Vektorizace geologické mapy v prostředí GIS

KONCEPCE ROZDĚLENÍ
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A jaké informace pak můžeme vyčíst z naší legendy?
Název jednotky
Index jednotky
Geologické zařazení (vícero úrovní)
Chronostratigrafické zařazení (u některých jednotek)

Dále zjistíme například i číslo barvy pastelky (uváděné v závorkách), může to
být nepodstatná informace, ale může být užitečná pro symbolizaci, kdy nám
napovídá, že to co má stejné číslo pastelky má být v mapě stejnou barvou

Mapová vrstva geologických jednotek
(polygony) s atributy charakterizujícími
geologické jednotky na mapovém listu

jednotka porfyroid
celkem 5 polygonů
výskytu téže jednotky

Není správné zapisovat údaje vztahující se
k celé geologické k plochám jednotlivých
výskytů geologické jednotky. To pak vede k
opakovanému zadávání stejných hodnot,
což je zdrojem chyb a budoucích problémů.
TENTO ZPŮSOB NENÍ SPRÁVNÝ!!!

PŘÍKLAD – CESTA DO PEKEL (příklad z ukázek z části co je dobré předem vědět):
Když bych měl v mapové vrstvě polygonů výskytu jednotek zapsány charakteristiky vztahující se obecně
k celé geologické jednotce (tedy hodnoty závislé na tom jaká to je jednotka a ne na jejich konkrétních
výskytech; což není vůbec správné to takto mít!!!) tak budu stále stejné obecné popisné údaje o
geologické jednotce opakovaně zapisovat ke všem jejím výskytům a když v tom budu dělat chyby tak
budu opakovaně psát i chybné údaje, navíc je tento způsob náchylný na překlepy a správa takových činí
jen potíže a i případné využití dat je pak komplikované. Musím pak opravit všechny chyby a pokud jsou v
tom překlepy tak není spolehlivá ani funkce najít a nahradit – a to může jít třeba i o tisícovky záznamů!!!

Správně má být zahořanské souvrství (s krátkým písmenem a), nikoliv záhořanské.
Název je odvozený od Zahořan, které se píší s krátkým písmenem a (i když někdy se i ve skutečnosti nesprávně píše dlouhé)

PŘÍKLAD – DALŠÍ CESTA DO PEKEL (příklad z ukázek z části co je dobré předem vědět):

Když bych měl v mapové vrstvě polygonů výskytu jednotek zapsány charakteristiky vztahující se obecně
k celé geologické jednotce (tedy hodnoty závislé na tom jaká to je jednotka a ne na jejich konkrétních
výskytech; což není vůbec správné to takto mít!!!) a zjistil bych v tom chybu, že jsem omylem u některého
z polygonů zapsal nesprávnou jednotku – například místo ordovických sedimentů jsem to napsal jako
silurské vulkanity, tak musím dát velký pozor, abych opravil hodnoty ve všech sloupcích – jakmile bych
na něco zapomněl tak dopadnu jako v tomto případě, kdy silur (nesprávně) sice ve sloupci CHRSTR
opravím na správný ordovik, ale ostatní sloupce zapomenu opravit a výsledkem bude NESMYSL!!!

PŘÍKLAD – DALŠÍ CESTA DO PEKEL (příklad z ukázek z části co je dobré předem vědět):
Když bych měl v mapové vrstvě polygonů výskytu jednotek zapsány charakteristiky vztahující se obecně
k celé geologické jednotce (tedy hodnoty závislé na tom jaká to je jednotka a ne na jejich konkrétních
výskytech; což není vůbec správné to takto mít!!!) a zjistil bych v tom chybu, že jsem omylem u některého
z polygonů zapsal nesprávnou jednotku – například místo ordovických sedimentů jsem to napsal jako
silurské vulkanity, tak musím dát velký pozor, abych opravil hodnoty ve všech sloupcích – jakmile bych
na něco zapomněl tak dopadnu jako v tomto případě, kdy silur (nesprávně) sice ve sloupci CHRSTR
opravím na správný ordovik, ale ostatní sloupce zapomenu opravit a výsledkem bude NESMYSL!!!

