka na karti oz. točka v naravi se
enolično locira v prostoru s tremi koordinatami (x,y,z). Vsi geografski pojavi so določeni z
grafičnimi gradniki, ki so točke, linije in območja. Na njih se nanašajo vsi ostali podatki o
prostorskih objektih. Območja so prikazana z zaključenimi obodnimi poligoni. Postopki za
analize geografskih objektov uspešno delujejo le ob dosledni in popolni tipologiji. Prednost
takšne strukture podatkov je enostaven način ažuriranja (Šumrada, 2005).
Funkcija
Zajemanje podatkov
Količina podatkov
Grafična obdelava
Podatkovna struktura
Geometrična natančnost
Mrežne analize
Površinske analize
Generalizacija

Rastrska struktura p.
Zelo hitro in enostavno
Zelo velika
Povprečna
Enostavna
Slaba
Zelo slabe
Zelo dobre
Enostavna

Vektorska struktura p.
Večinoma zelo zamudno
Majhna in zmerna
Odlična
Zelo zapletena in zahtevna
Teoretično neomejena
Zelo dobre
Povprečne, a precej težavne
Zahtevna in zapletena

Tabela 2: Primerjava rastrske in vektorske strukture geografskih podatkov (Šumrada, 2005).

Pretvorba podatkov
Rastriranje je postopek pretvorbe vektorskih podatkov v rastrske in je enostavnejši in hitrejši
proces od vektorizacije. Linije in poligone se najprej prekrije z geometrično mrežo ustrezne
gostote oz. ločljivosti, nato se vsaki celici, katere središče pade v določen poligon pripiše
ustrezna vrednost, ki je enaka atributni vrednosti poligona. Postopek rastriranja je naslednji
(Šumrada, 2005):
¾ Z geometrično mrežo celic primerne velikosti se prekrije celotno območje pretvorbe,
¾ Ustrezno se kodirajo vsi točkovni, linijski in območni pojavi,
¾ Glede na lego centroida v posamezni celici, se določi rastrska upodobitev za vsak
obravnavani objekt,
¾ Vsaki celici se dodeli ustrezna vrednost atributa, ki jo podaja koda poligona, v
katerega pade centroid celice.
Vektorizacija se uporablja za pretvorbo rastrskih podatkov v vektorske. Je bolj težavna,
procesno zahtevna in zamudna operacija od rastriranja. Različni programi dajo ponavadi
različne rezultate. Vedno pride do izgub podatkov, saj so vektorski podatki, dobljeni z
vektorizacijo rastrske podobe, vedno manj natančni od izvora. Postopek vektorizacije je
naslednji (Šumrada, 2005):
¾ Vsaki rastrski celici se dodeli ustrezna vrednost atributa,
¾ Med skupinami celic z enakimi vrednostmi atributov se vzpostavijo meje območij,
¾ Tvori se obodni poligon območja s shranjevanjem vseh koordinat mejnih točk,
¾ Sledijo različni avtomatski in polavtomatski postopki za izboljšanje kakovosti zlasti
grafičnih značilnosti dobljenih vektorskih podatkov (glajenje in odpravljanje zobatosti
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likov, formiranje presekov linij, zapiranje in formiranje območij, tanjšanje in popravki
linij, določanje in formiranje točkovnih objektov in drugo).
Digitalni model reliefa (DMR). V računalniških podatkovnih bazah se je uveljavil poseben
način prikaza reliefa: digitalni model reliefa. DMR je digitalna predstavitev oblikovanosti
zemeljskega površja. Sestavljen je iz niza prostorskih točk, ki so podane s tremi koordinatami
(x,y,z) v izbranem koordinatnem sistemu. DMR ni le podatek o legi in višini danih točk,
ampak tudi način organizacije podatkov ter skupek vseh metod in tehnik za njihovo obdelavo
in procesiranje. Je skupek naslednjih sestavin: zapis podatkov (objekti, predmeti), zapis
informacij o strukturi (podane eksplicitno in implicitno), zapis zveznih funkcij (omogočajo
modeliranje ploskve zemeljskega površja), informacij o kakovosti in metod za analizo
implicitnih informacij reliefa. Zapis podatkov in informacije o strukturi opisujejo skelet
modela (Petrovič, 2001).
Glede na podatke, ki jih digitalni model vsebuje, ločimo več oblik zapisov površja
(Podobnikar, 2002):
¾ Digitalni model višin (DMV) vsebuje samo višinske točke, ki so najpogosteje zapisane
v obliki kvadratnih celic in pogojno tvorijo ploskev zemeljskega površja.
¾ Digitalni model reliefa (DMR) poleg višinskih točk vsebuje tudi druge objekte, ki
opisujejo ploskev reliefa.
¾ Digitalni model terena (DMT) poleg ploskve reliefa vsebuje tudi podatke o
značilnostih naravne pokrajine.
¾ Digitalni model pokrajine poleg ploskve reliefa vsebuje tudi podatke o naravnih in
družbenih značilnostih pokrajine.
¾ Digitalni model objektov (DMO) vsebuje podatke o kvantitativnih, fizičnih, bioloških,
socioloških lastnostih objektov. Uporablja se za modeliranje stavb in mest,
preučevanje oblik teles, oblikovanje avtomobilov in drugo.
Digitalni model pokrajine vsebuje DMT, ta vsebuje DMR, ki vsebuje DMV. Obstaja še več
posebnih opisov in modelov površja, ki imajo posebna poimenovanja in so namenjeni uporabi
na specialnih področjih. Natančnost in zanesljivost DMR-ja je najbolj odvisna od načina in
kakovosti zajemanja podatkov. DMR ni odvisen od merila, zato lahko obstoječe prostorske
informacije neposredno uporabimo za izdelavo različnih oblik prikazov površja Zemlje v
različnih merilih.
Najbolj zamuden in drag korak v procesu izdelave DMR-ja je zajemanje podatkov.
Ločimo več načinov zajemanja podatkov (Rihtarčič, Fras, 1991):
¾ Neposredno zajemanje podatkov:
- Terenska merjenja (tahimetrična ali GPS izmera, inženirska merjenja),
- Lasersko profiliranje terena,
- Sonarna merjenja.
¾ Posredno zajemanje podatkov:
- iz razpoložljivega kartografskega materiala (ročno zajemanje, digitalizacija
obstoječega kartografskega materiala, določitev geomorfoloških oblik z
digitalizacijo izohips, skeniranje),
- iz letalskih in satelitskih posnetkov z daljinskim zaznavanjem s stereo
metodami (za manjše objekte se uporabijo tudi terestrični podatki),
- iz obstoječih DMR-jev.
¾ Sestavljeno zajemanje podatkov.
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Način zajemanja podatkov je odvisen od namena in uporabe podatkov, razgibanosti in
pozidave reliefa, možnosti na področju strojne in programske opreme, razpoložljivega časa,
sposobnosti operaterja in drugo.
DMR je lahko v obliki pravilne kvadratne mreže (GRID) ali v obliki mreže
trikotnikov (TIN) (slika 15):

TIN

GRID

Slika 15: levo: GRID, desno: TIN (Yuras, 2006).

Pravilna kvadratna mreža (GRID) je podana s pravilno kvadratno mrežo v ravnini, višine pa
so interpolirane iz referenčnih točk in geomorfoloških podatkov. Glavne prednosti GRID-ov
so: enostavno in krajše kodiranje podatkov, enostavni algoritmi, poceni programska oprema,
enostavne transformacije med različnimi koordinatnimi sistemi, možne so različne prostorske
analize in simulacije, vogali gridne mreže ponavadi sovpadajo z državnim koordinatnim
sistemom, zato niso potrebne dodatne transformacije...Glavne slabosti GRID-ov so: velika
izguba informacij o značilnostih terena, veliko število potrebnih numeričnih operacij pri
kasnejših obdelavah, časovno zahtevne transformacije v različne projekcije in drugo.
Pravilno kvadratno mrežo sestavljajo nepravilno razporejene točke v prostoru, ki
služijo kot osnova za oblikovanje nepravilne prostorske mreže trikotnikov (TIN). Hitro in
precej natančno se lahko prostorsko omrežje nepravilnih trikotnikov izdela z Delauney-evo
triangulacijo, katere rezultat je prostorsko omrežje 2D trikotnikov, ki se med seboj razlikujejo
po obliki in velikosti. Sama konstrukcija trikotnikov je numerično zahtevnejša in časovno
zamudnejša od izdelave gridnega modela.

6. Kartografska generalizacija 3D kartografskih upodobitev
Kartografska generalizacija je ustvarjalen proces posploševanja, ki se uporablja pri
načrtovanju in pripravi vsebine kart. Pogoj za kartografsko generalizacijo je večja količina
podatkov od tistih, ki jih želimo in lahko predstavimo na karti. Stopnja kartografske
generalizacije je odvisna od merila, namena, načina uporabe karte, kartografskih virov, praga
čitljivosti in grafične obremenitve karte. Osnovne podatke kartograf analizira, sistematizira,
ocenjuje in kategorizira, klasificira, izbira ali združuje ter jih grafično poenostavljeno prikaže
na karti (Milisavljević, 1974).
Kartografska generalizacija 3D kart mora čimbolj upoštevati načela kartografske
generalizacije 2D kart. Velik problem predstavlja zakritost objektov zaradi 3D modela reliefa.
Potrebno je dodatno premikanje objektov, pri tem pa je potrebno ohraniti medsebojne odnose
med objekti v horizontalni in vertikalni smeri. Kadar so nivoji podrobnosti in pogledi vnaprej
določeni, postopek kartografske generalizacije ni problematičen. Problemi se pojavijo, kadar
uporabnik sam izbira pogled in podatke iz kartografskega modela, saj mora računalnik sam
pripraviti ustrezen pogled. Programska oprema omogoča le izpuščanje vsebine upodobitve in
linearno zmanjšanje kartografskih znakov.
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Metode generalizacije se v splošnem delijo v pet skupin: izbira in izpuščanje,
geometrijsko poenostavljanje, združevanje, prehod na pogojni prikaz in premikanje (Chen,
Bai, 2001).
Izbira in izpuščanje
Z izbiro in izpuščanjem podatkov se določi obseg in strukturo podatkov na karti, kvantitativne
in kvalitativne kriterije zaradi katerih določeni objekti izpadejo iz prikaza, prioritete objektov
v primeru, da imata dva ali več objektov isto mesto prikaza in določene izjeme.
Pri uporabi zaslonskih kart se ta naloga porazdeli na izdelovalca in uporabnika karte.
Količina prostorskih podatkov, ki je na voljo je velika in uporabnik sam izbira količino
informacij, ki jih želi videti na 3D kartografski upodobitvi. Pri tem se zaradi neizkušenosti
uporabnika lahko pojavi preobremenjenost 3D kartografske upodobitve in rezultat je
komunikacijsko slabo uporabna upodobitev. Pri izbiri 3D objektov na 3D kartografski
upodobitvi je potrebno upoštevati namen upodobitve (Chen, Bai, 2001). Na primer pri
mestnih kartah so zelo pomemben del vsebine ceste, tudi pešpoti, zato se jih ponavadi ne
izpušča. Ostali objekti ali deli objekta (drevesa, okna, dimniki, streha in vhod v stavbo) so
prikazani glede na njihov pomen (slika 16).

Slika 16: Primer izbiranja (vrata, cesta) in izpuščanja (okna, drevesa) na mestni karti (Chen, Bai,
2001).

Geometrijsko poenostavljanje
Pri poenostavljanju 3D objektov se upošteva merilo 3D kartografske upodobitve, saj z
zmanjševanjem merila ni mogoče prikazati objekta z vsemi podrobnostmi. Na primer pri
mestnih kartah se prikazuje pomembnejše objekte bolj detajlno, hkrati pa je potrebno ohraniti
pravilne odnose med objekti, obliko in drugo. Slika 17 prikazuje primer poenostavitve prikaza
stavbe in ceste brez spremembe merila. V določenih primerih pa lahko objekt tudi poudarimo,
da se doseže večja čitljivost in izrazitost (slika 18) (Chen, Bai, 2001).

Slika 17: Primer poenostavljanja stavbe in ceste na mestni karti (Chen, Bai, 2001).

