
 

PAVIENIŲ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS TAŠKŲ AUKŠČIŲ SISTEMOS KEITIMAS 

 

Pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos trys kompiuterinės 

programos: 

xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 

94 plokštuminės koordinatės (1.1–1.3 pav.), 

BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 

94 elipsoidinės koordinatės (1.4–1.5 pav.), 

BAS772LAS07 – Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai 

žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės (1.6–1.8 pav.).  

 

 

 
 

1.1 pav. Kompiuterinės procedūros xyH772BLH07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 plokštuminės koordinatės 

 



 
 

1.2 pav. Kompiuterinės procedūros xyH772BLH07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 plokštuminės koordinatės 

 

 
 

1.3 pav. Kompiuterinės procedūros xyH772BLH07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 plokštuminės koordinatės 

 

 

 

 



 
1.4 pav. Kompiuterinės procedūros BLH772xyH07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 elipsoidinės koordinatės 

 

 
1.5 pav. Kompiuterinės procedūros BLH772xyH07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 elipsoidinės koordinatės 

 

 

 

 

 



 
 

1.6 pav. Web aplikacijos BAS772LAS07 pagrindinis langas pavienių žemės paviršiaus taškų 

aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės 

 

 
1.7 pav. Web aplikacijos BAS772LAS07 skaičiavimų rezultatų langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 elipsoidinės koordinatės 

 



 
1.8 pav. Web aplikacijos BAS772LAS07 skaičiavimų rezultatų langas pavienių žemės paviršiaus 

taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS94 plokštuminės koordinatės 

 

Web aplikacija BAS772LAS07 surandama pagal adresą: http://gi.vgtu.lt/cgi-

bin/BAS772LAS07.cgi. 

Programoms instaliuoti sukurti atitinkami paketai NZT_setup_xy.exe ir NZT_setup_bl.exe  

 

Instaliuojant sukuriamas skyrelis „C:\Program files  (x86)\NZT_xy“ ir „C:\Program files  

(x86)\NZT_bl“ (1.9 pav.) bei programos įkeliamos į WINDOWS operacinės sistemos START 

sąrašą (1.10 pav.). 

 
1.9 pav. Kompiuterinės procedūros WINDOWS Start skyrelyje 

 



 
1.10 pav. Kompiuterinės programos WINDOWS Programs and Features skyrelyje 

 
1.11 pav. Kompiuterinė programa xyh772blh07.exe WINDOWS Program Files (x86) skyrelyje 

 

 
1.12 pav. Kompiuterinių programų ikonos kompiuterio Desktop srityje 

 

 

 

 



GEOINFORMACINĖS SISTEMOS AUKŠČIŲ ATRIBUTŲ AUKŠČIŲ SISTEMOS 

KEITIMAS 

 

Geoinformacinės sistemos aukščių atributų aukščių sistemos keitimas gali būti atliekamas bet 

kuria sukurta programa, skaičiavimams pateikiant geoinformacinės sistemos atributinės duomenų 

bazės duomenis ir taikant transformavimo procedūrą įkeliant duomenis iš failo. Tarkim 

geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės duomenis užrašome tekstiniu formatu (1.13 

pav.), tada įkeliame į programą xyh772blh07 (1.14 pav.) ir gauname perskaičiuotus taškų aukščius 

(1.15 pav.). Skaičiavimo rezultatus, priklausomai nuo reikmės, galima eksportuoti pagal tekstinį 

(1.16 pav.), Excell (1.17 pav.) arba duomenų bazių DBF formatą (1.18 pav.). 

 

 
1.13 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės duomenys, užrašyti tekstiniu 

formatu 

 

 
1.14 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės duomenų įkėlimas į  programą 

xyh772blh07 
 



 

 
1.15 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

programa xyh772blh07 

 

 
1.16 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

eksportuoti pagal tekstinį formatą 

 



 
1.17 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

eksportuoti pagal xls formatą 

 



 
1.18 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

eksportuoti pagal DBF formatą 

 

Toliau duomenis su perskaičiuotais aukščiams importuojame į taikomos geoinformacinės 

sistemos aplinką. Tarkim taikome QGIS geoinformacinę sistemą. Tada sukuriame sluoksnį su 

perskaičiuotais aukščiais pagal tekstinį formatą (1.19 pav.), parenkame taikomą geodezinių 

koordinačių sistemą (1.20 pav.), ir pasitikriname atliktų operacijų rezultatus atverdami 

geoinformacinės sistemos atributinę duomenų bazę (1.21 pav.). 