Zde jsem chybu opravil:
25 => 31 a silur => ordovik

Toto jsem opravit zapomněl tak vznikl nesmyl, kdy mi v některých polích zůstaly hodnoty
odpovídající původně nesprávně přiřazené jednotce - silurské vulkanity
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KAŽDÉ JEDNOTCE V TABULCE JEDNOTEK
PŘIŘADÍME NĚJAKÝ JEDINEČNÝ KÓD
A jaké informace pak můžeme vyčíst z naší legendy?
Název jednotky
Index jednotky
Geologické zařazení (vícero úrovní)
Chronostratigrafické zařazení (u některých jednotek)

Dále zjistíme například i číslo barvy pastelky (uváděné v závorkách), může to
být nepodstatná informace, ale může být užitečná pro symbolizaci, kdy nám
napovídá, že to co má stejné číslo pastelky má být v mapě stejnou barvou

Samostatná tabulka geologických jednotek
Údaje ke každé jednotce jsou v ní zapsány jen
jednou a případné chyby lze snadno opravit

- například pokud bych měl nějakou věcnou chybu v legendě – například pokud by
nebylo správné zařazení do nadřazených geologických jednotek nebo by se později
zavedlo nové členění Karpat (pak se veškerá oprava odehraje jen v této tabulce)

Mapová vrstva
reprezentující plošný
výskyt jednotlivých
geologických
jednotek, každá
jednotka obsahuje
pouze a jen číslo (kód)
příslušné jednotky
stejné jako je použito
v tabulce jednotek ►

Důležité je, aby to co je jedna
a ta samá jednotka, bylo
zapsáno vždy stejným
způsobem (v tomto případě
různé výskyty jedné a té
samé jednotky vždy stejným
číslem) ale jedinečným vůči
jiným jednotkám(různé
jednotky mají různá čísla)

Takovouto obdobnou tabulku si budeme muset
sami vytvořit dle legendy k mapě a pokusíme
se z ní vyčíst maximum informací o jednotkách
– převést do digitální podoby maximum informací
– každé jednotce také přiřadit nějaký jedinečný kód

Mapová vrstva
výskytu jednotek

propojení dat – JOIN
Primární data stále zůstanou v samostatných
tabulkách, ale my si v našem projektu vytvoříme
jejich propojení, aby se nám zobrazovaly
v podobě spojené tabulky

Popis geol.
jednotek

JOIN nám zajistí připojení dat (sloupců) z tabulky popisu
geologických jednotek do atributové tabulky mapové
vrstvy polygonů výskytu geologických jednotek.
Toto připojení nám do mapové vrstvy polygonů geologických
jednotek tyto sloupce popisu jednotek pouze přidává jako
„automaticky aktualizovaný pohled“; a nedochází k rozkopírování
dat (rozkopírování dat se v principu chceme právě bránit).
Originální data stále zůstávají na jednom místě v tabulce popisů.
Když bych cokoliv upravil v tabulce popisu geologických
jednotek tak se úpravy ihned projeví i u připojených sloupců v
atributové tabulce u mapové vrstvy polygonů výskytu jednotek.

GEOLOGICKÉ JEDNOTKY – KONCEPCE ROZDĚLENÍ POŘIZOVANÝCH DAT:
1) vytvořit tabulku s popisem geologických jednotek jako „číselník geologických
jednotek“ – opsat z legendy; na legendu se při tom pozorně zaměřit a vytěžit
přitom z legendy maximum informací (položek):
- název
- zařazení do geologických jednotek (nejspíše se povede i více jednotek
různých úrovní)
- chronostratigrafie (útvar) alespoň u některých geologických jednotek
- index pro případné využití
(závisí na konkrétní legendě, tyto položky bude možné vyčíst z naší legendy)
každá geologická jednotka bude mít v této tabulce jen jeden záznam označený
nějakým jedinečným kódem – předejdeme tak opakovanému zápisu stejných dat
2) vytvořit polygonovou mapovou vrstvu geologických jednotek, ve které bude ve
formě polygonů zakreslen prostorový výskyt jednotlivých geologických jednotek
na našem mapovém listu. V atributové tabulce mapové vrstvy polygonů
geologických jednotek bude pouze kód geologické jednotky udávající o jakou z
jednotek se v případě toho či onoho polygonu jedná – mapová vrstva polygonů
tak bude nést informace o prostorovém výskytu geologických jednotek (výskyt
jednotek bude reprezentován právě těmi polygony) a informace o jakou jednotku
se jedná se uvede pouze jejím kódem. Žádný další sloupec v mapové vrstvě
nebude, popisné údaje ke geologickým jednotkám se k polygonům připojí pomocí
propojení typu JOIN z tabulky s popisem geologických jednotek.