Slika 18: Primer poudarjanja na mestni karti (Chen, Bai, 2001).
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Združevanje
Združuje se lahko objekte, razrede in kategorije. Ta metoda pride do izraza pri prehodih iz
upodobitve z večjim merilom v manjšega. Tudi pri združevanju se upošteva kvantitativne in
kvalitativne kriterije. Združevanje 3D objektov se v primeru mestnih kart uporablja kadar so
objekti premajhni, da bi jih lahko prikazali v realni obliki in kadar jih ni potrebno ločeno
prikazati (slika 19) (Chen, Bai, 2001).

Slika 19: Primer združevanja objektov na mestni karti (Chen, Bai, 2001).

Prehod na pogojni prikaz
Metodo lahko enačimo z nivoji podrobnosti kartografske upodobitve. V najvišjem nivoju
podrobnosti je prikaz objektov čimbolj podoben izgledu objekta v naravi. V naslednjem
nivoju se prikaz objekta zamenja s poenostavljenim izgledom. V najnižjem nivoju
podrobnosti se za prikaz objekta uporabi pogojni znak (slika 20) (Chen, Bai, 2001).

Slika 20: Primer prehoda na pogojni prikaz na mestni karti (Chen, Bai, 2001).

Premikanje
S premikanjem objektov se izognemo prekrivanju objektov, ki nastane zaradi spreminjanja
merila upodobitve. Glavna naloga te metode je ohranjanje pravilnih odnosov med objekti na
upodobitvi. Pri mestnih kartah je potrebno ohraniti pravilen odnos med 3D objekti (cesta in
objekt) (slika 21) (Chen, Bai, 2001).

Slika 21: Primer premikanja na mestni karti (Chen, Bai, 2001).
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7. Tehnologije 3D kartografskih upodobitev
Za izdelavo kart se danes izključno uporablja računalniška tehnologija. Za izdelavo karte je
potreben zmogljiv računalnik, ustrezna programska in strojna oprema ter baza podatkov v
digitalni obliki. Za večino del pri izdelavi karte se navadno uporablja več različnih
programov.
Celovita programska oprema za izdelavo kart ima naslednje zahteve (Bidoshi et al., 1999):
¾ Zapis prostorskih podatkov v različnih koordinatnih sistemih,
¾ Možnost transformacije podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi,
¾ Možnost uvoza rastrskih in vektorskih vhodnih podatkov različnih formatov zapisa,
¾ Orodja za obdelavo rastrskih slik,
¾ Nivojska organizacija vektorskih in rastrskih podatkov hkrati in možnost manipulacije
z njimi,
¾ Možnost izdelave lastne knjižnice kartografskih znakov (točkovni, linijski in
ploskovni znaki ter napisi),
¾ WYSIWYG (What you see is what you get) načelo delovanja,
¾ Možnost zaslonske ročne in polavtomatske vektorizacije,
¾ Navezava na podatkovno bazo,
¾ Enostavna možnost izdelave medokvirne in izvenokvirne vsebine z legendo,
¾ Rešitev prekrivanj objektov in barv,
¾ Možnost izhodov za izrise in za kakovostno reprodukcijo
7.1. 3D geografski informacijski sistemi
Kartografska upodobitev v GIS je bila do nedavnega osredotočena predvsem na statične 2D
podobe, čeprav so podatki shranjeni v bazah v treh dimenzijah nekaj običajnega. Za prve
napredke v 3D upodobitvi in animaciji imata največ zaslug vojaški sektor in zabavna
industrija. Komercialni CAD programi so razvili modeliranje 3D teles, renderiranje in
animacijo, programi za 2D upodobitve so razvili realistične predstavitve, ki so v dosegu
miljonom uporabnikov. Vendar pa so se programi za 3D upodobitve s prefinjenimi
zmožnostmi renderiranja razvijali stran od GIS, upodobitve so služile le kot končni vizualni
izdelki, ki so lahko bili kvečjemu izdelani iz uvoženih 2D in 3D kartografskih podatkov. Šele
nedavno so se 3D sistemi začeli približevati GIS.
Obstajajo vsaj štiri kategorije upodobitev, ki neposredno zadevajo GIS programe (Sheppard,
1999):
¾ Upodobitev podatkov (znanstvena upodobitev), ki omogoča upodobitev numeričnih
podatkov ter podatkov diagramov in 2D kart v izpopolnjeni in konceptualni obliki (3D
karte in diagrami ali animacije spreminjanja podatkov skozi čas).
¾ Upodobitev pokrajin, ki prikazujejo tretjo dimenzijo terena in ostalih geografskih
objektov, nanesenih na osnovno 3D ploskev in uporablja veliko enakih podatkovnih
struktur kot konvencionalno 2D GIS kartiranje.
¾ Visoko realistične upodobitve pokrajin, ki proizvajajo 3D podobe skoraj fotografske
ali ultra-realistične narave, z uporabo tehnik, kot so mapiranje tekstur in modeli rasti
vegetacije.
¾ 3D upodobitve polnih teles, katerih lastnosti so zvezne v vseh globinah modela
(podzemna geologija, modeliranje podtalnice...).
31

Slika 22: 3D GIS upodobitev urbanega okolja (Esri, 2004).

Ker se GIS ukvarja predvsem s površjem Zemlje in prostorskimi razmerji, ne preseneča da so
upodobitve pokrajin in prostorskih podatkov v perspektivnih pogledih vedno bolj priljubljene.
V GIS sektorju upravljanja z naravnimi viri se že kažejo naraščajoče zahteve po realizmu. Ta
zahteva izvira predvsem iz želje postavitve uporabnika v samo podobo, da bi ta lažje
prepoznal dejanska področja, namesto golega ogleda abstraktne karte. Vendar pa bodo bolj
stvarni »resnični svetovi« vedno bolj zahtevani tudi v ostalih GIS sektorjih, vključno z
nepremičninskim in poslovnim GIS, ter pri upravljanju s komunalnimi napravami.
Predhodne upodobitve so ponujale končne izdelke, izdelane s strani visoko
usposobljenih strokovnjakov izurjenih v določenem programu. Razvoj uporabniku prijaznega
namiznega GIS, pa je pripeljal do interaktivnih upodobitev, v katerih lahko spreminjamo
poglede, določamo nove parametre in poizvedujemo po podatkih z uporabo računalniške
miške (Sheppard, 1999).
Vsak GIS sistem mora biti zmožen priskrbeti informacije o geoprostorskih pojavih. V
principu lahko funkcije, ki predstavljajo GIS sistem povzamemo kot (Raper in Maguire 1992,
povzeto po Zlatanova, Pilouk, 2001):
¾ Zajem-polnjenje sistema s podatki. Naprave za zajem lahko klasificiramo kot ročne,
polavtomatske in avtomatske in izhodni format kot vektorski ali rastrski.
¾ Strukturiranje-ključna stopnja v ustvarjanju baze prostorskih podatkov z GIS. Definira
obseg funkcij, ki jih lahko uporabimo za upravljanje in analizo podatkov.
¾ Manipuliranje-med pomembnimi operacijami sta generalizacija in transformacija.
¾ Analiza-je jedro GIS sistema. Vključuje metrične, topološke in vrstilne operacije nad
geometričnimi in opisnimi podatki. V osnovi analiza v GIS zadeva operacije nad več
kot eno zbirko podatkov in ustvarja nove prostorske informacije o podatkih.
¾ Predstavitev-zadnja naloga v GIS. Gre za predstavitev vseh ustvarjenih informacij ali
rezultatov v obliki kart, diagramov, tabel, poročil ali kako drugače.
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Slika 22: Hkratna 3D simulacija in integracija drugih oblik podatkov (Tsou in Tsou, 2001).

3D GIS je sistem, ki mora biti sposoben modeliranja, upravljanja, manipulacije, analize in
podpira odločitve povezane s 3D pojavi (Worboys 1995, povzeto po Zlatanova, Pilouk, 2001).
Takšen sistem ni le preprosta razširitev z dodatno dimenzijo v 2D GIS-u.
Težave v realizaciji 3D GIS-a ali 3D geoprostorskega sistema so posledica (Zlatanova,
Pilouk, 2001):
¾ Konceptualni model-čeprav je na voljo več podatkovnih struktur za 21/2D in 3D
podatke, ima vsaka od njih svoje prednosti in slabosti v predstavitvi prostorskih
objektov.
¾ Zbirka podatkov-modeliranje v 3D drastično povečuje stroške zajema podatkov v
primerjavi z 2D. Kljub napredku v avtomatskem zajemu je ročni zajem podatkov še
vedno v večini.
¾ Prostorska analiza-medtem ko so tematske in 2D prostorske analize dobro raziskane,
pa to ne velja za 3D prostorske analize. Prostorska razmerja so osnova velike skupine
operacij kot so vključenost, bližina, smer, sečišče, povezljivost in njihov primeren opis
in vzdrževanje, ki sta nujna.
¾ Upodobitev, navigacija in uporabniški vmesnik-napredek na področju računalniške
grafike je naredil vizualne medije za glavno sestavino vmesnika in verjetno bo imela
grafika vodilno vlogo v interakciji in komunikaciji z računalniki tudi v prihodnosti.
¾ Dostop preko interneta-mobilen dostop do 3D prostorskih informacij preko spleta je
že pokazal velik potencial v izboljšanju dostopa do prostorskih informacij.
V 3D GIS potekajo tudi intenzivne raziskave, ki pokrivajo vse vidike zbiranja, shranjevanja in
analize pojavov stvarnega sveta. Med vsemi je veliko energije vloženo še zlasti v 3D analize
in povezane teme (topološki modeli, okvirji za predstavitev prostorskih razmerij in 3D
upodobitev) (Zlatanova, Pilouk, 2001).
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Slika 23: 3D GIS (Esri, 2006).

7.2. Izdelava karte z GIS programsko opremo
Izdelava in oblikovanje karte temelji na GIS komponentah kot so: avtomatizacija izdelave,
modeliranje splošnih različic oblikovanja, uporaba različnih načinov oblikovanja
kartografskih izdelkov, uporaba 3D modeliranja za prikaz oblikovanosti površja Zemlje,
povezovanje različnih kartografskih izdelkov vključno s podatki daljinskega zaznavanja,
priprava kart za tisk ali elektronsko objavo. Programi, ki omogočajo izdelavo kartografskih
prikazov kot rezultat opravljenih prostorskih analiz so: programi proizvajalca ESRI, Idrisi,
MapInfo, Intergraph in drugi.
Uporaba GIS programske opreme ima veliko prednosti: predvsem neposredna
klasifikacija objektov na osnovi atributov, izdelava elektronske knjižnice kartografskih
znakov, tematsko razvrščanje elementov, izdelava novih znakov na osnovi že obstoječih v
knjižnici znakov, 3D modeliranje površja, uporaba različnih formatov kartografskih podatkov,
izdelava različnih tipov legend na osnovi zbirk podatkov, uporaba multimedijskih elementov,
obdelava kartografskih podob z GIS orodji, povezovanje kart različnih meril, uporaba ene
karte kot atribut druge itd.
Glavne slabosti izdelave prikaza z GIS programi, ki so z novo programsko opremo že
skoraj odpravljene: omejena možnost urejanja linijskih in sestavljenih znakov, pomanjkanje
posebnih učinkov pri oblikovanju in uporaba aditivnih barv (RGB). Problem oblikovanja
kartografskih znakov se lahko reši z uvozom predhodno oblikovanih znakov v drugem
programu.
7.3. Izdelava in oblikovanje karte z GIS programsko opremo in programi za namizno
založništvo (DTP)
Izdelava karte z uporabo digitalizacije in sočasne organizacije podatkovne baze za vsak
element z GIS vsebino ter nadaljno pretvorbo v sistem za namizno založništvo, je iz
tehnološkega vidika najbolj perspektiven način izdelave karte. GIS-DTP tehnologija izdelave
ima precej prednosti in tudi nekaj slabosti.
Uporaba tradicionalnih načinov oblikovanja karte in legende sta razloga za nujnost
uporabe programov za namizno založništvo, ki ji nato sledita barvna separacija in tisk v
založniški industriji. Glavni prednosti programov za namizno založništvo sta možnost
določitve najrazličnejših barv in možnost kakovostnih izhodov za nadaljno reprodukcijo.
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Zaslon računalnika uporablja aditivne barve (RGB), prav tako je zasnovana tudi GIS
programska oprema, medtem ko se pri tiskanju uporablja subtraktivne barve (CMYK). Pojavi
se problem odsotnosti WYSIWYG načela delovanja, ki se ga rešuje s programi za namizno
založništvo. Nekateri programi za namizno založništvo omogočajo tudi obdelavo vektorskih
in rastrskih podatkov. Slabosti teh programov pa sta omejitev formatov in delovanje programa
v lokalnem pravokotnem koordinatnem sistemu. Med programe za namizno založništvo
spadajo Corel Draw, Photoshop, Ilustrator, Freehand idr.
7.4. Izdelava in oblikovanje karte s programi za namizno založništvo (DTP)
Programe za namizno založništvo lahko razdelimo v dve skupini, glede na možnost
prikazovanja podatkov: vektorska in rastrska oblika. Največkrat se uporabljajo grafični
programi, ki omogočajo uporabo rastrskih in vektorskih oblik podatkov. Izdelava karte v tem
primeru poteka po naslednjih korakih:
¾ Skeniranje in obdelava rastrske slike z rastrskim grafičnim urejevalnikom.
¾ Uvoz rastrske slike v vektorski grafični urejevalnik in digitalizacija.
¾ Oblikovanje karte s privzemanjem obstoječih znakov, urejanjem in lociranjem znakov
ter predogledom tiskanja.
7.5. Izdelava in oblikovanje karte s programi za namizno kartografijo
Za izdelavo kart so razvili tudi programe za namizno kartografijo, ki omogočajo izdelavo
karte na enem mestu in so večinoma sestavljeni iz več ekstenzij programov (ArcGIS, OCAD,
MapInfo...). Pri izdelavi 3D kartografskih upodobitev se uporabljajo različni programi za
tridimenzionalno upodobitev, kot so ArcGIS 3D Analayst, 3D Studio Max, Bryce, World
Construction Set in drugi.

