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1. Wstęp

Od kilkunastu lat obserwujemy gwałtowny rozwój technik geoiforma-
cyjnych. Duży wpływa na to ma przede wszystkim rozwój sprzętu i oprogra-
mowania związany z pozyskiwaniem i opracowaniem danych. Obok klasycz-
nych metod (pomiary geodezyjne) bardzo silnie rozwijają się przy tym foto-
garmetria i skaning laserowy.

Przez wiele lat klasyczne pomiary geodezyjne oraz zastosowanie tra-
dycyjnych metod fotogrametrycznych bazujących na opracowaniu zdjęć po-
miarowych stanowiły jedyne źródło danych o kształcie obiektów czy terenu.

Opracowanie danych wymagało dużego nakładu siły i czasu oraz umie-
jętności w orientacji i interpretacji zdjęć. W połowie lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku metody analogowe zostały zastąpione technologią fotogra-
metrii cyfrowej. Stacje cyfrowe wyposażone w odpowiednie oprogramowa-
nie znacznie usprawniły proces opracowania danych. Generowanie Nume-
rycznego Modelu Powierzchni Terenu (NMPT) oraz ortofotomapy ze zdjęć
lotniczych okazało się efektywnym pozyskiwania danych o terenie. Ostatnia
dekada to gwałtowny rozwój technik skaningowych. Fotogrametria zyskała
wsparcie skaningu, ograniczając czas potrzebny na pozyskiwanie danych 3D
oraz upraszczając pomiar. Dzisiejsze przetwarzanie danych trójwymiarowych
to proces znacznie łatwiejszy niż uprzednio wykonywany na stacjach foto-
grametrycznych.

Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnego stanu
wiedzy w tym zakresie na przykładzie wybranych projektów realizowanych w
różnych ośrodkach naukowo-badawczych w Polsce. W rozdziale drugim au-
torzy przedstawili budowę mobilnych systemów pomiarowych oraz zasady
łączenia danych. Scharakteryzowano również przykładowe mobilne systemy
pomiarowe m.in. Riegl, 3D Laser Mapping, Trimble. Omówiono także kom-
ponenty mobilnych systemów pomiarowych oraz pomiar i opracowanie da-
nych laserowych dla obiektów liniowych. Dodatkowo w rozdziale trzecim,
zaprezentowano aktualne standardy pomiarów w technologii mobilnego
skaningu laserowego. Autorzy dokonali porównania wytycznych procedur
pomiarowych i uzyskiwanych dokładności obowiązujących w przepisach
amerykańskich w stosunku do wymagań stawianych polskim wykonawcom
w zakresie opracowania numerycznego modelu terenu i pomiarów szczegó-
łowych. Rozdział zawiera również kryteria dotyczące osnowy, precyzji po-
miaru i kontroli jakości uzyskanych wyników.

Naziemny skaning laserowy jest coraz częściej wykorzystywany w reali-
zacji geodezyjnych opracowań inżynierskich. W rozdziale czwartym autorzy
zaprezentowali wyniki skanowania laserowego wykonanego dla składowiska
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kruszywa wapiennego. W rozdziale zaprezentowano analizę wpływu zmian
rozdzielczości chmury punktów na kształt modelowanej powierzchni składo-
wiska materiału sypkiego. Analizy te posłużyły do określenia parametrów ska-
nowania optymalnych z punktu widzenia czasu prac terenowych i spełnienia
wymogów dokładnościowych.

Ogromny potencjał możliwości generowania map 3D dla różnych
obiektów, zarówno wielkoskalowych, jak i małoskalowych stanowi techno-
logia lotniczego skaningu laserowego (ALS). W rozdziale piątym przed-
stawiony został proces opracowania danych lidarowych oraz ich wizualiza-
cja dla obszarów zabudowanych, zaprezentowana w postaci mapy 3D tere-
nów podmiejskich. Natomiast rozdział szósty stanowi próbę zaprezento-
wania możliwości wykorzystania wieloczasowych zdjęć lotniczych w mode-
lowaniu 3D obiektów obszarów chronionych. Opisane w tym rozdziale
badania dotyczyły obszaru Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) poło-
żonego w północnej części kraju. W badaniach zastosowane zostały roz-
wiązania z dziedziny fotogrametrii i GIS, umożliwiające wykorzystanie
wieloczasowych informacji pozyskanych ze zdjęć lotniczych, do monitoro-
wania stanu przyrody Parku bez konieczności bezpośredniej ingerencji
w środowisko naturalne.

Rozdział siódmy poświęcono modelowaniu 3D na podstawie danych
z kamer niemetrycznych. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: genero-
wanie modeli 3D w środowisku chmury obliczeniowej, podano przykładowe
algorytmy obliczeniowe, kalibrację kamery niemetrycznej oraz dokonano
porównania efektów modelowania 3D przy użyciu techniki wielkoseryjnej
rejestracji obrazów oraz pojedynczych zdjęć.

Rozwój technik informatycznych, w tym wysoka dynamika rozwoju
systemów informacji obrazowej w połączeniu z Internetem jako środka ko-
munikacji i informacji ciągle wzrasta, a najnowsze metody przełamują jak
dotąd trudne do zaakceptowania przez niektórych badaczy poglądy. Ro-
śnie też przydatność, do niedawna kontrowersyjnych w zastosowaniach fo-
togrametrycznych – kamer niemetrycznych, które ciągle udoskonalane mogą
w uzasadnionych przypadkach zastąpić kosztowne, bardziej profesjonalne
urządzenia. Pojawienie się rozwiązań, służących generowaniu modeli 3D
w środowisku chmury obliczeniowej, gdzie obróbka danych odbywa się w
dużej części bez udziału wykonawcy projektu – nadaje nowego wymiaru pre-
zentacji, wymianie i udostępnianiu danych przestrzennych z wykorzystaniem
Internetu.
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2. Mobilny skaning laserowy

Rozwój mobilnych systemów pomiarowych został zapoczątkowany
przez pojawienie się platformy pomiarowej o nazwie GPS – VanTM. Wyda-
rzenie to miało miejsce na początku lat 90 – tych XX wieku i było rezulta-
tem pracy naukowców z Uniwersytetu Stanowego Ohio. Opracowany sys-
tem składał się z kodowego odbiornika GPS, dwóch kamer cyfrowych, dwóch
kolorowych kamer video. Zawierał również dodatkowe sensory nawigacyjne
w postaci dwóch żyroskopów i odometru. Wszystkie sensory zainstalowano
na dachu pojazdu typu Van, poza odometrem, który przymocowano do
każdego z przednich kół pojazdu. Odbiornik GPS dostarczał informacji
o położeniu systemu pomiarowego. W razie przerw w ciągłości sygnału, miał
być wspierany przez sensory nawigacji zliczeniowej, czyli żyroskopy i odo-
metr. Zastosowanie kamer video miało jedynie charakter archiwizacyjny,
gdyż ich położenie względem pozostałych sensorów nie było w żaden spo-
sób określone. Zdjęcia z obu kamer cyfrowych wykorzystano do określenia
przestrzennej lokalizacji odfotografowanych obiektów. Ruch całej platfor-
mie nadawał Van [Goad, 1991].

Analizując zadania poszczególnych komponentów, wyżej opisanego
systemu pomiarowego, można wyróżnić trzy kategorie zastosowanych urzą-
dzeń. Pierwszą gałąź stanowi system nawigacyjny służący do uzyskania geo-
referencji. Drugą grupę tworzą sensory obrazujące, natomiast trzecią śro-
dek transportu. Taki schemat stał się podstawą do tworzenia kolejnych
mobilnych systemów pomiarowych, aż do dzisiaj.

W przypadku urządzeń określających położenie, wybór zawsze pada
na odbiornik GPS. Żyroskopy zostały wyparte przez inercyjną jednostkę
IMU (Inercial Measurement Unit). Kolejna zbudowana mobilna platforma
pomiarowa VISATTM posiadała już takie rozwiązanie [Schwarz i in., 1993].
Odometr wykorzystano między innymi w systemie CDSS [Benning i Aus-
sems, 1998] oraz MoSES [Graefe i in., 2001]. Innymi zastosowanymi urzą-
dzeniami nawigacyjnymi są: barometr [Graefe i in., 2001; Hock i in., 1995],
inklinometr [Alexander, 1996; Graefe i in., 2001; Hock i in., 1995] a także
kompas [Alexander, 1996; Hock i in., 1995].

Początkowo, w skład mobilnych systemów pomiarowych wchodziły ta-
kie sensory obrazowania, jak monochromatyczne bądź kolorowe kamery cy-
frowe oraz kamery video, w różnej ilości i konfiguracji [Alexander, 1996;
Coetsee i in., 1994; Hock i in., 1995; Schwarz i in., 1993]. Pierwsze rozwiąza-
nia laserowe pojawiły się dopiero 1996 roku w systemie TruckMAPTM [Reed
i in., 1996]. Jednak ze względu na początkową fazę rozwoju tej technologii
pomiaru, stanowiła ona głównie wsparcie dla kamer cyfrowych [Alexander,
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1996; Graefe i in., 2001; Li i in., 1999]. Jednak wraz z nastaniem lat 2000,
na które przypadł gwałtowny rozkwit skaningu laserowego, zaczęto coraz
częściej wykorzystywać skanery jako główne sensory obrazujące, wspomaga-
ne kamerami [Li, 1997].

Przy wyborze środka transportu dla przygotowanej platformy pomia-
rowej, panowała dowolność. Mógł to być duży samochód osobowy [Ben-
ning i Aussems, 1998; Hock i in., 1995; Schwarz i in., 1993], ciężarowo-
terenowy [Li i in., 1999], czy pojazd kolejowy [Goad, 1991]. Obecnie ta lista
rozszerzona została o sanie [Bitenc i in., 2011] i łodzie [Alho i in., 2009].

Mobilne systemy pomiarowe, bazujące na lidarowej rejestracji danych,
wykorzystywane są w wielu dziedzinach. Począwszy od pomiarów w środowi-
sku drogowym [Lewis i in., 2010], przez precyzyjne pomiary skrajni kolejo-
wej [Mikrut i in., 2012], czy monitorowanie plaż morskich [Bitenc i in.,
2011]. Można zauważyć tendencję angażowania mobilnych platform do mniej
konwencjonalnych celów, np. badanie pokrywy śnieżnej, czy obserwacja rzecz-
nej linii brzegowej. To tylko niektóre z szerokiej gamy zastosowań, które
oferuje skaning mobilny. Popularność tej techniki pomiarowej może wyni-
kać z faktu, że w sposób szybki można uzyskać trójwymiarowy model chmu-
rowy, dużych powierzchniowo obszarów, wraz z georeferencją. Pomiar jest
zdalny, co zwiększa wydajność prac terenowych. Fakt umieszczenia wszyst-
kich sensorów na jednej platformie i ich precyzyjna synchronizacja, pozwa-
lają na uniknięcie błędów spowodowanych ich późniejszą integracją.

2.1. Budowa mobilnych systemów pomiarowych

System nawigacyjny każdej platformy pomiarowej, oparty jest na sa-
telitarnym pozycjonowaniu przez GNSS (Global Navigation Satellite Sys-
tems) oraz nawigacji inercyjnej opartej na IMU (Inercial Measurement Unit),
wspartej niekiedy odometrem.

Odbiorniki GPS pozostają głównym urządzeniem zastosowanym
w mobilnych systemach pomiarowych dla określenia bezwzględnego poło-
żenia poruszającego się pojazdu. Wielu producentów jest w stanie dostar-
czyć odbiorniki GPS, które zapewniają wymaganą dokładność pomiaru.
Należą do nich Trimble, Topcon, NovAtel czy Javad [Petrie, 2010].

Urządzenia GPS wykonują pomiar w trybie różnicowym (DGPS). Po-
trzebny jest do tego jednoczęstotliwościowy odbiornik GPS. Aby uzyskać
rozwiązanie we wszystkich trzech kierunkach, DGPS potrzebuje minimum
czterech satelitów. Jednak centymetrowe dokładności otrzymywane są jedy-
nie dla współrzędnych sytuacyjnych. Inicjalizacja występuje natychmiasto-
wo. Poprawki do takiego pomiaru, wprowadza się na etapie przetwarzania
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danych (Post Processed Kinematic Solution). W tym trybie, odbiornik znaj-
dujący się na poruszającej się platformie, zapisuje dane o położeniu syste-
mu. Mogą one zostać wyrównane, w oparciu o dane ze stacji bazowej
o znanym położeniu, ulokowanej w pobliżu przejeżdżającego systemu po-
miarowego, bądź informacje ze stacji referencyjnych dostępnej sieci. Wów-
czas, dane pozyskane ze stacji bazowej obarczone są tymi samymi wpływami
atmosfery i orbitalnymi zniekształceniami, co informacje pozycyjne z od-
biornika znajdującego się na platformie pomiarowej. Innym rozwiązaniem,
jest wprowadzanie poprawek do pomiarów w czasie rzeczywistym (Real Time
Kinematic Solution). Dla potrzeb takiego rozwiązania, niezbędny jest dwu-
częstotliwościowy odbiornik GPS, zdolny do inicjalizacji „On-the-Fly”, do
której wymaga minimum pięciu satelitów. Później może pracować z cztere-
ma satelitami. Inicjalizacja zajmuje około minuty. RTK musi dostarczać kil-
kucentymetrową dokładność we wszystkich trzech kierunkach. Aby pozy-
skać poprawki, niezbędne jest wykorzystanie lokalnej, własnej stacji bazo-
wej, która znajduje się w odległości nie większej niż dziesięć kilometrów od
obszaru objętego pomiarem. Sposób uwzględniania poprawek w trybie PPK
dostarcza informacji o pozycji z najwyższą dokładnością. Nie występuje
wówczas spadek dokładności spowodowany opóźnieniami dostarczanych
poprawek, czy też problem związanym z zanikiem łącza między odbiornika-
mi. Jednak niewątpliwą zaletą RTK jest możliwość sprawdzenia jakości prze-
tworzonych w terenie danych. To natomiast przekłada się na zwiększenie
wydajności misji, ponieważ w przypadku niekorzystnych wyników, pomiar
może zostać od razu powtórzony [El-Rabbany, 2002].

W skład niektórych systemów pomiarowych mogą wchodzić dwa lub
więcej odbiorniki GPS. Dodatkowe anteny usytuowane są w znanej odle-
głości od głównego odbiornika. Zastosowanie takiego rozwiązania pozy-
tywnie wpływa na dokładność pozyskanych informacji o położeniu.

Pomimo pozyskiwania danych pozycyjnych z wysoką dokładnością,
system GPS musi być wspierany przez dodatkowe urządzenia nawigujące:
IMU i odometr. Jest to niezbędne ze względu na pojawianie się sytuacji,
w których sygnał GPS zostanie przerwany. Może mieć to miejsce w czasie
przejazdu przez rejony mocno zurbanizowane z wysoką zabudową, tereny
zadrzewione czy tunele. Takie okoliczności znacząco wpływają na pogorsze-
nie dokładności pomiaru. Zastosowanie dodatkowych urządzeń pozwala
utrzymać poprawną pozycję systemu w danej chwili.

Samodzielny system inercyjny również nie będzie dobrym rozwiąza-
niem. Jest to sensor nawigacji zliczeniowej, gdzie nowe położenie obliczane
jest w stosunku do poprzedniego wyniku. Żadne nowe dane nie zostają
dostarczone do obliczenia pozycji, zatem nie ma korekcji błędów, które
narastają wraz z czasem. Dlatego też nawigacja systemów mobilnych opiera
się na rozwiązaniu GNSS, wspartym przez system IMU.
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Jednostka inercyjna dostarcza informacji o chwilowej pozycji, pręd-
kości i przyśpieszeniu systemu. Zbudowana jest z trzech wzajemnie prosto-
padłych żyroskopów, które śledzą zmiany kątowe plarformy. W skład IMU
wchodzi również akcelerometr oraz magnetometr. Wśród urządzeń IMU
dostępnych na rynku, znajdują się trzy typy najczęściej stosowane w mobil-
nych systemach pomiarowych. Pierwsza grupa urządzeń wykorzystuje żyro-
skopy laserowe (Ring Laser Gyros) (Rys. 2.1a). Są to instrumenty najdo-
kładniejsze, ale co za tym idzie – najdroższe w produkcji. Jego tworzenie
jest skomplikowane i wymaga najwyższej precyzji. Dlatego też stosowane
jest w wyjątkowych sytuacjach, gdzie oczekiwana jest najwyższa dokładność.
Grupa druga bazuje na technologii Fibre Optic Gyro (żyroskop światłowo-
dowy) (Rys. 2.1b). Są one tańsze, ale dostarczają wyniki pomiarów z akcep-
towalną dokładnością. Trzecią grupę stanowią urządzenia zawierające zin-
tegrowane układy elektro mechaniczne, których co najmniej jeden wymiar
znajduje się w skali mikro (Micro Electro – Mechanical Systems) (Rys. 2.1c).
Rozwiązanie to wymaga najmniejszego nakładu środków finansowych. Jest
też najmniej dokładne, jednak wystarczające do niektórych zastosowań [Tit-
terton i Weston, 2009].

a) b) c)

Rysunek 2.1. a) Ring Laser Gyro [http://www.pref.tochigi.lg.jp], b) Fibre Optic
Gyro [EMCORE, 2015], c) część mechanizmu pomiarowego MEMS.

Źródło: [EMCORE, 2015].

Ostatnią składową systemów nawigacyjnych stosowanych w mobilnych
platformach pomiarowych, jest odometr. To urządzenie służące do pomia-
ru odległości pokonanej przez pojazd, na podstawie ilości obrotów koła.
Informacje te są podstawą do obliczeń prędkości i położenia.

Największą popularnością wśród systemów nawigacyjnych, cieszą się
te wyprodukowane przez Applanix i IGI. Applanix to marka zarządzana
przez firmę Trimble. Wypuściła ona na rynek sześć systemów nawigacyjnych
pod nazwą POS LV, bazujących na 7 różnych rozwiązaniach inercyjnych.
W ich skład wchodzi również antena i odbiornik GPS, odometr oraz jed-
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nostka przetwarzająca surowy sygnał GPS na dane pozycyjne. Przykładowy
system POS LV przedstawia rysunek 2.2.

Rysunek 2.2. Główne komponenty systemu nawigacyjnego POS LV marki Applanix.

Źródło: [APPLANIX, 2015].

IGI dysponuje systemem TERRAcontrol. Jest to zmodyfikowana wer-
sja rozwiązania nawigacyjnego, wykorzystywanego do celów lotniczych
– AEROcontrol. Bazuje on na jednostce inercyjnej IMU-IIe, opartej
w swej budowie na technologii FOG. Zawiera odbiornik GPS oraz jed-
nostkę zarządzającą. Istnieją trzy systemy TERRAcontrol, różniące się do-
kładnościami. Dodatkowym komponentem zestawu jest DIA (Direct Iner-
tial Aiding), urządzenie wspierające GPS na obszarach o słabej ciągłości
sygnału [IGI, 2015].

Sensory obrazowania, zainstalowane na dzisiejszych mobilnych plat-
formach pomiarowych, to głównie skanery laserowe i kamery cyfrowe. Praca
zastosowanych urządzeń skanujących, opiera się na zasadzie pomiaru bie-
gunowego. Zatem wyznaczenie współrzędnych punktów wymaga znajo-
mości wartości kątów poziomych i pionowych oraz odległości. Można wy-
różnić dwa typy skanerów, różniące się sposobem pomiaru odległości. Pierw-
sza grupa realizuje metodę pomiaru czasu, w jakim plamka lasera pokona
drogę do obiektu i z powrotem: Time Of Flight. Są to skanery impulsowe.
Grupę drugą stanowią skanery fazowe, które odległość wyznaczają na pod-
stawie zliczenia ilości faz fali harmonicznej odbitej od obiektu [Shan
i Toth, 2008]. Skanery fazowe uznawane są za dokładniejsze, jednak ich
zasięg pomiaru jest mniejszy. Firmą znaną z produkcji tego typu instru-
mentów jest ZOLLER + FRöHLICH (Rys. 2.3a). Marki, które zaangażo-
wane są w budowę skanerów impulsowych, to między innymi RIEGL
i SICK (Rys. 2.3b).



12

a)        b)

Rysunek 2.3. Przykłady skanerów wykorzystywanych w mobilnych systemach
pomiarowych: a) skaner fazowy Z+F 9012 [ZELLER + FRöHLICH, 2015],

b) skaner impulsowy SICK LMS 291.

Źródło: [SICK, 2015].

W mobilnych platformach pomiarowych wykorzystywane są skanery
dedykowane, zbudowane wyłącznie do tego typu zastosowań oraz skanery
adaptowane, stworzone z myślą o pomiarach stacjonarnych. W pierwszej
grupie urządzeń można odnaleźć skanery VQ – 250 i VQ – 450 firmy RIEGL
[RIEGL, 2015], SICK LMS 291 [SICK, 2015] czy skanery Optech [OPTECH,
2015]. Ostatni z wymienionych producentów nie sprzedaje swoich instru-
mentów jako osobnych produktów, ale w pakiecie z całym systemem pomia-
rowym, w przeciwieństwie do pozostałych wymienionych firm, których urzą-
dzenia można spotkać w różnych platformach. Sensory adaptowane do ce-
lów mobilnych to Leica ScanStation P20 [LEICA, 2015] oraz VZ – 400, VZ
– 1000, VZ – 2000 marki RIEGL [RIEGL, 2015].

