Instrukcja użytkowania modułu
Rzeźba terenu
Kolejnym modułem, który chcemy Państwu przybliżyć jest moduł Rzeźba terenu. W module tym
zostały przedstawione dane prezentujące ukształtowania powierzchni województwa dolnośląskiego.
Na trójwymiarowym obrazie powierzchni województwa, który powstał z Numerycznego Modelu
Terenu, przedstawiono regionalizacje fizycznogeograficzną województwa dolnośląskiego wraz
z nazwami i wysokościami szczytów dla terenów wyżynnych i górskich. Moduł ten pozwala na

odczytanie wysokości i nazwy szczytu oraz na odczytanie wysokości terenu dowolnie wybranego
punktu.

1. Na pasku narzędzi po prawej stronie ekranu kliknij przycisk Inne moduły i wybierz moduł Rzeźba
terenu.

2. Po wybraniu modułu w oknie przeglądarki pojawia się nowa mapa przedstawiająca ukształtowanie
powierzchni województwa dolnośląskiego wraz z nazwami krain fizycznogeograficznych, które znajdują
się na tym obszarze.

Poruszanie się po mapie, wyszukiwanie obszarów lub obiektów oraz ich identyfikację umożliwiają
Narzędzia nawigacji znajdujące się po prawej stronie ekranu.
Zawartość mapy

Pasek narzędzi nawigacji

Przeglądanie treści Zawartość mapy oraz obsługa narzędzi nawigacji omówione zostały w poprzedniej instrukcji:
Użytkowanie modułu Mapa topograficzna województwa

3. W pasku narzędziowym Zawartość mapy (lewa strona ekranu) pojawiły się nowe zasoby danych,
które są dostępne w omawianym module. Należą do nich:
Szczyty górskie
Regiony fizycznogeograficzne
Ortofotomapa
Numeryczny Model Terenu
Podkład dla powyższych danych stanowią granice administracyjne: krajowe, wojewódzkie oraz
powiatowe.

Szczyty górskie - przedstawiają lokalizację najwyższych punktów terenu wraz z podaną nazwą
danego szczytu oraz jego wysokością względną podaną w metrach (n.p.m.);

Po zaznaczeniu w oknie Zawartości mapy warstwy Szczyty górskie pojawiają się one na mapie
w postaci symbolu:

. Nazwa i wysokość szczytu wyświetlają się po przybliżeniu do wybranego

fragmentu terenu.

Regionalizacja fizycznogeograficzna - rodzaj regionalizacji polegający na wydzieleniu
w przestrzeni pewnych obszarów - regionów fizycznogeograficznych, które wykazują pewien stopień
wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru
współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów
tworzących daną jednostkę;

Przedstawiona w module regionalizacja została opracowana

przez Jerzego Kondrackiego

i zmodyfikowana przez Andrzeja Richlinga. Wyróżnia ona dla obszaru województwa dwie jednostki
podziału:
makroregiony
mezoregiony
Makroregion to jednostka podziału przestrzeni, która obejmuje określony obszar dużych rozmiarów o
zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych, które odróżniają go od terenów sąsiednich (np.
Sudety Środkowe). Obszar makroregionu dzieli się kilka mniejszych mezoregionów (np. Sudety
Środkowe dzielą się na Góry Kamienne, Góry Sowie, Góry Stołowe itd.). Każdy mezoregion również
obejmuje określony teren o zbliżonych cechach środowiska przyrodniczego.

Aby przejść do przeglądania podziałów fizycznogeograficznych w oknie Zawartość mapy zaznaczamy
warstwę Regiony fizycznogeograficzne. W oknie geoportalu pojawią nazwy makroregionów, które
przynależą do obszaru Dolnego Śląska.

Po przybliżeniu do wskazanej lokalizacji mapa zostanie uzupełniona o podział terenu na jednostki
mezoregionów.

Ortofotomapa - mapa powstała w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych,
prezentująca w rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu;

Numeryczny Model Terenu (NMT) - cyfrowy obraz powierzchni terenu prezentujący jej
ukształtowanie oraz formy morfologiczne, pozwalający na określenie wysokości terenu w
dowolnym punkcie o znanym położeniu;

Łatwe przejście z widoku numerycznego modelu terenu (domyślna warstwa) na ortofotomapę
umożliwia suwak znajdujący się na pasku narzędzi Zmiana warstwy poniżej okna zawartości mapy.

Przesunięcie suwaka w prawo spowoduje zmianę widoczności warstwy, uzupełniając wybrany
fragment mapy o dodatkowe informacje o terenie.

Aby określić wysokość (n.p.m.) dowolnie wskazanej lokalizacji na powierzchni NMT należy skorzystać
z narzędzia identyfikacja

, który dostępny jest na pasku narzędzi nawigacji.

Po wyborze narzędzia i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybrane miejsce ukaże się okno
z podaną wysokością w metrach n.p.m.

4. Geoportal oprócz zapewnienia dostępu do zasobów danych przestrzennych i usług z nimi związanych
(m.in. usług przeglądania i wyszukiwania), wyposażony został również w zestawy narzędzi, które
umożliwiają przeprowadzenie wielu analiz przestrzennych.

Analizy przestrzenne wykonywane na danych geograficznych (np. zapytania do bazy danych,
pomiary, przekształcenia) mają na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej;

Bardzo często analizy te wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie zadane
przez użytkownika przy przyjęciu określonych założeń. Jednym z nich może być pytanie o pomiar
odległości: „Ile wynosi odległość pomiędzy dwoma wybranymi obiektami w linii prostej?”

Do wykonywania pomiarów odległości na mapie służy narzędzie mierz odległość
pasku narzędziowym znajdującym się z prawej strony okna serwisu.

umieszczone na

Po wybraniu narzędzia należy:
kliknąć na mapę w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony początek linii
kolejne kliknięcia na mapie powodują nanoszenie kolejnych punktów załamania linii
dwukrotne kliknięcie powoduje zakończenie szkicowania oraz wyświetlenie wyników pomiarów

całkowita
długość linii

Pomiar odległości można przeprowadzić na wszystkich warstwach dostępnych w geoportalu

Powyższe narzędzie umożliwia wykonywanie pomiaru w metrach i kilometrach, a także wyświetlanie
na mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej.
Aby usunąć wszystkie naniesione pomiary z mapy należy kliknąć na ikonę wyczyść pomiar
umieszczonej na tym samym pasku narzędziowym.