8. Uporabnost 3D kartografskih modelov
Napredek v informacijski tehnologiji je zagotovil širok nabor novih digitalnih orodij, ki
podpirajo generične aktivnosti geografske analize in urbanističnega modeliranja. V procesu
sprejemanja prostorskih odločitev ta orodja podpirajo različne stopnje v procesu, kar
vključuje hitro in učinkovito shranjevanje in pridobivanje informacij, različne vrste
upodobitve za namene informatizacije opazovanj in analiz, ter različne strategije posredovanja
informacij in načrtov sodelujoči javnosti (Delaney, povzeto po Shiode, 2001).
Nove tehnologije, vključno z navidezno resničnostjo in večpredstavnostjo, ponujajo
različna sredstva za upodobitev večdimenzionalnih podatkov. Vpliv CAD, kartografije in
računalniških iger je vzpodbudil razvoj novih visoko interaktivnih večdimenzionalnih
sistemov za modeliranje in navidezno resničnost (Moore, 1999).
Kartografska upodobitev ima v upravljanju s podatki in v znanstvenih aktivnostih več
različnih vlog. DiBiase je identificiral štiri vloge geografske upodobitve v dveh različnih
domenah. Prva je zasebna domena, v kateri strokovnjaki, kot so znanstveniki in inženirji,
uporabljajo kartografsko upodobitev za vizualno razmišljanje. Dve pomembni vlogi sta
raziskovanje in odobritev. Rezultati raziskovanj so združeni in predstavljeni drugim
strokovnjakom in splošnemu občinstvu v javni domeni-drugi domeni (MacEacheren, Kraak,
2000).
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Slika 24: 3D kartografska upodobitev v zasebni domeni (Multigen Paradigm, 2003).

Poleg raziskovanja, je druga pomembna naloga kartografske upodobitve v načrtovanju in
podpori sodelovanju, kar ima veliko skupnega z vizualno komunikacijo. Sodelovanje poteka
na različnih stopnjah med različnimi skupinami strokovnjakov, strokovnjaki in drugimi
vpletenimi, ter javnostjo. Z javnostjo se je pogosto potrebno posvetovati tudi o okoljski
problematiki. Takrat je bolje kot o sodelovanju govoriti o spremljanju (Shiode 2001).
Koncept kartografske upodobitve je razširil MacEacheren s tem, ko je prispeval
dodatno dimenzijo-interaktivnost. Ta je v okviru uporabnosti in zahtev trga morda
najpomembnejša lastnost. Glede na stopnjo interaktivnosti lahko razdelimo kartografske
modele na:
¾ Estetski modeli-namenjeni so estetskim ocenam in predstavitvam in imajo kljub visoki
stopnji realizma malo analitičnih funkcionalnosti. Uporabljajo se za prikaz načrtov in
razvoja vodilnim, raznim skupinam občanov, ali strankam na splošno v obliki 3D
vizualne predstavitve (Shiode, 2001).
¾ Lastniški modeli z omejenimi analitičnimi sposobnostmi. Navadno so opremljeni z
vsaj eno ali več analitičnih lastnosti, ki služijo svojemu namenu. Tako lahko vključuje
analize vidnosti, premakljive zgradbe ali osnovne zmožnosti poizvedovanj, ki se
izvajajo skozi vgrajena analitična orodja. Ti modeli so navadno zgrajeni kot
samozadostni in niso primerni za ekstenzivne analize (Shiode, 2001).
¾ Polno analitične lastnosti-modeli izdelani iz 2D GIS zbirk podatkov imajo pogosto
omogočene vse GIS funkcionalnosti z dedovanjem atributnih podatkov prostorskih
objektov prvotnega modela. Obseg funkcij, ki jih lahko izvajamo v teh modelih
vključuje različna prostorska poizvedovanja, analize vidnosti in osenčenja in različne
simulacije na podlagi izbranih scenarijev. Ti modeli so tudi nadalje razširljivi v
splošnem, v smislu svojih analitičnih potencialov (Shiode, 2001).

Slika 25: 3D model, povezan z 2D prikazom in opisnimi podatki v GIS (geosimulation.org).
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¾ Hibridni modeli in podobne tehnike-nekateri modeli so zgrajeni kot hibridi med 3D
digitalnim modelom in drugimi mediji. Tako lahko na primer vzporedno uporabimo
lesene modele hkrati z digitalnimi modeli kot dopolnitev drugega drugemu. Izgradnja
in prikaz tovrstnih modelov omogoča interakcijo uporabnikov z modelom preko
digitalnih simulacij fizičnih premikov objektov znotraj njih (Shiode, 2001).
8.1. GIS kot podpora odločitvam
Prostor okoli nas se nenehno spreminja. Spreminja ga lahko narava, še v večji meri pa ga
spreminjamo ljudje. Spreminjamo ga s posegi v prostor. Vsak poseg je posledica neke
odločitve. Odločamo se na podlagi informacij, ki so nam na razpolago, oziroma jih pridobimo
iz podatkov. Informacije se oblikujejo v človeških možganih na podlagi razlage podatkov.
Pridobimo jih lahko klasično iz različnih virov ali pa imamo na voljo že utečen informacijski
sistem-geografski informacijski sistem (GIS). V tem primeru pridemo do želenih informacij
razmeroma hitro in brez posebnih naporov. Z informacijami, ki jih GIS-i ponujajo, lahko
učinkovito podpremo odločanje v prostoru. Informacija je torej koristna in ima vrednost, če
prispeva k boljšim odločitvam.

Slika 26: GIS-tehnologija kot alternativa klasičnemu načinu pridobivanja informacij za generiranje
odločitev v prostoru (Czeranka in Ehlers, 1997).

Prednost GIS-tehnologije pred klasičnimi metodami ni le v hitrosti posredovanja informacij,
pač pa tudi v sposobnosti hitrega iskanja optimalnih rešitev v prostoru. Izdelovanje posebnih
kart ali izvedba prostorskih analiz je z GIS-tehnologijo kvalitetnejša in hitrejša. Kvalitetnejša
zato, ker izvajamo eksaktne izračune: naklonov, osončenja terena, razdalje do objektov,
izločijo se še tako majhne površine, kombinira se lahko kakršnokoli število poljubnih
tematskih plasti naenkrat itd. Kvalitetnejše tudi zaradi končnih proizvodov v digitalni obliki,
ki so kot taki uporabnejši v morebitnih nadaljnih analizah ali vrednotenjih.
GIS si vsekakor ne smemo predstavljati kot avtomatsko orodje za odločanje pri
problemih, ki se pojavljajo v prostoru in temu tudi ni in ne more biti namenjen. Odločanje je
namreč proces, ki je pogosto zapleten in v katerega še zdaleč niso vključeni samo rezultati, ki
nam jih da GIS. Vanj je vključena še cela vrsta drugih dejavnikov, od političnih do lokalnih
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interesov do popolnoma subjektivnih. GIS lahko nudi le podporo odločanju s tem, da nakaže
teoretično optimalne rešitve (ni vedno nujno, da so tudi praktično najboljše!) ob omejenem
številu kriterijev (Vintar, 1996). Njegova vloga je predvsem svetovalna oziroma informativna,
na koncu pa odloča vedno človek.
Na sliki 27 je prikazana vloga GIS-a pri odločitvah, ki so kakorkoli povezane s prostorom.
Osnovo za takšno podporo predstavljajo prostorski podatki v digitalni obliki, ki so ustrezno
(geo)kodirani. To pomeni, da je podatkom dodeljena lokacijska komponenta, ki izhaja iz
enotnega koordinatnega sistema. Prostorski podatki so organizirani po posameznih tematskih
plasteh (angl. Layerjih), ki so lahko rastrske ali vektorske. Tak pristop omogoča kombiniranje
izbranih tematik.
V procesu odločanja se definirajo problemi, ki jih lahko uspešno rešimo le, če imamo
na razpolago ustrezne informacije. Te lahko dobimo s povezavo prostorskih podatkov (na
primer s povezavo informacijskih slojev v GIS-u). Povezava informacijskih slojev predstavlja
ključno GIS funkcijo.

Slika 27: GIS kot podpora odločitvam v prostoru (Lopez in Morain, 1996).

Informacije pridobimo z različnimi tehnikami. Lahko gre le za preprosta merjenja in analize
na podatkovnih slojih (izračuni razdalj in povezanosti, izračuni površin in vmesnih območij
itd.) ali pa za izdelavo predvsem tematskih kart. Pogosteje se uporablja tehnika monitoringa,
kar pomeni opazovanje sprememb v prostoru, navadno v časovnih presledkih. Najpogosteje v
uporabi pa je tehnika prostorskega modeliranja. Prostorsko modeliranje je ciklični proces, v
katerem iz baze podatkov izberemo podatkovne sloje, jih kombiniramo in nato rezultate
shranimo nazaj v bazo kot povsem nov podatkovni sloj, ki lahko kasneje služi za nadalnja
procesiranja. Vse te informacije služijo odločevalcem kot podpora pri njihovih odločitvah.
Ne smemo si delati iluzij, da lahko z GIS-om vedno rešimo vsak problem v prostoru.
Še posebno ne pri zelo zapletenih problemih ali tam, kjer lahko že najmanjše nepravilnosti ali
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pomanjkljivosti v podatkih povzročijo velika odstopanja v rezultatih GIS analiz. Rešitve oz.
rezultati, ki nam jih GIS nudi, se namreč včasih v praksi ne izkažejo vedno kot najboljše, ali
pa niso takšne kot bi jih pričakovali. Vsekakor je potreben še dodaten logičen razmislek,
pogosto tudi terensko vrednotenje dobljenih rezultatov. Raziskati moramo torej ali so rezultati
smiselni in če niso, ustrezno spremeniti metode. Vzrok za dvomljive rezultate pa je lahko tudi
v podatkih, če so slabe kakovosti, ali pa tudi v primeru, ko v model ne vključimo vseh
bistvenih parametrov.
Kljub hitremu razvoju GIS-ov (v nekaterih državah je zaznati kar 10% letno povečanje
uporabe GIS-ov), pa lahko trdimo, da še zdaleč niso dosegli uporabe na tako številnih
področjih, kot bi jih lahko. Odločanje gre še vedno v mnogih primerih »mimo« GIS-ov,
čeprav bi lahko bil njihov prispevek znaten (Frank, 1998).
Politiki, ki so pogosto v vlogi odločevalcev, niso tako iracionalni, kot jih pogosto radi
označujemo. Zavedati se moramo, da morajo sprejemati zahtevne odločitve, ki učinkujejo na
kvaliteto življenja mnogih ljudi. Na njihove odločitve ima rezultat GIS-analize (ki naj bi
nakazala teoretično najboljše rešitve ob omejenem številu kriterijev) sicer lahko določen vpliv
oziroma daje določeno težo, vendar pa so zanje pogosto nekateri kriteriji (ki jih je morda celo
nemogoče vključiti v GIS-analize) tako pomembni, da ključno vplivajo na sprejeto odločitev.
Na politične odločitve ima tako še posebej močan vpliv družbena (socialna) politika.
V demokraciji je družba tisti element, ki narekuje, da so politične odločitve pogosto drugačne
od tistih, ki jih dobimo kot optimalne z GIS-orodji. Politična odločitev zato tudi ne more biti
skrajno racionalna. Iskanje alternativ in sprejemanje odločitev je torej proces, ki je
kompleksen in v katerega je vpletena tudi struktura politične moči. Prisotnih je veliko
akterjev, vsak izmed njih z različnimi cilji, prioritetami in močjo (Schwarp, 1994).
8.2. Področja uporabe 3D v GIS
3D kartografske upodobitve se danes uporabljajo na različnih področjih v različne namene. Z
razvojem zmogljivejše strojne in učinkovite programske opreme se je izdelava in s tem tudi
uporaba različnih 3D upodobitev močno povečala. 3D GIS je namenjen upravljanju s 3D
prostorskimi podatki. Naj naštejem nekaj področij uporabe 3D v GIS:
¾ Načrtovanje pokrajine,
¾ Nadzor okolja,
¾ Ekološke študije,
¾ 3D kartiranje urbanega okolja,
¾ Izkoriščanje rudnih bogastev,
¾ Geološke analize,
¾ Arhitektura,
¾ Geodezija,
¾ Arheologija,
¾ Avtomatsko vodenje vozil,
¾ Hidrografska opazovanja,
¾ Morska biologija... (Zlatanova, Pilouk, 2001)
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Slika 28: Primer uporabe 3D GIS v urbanističnem načrtovanju (Multigen Paradigm, 2001).