Praca urządzeń skanujących w mobilnych systemach pomiarowych,
opiera się na rejestracji punktów w profilach. Zamontowane lustra obra-
cają się wokół własnej osi, wymuszając emisję plamki w jednej płaszczyźnie.
Ruch platformy sprawia, że profile nie pokrywają się ze sobą, a znajdują się
z pewnym oddaleniu, zależnym od prędkości pojazdu. W ten sposób otrzy-
muje się trójwymiarową chmurę punktów. Przykładowy schemat działania
znajduje się na rysunku 4a. W ostatnich latach pojawiło się alternatywne
rozwiązanie do profilowych skanerów 2D. W miejsce pojedynczego lasera,
któremu kierunek nadawały obracające się lustra, zastosowano grupy kilku-
dziesięciu laserów, które zmieniają kierunek padania poprzez obrót całej
jednostki (Rys. 2.4b).
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a)       b)

Rysunek 2.4. a) Sposób działania skanerów profilowych w mobilnych systemach
pomiarowych, na przykładzie skanera RIEGL VQ – 250 [RIEGL, 2015],
b) sposób działania skanerów wielo – laserowych na przykładzie skanera

Velodyne HDL – 64E.

Źródło: [VELODYNE, 2015].

Do niedawna, jedynym producentem wykorzystującym takie rozwią-
zanie była firma Velodyne. Zbudowany przez nich skaner HDL – 64E wcho-
dził w skład platformy Topcon IP – S2 HD. Jednak został on zastąpiony pod
koniec 2014 roku przez system IP – S3, który w kontekście obrazowania
lidarowego również bazuje na rozwiązaniu wielolaserowym. Zamiast 64 la-
serów zastosowanych w skanerze Velodyne, zastosowano 32 lasery, każdy
ustawiony pod nieco innym kątem, skalibrowane przez firmę Topcon [AP-
PLANIX, 2015]. W przypadku skanera HDL – 64E, jeden obrót dostarcza
fragment trójwymiarowej chmury punktów o pełnym zakresie horyzontal-
nym skanera (360°), natomiast w zakresie wertykalnym tylko w pasie zależ-
nym od kąta, który wynosi 26.8°. Nowy skaner marki Topcon posiada zakres
360° w poziomie i 30° w pionie, w stosunku do osi układu współrzędnych
urządzenia.

Innymi sensorami obrazowania, stosowanymi w mobilnych systemach
pomiarowych, są kamery. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są klatko-
we kamery cyfrowe (Rys. 2.5a). Charakteryzują się one małym rozmiarem
matrycy, do pięciu milionów pikseli. W celu zredukowania efektu rozmycia,
mają ustawiony krótki czas naświetlania. Wyróżniają się wysoką częstotli-
wością wyzwalania migawki, ze względu na dość wysokie prędkości porusza-
jących się systemów. Aby odfotografować całą przestrzeń wokół platformy
pomiarowej, potrzebne jest od czterech do ośmiu kamer. Głównym ich do-
stawcą jest firma PointGrey, która także produkuje kamery panoramiczne,
coraz śmielej wykorzystywane w pomiarach mobilnych.
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a) b) c) d)

e)

     a)         b)

Rysunek 2.5. Przykładowe kamery firmy PointGrey, stosowane w pomiarach
mobilnych: a) klatkowa kamera cyfrowa, b) kamera panoramiczna Ladybug.

Źródło: [POINT GREY].

Kamery serii Ladybug składają się z sześciu cyfrowych kamer Sony. Pięć
z nich ułożone jest wokół środka całego urządzenia, aby zapewnić odfotogra-
fowanie przestrzeni w pełnym horyzontalnym zakresie. Szósta kamera skiero-
wana jest do góry. Przykład zdjęć wykonanych wyżej przedstawionymi rodza-
jami kamer, można znaleźć na rysunku 6 (Rys. 2.6 a, b, c, d). Odfotografowa-
ny obszar na czterech zdjęciach wykonanych kamerami klatkowymi pokrywa
się z otoczeniem zarejestrowanym przez kamerę panoramiczną.

Rysunek 2.6. Przykład zdjęć wykonanych kamerami zainstalowanymi na mobilnych
platformach pomiarowych: a-d) zdjęcia wykonane z platformy RIEGL VMX – 450,

e) zdjęcie panoramiczne pozyskane z platformy Topcon IP-S2 Compact +.
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2.2. Kalibracja systemu

Na mobilnej platformie pomiarowej, każde z urządzeń działa nieza-
leżnie w swoim własnym układzie współrzędnych. Aby rezultat pomiarów
spełniał oczekiwania dokładnościowe, należy przeprowadzić kalibrację i syn-
chronizację wszystkich urządzeń. Warunkiem połączenia pozyskanych da-
nych w jeden układ współrzędnych, jest znajomość wzajemnego położenia
zastosowanych urządzeń: przesunięcia i obrotu. Głównym układem współ-
rzędnych platformy pomiarowej jest układ BODY (Rys. 2.7). To w stosunku
do niego musi zostać wyznaczone położenie wszystkich instrumentów.

Rysunek 2.7. Układ BODY systemu RIEGL VMX – 450.

Źródło: [RIEGL, 2015].

W większości przypadków, początek tego układu pokrywa się z począt-
kiem układu współrzędnych IMU. Antena GPS zamontowana jest na najwyż-
szym miejscu pojazdu, ponad jednostkę inercyjną. W przypadku gdy odbior-
nik GPS i IMU dostarczane są przez jednego producenta (np. Trimble), wza-
jemne położeniu tych dwóch urządzeń jest znane i zapisane w dołączonej
dokumentacji. Jeżeli system pomiarowy posiada dwie anteny GPS, również
odległość między ich centrami fazowymi musi zostać określona. Odometr
montowany jest na kole pojazdu. W przypadku platform RIEGL VMX, na
ramie podtrzymującej wszystkie elementy systemu, wyznaczony jest zewnętrz-
ny punkt referencyjny odometru. Jest on tak umieszczony, że bazując na są-
siadujących elementach można wyznaczyć dokładny przebieg osi układu
BODY, a jego przesunięcie jest zapisane w dokumentacji. Punkt referencyj-
ny jest zdefiniowany jako środek płaszczyzny tocznej koła, do którego urzą-
dzenie jest zamontowane, w miejscu zetknięcia z powierzchnią drogi. Na
podstawie tak określonych punktów referencyjnych, można w łatwy sposób
ustalić położenie odometru względem głównego układu współrzędnych.
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Kolejnym sensorem wchodzącym w skład platformy pomiarowej jest
skaner laserowy. Może być on montowany fabrycznie, bez możliwości zmia-
ny konfiguracji urządzeń czy nawet kątów nachylenia skanera. Wówczas
parametry obrotu i przesunięcia sensorów laserowych są stałe i zapisane
w dokumentacji systemu. W innym przypadku, przesunięcia należy wyzna-
czyć za pomocą tachimetrów lub systemu LTS (Laser Tracking System) [Es-
tler i in., 2002, Zhuang i in., 2003]. Macierz obrotu może być pozyskana
poprzez wyznaczenie parametrów płaszczyzn wpasowanych w chmurę punk-
tów, pomierzoną kalibrowanymi skanerami.

Elementy orientacji zewnętrznej kamer otrzymuje się w wyniku zasto-
sowania jednej z dwóch procedur. Parametry położenia i obrotu dla danej
kamery oblicza się na etapie przetwarzania danych, wskazując grupę kore-
spondujących ze sobą punktów na zdjęciu i chmurze punktów. Można je
również pozyskać na drodze pomiaru tachimetrem bądź systemem LTS,
wspierane przez fotogrametryczne metody wyznaczenia kątów obrotu. Ele-
menty orientacji wewnętrznej każdej z wykorzystanych kamer, dostarczane
są przez producenta.

Kryterium późniejszego precyzyjnego połączenia danych, jest dokładna
synchronizacja wykorzystanych sensorów. Zaimplementowane urządzenia
mogą pracować z różną częstotliwością, a każde z nich musi być zestrojone
zgodnie z czasem rejestracji GPS. Można wyróżnić trzy metody skoordyno-
wania instrumentów. Pierwsza, oparta jest na pojedynczym sygnale odbior-
nika GPS. Jest to najłatwiejsze rozwiązanie, stosowane do urządzeń o bar-
dzo niskiej częstotliwości poniżej 1Hz. Drugi sposób bazuje na znaczniku
zdarzenia. Jest to bardziej powszechne rozwiązanie, stosowane do senso-
rów średniej częstotliwości (dziesiątki Herców). Najdokładniejsze wyniki

Rysunek 2.8. Schemat pracy mobilnej platformy pomiarowej.

Źródło: [El – Sheimy, 2005].
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uzyskuje się metodą scentralizowanej synchronizacji, gdzie zegar GPS gwa-
rantuje dokładność systemu [El-Sheimy, 1996].

Schemat równoczesnej pracy wszystkich sensorów można zobaczyć na
rysunku 2.8.

2.3. Zasada łączenia danych

Informacje o płożeniu i orientacji platformy pomiarowej rejestrują
zsynchronizowane i skalibrowane urządzenia nawigacyjne: GPS, IMU i odo-
metr. Każde z nich zapisuje inny rodzaj danych. Aby z tej mnogości i różno-
rodności pomiarów otrzymać położenie systemu zapisane w postaci współ-
rzędnych początku układu BODY i jego skręcenia w danej chwili, należy
przeprowadzić szereg obliczeń. W większości przypadków wykonuje się je za
pomocą filtrów Kalmana. Jest to zestaw równań matematycznych, wyko-
rzystujących otrzymane pomiary w czasie i uwzględniających możliwe zakłó-
cenia. Prowadząc do wyznaczenia poprzedniego, obecnego i przyszłego
położenia systemu pomiarowego. Zastosowanie trzech stanów czasowych
prowadzi do uzyskania dokładniejszych wyników [Titterton i Weston, 2009].
Rezultatem obliczeń jest trajektoria, czyli ścieżka ruchu platformy pomia-
rowej w czasie (Rys. 2.9).

a)            b)

Rysunek 2.9. a) Przykład obliczonej trajektorii b) i uzyskana dla niej dokładność.

Drugim krokiem przetwarzania danych jest modelowanie kinematycz-
ne, polegające na zorientowaniu każdego, pozyskanego przez skaner po-
miaru, do głównego układu współrzędnych. Skanery rejestrują punkty
w profilach, a laser nie porusza się samodzielnie w trzecim wymiarze. Gdy-
byśmy przerwali opracowanie na tym etapie, wynikiem byłyby tysiące profili
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nałożonych na siebie. Podstawą poprawnego rozmieszczenia każdego profi-
lu w przestrzeni jest odpowiadający poszczególnym punktom chmury i tra-
jektorii stempel czasu oraz znajomość orientacji układu BODY i skanera.
Obliczenia przeprowadzane są na podstawie niżej zamieszczonego schema-
tu (Rys. 2.10).

Rysunek 2.10. Schemat orientacji rejestrowanych punktów względem
układu BODY.

Źródło: [El – Sheimy, 2005].

m – frame to układ globalny, b – frame – układ platformy, zaś c – frame to
układ sensora obrazującego. Rbc – to obrót układu skanera lub kamery
względem układu BODY, zaś ab to przesunięcie między ich początkami.
Wartości te są znane z procesu kalibracji. Rmb – to obrót układu platformy
względem układu globalnego, natomiast rmINS to przesunięcie między ich
początkami. Te wartości zmieniają się z każdą chwilą pomiaru. Rotacja sen-
sora obrazującego względem układu globalnego Rmc(t) wyrażona jest wzo-
rem (2.1), natomiast jego przesunięcie rmpc (t) wzorem (2.2):

(2.1)

(2.2)

Położenie dowolnego punktu rmi zarejestrowanego przez skaner lub
kamerę można wyrazić wzorem (2.3):

(2.3)
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gdzie si to współczynnik skali, a rc to wektor współrzędnych rejestrowanego
punktu w układzie skanera lub kamery [El – Sheimy, 2005].

2.4. Komercyjne mobilne systemy pomiarowe

Pierwsze mobilne systemy pomiarowe narodziły się w środowisku na-
ukowym. Jednak firmy budujące i rozpowszechniające sprzęt pomiarowy,
szybko zauważyły potencjał jaki niesie grupa zintegrowanych sensorów na
jednej poruszającej się platformie. Ze względu na znacznie wyższy budżet,
umożliwiający inwestowanie w nowsze, dokładniejsze technologie, które
można zastosować do produkcji tego typu rozwiązań pomiarowych, prywat-
ni przedsiębiorcy zasypali rynek komercyjnymi systemami, tym samym spy-
chając wyniki prac uniwersytetów i ośrodków naukowych w cień.

Najbardziej rozpoznawalnymi makami platform pomiarowych są:
RIEGL, 3D Laser Mapping, Trimble, Mitsubishi Electric, Optech, Topcon
i Leica.

2.4.1. RIEGL
Firma RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, z siedzibą w Horn,

Austria, oferuje swoim klientom trzy platformy pomiarowe: VMX – 250,
VMX – 450 oraz VMZ. Systemy VMX pracują z wykorzystaniem jednostki
inercyjnej IMU – 31, będącą składową rozwiązania nawigacyjnego Applanix
POS LV 510. Dokładność sytuacyjna, otrzymana w wyniku wyrównania tra-
jektorii, wynosi 0.020 m, zaś wysokościowa: 0.050 m. Orientacja systemu,
może zostać określona z dokładnością 0.005° dla kątów roll i pitch oraz
0.015° dla kąta heading. Na obu platformach: 250 i 450, zamontowane są
dwa impulsowe skanery z możliwością zapisu pełnego przebiegu fali (Rys.
2.11 a). Skanery VQ – 250 zainstalowane na platformie VMX – 250 mają
zdolność rejestracji 100 profili na sekundę, wyznaczając położenie nawet
3000 punktów w każdej linii. Dokładność pomiaru w warunkach testowych
wynosi 0.010 m, natomiast precyzja 0.005 m. Skanery VQ – 450, wchodzące
w skład systemu VMX – 450, rejestrują 200 profili na sekundę. Jedna linia
może dostarczyć do 2750 pomierzonych punktów. Precyzja pomiaru okre-
ślana jest tak jak w skanerach VQ – 250, na poziomie 0.005 m. Dokładność
jest wyższa. Błąd wyznaczenia współrzędnych punktu wynosi 0.008 m. Obie
platformy uzupełnione są systemem cyfrowych kolorowych kamer klatkowych
VMX – CS6 o konfiguracji 2, 4 lub 6. Każda z nich posiada zakres widzenia
80° x 65°. Matryca ma rozdzielczość 2452 x 2056 pikseli, a wielkość jej
detektora wynosi 3.45 μm. Wszystkie urządzenia podpięte są do jednostki
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sterującej (Rys. 2.11 c). Waga obu systemów wynosi ok. 62 kg, a ich wymiary
to 737 x 1038 x 485 mm. Jedna osoba raczej nie poradzi sobie z ich monta-
żem.

a)           b)      c)

Rysunek 2.11. RIEGL VMX – 250: a) platforma pomiarowa, b) odometr,
c) jednostka sterująca.

Źródło: [RIEGL, 2015].

RIEGL VMZ to platforma mobilna, której serce stanowi system na-
wigacyjny Applanix POS LV 210. Charakteryzuje się on następującymi do-
kładnościami uzyskanymi w wyniku post – processingu: dla współrzędnych
X, Y: 0.020 m, dla współrzędnej Z: 0.050 m, dla kątów roll i pitch: 0.015°
i heading: 0.050°.

Platforma może wykonywać pomiar tylko jednym skanerem lasero-
wym, jednak jej budowa umożliwia wymianę urządzeń. Do tego rozwiązania
RIEGL zaadoptował trzy instrumenty naziemne VZ – 400, VZ – 1000 oraz
VZ – 2000. Wszystkie pracują na zasadzie pomiaru czasu przelotu plamki
lasera. Sensory te są w stanie pomierzyć maksymalnie do 120 linii na sekun-
dę (VZ – 400 i VZ – 1000) i 240 linii na sekundę (VZ – 2000), co daje
odpowiednio maksymalnie 122 000 i 396 000 pomiarów na sekundę.

Dokładność wyznaczenia położenia punktu przez skaner VZ – 400
określana jest na poziomie 0.005 m, a precyzja: 0.003 m. Dla skanerów
VZ – 1000 i VZ – 2000 są to wartości: 0.008 m i 0.005m. System może mieć
tylko jedną cyfrową kamerę klatkową i tak jak instrumenty skanujące, jest
ona wymienialna. Może to być np., Nikon DSLR.

Kamera jest przytwierdzana do skanera za pomocą dwóch śrub. Do-
kładne położenie i orientacja otrzymywane są za pomocą trzech punktów
mocujących. Zestaw pomiarowy: skaner – kamera może być ustawiony pio-
nowo jak i poziomo (Rys. 2.12).



21

a)     b)

Rysunek 2.12. RIEGL VMZ – 400: ustawienie zestawu pomiarowego skaner
– kamera a) w pionie, b) w poziomie.

Źródło: [RIEGL, 2015].

Dane nawigacyjne wszystkich systemów mobilnych firmy RIEGL prze-
twarzane są w oprogramowaniu Applanix POSPac. Pozostałe czynności wy-
konywane są w pakiecie programów RIEGL: RiWORLD, RiPROCESS,
GeoSysManager.

Zaproponowane przez firmę RIEGL platformy pomiarowe stosowa-
nie są głównie do skanowania infrastruktury transportowej, modelowania
miast, pomiaru powierzchni drogowej, szybkiego mapowania placów budo-
wy, czy skanowania kopalni odkrywkowych [LEICA, 2015].

2.4.2. 3D Laser Mapping
3D Laser Mapping to firma, mająca swą siedzibę w małej miejscowo-

ści Bingham w Wielkiej Brytanii. Jest ona pomysłodawcą i autorem platfor-
my StreetMapper 360 (Rys. 2.13a). Firma rozwinęła swój system, przy współ-
pracy z dostawcą rozwiązań nawigacyjnych IGI. Do celów mobilnego map-
pingu, IGI przerobiła swój lotniczy system nawigacyjny AEROcontrol i utwo-
rzyła TERRAcontrol DGPS/IMU (Rys. 2.13b). Dwuczęstotliwościowe od-
biorniki GPS mogą pochodzić od różnych dostawców, np. NovAtel. System
nawigacyjny nie jest wsparty odometrem. Zastosowano natomiast inne roz-
wiązanie: Direct Inercial Aiding, mające wspierać GPS w razie utraty sygna-
łu. Platforma może korzystać z trzech systemów nawigacyjnych różniących
się dokładnościami kątowymi: od 0.008° – 0.003° dla kątów roll i pich, od
0.015° – 0.007° dla kąta heading. StreerMapper 360 posiada w składzie urzą-
dzeń pomiarowych dwa skanery laserowe VQ – 250 firmy RIEGL. System
rejestruje również obrazy. W pierwotnej wersji, mógł obsługiwać cztery lub
sześć kamer. Po wprowadzeniu osłony na urządzenia POD (Rys. 2.13 c),
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w skład platformy pomiarowej mogą wejść jedynie trzy kamery cyfrowe: jed-
na skierowana w tył, druga na lewo i trzecia na prawo.

Wyrównaną trajektorię przejazdu otrzymuje się na drodze przetwa-
rzania danych w dwóch programach TERRAoffice i Graf – Nav. Pierwszy
z nich obsługuje dane zarejestrowane przez IMU, w drugim obliczane jest
położenie platformy pomiarowej na podstawie informacji z odbiornika GPS,
pracującego w trybie różnicowym. Dalsze etapy opracowania odbywają się
w środowisku TerraSolid [IGI, 2015].

a)            b)          c)

Rysunek 2.13. STREETMAPPER 360: a) platforma pomiarowa, b) system
nawigacyjny TERRAcontrol, c) system StreetMapper 360 z osłoną POD.

2.4.3. TRIMBLE
Dwa systemy mobilne MX2 (Rys. 2.14a) i MX8 (Rys. 2.14b), oparte

głównie na lidarowej rejestracji danych, to dzieło amerykańskiej firmy Trim-
ble Navigation Limited.

a)     b)

Rysunek 2.14. TRIMBLE: a) mobilny system pomiarowy MX2,
b) mobilny system pomiarowy MX8.

Źródło: [TRIMBLE, 2015].