ROZDĚLENÍ DAT VEKTORIZACE GEOLOGICKÉ MAPY DO DATOVÝCH ZDROJŮ:
1) GEOLOGICKÉ JEDNOTKY
1a) Mapová vrstva výskytu polygonů geologických jednotek – polygony
definují prostorový výskyt jednotek, atributem je pouze kód jednotky
1b) Tabulka geologických jednotek s popisnými atributy geol. jednotek

GEOLOGICKÁ
ROZHRANÍ

Legenda typů
typů liniových rozhraní

Mapová liniová vrstva
reprezentující prostorovou
polohu jednotlivých
rozhraní. Každé rozhraní
obsahuje pouze a jen číslo
(kód) příslušného typu
rozhraní odpovídající kódu
definovanému v
samostatné tabulce typů
liniových rozhraní (vpravo)
Důležité je, aby to co je jeden
a ten samý typ rozhraní bylo
zapsáno vždy stejným
způsobem (v tomto případě
různé výskyty jednoho
stejného typu rozhraní vždy
stejným číslem) ale
jedinečným vůči jiným jiným
typům rozhraní (různé typy
rozhraní mají různá čísla)

Dle legendy bude třeba vytvořit
samostatnou tabulku typů liniových
geologických rozhraní
každý typ je označen jedinečným
kódem (číslo ve sloupci ID)

Název každého typu rozhraní je tedy zapsán v
celém projektu jen jednou na jednom místě a v
případě chyby (překlepu) lze provést opravu
snadno, rychle a na jednom místě

Opět provedeme propojení dat typu JOIN jako v případě
geologických jednotek. Do atributové tabulky liniové mapové
vrstvy rozhraní si ve formě „automaticky aktualizovaného
pohledu“ připojíme názvy typů rozhraní z tabulky typů rozhraní.

GEOLOGICKÁ ROZHRANÍ – KONCEPCE ROZDĚLENÍ POŘIZOVANÝCH DAT:
1) vytvořit tabulku s definicí typů geologických rozhraní jako „číselník typů
geologických rozhraní“ – vytvořit dle legendy. Vytvoření této samostatné tabulky
má smysl i v případě, kdy v ní (kromě kódu) bude jen jediný další sloupec a to
název typu rozhraní a to proto, abychom ani ten název typu rozhraní opakovaně
nezapisovaly k jednotlivým rozhraním v mapové vrstvě – mohli bychom udělat
chyby. Každý typ rozhraní bude mít v této tabulce jeden záznam s jedinečným
kódem a textovým názvem. Pokud bychom například v budoucnu chtěli přidat
například překlady názvů do angličtiny tak díky tomu, že budeme mít tuto
samostatnou tabulku s typy rozhraní tak je přidáme sloupec pro anglický překlad
a ke každému typu překlad doplníme, ale napíšeme tak ho jen jednou „centrálně“.
2) založit liniovou mapovou vrstvu geologických rozhraní, ve které bude ve formě
linií zakreslen prostorový výskyt jednotlivých geologických rozhraní na našem
mapovém listu. V atributové tabulce mapové vrstvy geologických rozhraní bude
pouze kód typu rozhraní udávající o jaký z typů rozhraní se v daném případně
jedná; mapová vrstva linií tak bude nést informace o prostorovém uspořádání
rozhraní (to bude v prostoru reprezentováno právě těmi liniemi) a informace o jaký
typ rozhraní se jedná se uvede pouze příslušným kódem. Žádný další sloupec v
mapové vrstvě nebude, popisné údaje – zde názvy typů rozhraní se k liniím připojí
pomocí propojení typu JOIN z tabulky s definicí typů geologických rozhraní.
Zde může být otázkou jestli mít všechny rozhraní v jedné mapové vrstvě (tzn. strukturní rozhraní i geologické hranice
v jednom). Toto je důkladném zvážení co je v daném případě lepší. Já pro zjednodušení příkladu (demonstrace) dám
všechna rozhraní do jedné vrstvy, nicméně pokud budu nějakým jednoznačným kódem označovat různé typy
rozhraní, mohu je kdykoliv snadno rozdělit do vícero mapových vrstev (samostatně třeba vyčlenit příkrovy atd.)