Potrebe po 3D informacijah hitro rastejo. Trenutno so področja z največ aktivnosti 3D
urbanistično načrtovanje, nadzor okolja, telekomunikacije, krajinsko načrtovanje, reševalne
naloge, geološke in rudarske dejavnosti, nadzor transporta, trg nepremičnin, hidrografske
dejavnosti, področje turizma, izobraževanja, gorništva, navigacije, upravljanje s komunalo in
vojaške naloge. 3D kartografske upodobitve je tudi možno povezati s sistemi za orientacijo
(GPS). 3D upodobitve na področju prostorskega planiranja služijo za načrtovanje posegov v
prostor ter ugotavljanju morebitnih posledic le teh na okolje (planiranje avtocest,
daljnovodov, večjih objektov in drugo). Uporabljajo se na področju gradbeništva in vseh geo
znanosti, kot so geografija, geodezija, geologija, ter v kartografiji in fotogrametriji. 3D
kartografske upodobitve uporablja tudi vojska pri organiziranju sistema obrambe in napadov,
simulacijah letenja in drugo. V praksi področja interesa rastejo z vsako novo funkcionalnostjo
3D GIS-a, ki se pojavi na tržišču (MacEacheren, Kraak, 2000).
Lahko definiramo štiri različne kategorije uporabe 3D modelov:
¾ Načrtovanje in oblikovanje – poročila o načrtovanju in podrobnem oblikovanju, kot
tudi problemi določevanja lokacij, načrtovanje v skupnosti in sodelovanje javnosti
zahtevajo in so podprta s 3D upodobitvami, vendar je glavna aplikacija še vedno
ocena ureditve. V ospredju so razmišljanja o estetiki in dnevni svetlobi, kot tudi
krajinski vidiki in vidnost. S 3D modeli so pogosto podprte tudi vizualne predstavitve
vplivov na okolje (VIA). Te zadevajo različne vrste tveganj, ki jih je potrebno
upodobiti in načrtovati, kot tudi načine upodobitve vplivov katastrof in lokalnih
onesnaževalcev v preciznem merilu (Shiode, 2001). To je pomembno področje
uporabe, ker mnoge države danes zahtevajo analize vplivov na okolje za mnoge velike
gradbene projekte. VIA je zelo pomembna tudi za javnost, saj privlačnost okolja
predstavlja veliko vrednost za njihove posesti in skupnost kot celoto (Chen, 1999).
Kot v urbanističnem načrtovanju, so tudi v arhitekturi določitev lokacije in ocena
oblikovanja, še posebej pa estetski vidik in zgostitve, pomembni faktorji, prav tako
vidiki ohranjanja in obremenjevanja urbanega okolja (Batty et al., 2000).
¾ Infrastruktura in javne storitve – infrastruktura kot je vodovod, kanalizacija, električna
napeljava, cestno in železniško omrežje, zahtevajo podrobne 2D in 3D podatke za
svoje izboljšanje in vzdrževanje. Za zagotovitev nemotenega sprejema signalov
mobilnih in fiksnih komunikacij v okoljih, kjer prevladujejo visoke zgradbe, reliefne
ovire za signale in velika vertikalna razčlenjenost reliefa, so potrebne analize tras
vidnosti. Za vzdrževanje varnega okolja so potrebne tudi analize in upodobitve poti
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dostopa do različnih lokacij policiji, gasilcem, rešilnim avtomobilom in drugim
nujnim službam (Jiang, Huang in Vasek, 2006). Te vrste aplikacij v glavnem
prikazujejo zapleteno geometrijo strukture mest in kako hitro priti do različnih lokacij.
¾ Komercialni sektor in marketing – 2D in 3D modeli so učinkoviti pri upodobitvi
lokacij sorodnih rab, prostorskih porazdelitev strank in tržnih zahtev, kot tudi
razpoložljivosti prostora za razvoj. Poleg tega omogočajo izračune podrobnih
podatkov etažnih površin in razpoložljivosti zemljišč, kot tudi vrednosti zemljišč in
stroškov razvoja. Prav tako navidezni modeli mest v 2D in 3D predstavljajo portale do
navidezne trgovine skozi polrealistične vhode do prenosnega trgovanja in ostalih
komercialnih področij (Batty et al., 2000).
¾ Promocija in informiranje – 3D upodobitve ponujajo vrata do informacijskih žarišč,
kjer se lahko uporabniki na različnih nivojih učijo o območju upodobitve. Omogočajo
tudi dostop do drugih učnih virov skozi podobo pokrajine. Še posebej pa ponujajo
metode za prikaz turističnih znamenitosti, prek katerih lahko turisti in ostali
obiskovalci izvedo kaj o geografiji tega območja (Batty et al., 2000).

Slika 29: Primer uporabe 3D modela pri načrtovanju oddajnikov za mobilno telefonijo-analiza vidnosti
(ESRI, 2006).

Pri izdelavi kart v prihodnosti bo multimedijska predstavitev imela vse večji pomen, saj
dosedanje upodobitvene tehnike ne upoštevajo vseh načinov človeške zaznave pri
predstavljanju prostorskih podatkov (Bidoshi, Ramirez, Caelli, 1999).

Slika 30: Simulator vožnje in simulacijski center (Multigen Paradigm, 2001).

Nadaljni razvoj, ki ga lahko pričakujemo bo vključeval vgrajene zmožnosti poizvedovanja po
vrhunskih upodobitvah pokrajin, neposredno manipulacijo s podobami in njihovimi atributi,
ter uskladitev realizma s standardi stvarnega sveta, kot tudi avtomatizirano izbiro nastavljenih
vizualnih parametrov (Sheppard, 1999).
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8.3. Uporaba 3D urbanih modelov
Pri nekaterih projektih v urbanističnem, prostorskem in krajinskem načrtovanju, ter pri
upravljanju z nepremičninami, potrebujemo namesto klasičnih dvodimenzionalnih še
tridimenzionalno zajete podatke. Zlasti to velja za mestno okolje, kjer se večino naravnega
okolja, vključno z reliefom, močno preoblikovali in zapolnili antropogeni objekti, predvsem
stavbe. Ti se od entitet naravnega okolja razlikujejo po več lastnostih (Radovan, Janežič,
2000):
¾ Objekti so oglati in večinoma pravokotni,
¾ Ploskve so ravne in gladke, stene so navpične,
¾ Dno objektov je ravno in pod nivojem terena,
¾ Nekateri objekti se tipsko ponavljajo oz. so si zelo podobni,
¾ Objekti imajo notranjo strukturo (etaže in stene),
¾ Nekateri detajli objektov so pomembni (spomeniško varstvo),
¾ Pomembna atributa sta vrednost in lastništvo objektov (nepremičnine).
Razlog za uporabo teh podatkov je lahko izdelava mestnega informacijskega sistema ali pa
upodobitev urbanega okolja z različnimi cilji. Uporaba 3D modelov je tipična pri načrtovanju
novih delov naselij, ko je potrebno ohraniti značilno veduto ali simulirati vstavitev
novogradnje še pred začetkom gradbenih del. Pomembni so lahko tudi kot geoinformacijska
podpora pri izdelavi različnih planskih aktov, obračunu površin in volumnov, vrednotenju
etažne lastnine, načrtovanju revitalizacije, spomeniškem varstvu, inventarizaciji in
vrednotenju. Pri uporabi 3D podatkov v vsakem od naštetih primerov posebno vlogo igra
grafična predstavitev objektov v projekciji (Radovan, Janežič, 2000).
Na področju urbanističnega oblikovanja in okoljskih simulacij je zaželen vizualni
realizem. Izdelava realističnih računalniških podob je pogosto lažji, cenejši in učinkovitejši
način prikaza kot je izgradnja modelov in prototipov, poleg tega omogoča testiranje različnih
oblikovalskih rešitev. Računalniške grafične simulacije urbanega prostora imajo tri velika
področja uporabe (Schmitt povzeto po Chen, 1999). Eno izmed njih je rekonstrukcija
preteklosti, zgodovinskih mest, ki so izdelana realistično, kot je le možno. Drugo uporabo
predstavlja simulacija gradbenih projektov pred izgradnjo, z namenom optimizacije
oblikovanja novih fizičnih urbanih središč. Tretja aplikacija je izdelava novih oblik realnosti
in urbanega prostora. Razvoj in primeri sugerirajo računalniško ustvarjeni vizualni
fotorealizem v urbanističnih simulacijah in danes je upodobitev ne samo dostopna, ampak
tudi trend v napredku. Mnogi teh primerov so predstavljeni s tehnologijo navidezne
resničnosti (Chen, 1999).
Na področju 3D modeliranja obstaja velik interes strokovnjakov, kot tudi komercialne
iniciative. Obstaja vrsta uporabnikov (državna in javna uprava, načrtovalci mest in podeželja,
okoljske agencije, telekomunikacijska in komunalna podjetja, arhitekti in inženirji...), ki
razvijajo in uporabljajo kompleksne 3D modele okolja z namenom načrtovanja in
nadzorovanja uslug in vplivov (Shiode, 2001).
Kombinacija različnih tehnik modeliranja in številčnost uporab vodi do zelo širokega
nabora upodobitev, med katerimi so mnoge razvite neodvisno z različno tehnologijo pod
različno pobudo. Razviti modeli mest se v praksi uporabljajo za mnogo širši spekter aplikacij,
kot je bilo prvotno zamišljeno, načini uporabe se v marsičem razlikujejo od izvorne uporabe
za oceno oblikovalskih rešitev, kjer so najpomembnejši estetski vplivi (Batty et al., 2000).
Kot dodatek svoji namenski uporabi, imajo ti modeli in podatki potencialno velik splošen
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pomen v razumevanju urbane strukture, kot tudi mehanizmov urbane rasti, prostorskih analiz
in načrtovanja v širšem kontekstu.

Slika 31: Komunalna infrastruktura pod etažnimi površinami (Dodge, Smith in Doyle, 1997).