Obie platformy pomiarowe zaopatrzone są w systemy nawigacyjne
marki Applanix: POS LV, co jest rozwiązaniem oczywistym, biorąc pod uwa-
gę że jest to filia firmy Trimble. Orientacja i położenie platformy pomiaro-
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wej MX2, wyznaczane jest na podstawie danych zebranych przez IMU – 42,
o częstotliwości 200 Hz i dwustudwudziestokanałowego GPS z dwoma an-
tenami oddalonymi od siebie o 2 m. Dokładności, otrzymane na etapie
przetwarzania trajektorii, wynoszą: dla położenia sytuacyjnego 0.020 m, dla
wysokości 0.050 m, kątów roll i pitch 0.02°, natomiast kąta heading 0.025°
Wartości te uzyskano z wykorzystaniem przy pomiarze odometru. W skład
platformy MX8 może wchodzić jeden z dwóch systemów nawigacyjnych:
POS LV 420 lub POS LV 520. Możliwe uzyskane dokładności położenia
wynoszą w obu przypadkach tyle samo: 0.020 m dla współrzędnych X, Y
i 0.050 m dla współrzędnej Z. Zmieniają się natomiast dokładności kątowe.
W przypadku zastosowania POS LV 420 znajdują się one na poziomie 0.015°
dla kątów: roll i pitch, 0.020° dla kąta heading, a dla POS LV 520 odpo-
wiednio: 0.005° i 0.015°. Oba systemy nawigacyjne korzystają z dwóch anten
GPS i wspierane są odometrem.

System MX2 ma możliwość obsługi jednego lub dwóch skanerów pro-
ducenta Renishaw: SLM – 250. Urządzenie to ma zasięg pomiaru do 250 m.
Może rejestrować profile z prędkością 20 linii na sekundę. Biorąc pod uwagę
częstotliwość pomiaru punktów (36 kHz), można wyznaczyć maksymalną ilość
obserwacji w jednym profilu, która wynosi 1800 punktów. Z kolei MX8 korzy-
sta z llidarowych rozwiązań proponowanych przez firmę RIEGL. Rejestracja
punktów może być przeprowadzona z użyciem dwóch skanerów VQ – 250 lub
VQ – 450. Maksymalny zasięg pomiaru skanerem VQ – 250 wynosi 500 m.
Wówczas w jednym profilu może zostać wyznaczone położenie 500 punktów.
W przypadku instrumentu VQ – 450, największa osiągana odległość rejestra-
cji wynosi 800 m. Ilość uzyskanych obserwacji w pojedynczej linii utrzymana
jest na poziomie 750. System pomiarowy MX2 wyposażony jest w kamerą
panoramiczną, składającą się z sześciu kamer cyfrowych o rozdzielczości 1600
x 1200 pikseli każda. Zdjęcia mogą być wykonywane z częstotliwością 7 do 15
klatek na sekundę, w zależności od zastosowanej kompresji obrazu. Takie
rozwiązanie pozwala na odfotografowanie 80% obszaru wokół platformy
mobilnej. Cała panorama ma rozdzielczość 12 Mpx. System MX8 wykorzystu-
je system czterech kamer klatkowych. Trzy z nich skierowane są zgodnie
z kierunkiem jazdy, jedna zaś zwrócona jest do tyłu. Zestaw ten można roz-
budować o kolejny trzy sensory obrazowania, zorientowane tak, aby rejestro-
wały obszar za przemieszczającą się platformą. Każda z nich ma rozdzielczość
5Mpx i prędkość wyzwalania migawki 12 klatek na sekundę. System MX2 jest
mały i kompaktowy. Jego wymiary to 828 x 459 x 240 mm. W wersji z jednym
skanerem waży 17 kg, a z dwoma 25 kg. Waga platformy MX8 to około 70 kg.

Trimble wprowadził na rynek bardzo rozbudowane oprogramowanie
do opracowania danych mobilnych o nazwie Trident – 3D. Jednak ze wzglę-
du na wykorzystywany system nawigacyjny, dane pozycyjne przetwarzane są
w programie POSPac firmy Applanix [ZELLER + FRöHLICH, 2015].
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2.4.4. MITSUBISHI ELECTRIC
Firma Mitsubishi Electric jest autorem trzech rozwiązań w aspekcie

mobilnych platform pomiarowych. Każde z nich zawiera taki sam system
nawigacyjny. Odbiorniki GPS są dwuczęstotliwościowe. Dostawcą jest firma
Trimble. Wszystkie platformy posiadają po trzy anteny GPS. IMU produko-
wane jest przez amerykańskie przedsiębiorstwo Crossbow. Wykorzystuje ono
żyroskopy światłowodowe budowane przez Japan Aviation Electronics.
Najuboższy w swej konfiguracji system MMS – K320 (Rys.2.15a), zbudowa-
ny jest z dwóch skanerów i trzech kamer. Skanery firmy SICK: LMS 291
(Rys. 2.3b) mają ograniczony zakres widzenia do 180°. W celu pomierzenia
jak największego obszaru, jeden ze skanerów umieszczono w środkowej czę-
ści platformy i odchylono do góry o 25°. Drugi sensor znajduje się w przed-
niej części platformy i jest skierowany w dół, 25° od poziomu. Długość fali
lasera wynosi 905 nm. Jest to zakres bliskiej podczerwieni, zatem plamka
jest niewidoczna dla oczu. Maksymalna odległość pomiaru sięga 65 m. Ska-
ner rejestruje profile z częstotliwością 75 linii na sekundę, po 361 punktów
w każdej. Dokładność wyznaczenia położenia punktu wynosi 10 mm.

a) b)

Rysunek 2.15. MITSUBISI ELECTRIC: a) system mobilny MMS – K320,
b) rozmieszczenie wszystkich elementów platform MMS – X640.

Źródło: [MITSUBISHI, 2015],

Wyżej opisane urządzenie zastosowane jest również w systemie MMS
– X320R i wszystkich wariantach systemu MMS – X (640, 440, 320, 220).
W platformie MMS – 320R, poza dwoma skanerami LMS 291, wykorzystuje
się skaner RIEGL – 250. MMS – X320 i MMS – X220 bazują na dwóch
skanerach firmy SICK, umieszczonych dokładnie tak samo jak w rozwiąza-
niu MMS – X320R. W systemach mobilnych MMS – X640 i MMS – X440
występują jeszcze dodatkowe dwa sensory LMS 291. Jeden został umiejsco-
wiony w środku całej konstrukcji i odchylony o 45° w górę, drugi znajduje
się w tylnej części samochodu i obrócony jest o 45° w dół. Oba instrumenty
skanują obszar znajdujący się za pojazdem.
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Kamery wykorzystywane we wszystkich systemach pomiarowych MIT-
SUBISHI ELECTRIC mają rozdzielczość 5 Mpx i wykonują zdjęcia z często-
tliwością 10 klatek na sekundę. MMS – X220 ma do dyspozycji dwie kamery,
MMS – X320, MMS – X320R i MMS – K320 po trzy, MMS – X440 operuje
czterema sensorami obrazowania, natomiast MMS – X640: sześcioma.

Opracowanie danych odbywa się w grupie programów, które zostały
napisane przez Aisan Technology Co. MMS – Editor, MMS – TRACKER,
MMS – Modeler, MMS Ortho – generator umożliwiają edycję chmury punk-
tów, ekstrakcję elementów infrastruktury drogowej, automatyczne modelo-
wanie i generowanie ortofotomapy [MITSUBISHI, 2015].

2.4.5. OPTECH
Dwie platformy pomiarowe: Lynx SG1 (Rys. 2.16a) i Lynx MG1 (Rys.

2.16b), dostępne na rynku komercyjnym to dzieło kanadyjskiej marki
OPTECH. Obie zaprezentowano w 2013 roku. Zastąpiły one dotychczaso-
wy, cieszący się dużą popularnością system Lynx Mobile Mapper.

a)       b)

Rysunek 2.16. OPTECH. a) platforma pomiarowa LYNX SG1. b) platforma
pomiarowa LYNX MG1.

Źródło: [OPTECH, 2015].

Cechą charakterystyczną rozwiązania Lynx SG1, są dwa wykorzystane
skanery. Pojedyncze urządzenie rejestruje 250 linii na sekundę. Laser w nim
zamontowany może pracować z częstotliwością od 75 do nawet 600 kHz.
Przy maksymalnych ustawieniach daje to 2400 pomiarów w jednym profilu.
Maksymalny zasięg skanera to 250 m przy stopniu odbicia na poziomie 10%.
Dokładność pomiaru wynosi 10 mm, zaś precyzja 8 mm. Platforma Lynx
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SG1 dostarcza przy prędkości 100 km/h o 20% więcej pomierzonych punk-
tów niż jej największy konkurent. System Lynx MG1 posiada tylko jeden
skaner o nieco gorszych parametrach. Maksymalna ilość pomierzonych na
sekundę punktów wynosi 500 000. W urządzeniu tym można regulować czę-
stotliwość pomiaru profili na sekundę: od 80 do 200. Zarówno Lynx SG1
jak i Lynx MG1 ma możliwość wykonywania zdjęć cyfrowymi kamerami klat-
kowymi o rozdzielczości 5 Mpx oraz kamerą panoramiczną Ladybug firmy
PointGrey.

Serce platformy mobilnej Lynx SG1 stanowi system nawigacyjny skła-
dający się z dwóch anten GPS i jednostką IMU Litton LN200, często wyko-
rzystywaną przez Applanix, jako składową POS LV 420. Proces pozyskiwa-
nia danych o orientacji i położeniu platformy, wspomaga odometr firmy
TRIMBLE o częstotliwości pracy 4096 impulsów na obrót koła. Platforma
Lynx MG1 wyposażona jest w system pozycjonowania POS LV 210 z jedną
anteną GPS.

Opracowanie danych pozycyjnych wykonywane jest w oprogramowa-
niu dedykowanym przez producenta systemu pozycjonującego: POSPac. Do
dalszego post – processingu przeznaczony jest pakiet OPTECH LMS Pro-
fessional Edition [OPTECH, 2015].

2.4.6. TOPCON
W 2009 roku firma Topcon Positioning System przedstawiła projekt

platformy pomiarowej IP – S2 ‘Integrated Positioning System’ (Rys. 2.17a).
Składał się on z trzech skanerów LMS 291 firmy SICK, ustawionych tak, aby
w jak największym stopniu pomierzyć przestrzeń wokół platformy (jedno
urządzenie skierowane przeciwnie do kierunku jazdy, dwa na boki). IP – S2
został wyposażony w kamerą panoramiczną Ladybyg, o częstotliwości wy-
zwalania migawki 15 klatek na sekundę. Jednak najwięcej uwagi przyciągał
system nawigacyjny, wykorzystujący IMU marki Honeywell: HG1700, zawie-
rające żyroskopy laserowe. Jest to rzadko spotykana, najdroższa technolo-
gia produkcji jednostek inercyjnych. Do wyznaczenia pozycji platformy
mobilnej wykorzystano dwuczęstotliwościowy, czterdziestokanałowy odbiornik
GPS produkcji Topcon. Dodatkowym elementem był odometr pracujący
z częstotliwością 30 Hz.

Rok później na rynku pojawił się system IP – S2 HD (Rys. 2.17b).
Nowatorskim rozwiązaniem okazało się zastosowanie skanera HDL – 64E
firmy Velodyne. Ma on pełny zakres rejestracji w płaszczyźnie poziomej,
natomiast w płaszczyźnie pionowej wynosi on 26.8°. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu technologii wielolaserowej. Skaner posiada 64 lasery zgrupo-
wane po 32 w górnej i dolnej części instrumentu (Rys. 2.4b). Ruch laserów
wymuszany jest przez obrót całej głowicy, która porusza się z częstotliwością
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od 5 do 15 Hz dostarczając tym samym w jednej sekundzie fragmentu trój-
wymiarowej chmury punktów o gęstości 1.3 miliona. Dokładność pomiaru
wynosi około 0.020 m dla odległości 50 m. Maksymalny zasiąg pracy urzą-
dzenia to 120 m.

Pod koniec 2014 firma Topcon zaprezentowała kolejne rozwiązanie
pomiarów mobilnych, system IP –S3 (Rys. 2.17c). Zaimplementowany sys-
tem nawigacyjny wykorzystuje dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS o 226
kanałach. Producent wymienił skaner Velodyne na podobne, tym razem
autorskie rozwiązanie. Wykorzystany sensor zbudowany jest z 32 laserów,
każdy skierowany w nieco innym kierunku. Częstotliwość skanowania wyno-
si 700 000 punktów na sekundę. Skaner mierzy wycinek przestrzeni ograni-
czonej kątowo: 360° w płaszczyźnie poziomej i 30° w płaszczyźnie pionowej.
Maksymalny zasięg pracy to 100 m, a uzyskiwana dokładność 0.010 m. Sys-
tem zaopatrzony jest w panoramiczną kamerę, rejestrującą obrazy z całko-
witą rozdzielczością 8000 x 4000 piksele.

Opracowanie danych ma miejsce w środowisku Autodesk Civil 3D oraz
InfraWorks [TOPCON, 2015].

2.4.7. LEICA
Leica Geosystems z siedzibą w Heerburgg w Szwajcarii oferuje mobil-

ny system pomiarowy PEGASUS TWO (Rys. 2.18a). Jest to druga platfor-
ma, z serii oferowanych przez tą firmę rozwiązań pomiarów mobilnych.

a)          b)          c)

Rysunek 2.17. TOPCON: a) platforma pomiarowa IP – S2, b) platforma
pomiarowa IP – S2 HD, c) platforma pomiarowa IP – S3.

Źródło: [TOPCON, 2015].
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a)            b)           c)

Rysunek 2.18. LEICA: a) platforma pomiarowa ze skanerem LEICA
ScanStation P20, b) skaner 3D ScanStation P20, c) platforma pomiarowa

ze skanerem Z+F 9012.

Źródło: [LEICA, 2015].

Producent oferuje swoim klientom dwa warianty: z wykorzystaniem
skanera 3D ScanStation P20 (Rys. 2.18b) lub skanera profilowego Z+F
9012 (Rys. 2.3a, 2.18b). Oba instrumenty wykonują pomiar z częstotliwością
1 000 000 punktów na sekundę. Omawiany skaner 3D rejestruje profile
z częstotliwością 100 Hz, natomiast skaner 2D ma możliwość wyboru trybu
pracy: 50, 100 do 200 Hz. Urządzenie Z+F 9012 jest skanerem fazowym.
Jego dokładność rejestracji punktu wynosi 0.9 mm, natomiast skanera im-
pulsowego ScanStation P20: 3 mm. Cechą charakterystyczną omawianego
urządzenia 3D jest barwna plamka lasera o długości 808 nm.

System nawigacyjny platformy opiera się na trójkanałowym odbiorni-
ku GPS, ze wsparciem jednej lub dwóch anten. Wykorzystane IMU w tech-
nologii FOG i częstotliwością pomiaru 200 Hz, dostarcza firma iMAR.
Dokładność określenia położenia i orientacji platformy, po 10 sekundach
przerwy w sygnale, wynosi dla współrzędnych sytuacyjnych 0.020 m, dla współ-
rzędnej wysokościowej 0.020 m, dla kątów roll i pitch 0.008°, a dla kąta
heading 0.013°. System kamer składa się z 8 sensorów o detektorze matrycy
5.5 ěm. Rozdzielczość każdego ze zdjęć wynosi 2000 x 2000 pikseli. Kamery
wyzwalają migawkę 8 razy na sekundę. Oprogramowanie do opracowania
zarejestrowanych danych przygotowała firma ESRI [LEICA, 2015].

2.5. Komponenty mobilnych systemów pomiarowych

W poprzednim rozdziale zaprezentowano charakterystyczne cechy
mobilnych systemów pomiarowych, dostępnych na rynku. Przedstawiono ich
mocne strony i słabości. W tej części skupiono się na wynikach pracy dwóch
składowych elementów platform mobilnych: zastosowanym rozwiązaniu
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pozycjonowana i wykorzystanym urządzeniu skanującym. Mają one najwięk-
szy wpływ na ostateczną jakość danych pozyskanych w trakcie pomiaru.

W tabeli 1 zamieszczono dokładności, różnych systemów nawigacyj-
nych, uzyskane podczas pracy. Zestawione dane odnoszą się do wyników wy-
równania trajektorii w etapie post – processingu. Są to wartości otrzymane
w przypadku, gdy nie było przerw w sygnale GPS, z wyjątkiem systemu PEGA-
SUS TWO, gdzie wystąpił dziesięciosekundowy odstęp zapisu danych.

Najwyższą dokładność położenia otrzymano dla platformy pomiarowej
Leica Pegasus Two. Wynosi ona 0.028 m. Zbliżone wyniki charakteryzują roz-
wiązanie zastosowane w systemie IP – S2. Dokładność sytuacyjna wynosi
w tym wypadku 0.015 m, natomiast wysokości 0.025 m. Rezultaty uzyskane
przez systemy nawigacyjne POS LV firmy APPLANIX, dla współrzędnych
X, Y i Z są identyczne, wynoszą 0.020 m dla określenia sytuacji i 0.050 m przy
wyznaczeniu wysokości platformy. Można zauważyć, że pozycja systemów wy-
znaczona za pomocą odbiorników GPS firmy Trimble, charakteryzuje się niższą
dokładnością niż ta, otrzymywana przy zastosowaniu rozwiązań pomiarowych
zaproponowanych przez markę NovAtel czy Topcon.

Wartości wyznaczone dla kątów, z wykorzystaniem POS LV, różnią się
w zależności od typu zastosowanego IMU. Największe błędy uzyskania orien-
tacji określone są dla systemu nawigacyjnego, który jest składową platformy
RIEGL VMZ oraz Optech Lynx MG1: POS LV 210. Znajdują się one na
poziomie 0.020° dla kątów roll i pitch oraz 0.050° dla kąta heading. Są to
równocześnie najsłabsze uzyskane rezultaty, spośród wszystkich zaprezen-
towanych w tabeli 1 wyników. Najlepsze dokładności, wśród systemów nawi-
gacyjnych marki Applanix, uzyskują rozwiązania POS LV 510 i 520. Oba
produkty stosują tą samą jednostkę inercyjną. Różnią się jedynie ilością
zastosowanych anten GPS. Otrzymany błąd orientacji wynosi 0.016°. Tech-
nologia ta wykorzystana została w obu platformach RIEGL VMX oraz Trim-
ble MX2. Podobną dokładnością kątową charakteryzuje się system nawiga-
cyjny wykorzystujący jednostkę inercyjną iMAR, zastosowaną w platformie
firmy Leica. W tym wypadku błędy wyznaczenia kątów roll i pitch wynoszą
0.008°, a dla kąta heading 0.013°. W tej samej grupie otrzymanych dokład-
ności kątowych znajduje się system TERRAcontrol I, wdrożony w platfor-
mie StreetMapper 360. Ale nie jest to dla niej jedyny dostępny wariant.
Produkt firmy 3D Laser Mapping może pracować ze wsparciem TERRA-
control II i TERRAcontrol III. Ostatni wymieniony system nawigacyjny cha-
rakteryzuje się najlepszą dokładnością kątową, spośród przedstawionych
w Tabeli 1 rozwiązań. Wynosi ona 0.003° dla kątów roll i pitch oraz 0.007°
dla kąta heading.

Podsumowując, systemy nawigacyjne zbudowane z sensorów różnych
dostawców, wykazały się lepszą ogólną dokładnością pozycjonowania, niż
te w całości zbudowane przez jednego producenta. Najmniejszym błędem
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wyznaczenia współrzędnych położenia (0.028 m) i orientacji kątowej (0.015°)
przedstawionych mobilnych platform pomiarowych, charakteryzuje się sys-
tem Pegasus Two firmy Leica Geosystems.

Główne parametry skanerów, zastosowanych w wyżej opisanych mo-
bilnych rozwiązaniach pomiarowych, zestawiono w Tabeli 2.2. Przez do-
kładność pomiaru urządzeniem skanującym, rozumie się stopień zgodno-
ści uzyskanego wyniku z jego faktyczną wartością. Najniższym błędem po-
miaru punktu charakteryzuje się skaner Zeller + Fröhlich 9012. Jego za-
stosowanie jest jedną z opcji dostępnych przy platformie mobilnej, do-
starczanej przez markę Leica. Na tak dobry wynik wpływa zastosowana
fazowa technologia pomiaru. Wszystkie pozostałe, opisane wyżej systemy
mobilne, opierają rejestrację lidarową na skanerach impulsowych. Najsła-
biej w zestawieniu wypada instrument SICK LMS 291. Wykorzystywany
jest on w platformach wyprodukowanych przez Mitsubishi Electric. War-
tość omawianego parametru staje się argumentem decydującym przy wy-
borze systemu mobilnego, w przypadku gdy celem pomiaru jest inwentary-
zacja drogi czy tunelu na podstawie przekroi, jak również badanie odchy-
leń filarów mostów.

Największy zasięg pomiaru to cecha wszystkich zaprezentowanych ska-
nerów firmy RIEGL. Mogą rejestrować punkty znajdujące się w odległości
powyżej 250 m od przejeżdżającego systemu. Wyjątkowy wynik w tej kategorii
osiąga urządzenie VMZ – 2000, które ma możliwość pomiaru w zakresie na-
wet 2050 m. Należy zaznaczyć, że wyżej przytoczone rezultaty uzyskiwane są
przy najniższej częstotliwości pracy omawianych skanerów. Poza instrumenta-
mi RIEGL, tylko rozwiązania laserowe marki Optech mają możliwość zmiany
częstości rejestracji obserwacji. Pozwala to dostosować gęstość otrzymywanej
chmury punktów do potrzeb późniejszego opracowania.