 
1.19 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuotų duomenų 

importas į geoinformacinės sistemos QGIS aplinką  

 

 
1.20 pav. Geodezinių koordinačių sistemos parinkimas QGIS aplinkoje  

 



 
1.21 pav. Sukurtas vektorinis geoinformacinės sistemos sluoksnis su atverta perskaičiuotų 

aukščių atributine duomenų baze QGIS aplinkoje  

 

 

Jei geoinformacinės sistemos geodezinių koordinačių sistema paremta elipsoidinėmis 

koordinatėmis tai aukščiams perskaičiuoti tinka programa blh772xyh07. Skaičiavimų eiga yra 

panaši kaip ir su programa xyh772blh07. Tarkim, turime geoinformacinės sistemos atributinės 

duomenų bazės duomenis užrašytus tekstiniu formatu (1.22 pav.). Tada įkeliame juos į  programą 

blh772xyh07 (1.23 pav.) ir gauname perskaičiuotus taškų aukščius (1.24 pav.). Skaičiavimo 

rezultatus, priklausomai nuo reikmės, galima eksportuoti pagal tekstinį (1.25 pav.), Excell (1.26 

pav.) arba duomenų bazių DBF formatą (1.27 pav.). 

 

 
1.22 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės duomenys, užrašyti tekstiniu 

formatu 

 



 
1.23 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės duomenų įkėlimas į  programą 

blh772xyh07 
 

 

 
1.24 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

programa blh772xyh07 

 



 
1.25 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

eksportuoti pagal tekstinį formatą 

 

 
1.26 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  eksportuoti 

pagal xls formatą 

 



 
 

1.27 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuoti aukščiai  

eksportuoti pagal DBF formatą 

 

Toliau duomenis su perskaičiuotais aukščiams importuojame į taikomos geoinformacinės 

sistemos aplinką. Tarkim, taikome QGIS geoinformacinę sistemą. Tada sukuriame sluoksnį su 

perskaičiuotais aukščiais pagal tekstinį formatą (1.28 pav.), parenkame taikomą geodezinių 

koordinačių sistemą ir pasitikriname atliktų operacijų rezultatus atverdami geoinformacinės 

sistemos atributinę duomenų bazę (1.29 pav.). 

 



 
1.28 pav. Geoinformacinės sistemos atributinės duomenų bazės perskaičiuotų duomenų 

importas į geoinformacinės sistemos QGIS aplinką  

 

 
 

1.29 pav. Sukurtas vektorinis geoinformacinės sistemos sluoksnis su atverta perskaičiuotų 

aukščių atributine duomenų baze QGIS aplinkoje  

 

 



ELEKTRONINĖ SKAIČIUOKLĖ DIDELIEMS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS TAŠKŲ MASYVŲ 

AUKŠČIAMS PERSKAIČIUOTI 

 

Dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz., LiDAR matavimų rezultatams) apdoroti 

perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch“ tipo 

elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe.  

Praktiniam skaičiuoklės taikymui patogiausia sukurti du pagalbinius failus: .bat ir .inp. 

Pirmame faile nurodoma, kuriame faile yra patalpinta informacija apie skaičiavimams reikalingus 

duomenis (1.30 pav.). 

 

 
1.30 pav. Pagalbinio failo .bat turinio pavyzdys 

 

Antrame faile yra nurodoma pavadinimai tų failų, kuriuose yra patalpinti skaičiavimams 

reikalingi duomenys ir kuriame faile turi būti patalpinti skaičiavimo rezultatai (1.31 pav.). 

  

 
1.31 pav. Pagalbinio failo .inp turinio pavyzdys 

 

Skaičiavimai pradedami startuojant .bat failą (1.32 pav.). 

 

 
1.32 pav. WINDOWS komandinio lango vaizdas, kai veikia elektroninė skaičiuoklė 

bigxyh77h07.exe 

 

Reikia atkreipti, kad LiDAR duomenyse pirmiau nurodoma LKS94 plokštuminė koordinatė x, 

o po to – y (1.33 pav.). Todėl ir rezultatų faile paliekama ta pati tvarka (1.34 pav.).  



 
1.33 pav. LiDAR duomenų failo pavyzdys 

 

 
1.34 pav. Elektroninės skaičiuoklės bigxyh77h07.exe 

rezultatų failo pavyzdys 

 

Elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe sukuria pagalbinį failą big.err, kuriame talpinamos 

klaidos, atsiradusios dėl klaidų įkeliant duomenų failą. Jei skaičiavimai vyksta be klaidų, tai šiame 

faile talpinama informacija apie apdorotų taškų kiekį ir transformavimo tikslumą (1.35 pav.).  



 

 
1.35 pav. Elektroninės skaičiuoklės bigxyh77h07.exe sukurto big.err failo pavyzdys 

 

Pvz., 40 000 000 taškų normaliniai aukščiai perskaičiuojami per 3 minutes (procesorius 

Intel(R) Core™ i5-2410M CPU @2.3 GHz). 