Investitorji in ostali vpleteni v kakršenkoli razvoj in njihove koristi od uporabe urbanih
simulacij so:
¾ Razvijalci lahko analizirajo različne fizične vplive in finančne vplive projekta in tako
sprejmejo boljše odločitve o razvoju.
¾ Oblikovalci lahko hitro upodobijo različne možnosti ureditve z namenom izboljšanja
oblikovalskih odločitev in jih posredujejo strankam v razumljivi obliki.
¾ Načrtovalci mest lahko izkusijo fizični vpliv smernic urbanističnega oblikovanja ali
scenarijev rabe zemljišč in sprejmejo boljše odločitve.
¾ Lokalna skupnost lahko izkusi in vizualno dojame vpliv predlaganega razvoja na
intuitiven in interaktiven način.
¾ Župani/politiki lahko uporabljajo urbanistične simulacije kot sredstvo v odnosih z
javnostjo in posredujejo bodoče načrtovalske projekte v mestu.
¾ Stanovalci/investitorji lahko vidijo različne vplive predlaganega posla v skupnosti,
preden se finančno zavežejo projektu.
Prava vrednost 3D modelov in navidezne resničnosti je v omogočanju sodelovanja občanov v
procesu načrtovanja. Resnično koristni so med drugim v razvoju velikih projektov in
upodobitvi vplivov teh projektov na različne interesne skupnosti. »Z njimi lahko vidimo, še
preden zgradimo« (Chan, Jepson in Friedman, 1998).

Slika 32: levo: 3D orodje za tržne analize in 3D navidezni trgovski park. Desno: spletna stran
namenjena promociji mesta Tokio (Dodge, Smith in Doyle, 1997).
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9. 3D kartografski model smučarskega centra Krvavec
Na področju prostorskega planiranja v Sloveniji se GIS še vedno ne uporablja tako pogosto
kot bi se lahko. Vzrok je tudi v relativno visoki ceni digitalnih prostorskih podatkov, s
katerimi razpolaga Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). V nasprotju s tem, so v
državah, kot so na primer ZDA, osnovni digitalni prostorski podatki javno dobro in so
dosegljivi brezplačno. Tako so ti javni podatki pripeljali do zelo razširjene uporabe GIS
tehnologije, ki ustvarja veliko GIS-projektov po nizki ceni.
Digitalni model reliefa (DMR) je eden izmed primerov podatka z visoko ceno. Zato se
žal ne uporablja v prostorskem planiranju tako pogosto, kot bi se lahko. DMR kot dodaten
podatek prispeva k raziskavi veliko več kot le dodatno dimenzijo, saj zelo veliko GIS analiz
temelji na "z" koordinati. V nadaljevanju bo predstavljen primer uporabe tretje dimenzije (z
koordinate) pri planiranju v prostoru.

Slika 33: Osnovni GIS podatki dosegljivi na GURS. Levo: ortofoto posnetek območja Krvavca.
Desno: izsek rastrske karte plastnic v merilu 1:10000 območja Krvavca (vir: Geodetski zavod RS).

Predstavljeni projekt se ukvarja z možnostmi 3D kartografije. Za ta namen je predstavljen 3D
model območja smučišč na Krvavcu s pomočjo programa ArcGIS 3D Analyst. Termin 3D
kartografija pomeni vse kartografske predstavitve terena, ki eksplicitno vsebujejo tretjo
dimenzijo (z-koordinato). Takšne predstavitve temeljijo na osnovi 3D modelov. V analogni
kartografiji ni bilo razlik med temi modeli in samo karto (Petrovič, 2001). V moderni
kartografiji pa je možno izdelati več različnih 3D predstavitev z uporabo enega samega 3D
modela. Odvisno od metode izdelave ločimo resnični 3D, psevdo 3D, ter dinamični in statični
2D (Buchroithner, 1999). Izdelek v tej nalogi predstavlja dinamično 2D predstavitev.
9.1. Opredelitev namena in oblike
Opredelitev namena in ciljev je verjetno najpomembnejši del vsakega projekta, saj s tem
neposredno in posredno določimo vse nadaljne postopke v procesu realizacije. Uspeh tržnega
proizvoda ali ponujenih uslug je na normalno delujočem svobodnem trgu predvsem odvisen
od odziva pri dejanskih uporabnikih. Ponujena dobrina je lahko strokovno zgledna, pa kljub
temu komercialno povsem neuspešna. Vsekakor je nemogoče ustreči vsem zahtevam, zato se
moramo v prvi vrsti odločiti komu je nek izdelek namenjen, potrebno je torej definirati ciljno
občinstvo. Nadalje preučimo katere so tiste potrebe potrošnika, ki jih s svojimi zmožnostmi
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želimo zadovoljiti. Ko je naš namen jasen, lahko ustrezno definiramo tudi cilje, ki
predstavljajo konkretne usmeritve našega delovanja.
Moj namen je oblikovanje kartografskega modela naravnega okolja, ki bo izkoriščal vse
prednosti sodobne kartografije in računalniške tehnologije, ter imel kar se da široko področje
uporabe. Na drugi strani bom z izdelavo raziskal možnosti programa ArcGIS 3D Analyst za
3D kartografijo in planiranje v prostoru. Še zlasti je izdelek namenjen načrtovalcem in
oblikovalcem pokrajine in vsem sodelujočim v procesu prostorskega planiranja. Gre za
splošen model z osnovno vsebino, katere prikaz je smiseln v večini primerov uporabe in tako
predstavlja topografsko osnovo za izdelavo različnih tematskih in tudi splošnih topografskih
prikazov. Omogočeno mora biti enostavno dodajanje in spreminjanje poljubne vsebine,
klasifikacija posameznih vsebin v detajlnejše in tudi bolj splošne razrede, dodajanje lastnosti
objektom in vzpostavitev relacij med njimi, ter ostale prireditve modela posamezni uporabi.
Predvsem pa je namen izdelati atraktiven in vsem razumljiv 3D model območja
Krvavca v digitalni obliki, ki lahko služi hkrati kot orodje za planiranje, komunikacijo,
osnova za kartografsko upodobitev in baza podatkov. Poseben poudarek je na kartografski
upodobitvi.
Kot najpomembnejše cilje sem definiral:
¾ Primernost za uporabo v prostorskem načrtovanju.
¾ Primernost za uporabo v promociji smučišča.
¾ Primernost za uporabo pri homologacijah prog.
¾ Primernost za uporabo pri načrtovanju in upravljanju z infrastrukturo.
Kot najustreznejši za to nalogo je izbran 3D kartografski vektorski model. Stopnja
podrobnosti zajete vsebine in metrična natančnost modela sta primerljiva s temeljnim
topografskim (TTN) načrtom v merilu 1:10000.
Odločitev temelji na naslednjih trditvah:
¾ Kartografija kot znanost ima bogato tradicijo upodobitve prostorskih pojavov, ter
ponuja kakovosten nabor prefinjenih tehnik in orodij, namenjenih posplošenemu
prikazu okolja, v uniformni, pregledni in ljudem razumljivi obliki.
¾ Ljudje zaznavajo okolje kot tridimenzionalno oziroma v štirih dimenzijah, če
upoštevamo še čas. Takšna je tudi naša predstava o prostoru, zato abstrakcija
stvarnosti v dve dimenziji pogosto povzroča težave nevajenim uporabnikom pri
celovitem dojemanju kompleksnega stvarnega prostora s pomočjo ravninskih
prikazov.
¾ Vektorski model zagotavlja manjšo količino podatkov v primerjavi z rastrskim
modelom, poleg tega omogoča enostavno vzdrževanje, spreminjanje in kartografsko
generalizacijo.
¾ Nova generacija uporabnikov nima težav z informacijsko bogatimi digitalnimi prikazi
različnih vsebin, nasprotno od stroke celo pričakuje tehnološko izpopolnjene novosti.
9.2. Določitev območja in geografske vsebine
Območje raziskave, smučišče Krvavec, leži v Kamniško-Savinjskih Alpah, severno od
Kranja, 10 km oddaljen od letališča Brnik in 30 km od glavnega mesta, Ljubljane. Območje
zajema najjužnejši del Kalškega grebena in je močno pomaknjeno iz centralnega gorovja
Kamniških Alp v Kranjsko-Mengeško ravnino. Najvišja višinska razlika območja je okoli
500m (Gospinec-Veliki Zvoh), 90% površin je na nadmorski višini 1300-2000m. Prevladujejo
južna gladka pobočja z nagibom 5-60%. Geološka podlaga je dolomit in dolomitiziran
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apnenec. Podlaga ima izrazito tlotvorni pomen, saj je poleg reliefa in gospodarjenja z
rastlinskim pokrovom najmočneje vplivala na tvorbo tal. Oblike tal so: humusno karbonatna,
plitva rendzina, kompleks rendzin in rjava karbonatna tla (Marinček, 1975). Vegetacija je
smrekov gozd, bukov gozd, pašniki, rušje in macesen.
Je zelo znano območje tako za zimsko, kot poletno rekreacijo. Naravni potenciali tega
območja so pripeljali do človeških posegov v ta prostor (gradnja žičniških naprav in raznih
objektov). Danes je Krvavec eno izmed najpomembnejših smučarskih središč v Sloveniji in
turizem je postal glavni vir dohodka lokalnega prebivalstva. Spodnja postaja kabinske žičnice
je zelo lahko dostopna z avtomobilom oz. javnim transportom. Obiskovalci se lahko v 10
minutah s kabinsko žičnico pripeljejo iz doline v visokogorje na nadmorsko višino 1500 m,
od koder je čudovit razgled na Ljubljansko kotlino ter Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.
Zaradi raznovrstnih naklonov in žičnic je Krvavec primeren tako za smučarje začetnike,
rekreativce in tekmovalce kot tudi za deskarje.
Smučišča Krvavca (1450m – 1971 m) ležijo na planinskih pašnikih, zato za idealno
smuko ni potrebna debela snežna odeja. S snežnimi topovi je mogoče zasnežiti do 90
odstotkov prog, sezona običajno traja 150 dni, jamčijo pa za 100 smučarskih dni v vsaki
zimski sezoni. Povprečna letna višina padavin je na območju Krvavca od 1800 do 2500mm.
Na območju je med 120 in 130 padavinskih dni letno. Več kot 50% dni brez padavin letno,
zlasti sonce v zimskih mesecih, privablja številne smučarje.
Celotna površina Krvavca obsega 106 hektarjev, od tega 56 hektarjev smučarskih
površin. Dolžina smučarskih prog je 35 kilometrov, od tega 6.975m lahkih prog, 12.475m
srednje težkih prog, 5.675m težkih prog in 3.000m neteptanega snega. Imajo eno šest sedežno
kabinsko žičnico, sedem sedežnic, dve vlečnici in dve otroški vlečnici. Zmogljivost vseh
žičnic je 13.300 smučarjev na uro (RTC Krvavec, 2006).

Slika 34: Smučišče Krvavec (RTC Krvavec, 2006).

9.3. Izdelava 3D kartografskega modela Krvavca
Pri izdelavi 3D kartografskega modela smučarskega centra Krvavec sem uporabil naslednje
vire:
¾ TTN 1:10000 (GURS),
¾ DOF 5 (1:5000), šifra E250561A in E250461A (GURS),
¾ Terenski ogled (Goran Ognjanović).
Samo izdelavo 3D modela lahko razdelimo na dva sklopa. Prvi del predstavlja izdelava TIN
modela reliefa, sestavljenega iz mreže nepravilnih trikotnikov. TIN model predstavlja
pomembno alternativo rastrskemu in DMV modelu in je bil razvit v sedemdesetih letih
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prejšnjega stoletja, kot preprost način za izgradnjo ploskev iz zbirke nepravilno prostorsko
porazdeljenih točk. Nepravilna porazdelitev točk je lahko prilagojena terenu, tako da so bolj
razgibana področja prikazana z več točkami kot ravninski deli.
V TIN modelu so točke z linijami povezane v ravninske trikotnike. Z uporabo
trikotnikov je zagotovljeno, da bo vsak del mozaika reliefa usklajen s svojimi sosednjimi deli
- ploskev je kontinuirana, vsaka ploskev trikotnika je definirana z višinami treh ogliščnih
točk. Možna je tudi uporaba drugih kompleksnejših poligonov, vendar je te vedno možno
razbiti v trikotnike. Privlačnost TIN modela je v njegovi preprostosti in ekonomičnosti, poleg
tega se da s trikotniki določene dele zemeljskega površja zelo učinkovito prikazati (področja z
ostrimi spremembami naklona, kjer so lahko robovi TIN poravnani z lomi).
Kljub svoji preprostosti izdelava TIN modela zahteva veliko odločitev, povezanih z
izbiro točk, njihovo povezavo v trikotnike in kako modelirati ploskev znotraj posameznih
trikotnikov (ravninski trikotniki ali prikaz ploskve s pomočjo matematične funkcije, ki
omogoča kontinuirano spremembo naklona) (Poiker, 2006).
Kot osnovo za izdelavo TIN modela reliefa sem uporabil programski dodatek ArcGIS
3D Analyst 9.1, ki deluje znotraj programske opreme ArcGIS 9. ArcGIS 3D Analyst izdela
TIN model po Delauneyevem kriteriju, vse točke so optimalno povezane tako, da tvorijo
kolikor je le mogoče enakostranične trikotnike.
Kot vhodne podatke lahko, poleg točk, direktno uporabimo naslednje ArcGIS entitete:
Tekst
Točka v točki vstavitve
Luči
Točka v točki vstavitve
Bloki
Točka v točki vstavitve
2D ali 3D polilinije
Točka za vsako vozlišče
Krožnice
Točka v centru
Loki
Točka v začetni in končni točki
Liki
Točka v točki vstavitve
Telesa ali obrisi
Točka v vsakem oglišču
3D ploskve
Točka v vsakem oglišču
Rastrska slika
Točka za vsako celico z drugačno višino
3D poligonske mreže
Točka v vsakem vozlišču mreže
3D poli ploskve
Točka za vsako vozlišče
Linije
Točka v začetni in končni točki
Tabela 3: ArcGIS entitete, ki jih lahko neposredno uporabimo kot vhodne podatke za izdelavo TIN
modela.