Wśród przedstawionych w Tabeli 2 instrumentów pomiarowych, znaj-
duje się tylko jeden skaner dedykowany rozwiązaniom mobilnym, który nie
wyznacza położenia punktów w całym swoim zakresie horyzontalnym. Jest
to SICK LMS 291. W związku z tym, musi być on stosowany w konfiguracji
dwóch lub trzech urządzeń, aby pomierzyć całą przestrzeń wokół platformy
mobilnej. Takie rozwiązanie zastosowano w przypadku systemów MMS – X,
MMS – X 320R i MMS – K320, gdzie mogą występować dwa lub cztery
skanery LMS 291, lub dwa skanery LMS 291 wspierane sensorem skanują-
cym o dużym zasięgu. Również skanery 3D zaadaptowane do pomiarów
mobilnych, mają ograniczone pole widzenia. Urządzenia RIEGL VZ obra-
cają się wokół swojej pionowej osi, wykonując pomiar w zakresie 200°
w płaszczyźnie wertykalnej. Ograniczenie to wynika z umiejscowienia ka-
mery (przymocowana od góry skanera) i podstawki. W przypadku systemu
mobilnego firmy Leica Geosystems, skaner ScanStation P20 pozostawia
martwe pole ponad poruszającym się pojazdem, w zakresie 90°. Platforma
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pomiarowa, wykorzystująca urządzenie o niepełnym kącie wykonywanych
profili, na pewno nie powinna być zastosowana do dokumentowania obiek-
tów zamkniętych, takich jak tunele.

Najwolniej skanującym instrumentem, przeznaczonym do zastosowań
mobilnych jest SLM – 250 marki RENISHAW. Zapisuje on tylko 20 linii na
sekundę. W kategorii skanerów profilowych, najwyższą częstotliwością pra-
cy charakteryzuje się urządzenie pomiarowe, wchodzące w skład platformy
Optech Lynx SG1. Rezultat 250 profili na sekundę, dostarcza 2400 punk-
tów w linii. W przypadku SLM – 250 jest to tylko 1800. Warto także zwrócić
uwagę na instrument Velodyne HDL – 64E. Wykonuje on obrót głowicy
tylko piętnaście razy na sekundę. Należy jednak zaznaczyć, że urządzenie
to jednocześnie wypuszcza 64 wiązki lasera, co daje przy jednej rotacji 64
profile. Uwzględniając prędkość skanera otrzymujemy 960 linii na sekundę.

Gęstość pozyskanej chmury punktów, to jeden z głównych argumen-
tów przy wyborze systemu mobilnego. Zależy ona od częstotliwości pomiaru
punktów (PRR), odległości od celu (r) i prędkości platformy pomiarowej
(v). Zależność tą można wyrazić wzorem 2.4 [Rieger i in., 2010]:

(2.4)

Rysunki 2.19 i 2.20, przedstawiają gęstości otrzymane przez wybrane
skanery laserowe, w zależności o odległości od celu, przy prędkościach 50
km/h i 90 km/h. Ze względu na czytelność wykresu, pominięto urządzenie
RIEGL VQ – 450 oraz Renishaw SLM – 250. Pierwsze wymienione urzą-
dzenie skanujące, ma charakteryzuje się częstotliwością pomiaru punktu
550 kHz. W hierarchii plasuje się na miejscu między analizowanymi skane-
rami firmy Optech: Lynx SG1 i Lynx MG1. Skaner SLM – 250 pracuje
z nieco wyższą częstotliwością niż skaner firmy SICK, zatem osiągane przez
niego rezultaty są zbliżone do tych, otrzymywanych przez urządzenie SICK
LMS.

Z wykresów na rysunkach 2.19 i 2.20 wynika, że najwyższą gęstością
pomiaru na całym zakresie testowym, charakteryzuje się skaner Velodyne
HDL – 64E. Obiektu oddalony od platformy pomiarowej IP – S2 HD o 15
metrów, przy prędkości pojazdu 50km/h zostanie zeskanowany z gęstością
1000 punktów na metr kwadratowy. Urządzenia, z częstotliwością pomiaru
1 miliona punktów na sekundę, zarejestrują na tej samej odległości około
850 pomiarów/m2. Instrumenty skanujące, o częstotliwości pomiaru niższej
niż 700 kHz dostarczą mniej niż 500 punktów na jednostkę powierzchni.

Zwiększenie prędkości platformy pomiarowej o 40 km/h, powoduje
prawie dwukrotny spadek gęstości chmury punktów. Taka zmiana niesie
negatywne konsekwencje, szczególnie dla urządzeń skanujących o niskich
częstotliwościach pracy.
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Rysunek 2.19. Zależność gęstości pomiaru dla wybranych skanerów
od odległości od celu. Prędkość systemów wynosi 50 km/h.

Rysunek 2.20. Zależność gęstości pomiaru dla wybranych skanerów
od odległości od celu. Prędkość systemów wynosi 90 km/h.

Powyższe analizy wykazują różnorodność istniejących na komercyj-
nym rynku rozwiązań pomiarów mobilnych. Trudno jest jednoznacznie wska-
zać, który system jest najlepszy. Wyszczególnione cechy pozwalają jedynie
dokonać najkorzystniejszego wyboru do konkretnych zastosowań i przewi-
dywanych końcowych produktów.

Do pomiarów testowych wykorzystane zostały dwie platformy pomia-
rowe firmy RIEGL: VMX – 250 oraz VMX – 450. Element główny obu
rozwiązań pomiarowych stanowi system IMU/GNSS: POS LV 510, dostarcza-
ny przez firmę Applanix. Otrzymywana dokładność względna wynosi 0.010 m.
Błąd położenia bezwzględnego, platformy pomiarowej wynosi 0.020 m, dla
współrzędnych sytuacyjnych i 0.050 m dla wysokości. Dokładność pomia-
ru kątów Roll i Pitch znajduje się na poziomie 0.005°, natomiast kąta
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Heading: 0.015°. Powyższe wartości określono przy założeniu, że podczas
pomiaru nie było zaniku sygnału GNSS, system miał wsparcie odometru
oraz w etapie przetwarzania wykorzystano dane ze stacji bazowych.

Obie platformy pomiarowe wyposażone są w dwa skanery. System VMX
– 250 posiada urządzenia skanujące RIEGL VQ – 250. Każdy z tych instru-
mentów pomiarowych może pomierzyć do 100 linii na sekundę co daje 300
000 pomierzonych punktów na sekundę. Minimalny zasięg skanera to 1.5
m, natomiast maksymalny to 500 m, przy częstotliwości pomiaru punktów
100 kHz. Producent określa dokładność skanera na poziomie 0.010 m, ro-
zumianą jako stopień zgodności pomiaru z prawdziwą wartością. Wyróżnio-
ny został również parametr precyzji. Jest to stopień powtarzalności pomia-
ru, określony na poziomie 0.005 m.

Skanery typu VQ – 450, które wchodzą w skład platformy pomiaro-
wej VMX – 450 mogą pomierzyć do 200 linii na sekundę, co daje do 550
000 pomiarów punktów na sekundę.. Dokładność określona jest na pozio-
mie 0.008 m, natomiast precyzja 0.005 m. Maksymalny zasięg pomiaru tego
urządzenia wynosi 800m. Odległość ta jest osiągana przy częstotliwości re-
jestracji 300 000 punktów na sekundę.

Każda z platform posiada możliwość zainstalowania 4 kamer o wiel-
kości matrycy 2452 x 2056 i detektorze matrycy 3.45 ěm [Soudarissanane
i in., 2009].

2.6. Pomiar i opracowanie danych dla obiektów liniowych

Pomiar wyżej opisanymi platformami wykonano trzykrotnie. Pierwszy
przejazd miał miejsce 16.IX.2011 r. Platforma VMX – 250 została zainsta-
lowana na dachu samochodu, który z kolei ustawiono na odkrytym wagonie
kolejowym (Rys. 2.21).

Rysunek 2.21. Platforma pomiarowa wykorzystana do pierwszego pomiaru.
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Pociąg rozpoczął bieg na stacji Kraków Prokocim Towarowy. Urzą-
dzenia nawigacyjne zostały uruchomione na początku trasy. Ciągły pomiar
skanerowy rozpoczęto w miejscowości Niedźwiedź, a zakończono w Kozło-
wie (Rys. 2.24a). Platforma pomiarowa poruszała się ze zmienną prędko-
ścią, pomiędzy 40 a 80 km/h, w zależności od obowiązujących ograniczeń
prędkości. Rejestrację punktów wykonywano z toru 2, trasy komunikacyjnej
Kraków – Warszawa. Skanery, w tym systemie pomiarowym, ustawione były
pod katem ok. 48° w stosunku do osi toru oraz ok. 54° w stosunku do pozio-
mu. Dodatkowo system pozyskiwał zdjęcia czterema kamerami, dwoma skie-
rowanymi w tył i dwoma w przód. Platforma pomiarowa zarejestrowała dane
na odcinku 30.5 km. Łącznie pozyskano około 790 mln punktów i 11 903
zdjęcia.

Drugi pomiar wykonano 8.XI.2012 r. W tym przypadku również wy-
korzystano rozwiązanie oparte na platformie VMX – 250, z nieco innym
rozmieszczeniem kamer i dodatkowym systemem pomiarowym firmy GRAW.
Wszystkie urządzenia zainstalowano na specjalnie zbudowanej konstrukcji
montażowej, które umiejscowiono na końcu odsłoniętego wagonu towaro-
wego Smms 426Z (Rys. 2.22).

Rysunek 2.22. System Riegl VMX-250 zamontowany na wagonie Smms 426Z.

Pomiary wykonywano na tej samej trasie co przejazd z 2011 roku, jed-
nak urządzenia skanujące systemu mobilnego, zostały włączone i wyłączone
na innym kilometrażu trasy, co można zobaczyć porównując mapy a i b na
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rysunku 4. Na platformie zainstalowane zostały dwa skanery, mierzące punkty
w przekrojach, zamontowane pod kątem ok. 51° w stosunku do osi toru
oraz ok. 51° w stosunku do poziomu. Dodatkowo pozyskano zdjęcia cztere-
ma kamerami, dwoma skierowanymi prostopadle do osi toru i dwoma w tył.
Platforma pomiarowa zarejestrowała dane na odcinku 19.6 km. Łącznie
pozyskano około 610 mln punktów i 8252 zdjęcia.

Pomiar trzeci miał miejsce 30.X.2012 r. Wykorzystano do niego plat-
formę pomiarową VMX – 450, w której skład wchodzą skanery o wyższej,
niż w przypadku poprzednich rozwiązań, częstotliwości pomiaru. Platformę
tą również osadzono na specjalnie przygotowanej konstrukcji wsporczej (Rys.
2.23).

Rysunek 2.23. System Riegl VMX – 450 zamontowany na wagonie Smms 426Z.

Skanery ustawione zostały pod kątem ok. 52° w stosunku do osi toru
oraz ok 52° w stosunku do poziomu. Zarejestrowano zdjęcia czterema ka-
merami, dwoma skierowanymi w tył i dwoma w przód. Wykonano rejestrację
danych na tym samym odcinku, ja w przypadku pomiaru drugiego (Rys.
2.24c), ale dwukrotnie – przejazd torem 2 w stronę Warszawy, a następnie
torem 1 w stronę Krakowa. Łącznie pozyskano około 1 550 mln punktów
i 31584 zdjęcia.
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2.6.1. Pomiar referencyjny
W celu kontroli bezwzględnej dokładności, wykorzystanych w prze-

jazdach testowych mobilnych systemów, wykonano metodą tachimetrii po-
miar wybranych szczegółów punktowych. Pomiar kontrolny został wykonany
20.XI.2012 roku, w dowiązaniu do osnowy terenowej założonej w okolicach
stacji Słomniki (Rys. 2.25a). Obejmował on ok. pięćdziesiąt punktów, znaj-
dujących się na elementach infrastruktury kolejowej (Rys. 2.25b).

   a)            b)

Rysunek 2.25. a) lokalizacja miejsca pomiaru kontrolnego, b) rozlokowanie
punktów kontrolnych na odcinku kontrolnym.

Wybór odpowiednich szczegółów do pomiaru kontrolnego był trud-
ny, ze względu na charakter środowiska kolejowego. W odległości do 20 m
od toru, znajduje się niewiele elementów. Jest to z reguły jeden budynek
stacyjny, wiaty na peronach, słupy trakcyjne i bramki przejazdowe. Poniżej
przedstawiono niektóre z wybranych punktów kontrolnych (Rys. 2.26).

       a)    b)



40

c)

Rysunek 2.26. Wybrane elementy infrastruktury kolejowej, z zaznaczonymi
punktami kontrolnymi: a) budynek stacyjny, b) wiata na peronie,

c) bramka przejazdowa.

2.6.2.Dokładność wyznaczenia położenia punktów kontrolnych
techniką tachimetrii
Osnowa, w oparciu o którą wykonano pomiar kontrolny, została po-

mierzona w 2010 roku techniką tachimetryczną i GNSS. Charakteryzuje się
sytuacyjnym błędem położenia poniżej 0.003 m. Punkty osnowy zostały za-
stabilizowane w gruncie znakami betonowymi. Do pomiaru wykorzystano
tachimetr TCA 2003 firmy Leica, o następującej charakterystyce dokładno-
ści: błąd pomiaru kierunku 0.5 sekundy, błąd pomiaru odległości 1mm+1mm/
km. Na podstawie zastosowanej metody pomiaru można określić błąd wy-
znaczonych współrzędnych punktów kontrolnych poniżej 0.005 m.

2.6.3.Dokładność wyznaczenia położenia punktów kontrolnych
w oparciu o dane z mobilnych systemów pomiarowych
Aby określić dokładność punktu, wyznaczonego na podstawie danych

pochodzących z mobilnego skaningu laserowego, należy wziąć pod uwagę
wiele aspektów. Wyniki pomiarów otrzymujemy w globalnym układzie współ-
rzędnych, zatem należy zdawać sobie sprawę z dokładności jednostki nawi-
gacyjnej zastosowanej w platformie pomiarowej. W związku z tym, że do
danych z sensorów INS/GPS transformowane są dane z urządzeń skanują-
cych, istotne są informacje o dokładności kalibracji oraz synchronizacji tych
urządzeń. Kolejną składową jest dokładność rejestracji punktów przez ska-
nery i ostatecznie, precyzja wyznaczenia punktu kontrolnego na podstawie
chmury punktów.
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2.6.4.Dokładność trajektorii
Pierwszym krokiem w etapie przetwarzania danych z mobilnych syste-

mów pomiarowych, jest wyrównanie trajektorii. Proces ten polega na po-
prawie danych otrzymanych z odbiornika GPS zainstalowanego na platfor-
mie pomiarowej, poprzez uwzględnienie poprawek do danych położenia
i orientacji. Poprawki mogą pochodzić ze stacji bazowych rozlokowanych
w pobliżu przejeżdżającego systemu pomiarowego lub z wygenerowanej sta-
cji VRS (Virtual Reference Station) w oparciu o znajdujące się w okolicy
stacje referencyjne dostępnych sieci państwowych jak i komercyjnych.

W przypadku pomiaru pierwszego, wyrównanie trajektorii zostało
wykonane poprzez utworzenie stacji VRS w oparciu o stacje referencyjne
sieci ASG EUPOS w Krakowie i Proszowicach. Wykres na rysunku 2.27 przed-
stawia dokładności rejestracji współrzędnych E, N, H na całym odcinku
pomiarowym, po uwzględnieniu poprawek otrzymanych ze stacji VRS. Przez
większość trasy przejazdu, dokładność sytuacyjna utrzymuje się na pozio-
mie 5-8 mm, natomiast dokładność rejestrowanych wysokości na poziomie
12 – 17 mm. Pod koniec przejazdu można zauważyć znaczący spadek do-
kładności pozyskiwanych danych dotyczących położenia platformy pomia-
rowej. Z analizy chmury punktów, na obszarach gdzie występuje spadek
dokładności wynika, że platforma pomiarowa przejeżdżała pod wiaduktem,
przez teren gdzie tory znajdują się poniżej naturalnego poziomu terenu
oraz przez tunel, co mogło mieć bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki. Na
rysunku 2.28 znajduje się wykres przedstawiający dokładność rejestracji po-
łożenia platformy pomiarowej na odcinku kontrolnym. Wartości dla po-
szczególnych kierunków utrzymują się na stałym poziomie, dla wyróżnione-
go odcinka trasy. Najkorzystniejsze wartości dokładności otrzymano dla kie-
runku wschodniego. Wynoszą one ok. 7.6 mm. Dla kierunku północnego są
nieco niższe i wynoszą 8.2 mm. W przypadku wysokości, dokładności są na
poziomie 14.8 mm.

W przypadku pomiaru drugiego, wyrównanie trajektorii wykonano
w oparciu o stacje bazowe rozlokowane wzdłuż trasy przejazdu oraz infor-
macje ze stacji referencyjnych znajdujących się w Krakowie i Proszowicach.
Z wykresu zamieszczonego na rysunku 2.29, wynika że dokładność pozyska-
nia danych o położeniu platformy pomiarowej jest niska w początkowej
fazie przejazdu. Analiza danych wykazała, że urządzenia skanujące włączo-
no i wyłączono dwukrotnie. Pomiar zasadniczy rozpoczął się po przemierze-
niu ponad połowy wyznaczonego odcinka testowego (Rys. 2.9). Dokład-
ność pozyskania danych w kierunku wschodnim zmienia się w przedziale od
6.5 mm do 8 mm. Podobnie jak przy pierwszym pomiarze wyniki dla kierun-
ku północnego są nieco gorsze i zawierają się w przedziale 9 mm do 11.5
mm. W przypadku wysokości, dokładności wynoszą od 13.5 mm do nawet
19.5 mm w końcowej fazie trasy.
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Rysunek 2.27. Dokładność rejestracji współrzędnych położenia platformy
pomiarowej dla pomiaru pierwszego, na całym odcinku testowym.

Rysunek 2.28. Dokładność rejestracji współrzędnych położenia platformy
pomiarowej, dla pomiaru pierwszego, na odcinku kontrolnym.
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Rysunek 2.29. Dokładność rejestracji współrzędnych położenia platformy
pomiarowej dla pomiaru drugiego, na całym odcinku testowym, z zaznaczonymi

miejscami uruchomienia skanerów laserowych.

Rysunek 2.30. Dokładność rejestracji współrzędnych położenia platformy
pomiarowej, dla pomiaru drugiego, na odcinku kontrolnym.
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Wykres na rysunku 2.210 przedstawia dokładności wyznaczenia poło-
żenia platformy na obszarze pomiaru kontrolnego. Z wykresu wynika, że
dokładność pomiaru w kierunku wschodnim waha się od 6.8 do 7.2 mm,
w kierunku północnym od 9.2 mm do 9.5 mm, natomiast wysokości od
14 mm do 14.4 mm.

Powyższe wykresy (Rys. 2.27 i Rys. 2.29) ukazują duże rozbieżności
w dokładności pozyskiwania danych o położeniu i orientacji platformy po-
miarowej na całej długości odcinków testowych. Jednak analiza tabeli 2.3,
pozwala twierdzić że na fragmencie trasy objętym pomiarem kontrolnym,
omawiane dokładności znajdują się na podobnym poziomie.

Tabela 2.3. Zestawienie dokładności rejestracji położenia platformy pomiaro-
wej na odcinku objętym pomiarem kontrolnym, dla trzech przejazdów.

2.6.5. Dokładność kalibracji
W omawianych platformach pomiarowych, nie ma możliwości mani-

pulowania położeniem skanerów. Ich usytuowanie względem jednostki na-
wigacyjnej jest stałe, określone w dokumentacji. Parametry zapisane są
w postaci macierzy obrotu i przesunięcia w programach obsługujących po-
miar. Jednak poza ustawieniem skanerów w ustalony fabrycznie sposób, wy-
konywana jest ich dodatkowa kalibracja. W jej wyniku otrzymywane są prze-
sunięcia dla każdego kąta. Poniżej przedstawiono macierze translacji mię-
dzy układem tożsamych skanerów i układem IMU dwóch różnych systemów
pomiarowych (Rys. 2.31.). Można zauważyć że parametry obrotu i przesu-
nięcia są takie same, jednak widać różnicę w wartości przesunięć kątowych
otrzymanych z kalibracji.

Wszystkie omawiane platformy pomiarowe zostały skalibrowane, wy-
korzystując tą samą metodologię, sugerowaną przez producenta. Poprawki
kątowe można pozyskać, wykonując wpasowanie zarejestrowanych chmur
punktów, na podstawie automatycznie wygenerowanych płaszczyzn. Czyn-
ności te można wykonać w programie dedykowanym rozwiązaniom mobil-
nym RIEGL: RiPROCESS.
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Można sądzić, że wszystkie trzy systemy mobilne, zostały skalibrowane
z dokładnością na podobnym poziomie.

2.6.6. Dokładność skanowania
Drugim krokiem przetwarzania danych jest rejestracja chmur punk-

tów względem wyrównanej trajektorii, na podstawie stempla czasu. Para-
metr ten jest zapisywany zarówno przy danych położenia i orientacji pozy-
skanych przez system IMU/GNSS, jak i przy danych rejestrowanych przez
skanery laserowe.