ROZDĚLENÍ DAT VEKTORIZACE GEOLOGICKÉ MAPY DO DATOVÝCH ZDROJŮ:
1) GEOLOGICKÉ JEDNOTKY
1a) Polygonová mapová vrstva výskytu geologických jednotek – polygony
definují prostorový výskyt jednotek, atributem je pouze kód jednotky
1b) Tabulka geologických jednotek s popisnými atributy geol. Jednotek
2) GEOLOGICKÁ ROZHRANÍ
2a) Liniová mapová vrstva výskytu geologických rozhraní – linie definují
prostorové uspořádání, atributem je pouze kód typu rozhraní
2b) Tabulka typů geologických rozhraní (s atributem název typu rozhraní)

DOKUMENTAČNÍ
BODY

U dokumentačních bodů je situace více méně daná tím, že
přímo ve vstupních datech máme již k dispozici digitální
dokumentační deník v tabulkové podobě (díky tomu, že byla
data na mapovacím kurzu pořizovaná v datově strukturované
podobě - alespoň ve formě excelové tabulky).
Do této tabulky si akorát propojením JOIN připojíme data ze
samostatných tabulek o geologických jednotkách a
mapovacích skupinkách (dle shodných číselných kódů).

PŘIPOJENÍ SLOUPCŮ – PROPOJENÍ TYPU JOIN
Bodová mapová
vrstva s polohou
dokumentačních
bodů. Každý bod
obsahuje pouze
atribut čísla bodu.

Tabulka digitálního dokumentačního deníku obsahuje atributy bodů,
které byly pořizovány při geologickém mapování včetně atributů
vzniklých následným programovým zpracování tabulky z mapování
(přepočty gradových měření na stupňové hodnoty, rozdělení
naměřených hodnot foliací a lineací do samostatných sloupců atd.)
Každý bod má přiřazen jedinečný číselný kód – číslo bodu (1. sloupec)

K bodové mapové vrstvě s polohou dokumentačních bodů se pomocí JOINu na základě shodnosti čísla bodu připojí sloupce z tabulky dokumentačního deníku