ArcGIS 3D Analyst omogoča pri izdelavi TIN modela tudi uporabo lomov terena kot vhodnih
podatkov. Ko obdeluje posamezno linijo, ki predstavlja lom, ta predstavlja vir višin vsem
točkam ploskve pod njo. To lahko povzroči nepravilnosti v primerih, ko se dve liniji sekata v
skupni (x,y) točki, različni v višinah. Sekajoče linije predstavljajo eno ploskev, zato morajo
imeti skupno višino v vseh sečiščih. Nakopičene točke (več kontrolnih točk na dani (x,y)
lokaciji) vzdolž linij so opuščene. Problem nakopičenih podatkov se reši tako, da briše točke
iz zbirke, dokler ne ostane ena sama.
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Slika 35: Uporaba lomov terena v 3D modelu (v tem primeru kot plastnice). V modrem krogu so vidne
tudi linije največjega naklona, ki predstavljajo grape. Levo: kot vhodni podatek, desno: v TIN-u.

S tovrstno programsko opremo je zelo težko izdelati TIN z vertikalnimi ali celo strmejšimi
nagibi (vertikalne in previsne stene). Možna rešitev je začasna rotacija zbirke vhodnih
podatkov v koordinatnem sistemu delovnega prostora ali pa da omenjena področja izdelamo
kako drugače (ročno ali avtomatsko). Zaradi številnih previsnih sten na območju Krvavca je
na sliki 36 prikazan proces ročne izdelave plastnic s kombinacijo ortofota in skenograma v
podlagi. S tem sem izgubil na natančnosti modela, vendar to ni imelo vpliva na rezultate
naloge, ker so bile previsne stene oblikovane zaradi estetskega razloga (predstave o območju),
medtem ko jih v iskanju najprimernejših lokacij ter analize smučišč zaradi neprimernosti za
smučarske proge nisem upošteval.

Slika 36: Ročna izdelava plastnic na območju previsnih sten. Levo: na podlagi ortofota, desno: na
podlagi skenograma.
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Slika 37: Rezultat ročne digitalizacije plastnic na območju previsnih sten. TIN prekrit z DOF 5
(1:5000).

Ker so osnovni vir za izdelavo TIN modela predstavljale rastrske podobe, je bilo potrebno
najprej pridobiti podatke v ustrezni, vektorski obliki. V ta namen sem se v prvi fazi dela lotil
zaslonske vektorizacije plastnic skenograma TTN v merilu 1:10000.
Vektorizacija je potekala v okolju ArcMap, vsi objekti so linijsko ali točkovno zajeti v
3D koordinatnem sistemu. Plastnice so zajete ročno. Vsi podatki so zajeti v skladu z že
opisanimi pravili zajema in lastnostmi zahtevanimi glede na programsko opremo.
Vektorizirana vsebina je ažurirana na podlagi podatkov DOF 5.

Slika 38: Levo: Vektorizacija plastnic. Desno: Zajeti vektorski podatki (plastnice, žičnice, objekti,
smučišča), potrebni za izdelavo TIN modela.
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Zaradi preglednosti je zajeta vsebina razdeljena na sloje. Iz rastrskih skenogramov in DOF-ov
je zajeta naslednja vsebina, ki obenem predstavlja tudi linijske in točkovne sloje in njihovo
hierarhijo:
¾ Objekti z vsemi prizidki,
¾ Žičniške naprave,
¾ Plastnice,
¾ Smučarske proge.
Drugi del predstavlja izdelavo ploskev, ki predstavljajo 3D objekte v modelu. Na cilj naloge
objekti niso imeli vpliva. Zaradi tega so bili izdelani manj detajlno in bolj zaradi boljše
predstave o območju. ArcGIS 3D Analyst omogoča natančno izdelavo 3D objektov z vsemi
kotami, višinami in natančnim videzom objekta, vendar se za to potrebuje veliko časa in
natančnih podatkov o objektih. Izdelava takšnega modela bi presegla namen moje naloge,
zato so objekti predstavljeni simbolično v obliki 3D teles z osnovno ploskvijo določeno na
podlagi DOF-a in rahlo precenjeno višino objekta, zaradi lažje prepoznavnosti objekta (slika
40).

Slika 39: Primer detajlne izdelave 3D objekta s programom ArcGIS 3D Analyst (ESRI, 2006).

Slika 40: Levo: osnovne ploskve objektov, določene na podlagi DOF-a. Desno: 3D objekt v 3D
modelu reliefa.
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V zadnji fazi izdelave 3D modela sta bila na TIN model, izdelan iz digitaliziranih plastnic,
napeta DOF 5 šifre E250561A in E250461A. Tako izdelan 3D model je bil osnova za
nadaljne analize smučarskih prog in celotnega območja Krvavca.

Slika 41: 3D kartografski model Krvavca s celotno vsebino.

9.4. Analize terena in rezultati raziskave
Primer vrednotenja, kjer nastopa več kriterijev in samo en cilj je zelo pogost v prostorskem
planiranju. V našem primeru bomo iskali najprimernejše lokacije za širitev smučišč, torej
lokacije, ki bodo zadostile vsem kriterijem. Poleg tega bo podana ocena že obstoječih
smučarskih prog (koliko je zadoščeno določenim kriterijem na danih smučarskih progah),
nakazan bo tudi primer uporabe 3D modela za homologacijo terena (priprava smučarskih
tekem).
Potrebno je omeniti, da bomo dobili kot končni rezultat karto primernostnih površin z
označeno stopnjo primernosti. Odločitev, katera lokacija je izbrana, pa je stvar odločevalcev
in politike. S to karto lahko le učinkovito (na podlagi nevtralnih, strokovnih kriterijev)
podpremo odločanje.

Slika 42: Iskanje primernostnih površin na podlagi prekrivanja kart, ki predstavljajo določene kriterije
(Multigen Paradigm, 2001).
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Izbira (določitev, definiranje) kriterijev
V odločitveni postopek bomo vključili naslednje kriterije:
¾ Naklon terena,
¾ Denivelacija,
¾ Ekspozicija,
¾ Vegetacija.
Sestavitev pravila po katerem se odločamo (oz. odločitvenega pravila) ima izreden vpliv na
končni rezultat (karto primernostnih površin). Napačna izbira kriterijev lahko privede do
zavajajočih rezultatov. Zato moramo biti tu še posebno previdni.
V našem primeru se lahko takšno pravilo glasi:
Iščemo vse površine, ki imajo to lastnost, da:
¾ Ne ležijo na območjih z nakloni manjšimi od 10% in večjimi od 60%.
¾ Denivelacija oz. višinska razlika nove proge je vsaj 100 metrov.
¾ Ne ležijo na plazovitih območjih ali v ozkih grapah.
¾ Ekspozicija ni omejitev, vendar imajo prednost (večja obtežitev) območja s S, SV in
SZ ekspozicijo.
¾ Ne ležijo na območjih zaščitenih gozdov.
Naklon terena. Za smučanje so potrebni ustrezni nagibi terenov. Preveč strma pobočja niso
primerna za množično smučanje. Pravi smučarski center naj bi imel proge različnih strmin in
težavnostnih stopenj, za čim širši krog smučarjev. Smučarske proge z nagibom pod 10% so
tudi za začetnike prelahke, proge z nagibom več kot 60% pa so za smučanje precej plazovite
in nevarne. Že pri smučarskih progah z nagibom 45% nastajajo grbine, zaradi česar je oteženo
teptanje s teptalnimi stroji (Leskovec, 1982). Povprečni željeni naklon je 30%. Najbolje je če
smučarski center obsega 15% težkih prog, 60% srednjih in 25% lahkih prog. Po nekaterih
podatkih 80% gostom ustreza 10 do 30% naklon.
V Avstriji ne priporočajo gradnje smučarskih prog z naklonom nad 45% (Kočevar,
1978), kajti pri tako velikih naklonih poleg težjih nesreč prihaja tudi do mnogih drugih
problemov. Oteženo je teptanje s snežnim teptalnikom. Neteptano smučišče poveča težavnost
proge. Na strmih smučarskih progah je veliko večja tudi denudacija. Geološka podlaga je
osnova za razvoj različnih geomorfoloških procesov, ki preoblikujejo površje in ustvarjajo
relief. Nakloni, ki so primerni za alpsko smučanje, se gibljejo med 10 in 60%. Belehar (1995)
navaja kot primerni naklon tisti, ki še omogoča smučanje, spust in krmarjenje od najvišje do
najnižje točke smučišča in to v slabih vremenskih pogojih (južni sneg, megla).
V nalogi bomo območja z nakloni pod 10% in nakloni nad 60% izločili iz nadaljne
raziskave (na Boolovi karti jim določimo vrednost 0). Nakloni med 10 in 45% dobijo
vrednost 2 (zaradi največje primernosti) in nakloni med 45 in 60% vrednost 1 (manj primerno
območje zaradi prej naštetih omejitev).
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Legenda
0-10%
10-45%
45-60%
nad 60%

Slika 43: Karta naklonov območja Krvavca.

Denivelacija. Višinska razlika smučarskega območja oziroma denivelacija smučišča močno
vpliva na kvaliteto smučišča. Za smučarje je privlačneje smučati po čim daljši progi. Bolje
opremljen smučarski center naj bi imel vsaj eno smučarsko progo z denivelacijo 500 metrov
ali več. Daljše proge imajo prednost tudi zato, ker smučarju ni treba velikokrat čakati v vrsti
pred krajšimi žičniškimi napravami. Posamezne kategorije smučarjev (glede na smučarsko
znanje in telesno kondicijo) povprečno presmučajo:
Slabi smučarji:
400 višinskih metrov/uro
Srednji smučarji:
800 višinskih metrov/uro
Dobri smučarji :
950 višinskih metrov/uro
Zelo dobri smučarji:
1400 višinskih metrov/uro
V nalogi bodo izločena vsa območja, ki imajo denivelacijo pod 100 metrov. Sklenjena
območja večje denivelacije bodo primerno obtežena.
Ekspozicija. Za alpsko smučanje so najprimernejše severne, severovzhodne in severozahodne
ekspozicije. Stopnja osončenja ne vpliva le na trajanje snežne odeje, temveč tudi na njeno
kvaliteto. Izrazito južno orientirana smučišča so pri relativno visokih temperaturah zraka v
jutranjih in večernih urah ledena, sredi dneva pa zmehčana in mokra. Vendar imajo delno
osončena smučišča prednost pred neosončenimi, saj je po njih prijetneje smučati in so bolj
pregledna zaradi svetlobne plastičnosti.
V nalogi bodo S, SV in SZ ekspozicije zaradi največje primernosti obtežene s
faktorjem 2, ostale ekspozicije bodo imele vrednost 1, zaradi primernosti vseh ekspozicij
nobena ne bo izločena.
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Slika 44: Karta ekspozicij območja Krvavca.