Producent określa dokładność rejestracji punktu przez skaner typu
VQ – 250 (wchodzący w skład platformy VMX – 250) na poziomie 10 mm,
natomiast skanera VQ – 450 (wchodzącego w skład platformy VMX – 450)
na poziomie 8 mm. Pomiar, w wyniku którego otrzymamy powyższe warto-
ści, został wykonany z zachowaniem szeregu warunków. Skanowane obiekty
muszą znajdować się w zasięgu 50 m. Dodatkowo, plamka lasera musi pro-
stopadle padać na obiekt.

Analiza położenia punktów kontrolowanych wykazała, że wszystkie
znajdują się w zakresie od 2.7 m do 20.6 m od trajektorii przejazdu każdej
z platform pomiarowych (Tabela 2.5). Dodatkowo zbadano kąt padania plam-

a)

b)

Rysunek 2.31. Macierze obrotu i przesunięcia kątowe uzyskane z kalibracji
tożsamych skanerów w platformie a) VMX – 250 i b) VMX – 450.
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ki lasera na elementy infrastruktury kolejowej, w oparciu o które wyznaczo-
ne zostało położenie punktów kontrolowanych. Kąt ten definiuje się jako
przecięcie wektora normalnego płaszczyzny i wektora wyznaczonego przez
padającą na nią plamkę lasera. Im mniejsza jest jego wartość, tym większa
jest dokładność rejestracji punktów chmury. Przy prostopadłym kierunku
padania plamki lasera na płaszczyznę, jej ślad ma kształt koła. Dzięki temu,
odbity sygnał z dużą mocą powraca do skanera. Wraz ze wzrostem wartości
omawianego kąta, ślad ten się rozciąga, skutkując słabszym odbiciem. Po-
niższe wykresy (Rys. 2.32) pokazują, że najmniejsze wartości kątów przypa-
dają na punkty znajdujące się na przybliżonej wysokości co przejeżdżający
skaner.

Rysunek 2.32. Wielkości kąta padania plamki lasera na powierzchnię,
w zależności od wysokości celu względem położenia skanera laserowego. Kolor

niebieski: pomiar 1, kolor zielony: pomiar 2, pomiar czerwony: pomiar 3.

Specyfika i umiejscowienie elementów w przestrzeni kolejowej, po-
zwoliły uwzględnić w pomiarach kontrolnych tylko kilka punktów, dla któ-
rych kąt padania plamki był mniejszy niż 5°. Dla przejazdu pierwszego, ta-
kich punktów jest 10, dla drugiego 8, natomiast dla pomiaru trzeciego tylko
6 (Tabela 2.4). Były one ulokowane w okolicach dolnego rzędu okien i drzwi
budynków stacyjnych oraz poddasza wiaty na peronie. Pozostałe punkty
zostały porozmieszczane na różnych wysokościach bram i słupów kolejo-
wych oraz wyższych rzędach okien budynku stacyjnego.

Tabela 2.4. Ilość punktów znajdujących się z pięciostopniowych przedziałach
kątowych dla każdego z przejazdów.



47

Aby określić teoretyczny wpływ padania plamki lasera na pogorszenie
sygnału, można przeanalizować wykres funkcji 1/cosá [Soudarissanane i in.,
2009] zaznaczony na poniższych wykresach żółtą linią (Rys. 2.33). Wartości
kątów padania plamki lasera na płaszczyzny, z których wyinterpolowane
zostały punkty kontrolowane, zaznaczono kolorem niebieskim (dla przejaz-
du pierwszego), zielonym (dla przejazdu drugiego) i czerwonym (dla prze-
jazdu trzeciego).

Rysunek 2.33. Teoretyczny wpływ kąta padania plamki lasera na pogorszenie
sygnału, z naniesionymi punktami kontrolnymi dla każdego z przejazdów:
kolor niebieski – przejazd pierwszy, kolor zielony – przejazd drugi, kolor

czerwony – przejazd trzeci.

Sporządzono na podstawie [Soudarissanane i in., 2009].

Można zauważyć, że punkty chmury zarejestrowane pod kątami mniej-
szymi niż 60°, charakteryzują się niskim stopniem pogorszenia odbitej plam-
ki. Po przekroczeniu tej wartości kątowej, dokładność rejestracji gwałtownie
spada. Wszystkie wybrane przez nas punkty kontrolowane, zostały wyznaczo-
ne na podstawie chmur punktów płaszczyzn, na które laser padał pod kątem
mniejszym niż 50°. Średnia wartość kąta padania plamki lasera dla pomiaru
pierwszego wynosi 15.7179°, dla drugiego 16.9808°, natomiast dla trzeciego
16.6731°. Widać zatem że wpływ zniekształcenia śladu plamki, zależnego od
kąta jej padania, jest we wszystkich trzech przypadkach znikomy.

2.6.7. Wpływ gęstości chmury punktów na dokładność interpolacji
punktów kontrolowanych
Ostatnim krokiem było wyznaczenie położenia punktów kontrolowa-

nych w oparciu o chmurę punktów. Wyjaśnienia wymaga sposób ich identy-
fikacji. Ze względu na fakt, że punkty chmury odbite od pionowych obiek-
tów są oddalone w profilu o kilka milimetrów, a profile od siebie o kilka
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centymetrów, praktycznie nigdy punkt chmury nie jest obrazem punktu
pomierzonego w terenie przy pomocy tachimetru. Zatem pomiar nie doty-
czy punktu chmury, a miejsca wskazanego przez operatora na drodze inter-
polacji przestrzennego układu punktów bliskich detalowi terenowemu. Na
dokładność wyznaczenia punktów w opisany sposób wpływa gęstość chmury
punktów, która jest ściśle powiązana z prędkością platformy pomiarowej,
częstotliwością skanowania i odległością systemu mobilnego od celu.

Podczas pierwszego przejazdu, analizowany odcinek kontrolny został
pokonany ze średnią prędkością 34 km/h. W przypadku pomiaru drugiego,
osiągnięto średnią prędkość 53 km/h, natomiast trzeciego – 72 km/h. We
wszystkich przypadkach, urządzenia skanujące wykonywały pomiar, z naj-
wyższą możliwą dla siebie częstotliwością. W przypadku platform RIEGL
VMX – 250, gdzie za lidarową rejestrację punktów odpowiadają skanery
VQ – 250, wynosiła ona 300 kHz. Skanery VQ – 450, w które wyposażony
został system mobilny VMX – 450, mają możliwość rejestracji 550 000 punk-
tów na sekundę. Odległości platformy pomiarowej od punktów kontrol-
nych, dla trzech omawianych przejazdów, zamieszczono w tabeli 2.5.

Tabela 2.5. Odległości platform pomiarowych od punktów kontrolowanych.
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Znając wartości wyżej wymienionych parametrów, można obliczyć
gęstość pomierzonych punktów na podstawie wzoru 2.4 [Rieger i in., 2010]

Poniżej zaprezentowano wykres zależności gęstości chmury punktów
od odległości między systemem mobilnym a poszczególnymi punktami kon-
trolnymi. Analizę przeprowadzono dla każdego rozwiązania pomiarowego
(Rys. 2.34).

Rysunek 2.34. Wykres gęstości chmury punktów, w zależności od odległości
platformy pomiarowej od punktów kontrolnych, dla każdego systemu

pomiarowego.

Z wykresu wynika, że najwyższa gęstość punktów na metr kwadrato-
wy, została uzyskana dla przejazdu pierwszego. Pojazd, na którym zamonto-
wano system pomiarowy poruszał się na odcinku testowym z najniższą, spo-
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śród omawianych przypadków, prędkością. Najrzadszą chmurę punktów, na
kontrolowanym odcinku, uzyskano w pomiarze 2. Skanery użyte w przejeź-
dzie 1 i 2, miały takie same parametry. Na korzystniejszy rezultat pomiaru
1 miała wpływ prędkość platformy pomiarowej, wynosząca 34 km/h, czyli
o 19 km/h niższa niż w przypadku przejazdu 2. Pomiędzy przejazdem pierw-
szym i drugim znalazł się przejazd trzeci. Wówczas platforma pomiarowa
wyposażona została w najszybsze, spośród przedstawionych, urządzeń ska-
nujących. Jednak to prędkość przejazdu (aż 72 km/h) spowodowała, że gę-
stość otrzymanych danych jest niższa w stosunku do pomiaru pierwszego,
gdzie zastosowano skaner o dwukrotnie niższej częstotliwości pracy.

Średnia odległość punktów kontrolowanych od poruszającego się sys-
temu, wynosi 11.5 m. Dla obiektów oddalonych o tą wartość od platformy
pomiarowej, najwyższa uzyskana gęstość punktów wynosiła ok. 879 pomia-
rów na metr kwadratowy. W przypadku przejazdu trzeciego, otrzymana gę-
stość obserwacji dla dystansu 11.5 m, wynosi ok. 761 na jednostkę powierzch-
ni. Najsłabszy wynik dla tej odległości to 564 punkty na metr kwadratowy.
Na rysunku 15 znajduje się słup bramki przejazdowej, zeskanowany w trzech
omawianych przejazdach. Wizualna ocena gęstości potwierdza wyżej przed-
stawione analizy.

a)   b)    c)

Rysunek 2.35. Wizualne porównanie gęstości pozyskanych chmur punktów
w trzech przejazdach testowych, na przykładzie słupa bramki przejazdowej:

a) przejazd pierwszy, b) przejazd drugi, c) przejazd trzeci.
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Podsumowanie przeprowadzonych analiz zamieszczono w poniższej
tabeli (Tabela 2.6). Można stwierdzić że punkty kontrolne wyznaczone
w oparciu o chmurę punktów z pomiaru pierwszego będą miały podobną
dokładność, co otrzymane na podstawie zarejestrowanych punktów z prze-
jazdu trzeciego. Najwyższą wartość błędu interpolacji, będą miały punkty
kontrolne wyznaczone na podstawie pomiaru drugiego.

Tabela 2.6. Zestawienie oszacowanych parametrów mających wpływ
na dokładność wyznaczenia punktów kontrolnych na podstawie danych

pozyskanym mobilnym skaningiem laserowym.

2.6.8. Analiza otrzymanych wyników
Poniższe wykresy (Rys. 2.36, 2.37, 2.38) przedstawiają wyniki pomiaru

różnic położenia punktów kontrolowanych wyznaczonych na chmurach,
pochodzących z kolejnych przejazdów i pomierzonych tachimetrycznie.
Różnice określono dla każdej ze współrzędnych N, E, H. Można zauważyć
że dla każdego przejazdu otrzymano inne wartości błędów w różnych konfi-
guracjach ilościowych. Jednak analiza różnic wartości minimalnych i maksy-
malnych otrzymanych dla poszczególnych kierunków (Tabela 2.7), wykazuje
że rozpiętości otrzymanych wartości są do siebie zbliżone.

Rysunek 2.36. Histogram różnic położenia punktów kontrolowanych wyznaczo-
nych w chmurze punktów z pomiaru pierwszego i pomierzonych tachimetrycznie.
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Rysunek 2.37. Histogram różnic położenia punktów kontrolowanych wyznaczonych
w chmurze punktów z pomiaru drugiego i pomierzonych tachimetrycznie.

Rysunek 2.38. Histogram różnic położenia punktów kontrolowanych wyznaczonych
w chmurze punktów z pomiaru trzeciego i pomierzonych tachimetrycznie.

Tabela 2.7. Wykaz minimalnych i maksymalnych różnic, ich rozpiętości
i wartości średnich otrzymanych dla każdej współrzędnej.



53

Na rysunkach 2.39-2.41 przedstawiono przestrzenny rozkład błędów
w postaci wektorów zaczepionych w pozycji referencyjnej. Jako błędy sytu-
acyjne pokazano wypadkowe wektorów błędów ÄE i ÄN. Wektory błędów
wysokościowych skierowano umownie w kierunku pionowym. Z analizy po-
niższych rozkładów przestrzennych wynika, że występuje pewien systema-
tyczny czynnik dla kierunków wektorów. Jest on najlepiej zauważalny dla
błędów sytuacyjnych otrzymanych dla pomiaru pierwszego, natomiast naj-
mniej wyrazisty jest dla błędów z pomiaru trzeciego. Z przekonaniem moż-
na stwierdzić, że w obrębie gniazd pomiarowych (punkty leżące na jednym
obiekcie), błędy mają określony trend przestrzenny. Incydentalnie ich układ
jest losowy, co najprawdopodobniej wynika z błędu identyfikacji punktu
kontrolnego w chmurze.

a)   b)

Rysunek 2.39. Przestrzenny rozkład błędów a) sytuacyjnych
i b) wysokościowych chmury z pomiaru pierwszego.
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a)    b)
Rysunek 2.41. Przestrzenny rozkład błędów a) sytuacyjnych

i b) wysokościowych chmury z pomiaru trzeciego.

a)    b)
Rysunek 2.40. Przestrzenny rozkład błędów a) sytuacyjnych

i b) wysokościowych chmury z pomiaru drugiego.
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2.6.9. Analiza dokładności
Kolejnym krokiem analizy było sprawdzenie czy otrzymane różnice

między pomiarem platformy, a pomiarem referencyjnym mają rozkład nor-
malny. W tym celu wygenerowano wykresy kwantyl – kwantyl dla współrzęd-
nych N, E, H każdego przejazdu. Punkty rozmieszczone na poniższych wy-

Rysunek 2.42. Wykresy kwantyl – kwantyl otrzymanych różnic w kierunku
N, E, H dla pomiaru pierwszego.

Rysunek 2.43. Wykresy kwantyl – kwantyl otrzymanych różnic w kierunku
N, E, H dla pomiaru drugiego.

Rysunek 2.44. Wykresy kwantyl – kwantyl otrzymanych różnic w kierunku
N, E, H dla pomiaru trzeciego.
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kresach (Rys. 2.42, 2.43, 2.44), znajdują się blisko prostej otrzymanej na
podstawie rozmieszczenia kwantyli rozkładu normalnego. Nie są one jed-
nak równomiernie rozłożone po jednej i drugiej stronie prostej. Można
również zauważyć odstępstwa punktów znajdujące się na samej górze bądź
samym dole wykresów. Dla pewności, że analizowane dane mają rozkład
normalny, przeprowadzono test statystyczny Shapiro-Wilka. Otrzymane
wartości prawdopodobieństw zamieszczono w tabeli 2.8.

Tabela 2.8. Wartości prawdopodobieństw otrzymane w teście Shapiro-Wilka.

Wszystkie otrzymane wartości prawdopodobieństw są większe od war-
tości 0.05, która jest wartością graniczną w przeprowadzonym teście staty-
stycznym. Otrzymane rozkłady można traktować jako rozkłady normalne.
Obliczono zatem standardowe miary oceny dokładności: błąd średni (μ),
pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) oraz odchylenie standar-
dowe (   ). Otrzymane wartości zestawiono w tabeli 2.9.

Tabela 2.9. Obliczone miary oceny dokładności.

Analiza otrzymanych błędów RMSE dla każdego z przejazdów, po-
zwala stwierdzić że najlepsze dokładności uzyskano z pomiaru pierwszego.
Nieco wyższe błędy otrzymano dla pomiaru trzeciego, natomiast pomiar
drugi charakteryzuje się najniższą dokładnością. Szczególnie wysoką war-
tość otrzymano dla współrzędnych sytuacyjnych. Warto się jednak zastano-
wić, czy na takie wyniki miał wpływ sposób interpolacji punktów kontrolo-
wanych. Gęstość chmury punktów, jest w tym przypadku głównym uwarun-
kowaniem wyznaczenia położenia elementów kontrolowanych, a w przy-
padku pomiaru drugiego była ona najniższa.
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3. Standardy pomiarów w technologii
mobilnego skaningu laserowego

Do obecnej chwili niewiele zrobiono w zakresie opracowania standar-
dów i wytycznych dedykowanych technologii mobilnego skaningu laserowego.
W praktyce wykonawcy stosują wewnętrzne procedury mające na celu kontrolę
i zapewnienie jakości w trakcie całego procesu, począwszy od pozyskiwania
danych, poprzez ich przetwarzanie, aż po opracowanie produktów końcowych.
Kluczową rolę pełnią przy tym wymagania i oczekiwania zleceniodawców. Zwy-
kle na ich potrzeby dostosowywane są kryteria dokładnościowe i zakres dostar-
czanych produktów. Taka sytuacja panuje obecnie w większości państw, m.in.
w Polsce czy Norwegii, gdzie nie ma żadnych uniwersalnych wytycznych bezpo-
średnio związanych z mobilnym skaningiem laserowym.

W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy niektórych zleceniodawców
powstały opracowania zawierające wytyczne i zalecenia dla pomiarów MLS.
Pierwszym tego typu dokumentem był rozdział wchodzący w skład „Instrukcji
pomiarów” (Surveys Manual), opublikowanej przez Departament Transportu
Kalifornii (California Department of Transportation – Caltrans). Rozdział pod
nazwą: „Specyfikacje naziemnego skaningu laserowego” (Terrestrial Laser
Scanning Specifications) został wydany w styczniu 2011 r. Na jego podstawie
swoje standardy opracował Departament Transportu stanu Floryda (Florida
Department of Transportation – FDOT). Dokument pod tytułem: „Wytyczne
dla naziemnego mobilnego skanowania i mapowania” (Terrestrial Mobile Li-
DAR Surveying & Mapping Guidelines) został opublikowany w sierpniu 2012 r.
W trakcie opracowań lub redakcji są wytyczne Departamentów Transportu sta-
nów Teksas i Missouri, a także Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji (The American Society of Photogrammetry and Remote Sensing
– ASPRS) [Olsen M.J. i inni, 2013]. Zalecenia dotyczące pomiarów przy uży-
ciu technologii mobilnego skaningu laserowego na potrzeby lotnictwa zawar-
te są w „Standardach stosowania technologii teledetekcyjnych w pomiarach
lotnisk” (Standards for Using Remote Sensing Technologies in Airport Surveys),
wydanych przez Federalną Administrację Lotnictwa (Federal Aviation Admi-
nistration – FAA) w 2011 r. Najbardziej kompleksowym i uniwersalnym obec-
nie opracowaniem są jednak „Wytyczne dotyczące wykorzystania mobilnego
skaningu laserowego w zastosowaniach transportowych” (Guidelines for the
Use of Mobile LIDAR in Transportation Applications), opracowane w 2013 r.
w ramach „Narodowego Wspólnego Programu Badań dot. Dróg” (National
Cooperative Highway Research Program – NCHRP).

Wymienione dokumenty są zróżnicowane zarówno pod względem
objętości, jak i zakresu omawianych zagadnień. Wytyczne Departamentów
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Transportu w skrótowy sposób przedstawiają technologię mobilnego ska-
ningu laserowego. Definiują one najistotniejsze pojęcia, prezentują możli-
we jej zastosowania w zakresie pomiarów dróg kołowych, klasyfikując je na
typy według wymaganej dokładności. Zawierają także wymagania dotyczące
stosowanego sprzętu, warunków pomiaru, osnowy fotogrametrycznej oraz
przekazywanej dokumentacji. Dotyczą one wprawdzie wykonywania prac
dla konkretnego zleceniodawcy, jednak ich uniwersalny charakter sprawia,
że odwołują się do nich wykonawcy z całego kraju. Wytyczne NCHRP
z 2013 r. zostały z kolei opracowane z myślą o zastosowaniu przez pozostałe
Departamenty Transportu oraz instytucje związane z branżą drogową. Wspo-
mniany dokument jest bardzo obszerny, pełen szczegółowych analiz odno-
szących się do różnorodnych aspektów technologii MLS, począwszy od pro-
blematyki zarządzania, aż do zagadnień czysto technicznych. Najważniejsze
zalecenia w stosowaniu technologii MLS zostały zestawione w Tabeli 1.

Dokumenty opracowane przez Departamenty Transportu dużą uwagę
poświęcają osnowie fotogrametrycznej wykorzystywanej do bezwzględnego
wyrównania chmury punktów. Wytyczne z Kalifornii uzależniają wymagania
rozmieszczenia i dokładności osnowy od przeznaczenia pomiaru MLS, dzie-
ląc możliwe zastosowania na dwa typy: A i B. FDOT rozszerza tę klasyfikację
o typ C. Poszczególne typy cechują się następującymi parametrami:

A. Pomiary nawierzchni utwardzonych (FDOT – pomiary o wysokiej
dokładności): m.in. pomiary sytuacyjne do zastosowań inżynierskich, po-
miary powykonawcze, pomiary konstrukcji oraz prześwitów, pomiary defor-
macji.

B. Prace ziemne i pomiary sytuacyjne o niskiej dokładności (FDOT
– pomiary o średniej dokładności): m.in. do celów planistycznych, inwenta-
ryzacja i zarządzenie mieniem, pomiary związane z pracami ziemnymi, ma-
powanie i modelowanie miast.

C. FDOT – pomiary o niskiej dokładności: pomiary do celów wstęp-
nego planowania, statystyki transportu, ogólna inwentaryzacja mienia.

