
Автоматизація при створенні

топографічних карт в середовищі ArcGIS

www.geonix.com.ua

Олександр Підлісний



Розробка містобудівної документації

Виготовлення топографічних карт та планів

Розробка землевпорядної документації

Навчання ГІС-технологіям

Постачання ArcGIS

Геодезичні та геологічні вишукування

Про нас



Авторські розробки

• База геоданих та умовні позначення для 

масштабного ряду 1:500, 1:2000, 1:10 000, 1:50 000

• Понад 500 сторінок текстових інструкцій з 

відеоуроками

• 75 інструментів автоматизації типу ToolBox

• Власне «хмарне» файлосховище

• Перевірка даних: Data Checker. ArcPy



ModelBuilder - це інтуїтивний додаток платформи

ArcGIS, на кшталт візуального середовища

програмування, призначений для автоматизації

процесів геообробки шляхом створення, редагування і

керування послідовностями інструментів геообробки

та скриптів.

Python (Arc.Py) – об’єктно-орієнтована мова

програмування вбудована в платформу ArcGIS.

Технології



• Конвертація та організація вихідних даних

• Нарізка завдань для операторів

• Відслідковування та виправлення помилок

• Генерування стандартних об’єктів

• Створення складних умовних позначень

• Оформлення

• Вивантаження на друк

Напрямки автоматизації



База геоданих
Топологія

Схема

Репрезентації

Підтипи та домени

Класи зв’язків

Набори даних

М1:500 – 1:50 000



База геоданих



Перелік інструментів

• Генерування кварталів

• Генерування опор ЛЕП та  їх умовних позначень

• Генерування меж зміни покриття вулиць та доріг

• Конвертація даних

• Упорядкування умовних позначень

• Створення укосів, обривів та ін. форм рельєфу

• Перевірка даних: Data Checker. ArcPy та інші



Data Checker. ArcPy

• Перевірка структури БГД, 2 правила, 50 класів

• Перевірка геометрії (топологія), 13 правил, 50 класів

• Перевірка атрибутів, 93 правила, 50 класів



Перевірка структури БГД

• Наявність класів даних та їх типів згідно переліку

• Наявність атрибутивних полів та їх типів в кожному 

класі даних згідно переліку



Перевірка геометрії (топологія)
• Виявлення мультиоб’єктів

• Короткі відрізки ліній

• Дрібні полігони

• Осколкові полігони

• Топологічна неузгодженість об'єктів із суміжною геометрією

• Накладання (overlaps)

• Пересікання (crosses)

• Торкання (touches)

• Чи містить один об'єкт інший (contains / within)

• Висячі вузли (dungles)

• Наявність дуг

• Ортогональність

• Наявність отворів в геометрії



Перевірка атрибутів

• Наявність записів в атрибутивних полях

• Відповідність значення заданій умові

• Відповідність значення визначеному формату

• Відповідність залежності одного атрибуту від іншого

• Пошук дубльованих значень

• Пошук унікальних значень

• Не співпадіння значень між таблицями атрибутів 

різних класів даних



Результат перевірок
Опис помилки Кіл-ть

Атрибут кварталу 'Колір заливки (K197)' не відповідає типу неселеного пункту 1

Атрибут Російська назва (K9) містить латиницю | SDE_64_point : K 1

Атрибут Російська назва (K9) містить латиницю | SDE_64_point : O 1

Атрибут Українська назва (UKR) містить латиницю | SDE_64_point : K 1

Атрибут Українська назва (UKR) містить латиницю | SDE_64_point : O 1

Буферна відстань від без покриття до кварталу до кварталу має складати 7 метрів 14

Буферна відстань від доріг з покриттям до кварталу має складати 10 метрів 30

Буферна відстань від інших вулиць до кварталу має складати 7 метрів 19

Буферна відстань від інших об'єктів залізниці до кварталу має складати 7 метрів 2

Буферна відстань від магістральних вулиць до кварталу має складати 10 метрів 34

Буферна відстань від ширококолійної залізниці до кварталу має складати 10 метрів 2

В пункті ДГМ не заповнено атрибут Номер пункту (K37). (Можливо використано не актуальну

версію бази DGM.gdb, що надається як вихідні матеріали - див. інструкцію) 98

В рідкозабудованому кварталі оцифрувати будівлі 13

В щільно забудованих кварталах будівлі і двори не відображати 35

Висячий вузол просіки 20

Вулиця не може лежати за межею населеного пункту 36

Горизонталі не можуть пересікатись 36

Горизонталі та форми рельєфу не можуть пересікати полігональну гідрографію 4

Квартали не можуть перетинатись із 24_line - обривами та промоїнами 2

Квартали не можуть перетинатись із 42_line - вулицями 8

108

правил



Лінії електропередач



Межі зміни твердого покриття



Створення укосів, обривів, насипів



Створення укосів, обривів, насипів



Нарізка завдань



Перевірка ортогональності 



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка геометрії



Перевірка атрибутів



Перевірка атрибутів



Перевірка атрибутів



Зарамкове оформлення



Контактні дані

+380 (96) 435-32-34

+380 (44) 360-90-48 

www.geonix.com.ua

geo@geonix.com.ua
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