DOKUMENTAČNÍ BODY – KONCEPCE ROZDĚLENÍ POŘIZOVANÝCH DAT:
1) ve vstupních datech již máme k dispozici tabulku digitálního dokumentačního
deníku, ke které si akorát připojíme údaje o mapovacích skupinkách a
geologických jednotkách, které jsou v dalších samostatných tabulkách, aby byl
dodržen princip, že nebudou do databáze opakovaně zadávány stejné hodnoty.
2) zbývá tedy vytvořit bodovou mapovou vrstvu dokumentačních bodů, ve které
bude ve formě bodů zakreslena poloha jednotlivých dokumentačních bodů na
našem mapovém listu. V atributové tabulce mapové vrstvy dokumentačních bodů
bude pouze číslo dokumentačného bodu udávající o jaké číslo bodu se v daném
případně jedná; mapová vrstva bodů tak bude nést informace o poloze
dokumentačních bodů (to bude v prostoru reprezentováno právě polohou bodů) a
informace o jaký dokumentační bod se jedná se uvede pouze příslušným číslem
bodu. Žádný další sloupec v mapové vrstvě nebude, další daje o dokumentačních
bodech se k bodům připojí pomocí propojení typu JOIN z tabulky digitálního
dokumentačního deníku. Díky tomuto propojení (tedy připojení sloupců
digitálního dokumentačního deníku k mapové vrstvě dokumentačních bodu) se do
mapové vrstvy dokumentačních bodů připojí i hodnoty měření foliací a lineací,
které bude možné využít pro symbolizaci mapy – vykreslení příslušných
strukturních znamének pod správným úhlem a doprovázených odpovídající
hodnotou sklonu.
Tento způsob provedení je závislý na tom, že je ve vstupních datech již k dipozici tabulka digitálního
dokumentačního deníku a to díky tomu, že již během mapování byla pořizována digitální data ve formě
tabulky. Pokud bychom neměli tabulku dokumentačního deníku v digitální podobě, museli bychom si ji
vytvořit dle podkladů z mapování. Proto je dobré již na mapování pořizovat data vhodným způsobem.

ROZDĚLENÍ DAT VEKTORIZACE GEOLOGICKÉ MAPY DO DATOVÝCH ZDROJŮ:
1) GEOLOGICKÉ JEDNOTKY
1a) Polygonová mapová vrstva výskytu geologických jednotek – polygony
definují prostorový výskyt jednotek, atributem je pouze kód jednotky
1b) Tabulka geologických jednotek s popisnými atributy geol. Jednotek
2) GEOLOGICKÁ ROZHRANÍ
2a) Liniová mapová vrstva výskytu geologických rozhraní – linie definují
prostorové uspořádání, atributem je pouze kód typu rozhraní
2b) Tabulka typů geologických rozhraní (s atributem název typu rozhraní)
3) DOKUMENTAČNÍ BODY
3a) Bodová mapová vrstva dokumentačních bodů – body definují polohu
dokumentačních bodů, atributem je pouze číslo dokumentačního bodu
3b) Tabulka digitálního dokumentačního deníku, ke které se JOINem připojí
- navazující tabulka mapovacích skupinek
- navazující tabulka geologických jednotek
(všechny tyto tři tabulky jsou již součástí vstupních dat)

ROZDĚLENÍ DAT VEKTORIZACE GEOLOGICKÉ MAPY DO DATOVÝCH ZDROJŮ:
1) GEOLOGICKÉ JEDNOTKY
1a) Polygonová mapová vrstva výskytu geologických jednotek – polygony
definují prostorový výskyt jednotek, atributem je pouze kód jednotky
1b) Tabulka geologických jednotek s popisnými atributy geol. Jednotek
2) GEOLOGICKÁ ROZHRANÍ
2a) Liniová mapová vrstva výskytu geologických rozhraní – linie definují
prostorové uspořádání, atributem je pouze kód typu rozhraní
2b) Tabulka typů geologických rozhraní (s atributem název typu rozhraní)
3) DOKUMENTAČNÍ BODY
3a) Bodová mapová vrstva dokumentačních bodů – body definují polohu
dokumentačních bodů, atributem je pouze číslo dokumentačního bodu
3b) Tabulka digitálního dokumentačního deníku, ke které se JOINem připojí
- navazující tabulka mapovacích skupinek
- navazující tabulka geologických jednotek
(všechny tyto tři tabulky jsou již součástí vstupních dat)
4) KONTAKTNÍ METAMORFÓZA
postačí samostatná polygonová mapová vrstva pro zákres jejího rozsahu
a pokud bychom chtěli dle předlohy geologické mapy místo všech měření foliací zakreslit jen generalizovaná
strukturní znaménka foliací (tak jak jsou v kreslené předloze mapy) pak nám postačí samostatná bodová mapová
vrstva s číselnými atributy pro zadání směru a sklonu, podle kterých se pak vykreslí znaménka pod správným úhlem
(dle hodnoty generalizovaného směru) a připojí i správná číselná hodnota sklonu (dle hodnoty generaliz. sklonu).