W obu dokumentach wprowadzono podział osnowy na punkty trans-
formacji (Transformation Points) oraz punkty kontrolne (Validation Points).
Punkty transformacji służą do obliczenia i wprowadzenia poprawek dla chmu-
ry punktów. Punkty kontrolne, nie uwzględniane w obliczaniu poprawek,
stosowane są w ocenie jakości danych wyrównanych metodą najmniejszych
kwadratów w oparciu o punkty transformacji. Zarówno punkty transforma-
cji, jak i punkty kontrolne, powinny być usytuowane na początku i końcu
skanowanego odcinka, zaś na jego środkowym odcinku równo rozmieszczo-
ne w odległościach zależnych od przeznaczenia pomiaru. Dla typu A inter-
wał między punktami transformacji powinien wynosić ok. 460 m (1500 stóp),
a między punktami kontrolnymi ok. 150 m (500 stóp). W przypadku typu B
odległości te wynoszą ok. 730 m (2400 stóp) dla punktów transformacji oraz
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ok. 240 m (800 stóp) dla punktów kontrolnych. Punkty powinny być umiesz-
czone po obu stronach drogi. Schematyczny sposób rozmieszczenia osnowy
przedstawia rysunek 4. Wymagana dla punktów osnowy dokładność jest okre-
ślona przez Caltrans na poziomie     9 mm (0,03 ft) poziomo oraz     6 mm
(0,02 ft) dla składowej pionowej w przypadku typu A. Dla typu B powinna
ona wynosić     30 mm (0,10 ft) zarówno sytuacyjnie, jak i wysokościowo.
Wytyczne FDOT zalecają by dokładność osnowy dostosować do wymagań
konkretnego zlecenia. Określają także wymaganą dokładność poziomą i pio-
nową chmury punktów względem punktów transformacji i kontrolnych jako
    15 mm (0,05 ft) dla typu A oraz      30 mm (0,10 ft) dla typu B. Departa-
ment Transportu Florydy zaleca również stosowanie przynajmniej 4 punktów
transformacji i minimum 20 punktów kontrolnych w każdym projekcie.

Rysunek 3.4. Zalecane rozmieszczenie punktów osnowy przy pomiarach typu A.

Źródło: [Chapter 15: Terrestrial Laser Scanning Specifications. Surveys Manual, 2011].

Punkty osnowy należy zakładać tradycyjnymi technikami geodezyjny-
mi, takimi jak:
• GNSS – pomiar statyczny lub kinematyczny,
• sieci kątowo-liniowe,
• niwelacja geometryczna.

Wybór metody pomiaru powinien być uwarunkowany wymaganiami do-
kładnościowymi i ekonomią pracy. Caltrans zaleca przy tym, by dla zastosowań
typu A osnowę wysokościową zakładać metodą niwelacji geometrycznej.

Wytyczne odnoszą się również do warunków pomiaru oraz dokład-
ności, jakie powinien osiągać system pozycjonowania GNNS/IMU. Należy
zaznaczyć, że Caltrans w tym przypadku dość rygorystycznie definiuje wy-
magane wartości. Z kolei FDOT przedstawia swoje zalecenia w sposób
bardziej ogólny. W tabelach poniżej zaprezentowano najistotniejsze wy-
tyczne. Zestawienie zostało uzupełnione wymaganiami FAA odnoszącymi
się do pomiarów lotnisk przy użyciu technologii mobilnego skaningu lase-
rowego [Standards for Using Remote Sensing Technologies in Airport
Surveys, 2011].



60

Tabela 3.1. Wybrane zalecenia dotyczące pomiarów MMS/MLS
na postawie amerykańskich standardów i wytycznych.

Źródło: [Terrestrial Mobile LiDAR Surveying & Mapping Guidelines, 2013; Chapter 15:
Terrestrial Laser Scanning Specifications. Surveys Manual, 2011; Standards

for Using Remote Sensing Technologies in Airport Surveys, 2011]
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Poniżej zostały przedstawione najistotniejsze pozostałe zalecenia:
1. Należy zidentyfikować obszary o prognozowanej słabej widoczności sa-

telitów oraz przedsięwziąć działania mające na celu poprawę dokładno-
ści danych w takich miejscach, np. poprzez zagęszczenie osnowy foto-
grametrycznej (zarówno punktów transformacji, jak i kontrolnych).

2. Należy określić optymalną porę i czas pomiaru, mając na uwadze mini-
malizację wpływu ruchu ulicznego na jakość pomiaru (pojazdy porusza-
jące się po skanowanej drodze powodują powstawanie szumu i artefak-
tów w chmurze punktów).

3. Okres widoczność mniej niż 5 satelitów nie powinien przekraczać możli-
wości IMU do wyznaczenie pozycji bez poprawek z odbiornika GNSS
(60 s lub 1 km przebytej drogi).

4. W ogólnym przypadku dokładność stosowanego systemu MMS/MLS,
a także dokładność osnowy fotogrametrycznej powinna być dobrana
w sposób umożliwiający spełnienie wymagań określonych w zleceniu.

5. Ocena dokładności chmury punktów powinna spełniać kryteria określo-
ne przez Federalny Komitet ds. Danych Geograficznych (Federal Geo-
graphic Data Committee) w standardach odnoszących się do dokładności
danych przestrzennych (Geospatial Positioning Accuracy Standards Part
3: National Standard for Spatial Data Accuracy). Warunkiem jest nieza-
leżny pomiar przynajmniej 20 punktów kontrolnych i weryfikacja warto-
ści pierwiastka błędu średniokwadratowego (RMSE), która nie powinna
przekraczać wymagań projektu na poziomie ufności 95%.

Zakres przekazywanych danych zależy od charakteru zlecenia i szcze-
gółów zawartych w umowie ze zleceniodawcą. Produktom musi towarzyszyć
odpowiednia dokumentacja, umożliwiające ocenę ich jakości i dokładno-
ści, a także mozliwość wglądu w kolejne etapy produkcji. Raport Guidelines
for the Use of Mobile LIDAR in Transportation Applications [Olsen M.J.
i inni, 2013] wymienia i opisuje następujące pozycje, które powinny wcho-
dzić w skład dokumentacji:
• plan kontroli jakości;
• raporty z bieżącego przebiegu prac;
• powiadomienia o nieprzewidzianych okolicznościach;
• sprawozdanie techniczne z wykonanych prac;
• raport z pomiaru i wyrównania osnowy;
• raporty z wyrównania trajektorii i chmury punktów, raport z kalibracji

systemu;
• trajektoria wraz z charakterystyką dokładnościową;
• przetworzona chmura punktów;
• zamodelowane dane (NMT, modele 3D – w zależności od zlecenia);
• zarejestrowane zobrazowania (fotografie, nagrania wideo);
• pliki z metadanymi;
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• ostateczny raport zawierający informację o przekazanych produktach
i dokumentacji.

Oprócz wymienionej zawartości, dokumentacja może obejmować do-
datkowe, opcjonalne pozycje:
• nieprzetworzone obserwacje z poszczególnych komponentów systemu

MMS/MLS:
– kąty, odległości (obraz pełnej fali) i intensywność odbicia ze skanera;
– obserwacje GNSS (w formacie RINEX);
– odczyty IMU;
– odczyty z odometru;
– tabele kalibracji systemu.

• plik z wielokątem przedstawiającym zasięg wykonanej pracy;
• dokumentacja dotycząca filtrów wykorzystanych do klasyfikacji chmury

punktów.

3.1. Skaning laserowy w polskich przepisach geodezyjnych

Podstawowym aktem prawnym w zakresie wykonawstwa geodezyjnego
jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz
z szeregiem rozporządzeń szczegółowo regulujących warunki, procedury
i standardy wykonywania prac geodezyjnych. Ustawa była wielokrotnie no-
welizowana, ostatni raz w 2014 r., i zgodnie z zapowiedziami Głównego
Geodety Kraju należy się spodziewać kolejnych zmian, docelowo zaś Prawo
geodezyjne i kartograficzne ma zostać opracowane zupełnie na nowo [Geo-
forum.pl (www.geoforum.pl, 2015)]. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu
lat weszło w życie ponad 20 rozporządzeń, z czego niektóre zostały już uchy-
lone. W 2015 r. powinny zostać opublikowane przynajmniej dwa kolejne
akty wykonawcze [Główny Urząd Geodezji i Kartografii (www.gugik.gov.pl,
2014)]. Sytuacja w przepisach geodezyjnych charakteryzuje się w ostatnim
czasie dużą zmiennością i w najbliższej przyszłości wykonawcy będą musieli
zmierzyć się z kolejnymi zmianami. Wcześniej przez wiele lat pracę geode-
tów regulował zbiór instrukcji i wytycznych technicznych. Utraciły one jed-
nak moc prawną w wyniku opublikowania nowych delegacji ustawowych,
wprowadzonych przez ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze infor-
macji przestrzennej. Od tamtego czasu dawne standardy były zastępowane
przez systematycznie wydawane rozporządzenia – stąd tak duża ich liczba
w ostatnich latach.

Jak wygląda wobec tego sytuacja mobilnego skaningu laserowego
w obecnie obowiązujących przepisach? Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
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wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w następujący sposób definiuje
pojęcie skaningu laserowego: „metoda obrazowania powierzchni terenu, po-
legająca na pomiarze odległości między obiektem objętym pomiarem a urzą-
dzeniem (skanerem), zainstalowanym na statku powietrznym, na samocho-
dzie, lub na stanowisku stacjonarnym, emitującym i odbierającym impulsy la-
serowe odbite od tego obiektu, z jednoczesnym wyznaczeniem współrzędnych
przestrzennych (X, Y, Z), określających położenie tego urządzenia w przestrze-
ni, oraz kierunku promienia laserowego w momencie wysłania impulsu”.
Wzmianka o możliwości umieszczenia skanera laserowego na samochodzie
wskazuje na mobilny skaning laserowy. W ciągu dalszej lektury rozporzą-
dzenia pojęcie „skaningu laserowego” obejmujące technologię MLS, poja-
wia się niezwykle rzadko i w nie do końca jasno sformułowany sposób. Treść
§32 mówi o tym, że geodezyjne sytuacyjne pomiary terenowe wykonuje się
metodami: biegunową, ortogonalną, wcięć (różnego rodzaju) oraz precy-
zyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS. Nie ma mowy o skaningu la-
serowym. Z kolei §37 jako metody wykonywania geodezyjnych wysokościo-
wych pomiarów terenowych wymienia: niwelację geometryczną, trygonome-
tryczną, satelitarną oraz właśnie skaning laserowy. Ciekawe wydaje się za-
tem, że możliwe byłoby korzystanie z technologii MLS tylko w celu pomia-
rów wysokościowych. Jak to się ma do zarejestrowanej chmury punktów,
która jest obiektem trójwymiarowym o porównywalnej dokładności sytu-
acyjnej i wysokościowej (dokładność bezwględna zależy w pierwszej kolej-
ności od jakości rozwiązania GNSS, a ostatecznie od wykorzystanych punk-
tów transformacji)? Jeszcze większą konsternację powoduje zapoznanie się
z treścią §43.3, informującego, że geodezyjny sytuacyjny i wysokościowy
pomiar fotogrametryczny może być wykonywany metodą skaningu lasero-
wego. Czy wobec tego mobilny skaning laserowy zalicza się do pomiarów
terenowych, czy fotogrametrycznych? Rozporządzeniu niestety daleko pod
tym względem do jednoznaczności i przejrzystości, choć należałoby przyjąć,
że dopuszcza ono do stosowania mobilny skaning laserowy. Ostatecznym
wyjściem dla wykonawcy może być odwołanie do §15. Mówi on o możliwości
stosowania w pomiarach sytuacyjnych i wysokościowych metod, technologii
i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia,
jeżeli tylko można zapewnić uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą
dokładnością. W takim przypadku wykonawca musiałby przedstawić w spra-
wozdaniu technicznym opis metody i technologii uzupełniony o matema-
tyczną analizę dokładności danych obserwacyjnych.

Mobilny skaning laserowy wykorzystywany jest zarówno w opracowa-
niach do celów projektowych, jak i przy inwentaryzacji powykonawczej. Stąd
zasadne jest, aby pokrótce omówić wymagania zawarte w rozporządzeniu
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z 9 listopada 2011 r. odnoszące się do pomiarów szczegółowych. Rozróżnia
się trzy grupy szczegółów terenowych podzielonych ze względu na wymaga-
nia dokładnościowe i możliwość generalizacji. Charakterystykę poszczegól-
nych grup przedstawia tabela 2.

Tabela 3.2. Grupy szczegółów terenowych.

Źródło: [Rozporządzenie, 2011b].

Pomiar szczegółów I grupy wymaga dodatkowego pomiaru kontrol-
nego poprzez: kolejne niezależne wyznaczenie położenia, pomiar czołó-
wek między dwoma punktami sytuacyjnymi objętymi pomiarem bądź mię-
dzy punktem objętym pomiarem a innym punktem należącym do I grupy
szczegółów.

Nieco inaczej przedstawiają się wymagane dokładności dla pomiaru
wysokościowego. Rozporządzenie podaje trzy grupy szczegółów terenowych
o różnej dokładności określenia wysokości względem najbliższych punktów
osnowy wysokościowej:
• 0,02 m – przewody i urządzenia kanalizacyjne;
• 0,05 m – obiekty i urządzenia budowlane oraz pikiety markowane w terenie;
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• 0,10 m – budowle ziemne, elastyczne lub mierzone elektromagnetycznie
podziemne obiekty sieci uzbrojenia terenu oraz pikiety niemarkowane
w terenie.

Pomiarowi wysokościowemu podlegają:
1. naziemne szczegóły terenowe, takie jak: przekroje poprzeczne ulic i dróg

urządzonych oraz elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
2. podziemne szczegóły terenowe;
3. pikiety terenowe:

• charakterystyczne punkty powierzchni terenu położone na liniach
szkieletowych i pomiędzy nimi,

• charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu,
m.in. skarp, uskoków, wąwozów, jarów, rowów, kanałów, wałów, gro-
bli.
Wytyczne odnoszące się do lotniczego skaningu laserowego, a ściślej

do generowania numerycznego modelu terenu (NMT) w oparciu o dane
pozyskane tą technologią, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz da-
nych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu. Skaning mobilny posiada wiele cech wspól-
nych ze skaningiem lotniczym. Z tego powodu warto przeanalizować wspo-
mniane rozporządzenie, szczególnie ze względu na tworzenie NMT, który
jest typowym produktem technologii MLS. Podstawowym źródłem danych
pomiarowych służącym do generowania numerycznego modelu terenu są
punkty zarejestrowane technologią lotniczego skaningu laserowego. Za
pomocą alternatywnych technik i metod pomiarowych, pozyskuje się: punkty
masowe, punkty charakterystyczne rzeźby terenu oraz punkty wysokościo-
we. Wykaz danych źródłowych uzupełniają różne rodzaje linii: m.in. struk-
turalne, szkieletowe, linie cieków, czy linie warstwic. Rozporządzenie dzieli
zbiory danych o NMT na grupy ze względu na kryterium dokładności okre-
ślenia wysokości:
• NMT-01 – dokładność wysokościowa >0,20 m;
• NMT-025 – dokładność wysokościowa 0,20 – 0,80 m;
• NMT-050 – dokładność wysokościowa 0,80 – 2,00 m;
• NMT-0100 – dokładność wysokościowa <2,00 m.

Wprowadzony został także podział ze względu na interwał siatki punk-
tów wysokościowych:
• NMT-1 – interwał 1 m, na podstawie danych NMT-01;
• NMT-5 – interwał 5 m, na podstawie danych NMT-01;
• NMT-25 – interwał 25 m, na podstawie danych NMT-025 lub lepszych;
• NMT-50 – interwał 50 m, na podstawie danych NMT-050 lub lepszych;
• NMT-100 – interwał 100 m, na podstawie danych NMT-0100 lub lep-

szych.
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Rozporządzenie określa także wymagania dotyczące sprzętu oraz wa-
runków pomiaru. Na pokładzie samolotu lub śmigłowca oprócz systemu lot-
niczego skaningu laserowego (składającego się ze skanera oraz systemu po-
zycjonowania GNSS/IMU), powinien znajdować się system planowania
i zarządzania lotem. Taki zestaw ma umożliwiać rejestrację danych GNSS
z minimalną częstotliwości 1 Hz, a także pomiar położenia statku powietrz-
nego oraz orientacji układu skanującego. Spośród pozostałych wytycznych
można wymienić następujące:
• minimalna gęstość punktów: 2 punkty/m2 dla obszarów niezurbanizowa-

nych i 8 punktów/m2
 dla obszarów zurbanizowanych;

• rejestracja co najmniej pierwszego i ostatniego odbicia promienia lase-
rowego;

• rejestracja intensywności odbicia;
• minimalne pokrycie poprzeczne między sąsiednimi szeregami: 20%;
• pomiar należy wykonywać w okresie słabego rozwoju wegetacji;
• pomiary nie należy wykonywać w okresie występowania pokrywy śnie-

żnej, w porze silnego wiatru, opadu deszczu, mgły, dużej wilgoci.
W rozporządzeniu scharakteryzowano również format udostępniania

danych przestrzennych dla NMT w postaci plików ASCII lub LAS. Należy
podkreślić, że LAS jest obecnie najpowszechniej używanym formatem zapi-
su chmury punktów [Olsen M.J. i inni, 2013].

Podstawowym produktem uzyskiwanym przy pomocy technologii ska-
ningu mobilnego jest mapa 3D. Z tego powodu warto przyjrzeć się przepi-
som regulującym kwestię redakcji map. Rozporządzenie Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficz-
nych oraz mapy zasadniczej jest obecnie uznane za uchylone, natomiast
mające je zastąpić rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT oraz rozporządzenie w sprawie bazy danych obiek-
tów topograficznych oraz mapy zasadniczej wciąż nie zostały uchwalone
(stan na marzec 2015). Na chwilę obecną brak zatem obowiązujących prze-
pisów, które regulowałyby tę kwestię. Mimo to, warto przyjrzeć się zarówno
uchylonym, jak i projektowanym aktom wykonawczym pod kątem wykorzy-
stania w opracowaniu trójwymiarowych map. Jak dotychczas trzeci wymiar
zarówno na mapach, jak i w bazach danych ma charakter wyłącznie opisowy
(można zatem użyć określenia 2,5D) i wszystko wskazuje na to, że nie zmie-
ni się to wraz z opublikowaniem nowych przepisów. Wykorzystywanie prze-
strzennej chmury punktów do tworzenia płaskich, dwuwymiarowych opra-
cowań jest marnowaniem jej potencjału. Istnieje jednak zasadniczy pro-
blem w opracowaniu mapy 3D przy użyciu obowiązujących w Polsce symboli.
Jest nim wysokościowy punkt odniesienia dla poszczególnych obiektów.
Wątpliwości nie budzą elementy znajdujące się na powierzchni gruntu, np.:
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krawędź jezdni, krawędź skarpy, włazy studzienek kanalizacyjnych. Dysku-
syjna może być problematyka obiektów posiadających możliwy do określe-
nia wymiar pionowy, takich jak: ogrodzenie, słup energetyczny, latarnia ulicz-
na, czy znak drogowy. Warto rozważyć czy zasadnym było by rysowanie ogro-
dzenia wzdłuż jego górnej krawędzi, jeżeli informacja o gruncie i tak zawar-
ta jest w NMT. A może istotnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie trój-
wymiarowych symboli dla obiektów wysmukłych (m.in. słupów i latarni), umoż-
liwiających przedstawienie trzeciego wymiaru podczas ich kartowania? Warto
odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, jeżeli celem opracowań mają być
produkty kartograficzne i bazy 3D.

3.2. Porównanie amerykańskich standardów
do polskich przepisów

Poprzednie części niniejszego opracowania omawiają wybrane stan-
dardy pomiarów w technologii mobilnego skaningu laserowego stosowane
w Stanach Zjednoczonych, a także obecną sytuację w polskich przepisach
dotyczących geodezji i kartografii. Zasadnicza różnica dotyczy warunków
funkcjonowania rynków amerykańskiego i polskiego. W USA w zasadzie
nie ma regulacji prawnych odnoszących się do szeroko pojętej geodezji in-
żynieryjnej, nie ma również obowiązku przekazywania wyników pracy do
ośrodków dokumentacji – wszystko odbywa się na linii zleceniodawca-wy-
konawca. Przykładem organizacji zajmującej się m.in. publikacją standar-
dów jest Federalny Komitet ds. Danych Geograficznych (Federal Geogra-
phic Data Committee). Dokumenty przez nią wydawane nie mają jednak
charakteru aktów prawnych. Przygotowaniem szczegółowych wytycznych
zajmują się instytucje będące zleceniodawcami różnego rodzaju pomiarów
i opracowań. Tak jest również w przypadku standardów dotyczących pomia-
rów MLS, które zostały opublikowane m.in. przez Departamenty Transpor-
tu. Wymagania zawarte we wspomnianych standardach mają charakter obli-
gatoryjny jedynie w przypadku realizacji zlecenia dla instytucji, która je
wydała.