Vegetacija. Vegetacijo predstavljajo ekološke enote (avtorja L. Marinčka leta 1975). Ekološke
enote namreč najmočneje določajo pomembnost vplivov, zlasti erozije ter vplive na vodni
režim, vegetacijo in kulturno krajino. Ekološke enote na območju Krvavca so opisane glede
na rastlinsko sestavo ter kažejo medsebojne genetske povezave in ekološke značilnosti. Pri
proučevanju posamezne enote je bila opravljena inventarizacija nastopajočih rastlin, določena
talna enota, kamnitost, ustaljenost in erodibilnost tal (Marinček, 1975). V tabeli je podana
analiza površin po ekoloških enotah.
Ekološka enota-obstoječa raba
Adenostylo-Piceetum fil.-smrekov gozd
Adenostylo-Piceetum typ.-smrekov gozd
Adenostylo-Piceetum cal.-smrekov gozd
Adenostylo-Fagetum asp.-bukov gozd
Adenostylo-Fagetum hom.-bukov gozd
Adenostylo-Fagetum f. Picea-Abies-pašnik osvaja gozd
Rhod.-Rhodendretum lar.-rušje-macesen
Rhod.-Rhodendretum mug.-rušje
Nardetum strictae-pašnik, ravne lege na blagem nagibu
Nardetum strictae,Carex firma-pašnik, valovito blago pobočje
Carex Ferruginea,Helleborus niger-pašnik na rjavi rendzini
Sesleria varia, Helleborus niger, pašnik
Sesleria varia, Helleborus niger,Picea excelsa-pašnik s smreko
Seslerio-Sempervieretum-pašnik+grmišče
Nardus stricta-Pinus mugo-pašnik
Pašnik z eriko in slečom
Pašnik in rušje
Združba trave okoli staj

s.s.s.
4,5
0,4
10,1
7,0
15,5
7,2
24,5
4,5
9,3
6,6
5,7
8,0
0,8

o.p.
1,0
1,0
9,5
0,8
3,5
1,0
1,5
11,0
-

s.r.
1
2
3
1
3
2
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

Tabela 4: Analiza površin po ekoloških enotah (Marinček, 1975).
Pojasnila k preglednici:
Rubrika 1 s.s.s. = sedanje stanje smučišč v ha
Rubrika 2 o.p. = ostale površine v ha
Rubrika 3 s.r. = je določena stopnja ranljivosti ali občutljivosti posamezne ekološke enote, in sicer: 1=delno
ranljiva, 2=ranljiva in 3=zelo ranljiva.
Opomba: stopnja ranljivosti ekoloških enot je bila ekspertno določena (Marinček, 1975) za namene proučevanja
vplivov pri krajinski analizi.
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Zaradi nedostopnosti karte ekoloških enot Krvavca sem izdelal lastno klasifikacijo vegetacije,
ki se delno opira na analizo ekoloških enot avtorja Marinčka. Vegetacijo sem razdelil v 3
razrede, in sicer gozd ter stene in melišča, pašnik v zaraščanju in pašnik. Izdelana je bila karta
vegetacije, kjer sta gozd in stene in melišča dobila vrednost 1 (največja ranljivost), pašnik v
zaraščanju vrednost 2 (ranljiv) in pašnik vrednost 3 (delno ranljiv). Karta je bila izdelana na
podlagi DOF 5. Ocenjujem, da karta predstavlja dovolj natančen vir za namen naloge
(predstavitev 3D modela kot podpora odločitvam v prostoru).

Slika 45: Karta vegetacije območja Krvavca z imenom F-vegetacija (vrednost 1-rdeča=gozd, stene in
melišča, vrednost 2-temno modra=pašnik v zaraščanju, vrednost 3-svetlo modra=pašnik).

Model primernosti površin
Primernost površin za smučanje sem določil z modelom tako, da sem upošteval dejavnike:
največjo utež sem dodelil odločitveni spremenljivki naklon (0,5), ekspoziciji sem dodelil utež
(0,2), vegetaciji pa (0,3). Končni izdelek, karta primernih površin za smučarske proge, je bil
rezutat vsote posameznih vrednosti dejavnikov, pomnoženih s pripadajočim deležem
pomembnosti. Model je upošteval tudi funkcionalno povezanost površin in denivelacijo, zato
je bilo v smučišča vključeno tudi nekaj ranljivih oziroma zelo ranljivih površin.
Diagram poteka izdelave karte primernostnih površin po posameznih korakih:

Podatkovni sloji
odlocitvenih spremenljivk

Podatkovni sloji
izkljucitvenih kriterijev
Naklon
(pod 10% in nad 60%)

Boolova karta
izlocenih povrsin

DMN

F-naklon
F-vegetacija
F-ekspozicija

Denivelacija
(pod 100m)

Karta primernostnih povrsin

Najprej generiramo podatkovne sloje izključitvenih kriterijev. Te karte dobimo z
reklasifikacijo osnovnih (izvornih) podatkovnih slojev na »primerna« in »neprimerna«
območja za smučišča. Uporabimo funkcijo reclassify v Spatial Analyst-u.
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Reclassify

Slika 46: levo: osnovna karta naklonov. Desno: izpeljana Boolova karta z imenom DMN (vrednost 0črna=omejitev, vrednost 1=nakloni med 10 in 60%).
Legenda
Ravno
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Slika 47: levo: osnovna karta ekspozicije. Desno: izpeljana Boolova karta z imenom F-ekspozicija
(vrednost 1-bela=J,JZ,JV ekspozicije, vrednost 2-črna= S,SZ,SV ekspozicije).

Največja možna vrednost za območje je bila 2,3. Izračun: 2 (najugodnejši naklon) x 0,5
(ustrezni delež pomembnosti) + 2 (najugodnejše ekspozicije) x 0,2 (ustrezni delež
pomembnosti) + 3 (najugodnejša vegetacija) x 0,3 (ustrezni delež pomembnosti) = 2,3.
Najmanjša možna vrednost je 0, kar pomeni da je območje neprimerno za smučarske
proge. Vrednost 0 so dobila vsa območja, ki so imela naklone večje od 60% in manjše od
10%, kajti vsoto vseh treh kart dejavnikov sem na koncu pomnožil s karto, kjer so imela
vrednost 0 območja z nakloni nad 60% in pod 10% in vrednost 1 območja z ostalimi nakloni.
Najmanjša vrednost primernih površin je 1 (vegetacija je gozd=0,3 + naklon je med 45% in
60%=0,5 + ekspozicija je južno orientirana= 0,2).
Rezultat sem rangiral v tri razrede. V prvem razredu (vrednosti od 0 do 0,9) so
območja neprimerna za smučarske proge. V drugem razredu (vrednost od 1 do 1,5) so
območja delno primerna za smučarske proge, kajti ta območja so ali primerna z vidika
naklona (med 10 in 45%) in manj primerna z vidika vegetacije (gozd) in ekspozicije (južno
orientirana območja) ali primerna z vidika ekspozicije (severno orientirana območja) in delno
primerna z vidika vegetacije (pašnik v zaraščanju) in delno primerna z vidika naklona (med
45 in 60%). V tretjem razredu (vrednosti od 1,6 do 2,3) so območja primerna za smučarske
proge. Ta območja imajo vsaj dve najvišji vrednosti dejavnikov (naklon in ekspozicijo ali
naklon in vegetacijo ali ekspozicijo in vegetacijo).
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NAKLON

VEGETACIJA

EKSPOZICIJA

+

+

KARTA PRIMERNOSTI POVRSIN

Slika 48: Postopek prekrivanja kart.

Dobljeno karto primernosti površin, ki je bila rezultat predhodno opisanega postopka, sem
nato obdelal tako, da sem dobil območja s primerno denivelacijo (nad 100 višinskih metrov)
in površino za smučarske proge. Na sliki 50 so z oranžno barvo v 3D modelu obrobljene že
obstoječe smučarske proge, z rumeno barvo pa območja primerna za smučarske proge.
Kot je razvidno iz slike 50, so skoraj vse obstoječe smučarske proge (oranžna barva)
urejene na območju znotraj rumene črte (na primernih površinah), razen nekaterih krajših
povezovalnih prog. To je delno tudi posledica dejstva, da je bila na nekaterih površinah
vegetacija že izkrčena in tako je tam najprimernejše rastje za smučišča (pašnik). Prav tako so
na nekaterih mestih strojno splanirali teren in s tem pridobili primerni naklon smučišč.
Statistični podatki obstoječih smučišč pridobljeni iz 3D kartografskega modela
Krvavca:
¾ Površina vseh urejenih smučišč: 58,8 ha.
¾ Povprečni naklon vseh urejenih smučišč: 31,5%.
¾ Povprečna nadmorska višina vseh urejenih smučišč: 1672m (min:1470m,
max:1960m).
¾ Površina vseh primernih površin za širitev smučišč: 187 ha – 58,8 ha = 128,2 ha
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Slika 50: 3D kartografski model Krvavca z označenimi primernimi površinami za smučišča (rumena
barva).

Takšna karta lahko nudi odlično podporo odločevalcu, ki se mora odločati o lokaciji. Karta
predstavlja dober primer, kako lahko odločitve podpremo z GIS-om, ob predpostavki, da smo
izbrali pravilne kriterije in postopke. Izbira oziroma odločitev o izbiri najprimernejše lokacije
je v celoti v rokah odločevalca in ta karta zanj ne predstavlja nikakršne obveze. Je le nekakšno
priporočilo.
Homologacija terena za pripravo smučarskih tekem
3D kartografski model je uporaben tudi za homologacije terena za pripravo smučarskih
tekem. Namesto ročnih preračunavanj višinske razlike, povprečnega naklona, ekspozicije in
dolžine proge lahko s 3D modelom zelo hitro in tudi veliko bolj pregledno in natančno
zberemo vse naštete podatke in še marsikaj drugega (grafe, vertikalne prereze proge itd.).
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Postopek:
¾ Prvi korak je izdelava rastrskega sloja, ki predstavlja smučarsko progo na kateri bo
potekalo tekmovanje. V našem primeru je to smučišče Zvoh 1.

Slika 51: Smučarska proga na kateri naj bi potekalo tekmovanje.

¾ Drugi korak je izračun vseh statističnih podatkov z orodjem ArcGIS Spatial Analyst.
Izračun je narejen znotraj deset metrske natančnosti, torej na podlagi plastnic, ki si
sledijo vsakih deset metrov višinske razlike. Za namen naloge, ki ni natančen izračun
podatkov ampak le prikaz uporabnosti modela za homologacije, ocenjujem, da je 10m
dovolj velika natančnost. V našem primeru so rezultati naslednji:
Povprečni naklon tekmovalne proge: 39,57% (minimalni 0% na startu in maksimalni
58,9%), standardna deviacija je 12,4%.
Višinska razlika tekmovalne proge: 195 metrov (najvišja točka-start na višini 1960m
in najnižja točka-cilj na višini 1765m).
Ekspozicija tekmovalne proge: Zahodna do Jugozahodna.
Dolžina tekmovalne proge: 694m, proga je bila postavljena kot prikazuje slika 52.

Slika 52: Postavitev proge z vsemi zavoji.
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¾ Tretji korak je izdelava vertikalnega prereza proge s programom ArcGIS 3D Analyst,
ter prikaz tekmovalne proge v TIN modelu in TIN-u prekritim z DOF 5.

Slika 53: levo: Tekmovalna proga v TIN modelu. Desno: Tekmovalna proga v TIN-u
prekritim z DOF 5.

Graf 1: Vertikalni prerez proge.
V prikazanem primeru je natančnost rezultata analize odvisna od osnovnih podatkov, ki so v
tem primeru na nivoju 10 metrske natančnosti plastnic. Torej vsaka nepravilnost reliefa na
progi (grbine, vrtače...), ki pade znotraj 10 metrskega pasa med plastnicami, na karti in med
podatki ni prikazana. To slabost lahko odpravimo z natančnimi osnovnimi podatki, ki jih
pridobimo bodisi na terenu, z geodetskimi meritvami, GPS..., ali pa pridobimo že zbrane
natančnejše digitalne podatke v linijskem ali točkovnem zapisu. Programska oprema omogoča
izdelavo 3D modela kakršnekoli natančnosti. Torej je vse odvisno od naročnika, ki sam določi
s kakšno natančnostjo želi operirati. V našem primeru je nakazan le postopek uporabe 3D
modela za homologacije tekmovalnih prog in zato ocenjujemo, da je za ta namen, natančnost
osnovnih podatkov primerna.