Funkcjonowanie branży geodezyjnej w Polsce opiera się z kolei na
aktach prawnych. W wyniku zmian w Prawie Geodezyjnym i Kartograficz-
nym z 2010 r. dawne instrukcje techniczne musiały zostać zastąpione rozpo-
rządzeniami. Obecnie jedynym źródłem obowiązujących standardów są akty
wykonawcze wydane do wspomnianej ustawy. Co więcej, wykonawcy pomia-
rów szczegółowych i powykonawczych zobligowani są do zgłaszania tych prac
w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), a na-
stępnie przekazywania tam wyników pomiarów. W istotnym stopniu wpływa
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to na czas realizacji zlecenia i sposób opracowania dokumentacji, która
przed przekazaniem klientowi musi zostać zatwierdzona przez ODGiK
i przyjęta do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Nieodłącznym elementem pomiarów przy użyciu mobilnego skaningu
laserowego jest pomiar osnowy fotogrametrycznej. Ma ona decydujące zna-
czenie dla dokładności bezwględnej chmury punktów. Departament Trans-
portu Kalifornii wymaga dokładności poziomej – 9 mm i pionowej – 6 mm
w przypadku pomiarów typu A [Chapter 15: Terrestrial Laser Scanning Spe-
cifications. Surveys Manual, 2011]. Dopuszczalne metody zakładania osno-
wy to: pomiar GNSS (statyczny lub kinematyczny), sieci kątowo-liniowe
i niwelacja geometryczna. W polskich przepisach osnowa pomiarowa cha-
rakteryzuje się błędem średnim położenia nieprzekraczającym 0,10 m oraz
błędem wysokości nie większym niż 0,05 m. Wśród dopuszczalnych metod
pomiarowych wymienia się: sieci kątowo-linowe, sieci modularne, pomiary
GNSS, pomiary fotogrametryczne, a w przypadku osnowy wysokościowej
trzy rodzaje niwelacji: geometryczną, trygonometryczną i satelitarną [Roz-
porządzenie, 2011b]. Można zatem zauważyć, że wytyczne amerykańskie sta-
wiają znacznie wyższe wymagania jeśli chodzi o dokładność osnowy, brak
jednak szczegółowych zaleceń odnoszących się do samego pomiaru (z wy-
jątkiem odległości między kolejnymi punktami). Rozporządzenie z 9 listo-
pada 2011 wśród możliwych sposobów markowania punktów osnowy pomia-
rowej wymienia m.in. znaki wyryte lub namalowane – właśnie ten ostatni
rodzaj jest najczęściej wykorzystywany przy pomiarach MLS.

Wytyczne Departamentów Transportu uzależniają wymagane dokład-
ności od wspomnianych powyżej typów zastosowań (A, B i ew. C). Bardziej
rozbudowany podział ze względu na dokładność i gęstość chmury punktów
wprowadzają wytyczne NCHRP [Guidelines for the Use of Mobile LIDAR
in Transportation Applications, 2013]. Wprowadzono w nim dziewięć ty-
pów zastosowań, oznaczanych kombinacją liczb (1-3 na oznaczenie dokład-
ności) oraz liter (A-C na oznaczenie gęstości). Typ 1A, charakteryzujący się
zarówno największą dokładnością (<0,05 m), jak i gęstością (>100 punk-
tów/m2), zawiera m.in. takie pozycje, jak: pomiary do celów inżynierskich,
numeryczny model teren, dokumentacja powykonawcza. Są to najczęściej
spotykane opracowania technologii mobilnego skaningu laserowego. Nie-
trudno doszukać się pewnej analogii w polskich przepisach [Rozporządze-
nie, 2011b], które uzależniają wymagania dokładnościowe od przynależności
do jednej z trzech grup szczegółów terenowych (Tabela 2). Dokładność sytu-
acyjna względem osnowy wynosi 0,10 m w przypadku grupy I. Należy zwrócić
uwagę na osobno zdefiniowany podział ze względu na wymaganą dokładność
wysokości. W tym przypadku istotna dla skaningu w obrębie pasa drogowego
jest wartość 0,05 m dla obiektów i urządzeń budowlanych oraz pikiet marko-
wanych w terenie. Dla budowli ziemnych i pikiet niemarkowanych w terenie
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jest to dokładność wysokości ma wartość 0,10 m. Poza tym dane służące do
wygenerowaniu numerycznego modelu terenu powinny charakteryzować się
dokładnością wysokości lepszą niż 0,20 m, aby można je było zaliczyć do
grupy NMT-01 [Rozporządzenie, 2011a].

Kolejnym problemem, na który warto zwrócić uwagę, są procedury
służące zapewnieniu kontroli i jakości. Warto odnieść się w tym miejscu do
treści §44 i §45 rozporządzenia z 9 listopada 2011 r. Opisują one sposób
weryfikacji sytuacyjnych i wysokościowych pomiarów fotogrametrycznych,
do których w owym rozporządzeniu zaliczono również skaning laserowy.
Pomiary fotogrametryczne są kontrolowane i uzupełniane przez terenowe
pomiary sytuacyjno – wysokościowe. Prace te mają na celu:
• pozyskanie informacji o położeniu obiektów częściowo lub całkowicie

niedostępnych w pomiarach fotogrametrycznych;
• kontrolę poprawności szczegółów terenowych objętych pomiarem foto-

grametrycznym;
• pozyskanie nieprzestrzennych atrybutów obiektów objętych pomiarem;
• pozyskanie danych niezbędnych do określenia rzeźby terenu wyłączone-

go z pomiaru fotogrametrycznego (tereny zalesione i pokryte wodami).
Pomiary weryfikacyjne dotyczą zarówno wybranych szczegółów tere-

nowych, równomiernie rozłożonych na opracowywanym obszarze, jak i wy-
branych punktów oraz przekrojów kontrolnych. Wymienione procedury
nadają się także do stosowania w mobilnym skaningu laserowym.

Departamenty Transportu Florydy i Kalifornii do oceny dokładności
chmury punktów zalecają stosowanie wytycznych zawartych w „Narodowym
Standardzie Dokładności Danych Przestrzennych” (National Standard for
Spatial Data Accuracy – NSSDA). Standard ten nakłada obowiązek pomia-
ru przynajmniej 20 pikiet kontrolnych (check points) w sposób niezależny,
za pomocą techniki o dokładności wyższej niż ta, którą zapewnia zasadni-
cza metoda pomiaru. Należy podkreślić, że pikiety kontrolne, w przeciwień-
stwie do punktów kontrolnych (validation points), nie mogą zostać włączo-
ne do wyrównania w celu poprawy dokładności chmury, a służą jedynie jej
weryfikacji. NSSDA zaleca, aby w raporcie podawać informację czy zweryfi-
kowana dokładność spełnia postawione wymagania na poziomie ufności
95%. Rozmieszczenie pikiet kontrolnych należy dostosować do charaktery-
styki obiektu i zwiększyć ich liczbę w miejscach, gdzie przewiduje się wystą-
pienie największych błędów (np. odcinki, na których trajektoria miała naj-
mniejszą dokładność).

Obszerny opis procedur, związanych z kontrolą jakości, dostępny jest
w polskich przepisach dla numerycznego modelu terenu [Rozporządzenie,
2011a]. Weryfikacji podlegają klasyfikacja, kompletność i gęstość danych
oraz dokładność sytuacyjna i wysokościowa. W przypadku klasyfikacji chmury
punktów dopuszcza się:
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• nie więcej niż 1% błędnie zaklasyfikowanych punktów leżących na grun-
cie;

• nie więcej niż 5% błędnie zaklasyfikowanych punktów powyżej gruntu
oraz reprezentujących powierzchnie wodne.

Amerykańskie wytyczne [Guidelines for the Use of Mobile LIDAR in
Transportation Applications, 2013] podają z kolei, że klasyfikacja gruntu
powinna zostać wykonana z dokładnością większą niż 90%.

Weryfikacja dokładności sytuacyjnej i wysokościowej numerycznego
modelu terenu wykonywana jest na podstawie niezależnych płaszczyzn kon-
trolnych, rozmieszczonych równomiernie w miejscach równych, płaskich,
o utwardzonej nawierzchni [Rozporządzenie, 2011a]. Płaszczyzna kontrol-
na powinna składać się z regularnej siatki zawierającej przynajmniej 6x6
punktów, jednak o wymiarach nie większych niż 10x10 m. Zalecane metody
pomiaru to GNSS i tachimetria elektroniczna. Oprócz tego, kontrolę do-
kładności bezwzględnej wykonuje się w oparciu o pomierzone w terenie
profile kontrolne. Błąd średni wysokości wyinterpolowanej na podstawie
danych NMT-1 nie może przekraczać:
• 0,30 m dla terenów zurbanizowanych w niewielkim stopniu pokrytych

elementami antropogenicznymi o spadkach do 2°;
• 0,40 m dla terenów zurbanizowanych w znacznym stopniu pokrytych ele-

mentami antropogenicznymi o spadkach pomiędzy 2° a 6°;
• 0,60 m w przypadku naturalnych form terenowych o spadkach przekra-

czających 6°.
Warto porównać skład dokumentacji wymagany dla pomiarów MLS

według amerykańskich wytycznych z zawartością operatu technicznego prze-
kazywanego w Polsce do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej. Poszczególne Departamenty Transportu mają zróżnicowane wyma-
gania odnośnie dokumentacji. Lista dokumentów mających bardziej uni-
wersalny charakter wytycznych NCHRP [Guidelines for the Use of Mobile
LIDAR in Transportation Applications, 2013] została zestawiona w roz-
dziale poświęconym normom amerykańskim. W myśl polskich przepisów
w skład dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wchodzą dane umożli-
wiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu [Rozporządzenie, 2011b].
Operat techniczny dla geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych zawiera:
• szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
• sprawozdanie techniczne;
• dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów pro-

jektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
• pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych;
• wykazy zmian danych ewidencyjnych;
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• inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzysta-
ne przez wykonawcę;

• spis dokumentów operatu technicznego.
Dokumentacja powykonawcza obowiązująca przy opracowaniu nume-

rycznego modelu terenu zawiera [Rozporządzenie, 2011a]:
• sprawozdanie techniczne podające oprócz podstawowych informacji, opis

zastosowanej technologii, informację o wystąpieniu problemów i oko-
liczności niestandardowych, a także raport z weryfikacji jakości danych
pomiarowych pozyskanych metodą skanowania laserowego;

• mapę przeglądową dla każdego układu współrzędnych płaskich prosto-
kątnych, w którym opracowano NMT;

• zbiory danych pomiarowych numerycznego modelu terenu;
• zbiory danych numerycznego modelu terenu;
• zbiory danych numerycznego modelu pokrycia terenu;
• metadane opisujące ww. zbiory danych.

W podsumowaniu należałoby odpowiedzieć na pytanie czy obowią-
zujące obecnie w Polsce prawo jest przystosowane do wykonywania pomia-
rów w technologii mobilnego skaningu laserowego. Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Zapisy rozporządzenia z 9 listopada 2011 r. uwzględniają po-
miary mobilne w definicji skaningu laserowego, zaś sam skaning laserowy
jest jedną z dopuszczalnych metod pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych. Procedury związane z weryfikacją pomiarów fotogrametrycznych za-
warte w tym akcie wykonawczym można stosować w przypadku technologii
MLS. Bardzo obszernie potraktowane jest zagadnienie numerycznego mo-
delu terenu [Rozporządzenie, 2011a], choć punktem odniesienia jest tu
skaning lotniczy. Mimo to nietrudno znaleźć w wielu zapisach wspólny mia-
nownik z pomiarami mobilnymi. Problematyczna jest niejednoznaczność
przepisów w stosunku do technologii skaningu laserowego [Rozporządze-
nie, 2011b]. Brak również zaleceń w zakresie dokładności, kontroli jakości
i dokumentacji odnoszących się ściśle do MLS. Zarówno obowiązujące obec-
nie, jak i projektowane rozporządzenia związane z Bazą Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT500) i mapą zasadniczą nie są dostosowane do two-
rzenia map 3D.

Zdaniem autorów należałoby ujednolicić przepisy prawne normujące
stosowanie mobilnego skaningu laserowego. Powinny zostać określone naj-
istotniejsze wymagania związane z dokładnością, kontrolą jakości i doku-
mentacją przekazywaną do ODGiK. Bezcelowe wydaje się ujmowanie
w aktach prawnych szczegółowych obostrzeń dotyczących tej wciąż dyna-
micznie rozwijającej się technologii. Poniżej przedstawiono listę postulo-
wanych zmian, jakie należałoby wprowadzić:
1. Podanie definicji mobilnego skaningu laserowego, statycznego skaningu

laserowego i chmury punktów.



72

2. Jednoznaczne przypisanie skaningu laserowego do kategorii pomiarów
fotogrametrycznych lub wprowadzenie kategorii pomiarów teledetekcyj-
nych.

3. Określenie podstawowych wymagań dotyczących osnowy (punktów trans-
formacji i punktów kontrolnych).

4. Wprowadzenie pojęcia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonywa-
nych w oparciu o chmurę punktów.

5. Określenie sposobu kontroli jakości i dokładności danych ze skaningu,
np. przez pomiar pikiet kontrolnych.

6. Ustalenie rodzaju i zakresu dokumentacji przekazywanej do ODGiK
w przypadku pomiarów MLS.

7. Włączenie technologii mobilnego skaningu laserowego do tworzenia
numerycznego modelu terenu dla pasa drogowego i obszarów zurbani-
zowanych – wówczas możliwe będzie osiągnięcie wyższej dokładności
w porównaniu do skaningu lotniczego.

8. Uwzględnienie w przepisach możliwości tworzenia map 3D na podsta-
wie katalogu obiektów BDOT500, zawierającego wysokościowe punkty
referencyjne lub wprowadzenia symboli trójwymiarowych.

Poza fundamentalnymi zagadnieniami, regulowanymi przez akty praw-
ne, powinny zostać opracowane wytyczne pomiarów w technologii MLS,
nie mające charakteru obligatoryjnego. Winny one zawierać omówienie
najistotniejszych zagadnień teoretycznych, ale przede wszystkim zalecenia
i dobre praktyki związane ze wszystkimi etapami prac opisywanej technolo-
gii. Uwzględniałyby one: procedury skanowania, przetwarzanie i wyrówna-
nie chmury punktów, jej filtrację i klasyfikację oraz opracowanie produk-
tów końcowych. Gdyby ustawodawca nie wprowadził trzeciego wymiaru do
BDOT500 to wytyczne należałoby uzupełnić o katalog obiektów, dostoso-
wany do tworzenia opracowań przestrzennych. Dokument ten mógłby być
aktualizowany adekwatnie do postępu w rozwoju technologii i pojawiania
się nowych możliwości w pomiarach i opracowaniu wyników. Wówczas nie
zachodziła by konieczność przechodzenia przez cały proces legislacyjny, tak
jak to jest w przypadku rozporządzeń. Wykonawca, bazując na zapropono-
wanych wytycznych, mógłby dostosowywać sposób wykonania zlecenia do
potrzeb zleceniodawcy, dysponując jednocześnie wskazaniami niezbędnymi
do zapewnienia odpowiedniej jakości produktów.
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4. Naziemny skaning laserowy
w zastosowaniach inżynierskich

Skanowanie laserowe jest nowoczesną technologią pomiarową, któ-
ra znajduje obecnie szerokie zastosowanie w wielu pracach inwentaryza-
cyjnych. Oprócz wykorzystania w archeologii, architekturze czy geografii
[Lerma i in., 2010; Kolecka, 2011], skanery laserowe są używane w pracach
inżynierskich, np. do inwentaryzacji urządzeń w zakładach przemysłowych
[Fumarola i Poelman, 2011] czy wyznaczania deformacji budowli inżynier-
skich, np. chłodni kominowych lub wież stalowych [Woźniak, 2011; Ower-
ko i in., 2012].

Możliwości pomiarowe, jakie daje technologia skanowania laserowe-
go, czynią ją bardzo uniwersalną. Dzięki nim stanowi ona aktualnie jeden
z podstawowych sposobów pozyskiwania danych przestrzennych w celu opi-
su kształtu obiektów sztucznych i naturalnych o urozmaiconej geometrii
[Ratcliffe i Myers, 2006]. Wykorzystywana jest często do modelowania rzeź-
by terenu oraz obliczania objętości mas ziemnych [Du i Teng, 2007].

Zalety technologii skanowania laserowego są widoczne przede wszyst-
kim w dużej prędkości pozyskiwania danych oraz wysokim stopniu zagęsz-
czenia chmury punktów reprezentujących mierzoną powierzchnię. Ponadto
dzięki pomiarowi bezreflektorowemu nie jest konieczny bezpośredni do-
stęp do obiektu ani jego oświetlenie. Te cechy, zapewniające wysoką wydaj-
ność pomiaru, uzasadniają użycie tej technologii do inwentaryzacji mate-
riałów sypkich, które nierzadko mają znaczne rozmiary i zróżnicowany kształt
[Poręba, 2009].

W pracy ze skanerami laserowymi, podobnie jak z klasycznymi instru-
mentami geodezyjnymi, wyróżnia się dwa etapy – pomiar terenowy i opra-
cowanie danych. Uzyskanie zamierzonego efektu skanowania wiąże się
z zastosowaniem odpowiednich parametrów pracy w terenie oraz właści-
wych narzędzi na etapie przetwarzania obserwacji. Szczególnie etap prac
kameralnych ma znaczenie w tej technologii, gdyż wymaga pracy ze zbiora-
mi danych o bardzo dużej liczności, osiągającej zwykle od kilkuset tysięcy
do kilkuset milionów punktów.

Prowadzenie efektywnego pomiaru przy użyciu skanera laserowego
wymaga optymalizacji kilku czynników. Istotny jest dobór adekwatnej liczby
stanowisk obserwacyjnych. Im jest ich więcej, tym mniejszy fragment po-
wierzchni będzie się znajdował w tzw. cieniu, czyli będzie niewidoczny ze
stanowiska skanera. Rosnąca liczba stanowisk wiąże się jednak z wydłuże-
niem czasu prac terenowych. Podobna sytuacja występuje przy definiowa-
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niu zakresu i rozdzielczości skanowania. Dobór tych parametrów znacząco
wpływa na czas pomiaru. Wydajne prowadzenie prac terenowych wymaga
takiego przyjęcia parametrów pomiaru, aby był on korzystny czasowo, ale
nie utracił jednocześnie cennej właściwości skanowania, jaką jest wysoka
rozdzielczość.

Wykonując prace geodezyjne w odkrywkowych zakładach górniczych,
obliczanie objętości składowisk urobku należy wykonać w sposób adekwatny
do wymaganej dokładności, przyjętej metody pomiaru oraz kształtu i stop-
nia zróżnicowania mierzonej powierzchni [Rozporządzenie, 2011]. Zgod-
nie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania prac geode-
zyjnych i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania
dokumentacji mierniczo-geologicznej, które stanowią załącznik do rozpo-
rządzenia, błąd względny pomiaru objętości składowisk urobku nie może
przekraczać dla objętości:
• do 20 tys. m3 – 4% objętości,
• od 20 do 50 tys. m3 – 3% objętości,
• od 50 do 200 tys. m3 – 2% objętości,
• powyżej 200 tys. m3 – 1% objętości.

4.1. Pomiar i analiza danych z naziemnych skanerów
laserowych dla składowisk materiałów sypkich

Analizy zawarte w niniejszym rozdziale wykonano na podstawie po-
miaru kształtu i objętości składowiska kruszywa wapiennego, stanowiącego
urobek kopalni odkrywkowej. Hałda zajmuje powierzchnię ok. 90×40 m
i ma wysokość dochodzącą do 7 m względem podstawy (Rys. 4.1). Jej kształt
jest przeważnie regularny, jednak w kilku miejscach występują nieregular-
ności wynikające z trwającego procesu składowania i pobierania materiału
skalnego (Rys. 4.2).

Rysunek 4.1. Hałda kruszywa wapiennego podlegająca pomiarowi.
(fot. P. Kuras)
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Rysunek 4.2. Nieregularności kształtu hałdy. (fot. P. Kuras)

Pomiary wykonano przy użyciu dwóch instrumentów: skanera lasero-
wego Leica ScanStation C10 oraz tachymetru skanującego Leica Nova MS50
MultiStation (Rys. 4.3). Czas pracy terenowej był ograniczony ze względu na
ciągłą eksploatację prowadzoną w zakładzie górniczym oraz roboty strzałowe
odbywające się o określonych godzinach. Z tego powodu nie było możliwe

a)  b)

Rysunek 4.3. Instrumenty skanujące wykorzystane w pomiarze: a) skaner Leica
ScanStation C10, b) tachymetr Leica Nova MS50 MultiStation. (fot. P. Kuras)
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wykonanie pomiaru z takiej liczby stanowisk, która zapewniłaby pokrycie po-
miarem całej powierzchni hałdy. Tego typu warunki są typowe dla pomiarów
prowadzonych w funkcjonujących zakładach górniczych, a wynikające z nich
ograniczenia należy uwzględniać przy planowaniu prac pomiarowych.

Pomiary przy użyciu każdego instrumentu wykonano z 5 stanowisk
(Rys. 4.4). Chmury punktów połączono ze sobą, wykonując proces tzw. reje-
stracji. Polega ona na znalezieniu transformacji, która optymalnie pozycjo-
nuje zbiór danych (czyli jedną lub więcej chmur punktów) w odniesieniu do
jednego zbioru – referencyjnego. Punktami wiążącymi było 8 tarcz HDS
firmy Leica. Na każdym stanowisku wykonano z wysoką dokładnością po-
miar położenia co najmniej 2 tarcz. Ta liczba była wystarczająca dla połącze-
nia chmur ze sobą, gdyż instrumenty miały włączone kompensatory, dzięki
czemu dwa kąty obrotu w 6parametrowej transformacji przestrzennej były
równe zeru. Po wykonaniu transformacji jej średni błąd bezwzględny wy-
niósł 5 mm. Biorąc pod uwagę wymagany błąd względny pomiaru objętości
składowiska urobku, wynoszący w tym przypadku ok. 300 m3, błędność osno-
wy ma znikomy wpływ na błąd wyznaczenia objętości.