60

10. Sklepi
Danes je kartografija izzvana s strani sodobne računalniške tehnologije, ki širi meje
kartografske upodobitve in odpira do sedaj neizvedljive možnosti prikaza izbrane vsebine.
Zlasti navidezna resničnost, v povezavi s tehnologijo geografskih informacijskih sistemov 3D GIS obeta, da bodo v prihodnosti na voljo uporabnikom intuitivne interaktivne dinamične
karte, ki bodo hkrati učinkovite in atraktivne.
V diplomski nalogi sem skušal odgovoriti na vprašanje, kako bi lahko izkoristili
prednosti sodobne računalniške tehnologije za izdelavo 3D kartografskega modela in uporabo
modela v različne namene. Osnovni namen prvega tematskega sklopa diplomske naloge je bil
umestitev kartografije v sodobno, z digitalno tehnologijo podprto okolje in v postavljenih
okvirjih spregovoriti o 3D kartografskem modelu in 3D kartografski upodobitvi.
Sodobna kartografija je zaznamovana z dvema besedama: interaktivnost in dinamika.
Navidezna resničnost bo kmalu postala realnost v mnogih oblikah kartografskih prikazov in
bo dostopna širokemu krogu uporabnikov, zato je potrebna standardizacija tako vsebine in
oblike 3D kartografskega modela, kot tudi kartografske upodobitve in kartografskega
vmesnika.
Za izdelavo kartografske upodobitve, je ključnega pomena kakovosten kartografski
model v 3D vektorski obliki. Sistem za upodobitev je odvisen od namena, v vsakem primeru
pa mora izdelati karto kot (perspektivno) projekcijo kartografskega modela na ravnino. Veliko
lahko pridobimo tudi s povezovanjem 2D in 3D prikazov in na tak način izkoristimo prednosti
obeh različic.
Stopnja abstraktnosti upodobitve je pomembno področje, kjer je potrebno poiskati
ustrezne kompromise med abstraktnostjo kartografskih upodobitev in realizmom računalniške
grafike. Pravi izziv ni v odločitvi, kateri od teh pogledov je pravilen, ampak v razumevanju
relativnih prednosti abstraktnosti in realizma za različne problemske vsebine, uporabnike in
vrste predstavitve informacij.
V drugem vsebinskem sklopu sem se lotil proučevanja uporabnosti 3D kartografskih
modelov, katerih predstavitve so zelo pomembne za uspešno komunikacijo vpletenih v proces
odločanja. Uporabljajo se predvsem digitalne 2D kartografske podlage, medtem ko 3D
upodobitve postanejo pomembne šele v zaključnih fazah, ko je potrebno rezultate načrtovanja
posredovati širši javnosti. Verjetno pa bi si tudi strokovnjaki za pomoč pri svojem delu raje
izbrali atraktivne 3D predstavitve, če bi jih imeli na voljo.
Ob analizi obstoječega stanja sem naletel na veliko število zelo kakovostnih in tudi
slabših izdelkov, ki so si med sabo zelo različni glede na vidike prostora uporabe kart. To so
stopnja abstraktnosti upodobitve, interaktivnost, vrsta uporabnikov-občinstvo in namen.
Večina 3D modelov je bila prvotno izdelanih za en sam namen uporabe, vendar so jih kasneje
uporabili še za številne druge aplikacije. Njihova največja vrednost se izkaže v razvoju velikih
projektov in upodobitvi vplivov teh projektov na različne interesne skupnosti.
Lahko definiramo štiri glavna področja uporabe:
¾ načrtovanje in oblikovanje,
¾ infrastruktura in javne storitve,
¾ komercialni sektor in marketing,
¾ promocija in učenje informacij o pokrajini.
Tretji sklop opisuje praktični primer izdelave 3D kartografskega modela okolja, ki
vključuje pomembne odločitve o namenu in obliki modela, o območju prikaza in geografske
vsebine, matematični osnovi, podatkovni strukturi 3D modela in prenosu podatkov, ter izbiri
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kartografskih virov. Opisana je tudi izdelava 3D kartografskega modela, ter primeri uporabe
modela v različne namene.
Pri izdelavi 3D modela je ključnega pomena pridobitev ustreznih podatkov v 3D vektorski
obliki, ter ustrezna programska oprema. V ta namen je običajno potrebna vektorizacija
obstoječih skenogramov Geodetske uprave Republike Slovenije, iz vektorskih podatkov pa
nato enostavno, s programsko opremo, ki je danes na voljo (v tem primeru programski paket
ArcGIS 9, ki se je izkazal za zelo uporabnega), izdelamo ploskovni model, sestavljen iz
nepravilnih trikotnikov. Določena vsebina je lahko zajeta tudi z linijami (npr. potoki,
žičnice…) ali točkovno, s tem, da pri upodobitvi te topološke oblike zamenjamo s telesi ali
ploskvami.
Čeprav se 3D kartografija razvija šele v zadnjih nekaj letih in zaenkrat celovite rešitve še
ne obstajajo, lahko trdim, da je to izredno perspektivno področje, ki bo že v bližnji
prihodnosti doseglo velik razmah. Poleg velikega interesa stroke po standardnem opisu in vse
večjega komercialnega interesa, bodo tudi uporabniki postali zreli za uporabo zahtevnejših 3D
dinamičnih in interaktivnih kartografskih upodobitev. Še več, takšne predstavitve bodo
uporabniki celo pričakovali in zahtevali, saj živimo v informacijsko bogati dobi, kjer nas
mediji dnevno »razvajajo« z vrhunsko računalniško grafiko.
Ker področje, izbrano v diplomski nalogi, tudi v mednarodnih merilih ni akademsko
dovolj obdelano, je v nalogi namenjeno nekoliko več prostora teoretičnim osnovam in manj
opisu tehničnih rešitev na izvedbenem nivoju. Verjamem, da sem ponudil zadostno osnovo in
uporabne praktične napotke za nadaljnje delo na tem področju. Poleg tega je izdelan 3D
kartografski model, katerega enostavne 3D kartografske upodobitve so že naletele na ugoden
odziv pri naročnikih tovrstnih storitev in neposredno potrdile visoko tržno vrednost tovrstnih
izdelkov.
Menim, da je bilo delo dobro zastavljeno, saj sta rezultat, poleg znanja in izkušenj,
uporabno pisno delo in tržno zanimiv izdelek, 3D kartografski model. Diplomska naloga
predstavlja kakovosten in zanesljiv vir informacij. Izdelan 3D model je predvsem tržno in tudi
prodajno zanimiv izdelek, zaradi atraktivnosti 3D prikazov je močno promocijsko orodje.
Prav tako, kot sem že omenil, ocenjujem celotno področje 3D kartografije kot perspektivno, z
akademskega in tudi komercialnega stališča. Zato je vsak napor, ki je ustrezno podprt z
znanstvenimi metodami, na tem področju dobrodošel.
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11. Summary
Today cartography is being challenged by the contemporary computer technology, which
extends the borders of cartographic presentation and opens new ways to present the chosen
content. Virtual reality in connection with the technology of geographical information
systems – 3D GIS promises that in the future users will be able to use intuitive interactive and
dynamic maps, which will be efficient and attractive at the same time.
In my thesis my aim was to answer the question on how to use the advantages of the
contemporary computer technology for the elaboration of 3D cartographic model and its use
for different purposes. The basic goal of the first thematic part of my thesis was the
installation of cartography into the contemporary, digitally supported environment, as well as
the discussion about the 3D cartographic model and its presentation.
Contemporary cartography is characterised by two words: interactivity and dynamics.
Virtual reality will soon become reality in many forms of cartographic presentations and will
be accessible to many users. Therefore we need the standardization of contents and forms of
the 3D cartographic model as well as of the cartographic presentation and cartographic
interface.
For the elaboration of cartographic presentation a qualitative cartographic model in 3D
vectorial form is of key importance. The system of presentation depends on the purpose,
however, in any case, the map should be elaborated as a (perspective) projection of the
cartographic model on the surface. There is also a lot to be gained from the linking of 2D and
3D images, as this is how we can use advantages of both varieties.
The abstraction level of the presentation is an important area where we have to look
for suitable compromises between the abstractness of cartographic presentations and the
realism of computer graphics. The real challenge is not in deciding, which of these models is
correct, but more in understanding the relative advantages of abstractness and realism for
different problem contents, users and varieties of information presentation.
In the second part of my thesis I studied the usefulness of 3D cartographic models,
since their presentation is very important for an efficient communication between people,
involved in the decision-making process. Digital 2D cartographic bases are mainly used,
while 3D presentations are important only in the final phase that is when the results of
planning must be communicated to a broader public. Moreover, professionals would probably
rather use attractive 3D presentations if they were available.
When analysing the existing situation I encountered many very qualitative and also
less qualitative products, which differ as regards the spatial aspects of the map use. These
aspects are the level of the presentation abstractness, interactivity, type of users-public and
purpose. Most 3D models were initially elaborated for a single purpose, however later they
were used also for many different applications. Their most important value is seen in the
development of major project and in the presentation of influences of these projects on
different interest groups.
There are four major fields of application:
¾
¾
¾
¾

planning and design,
infrastructure and public services,
commercial sector and marketing,
promotion and acquiring information about the landscape.
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The third part describes a practical example of the elaboration of 3D cartographic model
of the environment, which includes important decisions about the purpose and form of the
model, about the area of the image and geographical content, about the mathematical basis,
the data structure of the 3D model and the transmission of the data as well as about the choice
of cartographic sources. There is also a description of the 3D cartographic model as well as
examples of the model use for different purposes.
When elaborating 3D model acquiring adequate data in the 3D vectorial form as well as
adequate programme equipment are of key importance. For this purpose vectorization of the
existing scanograms of the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia is
needed. From the vectorial data we can then simply elaborate laminar model, consisting of
irregular triangles, by using available programme equipment (in this case a programme
package ArcGIS 9, which proved to be very useful). A certain amount of content can also be
grasped with lines (e.g. brooks, cable railways…) or points. However, during presentation
these topologic forms have to be replaced by fields or planes
Although 3D cartography has been developed only in the last couple of years and there
are no final solutions yet I can say that this is a very promising area, which in the near future
will be in full swing. Besides huge interest of the professional branch for the standard
description and commercial interest the users themselves will become mature for the use of
more complex 3D dynamic and interactive cartographic models. Moreover, users will want
these presentations to be available and ask for them, since we are living in the information
era, where the media is constantly »spoiling« us with the state-of-the-art computer graphic.
Since this area has not been entirely analysed in the international professional sphere the
thesis devotes some more space to the theoretical bases and less to the description of the
technical solutions in the execution phase. I believe I have given enough basic information
and useful practical advice for further activities in this field. Besides, there is a 3D
cartographic model already elaborated and its simple cartographic presentations have been
welcomed by the users of these services, which directly confirms its high market value.
I think my work was well planned and has produced knowledge, experience as well as a
very useful written thesis and a product. That is 3D cartographic model, which is interesting
for the market itself. The thesis presents a qualitative and reliable source of information. The
elaborated 3D model is market- and sales-oriented product and the attractiveness of 3D
presentations makes it a strong promotion tool. As I have mentioned before the entire field of
3D cartography is very promising for the future, from the technical as well as commercial
point of view. Therefore every effort, supported by the scientific methods in this field, is
welcome.
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Slika 46: levo: osnovna karta naklonov. Desno: izpeljana Boolova karta z imenom DMN.
Slika 47: levo: osnovna karta ekspozicije. Desno: izpeljana Boolova karta
z imenom F-ekspozicija.
Slika 48: Postopek prekrivanja kart.
Slika 50: 3D kartografski model Krvavca z označenimi primernimi
površinami za smučišča (rumena barva).
Slika 51: Smučarska proga na kateri naj bi potekalo tekmovanje.
Slika 52: Postavitev proge z vsemi zavoji.
Slika 53: levo: Tekmovalna proga v TIN modelu. Desno: Tekmovalna proga v TIN-u
prekritim z DOF 5.
Tabela 1: Tipični pogledi na 3D kartografsko upodobitev.
Tabela 2: Primerjava rastrske in vektorske strukture geografskih podatkov.
Tabela 3: ArcGIS entitete, ki jih lahko neposredno uporabimo kot vhodne
podatke za izdelavo TIN modela.
Graf 1: Vertikalni prerez proge.
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