Rysunek 4.4. Rozmieszczenie stanowisk instrumentów (S) oraz tarcz (T)
względem skanowanej hałdy.

Źródło: opracowanie własne.
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W trakcie pomiaru instrumenty były ustawiane obok siebie, dzięki
czemu obszar objęty pomiarem był podobny, ale nie identyczny. W miej-
scach o nieregularnym kształcie występują cienie, czyli przesłonięcia skano-
wanej powierzchni przez jej inny fragment (Rys. 4.5). Ich dość duża liczba
wynika z ograniczonej liczby stanowisk.

a)     b)

Rysunek 4.5. Porównanie obszaru objętego pomiarem przy użyciu skanerów:
a) C10, b) MS50 (na rysunku (a) oznaczono dodatkowo fragmenty wybrane

do wyznaczenia objętości).

Źródło: opracowanie własne.

Dane obserwacyjne pochodzące z różnych instrumentów posłużyły do
wykonania porównania. W tabeli 4.1 zamieszczono informacje o gęstości
chmur punktów pochodzących z obu instrumentów. Znacząco różna liczba
punktów w chmurach wynika z różnej prędkości skanowania. Dla skanera
C10 wynosi ona do 50 000 pkt/s, a dla tachymetru MS50 – 1000 pkt/s (przy
odległości do 300 m).

Tabela 4.1. Porównanie gęstości chmur punktów.

Analiza danych obserwacyjnych z pomiaru kształtu powierzchni terenu
wymaga utworzenia obiektu typu mesh (siatki) na podstawie danych dyskret-
nych i opisujących powierzchnię trójwymiarową. Zbiory danych tego typu mają
tę przewagę nad chmurą punktów, że dają informację o dowolnym punkcie
powierzchni na podstawie interpolacji w oparciu o dane obserwacyjne.



78

Oprogramowanie służące do przetwarzania danych skanerowych po-
siada wiele narzędzi służących do tworzenia siatek mesh, jednak duże zróż-
nicowanie powierzchni terenu może powodować problemy z poprawnym
odwzorowaniem jej kształtu. Standardowym algorytmem stosowanym do
tworzenia siatek mesh jest triangulacja Delaunaya wykonywana w odniesie-
niu do określonej płaszczyzny. W analizowanym przypadku przyjęto po-
wierzchnię poziomą, dzięki czemu niemal cała siatka mesh ma regularny
kształt i właściwe nachylenie. Na rysunku 4.6 przedstawiono fragment stro-
mego stoku hałdy, dla którego wygenerowano siatki mesh na podstawie
danych pochodzących z obu instrumentów. W miejscach o bardzo dużym
nachyleniu (dochodzącym do 90°) występują zaburzenia kształtu siatki
w postaci ostrosłupów (Rys. 4.7). Są one wynikiem rzutowania na płaszczy-
znę poziomą punktów leżących na stromej (pionowej) powierzchni terenu
i utworzeniu w procesie triangulacji bardzo małych trójkątów, których wierz-
chołki mają bardzo zróżnicowane wysokości. Efekt ten jest silniejszy, jeżeli
pomiar stromego obszaru wykonano z różnych stanowisk, a celowe miały
przebieg niekorzystny dla bezreflektorowego pomiaru odległości (np. sze-
roki kąt padania wiązki lasera na powierzchnię).

a) b)

Rysunek 4.6. Siatka mesh utworzona na podstawie danych obserwacyjnych z:
a) C10, b) MS50.

Źródło: opracowanie własne.

Rozwiązaniem tego problemu może być tworzenie wielu siatek mesh
i przyjmowanie pionowej płaszczyzny odniesienia dla stromych fragmen-
tów, a następnie łączenie siatek ze sobą. Innym sposobem jest wykorzysta-
nie bardziej zaawansowanych algorytmów. Wiele z nich jest dostępnych
w programie MeshLab [meshlab.sourceforge.net]. Dalsze analizy wykażą jed-
nak, że w tego typu przypadkach działania te nie są konieczne.

Porównanie instrumentów skanujących wykonano na podstawie obję-
tości hałdy. Dla zbiorów danych pochodzących z obu instrumentów przyjęto
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Rysunek 4.7. Zaburzenia przebiegu siatki mesh w terenie o dużym nachyleniu.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4.8. Siatki mesh reprezentujące fragmenty wybrane do obliczenia
objętości, przedstawione za pomocą różnych sposobów wyświetlania:

a) obszar 1 – kolorowanie intensywnością odbicia, b) obszar 2 – kolorowanie
hipsometryczne, c) obszar 3 – w skali szarości, d) obszar 4 – model szkieletowy

(na wszystkich rysunkach zastosowano siatkę kwadratów o wymiarze 1 m
w celu nadania skali).

Źródło: opracowanie własne.

a) c)

b) d)
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tę samą wysokość odniesienia. Objętość wyznaczono dla całej hałdy oraz
dla jej czterech fragmentów, zróżnicowanych pod względem nieregularno-
ści powierzchni (Rys. 4.8) i zacienienia jej fragmentów (Rys. 4.5).

W tabeli 4.2 zestawiono wyniki wyznaczenia objętości całej hałdy oraz
jej wybranych obszarów, uzyskane w programie Leica Cyclone 8.1 na pod-
stawie utworzonych siatek mesh. Różnice między objętościami z C10 i MS50
nie przekraczają 1,5%, a ta zgodność może świadczyć o spełnieniu kryte-
riów dokładnościowych. Wyniki nie wskazują na wzrost różnicy między in-
strumentami wraz ze wzrostem zacienienia czy nieregularności powierzchni.

Tabela 4.2. Objętość hałdy i jej fragmentów wyznaczona przy użyciu
obu instrumentów.

Z punktu widzenia planowania pomiaru i wyznaczenia objętości skła-
dowiska urobku w odkrywkowym zakładzie górniczym, kluczowe jest ustale-
nie optymalnej rozdzielczości skanowania. Niska rozdzielczość skanowania
pozwala na wykonanie szybkiego pomiaru, co jest istotne szczególnie w za-
kładach, w których prowadzona jest eksploatacja. W przypadku skanera
laserowego C10 wykonanie pełnego skanowania (360° × 270°) w niskiej
rozdzielczości (20 × 20 cm dla odległości 100 m) trwa ok. 1,5 min, a maksy-
malna prędkość pozyskiwania danych to 50 000 pkt/s. Przed wykonaniem
pomiaru należy oszacować, jaka gęstość chmury punktów pozwoli na speł-
nienie wymagań dokładnościowych [Rozporządzenie, 2011].

W celu ustalenia wymaganej rozdzielczości skanowania wykorzystano
dwa popularne programy służące do obróbki danych pochodzących ze ska-
nowania laserowego – Leica Cyclone 8.1 oraz CloudCompare 2.6. Do ana-
liz wykorzystano dane ze skanera C10, pozyskane z 6 stanowisk przy śred-
niej lub wysokiej rozdzielczości skanowania (odpowiednio 10 × 10 cm albo
5 × 5 cm dla odległości 100 m). W zaprezentowanej analizie nie wykorzy-
stano materiału obserwacyjnego pozyskiwanego wielokrotnie w terenie przy
różnej rozdzielczości skanowania, a jedynie rozrzedzoną chmurę punktów.
Rozrzedzenia dokonano natomiast przy użyciu różnych narzędzi w celu za-
symulowania pomiaru o niższej rozdzielczości.

W teście I wykorzystano narzędzie Decimate Mesh dostępne w pro-
gramie Cyclone, za pomocą którego rozrzedzano wyjściowy zbiór danych
w postaci siatki mesh utworzonej z pełnej chmury punktów pochodzących
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z pomiaru. W tabeli 3 zestawiono otrzymane wyniki. W trzech pierwszych
kolumnach podano właściwości siatki mesh po jej każdorazowym rozrze-
dzeniu. Kilka z nich (10%, 1%, 0,1% i 0,01%) przedstawiono na rysunku
4.9. Na podstawie każdej nowo utworzonej siatki obliczono objętość wzglę-
dem ustalonej powierzchni odniesienia (poziomej i płaskiej). Różnice za-
mieszczone w tabeli 4.3 obliczono w porównaniu z siatką mesh utworzoną
z pełnego zbioru danych.

Tabela 4.3. Wyniki rozrzedzania zbioru danych narzędziem Decimate Mesh.

Wyniki obliczeń wskazują, że w celu spełnienia wymagań dokładno-
ściowych wysoka rozdzielczość skanowania jest zbędna. Rozrzedzenie chmury
do poziomu 0,05%, czyli zaledwie 163 punktów na całą hałdę (1 punkt na
22 m2), daje różnicę w stosunku do objętości wyjściowej równą ok. 1%, którą
można utożsamiać jako dopuszczalny błąd względny dla bardzo dużych skła-
dowisk. W przypadku niewielkiego składowiska, dla którego dopuszczalny
błąd wyznaczenia objętości wynosi 4%, rozrzedzenie chmury do poziomu
0,02% wciąż pozwala na spełnienie kryteriów dokładnościowych.

W teście II rozrzedzenie wykonano przy użyciu narzędzia Unify Clo-
uds (dostępnego w programie Cyclone) z opcją Reduce Cloud – Average
Point Spacing. Służy ono do łączenia chmur z wielu stanowisk przy jedno-
czesnym zmniejszaniu liczebności zbioru do poziomu o zadanej gęstości,
określonej za pomocą średniego odstępu między punktami. W tabeli 4.4
zestawiono otrzymane wyniki. W dwóch pierwszych kolumnach podano wła-
ściwości chmury punktów po jej każdorazowym rozrzedzeniu. Kilka z nich
(0,1 m, 2 m, 8 m i 15 m) przedstawiono na rysunku 4.10. Na podstawie
każdej nowo utworzonej chmury obliczono objętość względem ustalonej
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a) b)

c) d)

Rysunek 4.9. Widok szkieletowy siatek mesh otrzymanych po użyciu
narzędzia Decimate Mesh i rozrzedzeniu siatki do poziomu:

a) 10%, b) 1%, c) 0,1%, d) 0,01%.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.4. Wyniki rozrzedzania zbioru danych narzędziem Reduce Cloud
i obliczenia objętości przy użyciu obu programów.
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powierzchni odniesienia (poziomej i płaskiej). Obliczenia wykonano w dwóch
programach: Cyclone i CloudCompare. Różnice zamieszczone w tabeli ob-
liczono w porównaniu z objętością obliczoną z pełnego zbioru danych. Po-
nadto w dwóch ostatnich kolumnach porównano wyniki obliczeń objętości
w obu programach.

     a) b)

     c) d)

Rysunek 4.10. Widok szkieletowy siatek mesh otrzymanych po użyciu
narzędzia Reduce Cloud i rozrzedzeniu siatki do średniego odstępu:

a) 0,1 m, b) 2 m, c) 8 m, d) 15 m.

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w teście I, ponownie stwierdzono niewielki wpływ roz-
rzedzania chmury punktów na wyznaczoną objętość hałdy. Redukcja za-
gęszczenia punktów do ok. 11-12 m w przypadku programu Cyclone oraz
ok. 5-6 m w CloudCompare daje wynik zgodny z wymogami dokładnościo-
wymi. Oznacza to zredukowanie liczby punktów reprezentujących składowi-
sko odpowiednio do 100-150 i 700-900 punktów na całą hałdę. Pierwszy
z tych wyników jest podobny do wniosku z testu I, drugi natomiast wskazuje
na różnice między algorytmami do obliczania objętości, zastosowanymi
w wykorzystanych programach. Różnice w objętościach obliczonych różny-
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mi programami na podstawie tych samych chmur punktów wahają się
w zakresie 1-2%. To pozwala na stwierdzenie, że w procesie wyznaczania
objętości składowiska, oprócz ustalenia optymalnej rozdzielczości skano-
wania, istotny jest dobór właściwego algorytmu obliczeniowego.

4.2. Analiza kształtu przekrojów

Innym sposobem zobrazowania różnic między chmurami o różnej gę-
stości jest wykonanie przekrojów przez siatkę mesh. Na rysunku 4.11 przed-
stawiono położenie dwóch przekrojów przez hałdę, poprowadzonych przez
powierzchnię o dużym zróżnicowaniu kształtu.

Rysunek 4.11. Położenie przekrojów.

Źródło: opracowanie własne.

Przecięcie modelu powierzchni hałdy płaszczyzną pionową wykonano
dla siatek mesh stworzonych dla kliku chmur punktów o różnym stopniu
rozrzedzenia. W wyniku otrzymano linie łamane, których uproszczenie na-
rasta wraz ze stopniem rozrzedzenia (Rys. 4.12).

Coraz bardziej zredukowany kształt linii przekroju pozwala na wyja-
śnienie objętości malejącej wraz z rozrzedzaniem chmury (tab. 3 i 4). Po-
wierzchnia jest coraz mocniej uproszczona, szczególnie w obszarach o stro-
mych stokach położonych najwyżej. W ten sposób duża część objętości ule-
ga redukcji i znacząco zniekształca wynik obliczeń.

Na rysunku 13 zaprezentowano powiększone fragmenty przekroju 1,
dla których wyraźnie widoczne jest uproszczenie kształtu. Silne zróżnicowanie
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oryginalnego przebiegu przekroju we fragmencie A jest wyłagodzone linią
0,5%, a to, zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami (tab. 3), nie wpływa na
wynik obliczenia objętości. We fragmencie B zauważalne jest postępujące

a)

b)

Rysunek 4.12. Wynik przecięcia modelu powierzchni hałdy płaszczyzną pionową:
a) przekrój 1 (zaznaczono fragmenty powiększone poniżej), b) przekrój 2.

Źródło: opracowanie własne.
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a)

b)

Rysunek 4.13. Powiększenie części przekroju 1 o dużym zróżnicowaniu
kształtu: a) fragment A, b) fragment B.

Źródło: opracowanie własne.

upraszczanie kształtu skutkujące zmniejszaniem wysokości wierzchołka. W obu
fragmentach bardzo wierne oddanie kształtu powierzchni można stwierdzić
dla rozrzedzenia 5%.
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W ramach pracy wykorzystano dwa instrumenty skanujące – skaner
C10 i tachymetr MS50. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy wynika-
mi wyznaczenia objętości. Chmura punktów pokrywająca całą powierzch-
nię, będąca wynikiem skanowania nawet z niską rozdzielczością, pozwala na
wiarygodne wyznaczenie objętości.

Na podstawie przeprowadzonych prac podjęto próbę określenia pa-
rametrów skanowania laserowego, które jest optymalne z punktu widze-
nia czasu prac terenowych i spełnienia wymogów dokładnościowych. Stwier-
dzono, że do wyznaczenia objętości wystarczająca jest gęstość pomiaru na
poziomie 1 punkt na ok. 20 m2, co można porównać z geodezyjnym po-
miarem klasycznym. Ta wartość zależy jednak od stopnia zróżnicowania
kształtu powierzchni, ale szybki pomiar w niskiej rozdzielczości (trwający
np. dla skanera C10 ok. 1,5 min) jest wystarczający dla celów wyznaczania
objętości. Bardziej istotne jest unikanie cieni niż wysoka rozdzielczość
skanowania.

Ponadto wykonane prace wykazały różnice w wynikach obliczeń obję-
tości wykonanych różnym oprogramowaniem na podstawie tych samych da-
nych. Te rozbieżności mogłyby mieć znaczenie przy pomiarze dużych obję-
tości, dla których dopuszczalny błąd wyznaczenia objętości jest mały (1%).
Sugerują one konieczność poznania używanego algorytmu obliczeniowego
lub wykonania obliczeń kontrolnych.
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5. Lotniczy skaning laserowy jako źródło
danych do modelowania budynków

Obecnie bardzo popularne staje się zastosowanie w geodezji lotni-
czego skaningu laserowego. Jest to jedna z innowacyjnych technik pozyski-
wania informacji o terenie. W porównaniu z tradycyjnymi metodami geo-
dezyjnymi i fotogrametrycznymi charakteryzuje się gromadzeniem ogrom-
nej ilości danych o dużej dokładności w stosunkowo krótkim czasie. Opra-
cowane dane w postaci chmury punktów znajdują zastosowanie w wielu
różnorakich dziedzinach, nie tylko geodezji i kartografii, ale również w ener-
getyce, leśnictwie czy infrastrukturze komunikacyjnej. W oparciu o dane
lidarowe tworzone są trójwymiarowe modele pojedynczych obiektów oraz
dużo większych obszarów takich jak miasta. Modele te pozwalają na two-
rzenie wizualizacji do różnych celów, np. planistycznych, projektowych lub
promocyjno-reklamowych. Dzięki możliwości tworzenia wirtualnych wycie-
czek 3D można w pełni zaprezentować dany obiekt z różnych punktów wi-
dzenia. Jest to bardzo atrakcyjna forma prezentacji zarówno dla osób pry-
watnych jak i inwestorów.

Efekt skanowania laserowego w postaci chmury punktów jest zapisywa-
ny w plikach o rozszerzeniach zależnych od producenta systemu. Wyróżnia
się dwie główne metody zapisu plików komputerowych – binarny i ASCII.
Mogą być to np. format .PTS lub .PTX (ASCII – Leica Geosystem) czy też
.ZFC lub .ZFS (binarny – Zoller&Frohlich) [Samberg, 2007]. Różnorodność
formatów zapisu danych znacznie komplikuje ich wymianę. Z tego powodu
wysunięto propozycję utworzenia jednego, uniwersalnego formatu, obsługi-
wanego przez większość programów do pracy z chmurą punktów lidarowych
– .LAS. Zawarte w nim zostają nie tylko informacje o współrzędnych X, Y,
Z, standardowo w układzie WGS-84, a w ramach opracowania danych istnie-
je możliwość przeliczenia ich do dowolnego innego układu.

Na jakość uzyskanej chmury punktów i jej przydatność dla określo-
nych celów wpływ ma wiele czynników. Podstawowym jest dokładność okre-
ślenia współrzędnych przestrzennych punktów. Według Borowieckiego ba-
dania przeprowadzone w Sztokholmie przez Królewski Instytut Techniczny
wykazały błąd średni wysokości około 0,09 m, natomiast podczas badań do-
kładności położenia błąd średni położenia wyniósł 0,65 m przy wysokości
lotu 500 m [Maas, 2000], 0,49 m dla wysokości lotu 500 m [Vosselman, Maas
2001] oraz 0,70 m przy wysokości lotu 700m [Borowiecki, 2009].

Czynnikami mającymi istotne znaczenie przy przetwarzaniu danych lida-
rowych są: gęstość chmury punktów, rozbieżność wiązki lasera, rozmieszczenie
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punktów oraz odbicie sygnału lasera. Wielokrotność odbicia umożliwia pod-
niesienie dokładności i efektywniejszą klasyfikację chmury punktów, a tak-
że wygenerowanie numerycznego modelu pokrycia terenu, tworzenie nu-
merycznych modeli terenu obszarów zalesionych czy pozyskanie danych dla
leśnictwa o biomasie, wysokości drzewostanów czy średnicy koron drzew.
Wykorzystuje się do tego celu skanery umożliwiające rejestrację nieskoń-
czenie wielu ech (ang. full waveform) pojedynczej wiązki.

Wizualizacja 3D obiektu poddanego skanowaniu, wymaga odpowied-
niego przygotowania danych, w tym grupowania ich w obszarach homolo-
gicznych względem charakterystycznych własności. Pozwala to na określenie
punktów nie należących do powierzchni terenu, takich jak budynki, drzewa
czy linie energetyczne, co umożliwia utworzenie numerycznego modelu te-
renu lub prezentację określonych składników jego pokrycia. Proces ten określa
się mianem klasyfikacji chmury punktów.

W celu wydzielenia tylko tych punktów, które należą do odpowied-
niej powierzchni stosuje się filtrację. Pojęcie to należy rozumieć jako formę
(automatycznej) selekcji i eliminacji punktów nie będących elementem
modelowanej powierzchni [Borkowski, 2005]. Obecnie prowadzonych jest
szereg badań rozwijających opracowane już algorytmy filtracji powierzchni
topograficznej, a także poszukujących nowych rozwiązań minimalizujących
wady poprzednich. Według Borkowskiego do najbardziej skutecznych należą
algorytmy: bazujące na odpornej predekcji liniowej, iteracyjnym przybliża-
niu pewnej, odpowiednio wybranej powierzchni startowej do danych po-
miarowych, wykorzystaniu operatorów matematycznej morfologii (kryterium
spadków terenu).

Najważniejsze i zarazem najczęściej wykorzystywane metody filtracji
danych to: filtry morfologiczne, metoda gradientowa, algorytm modelowa-
nia aktywnej powierzchni, metoda predykcji liniowej, metoda oparta na
FFT (teoria przetwarzania sygnałów cyfrowych), metoda wykorzystująca in-
tensywność odbicia, model TIN z kryterium MDL oraz algorytm aktywnego
modelu TIN. Zastosowanie wymienionych wyżej algorytmów umożliwia au-
tomatyzację pracy w postprocessingu. Jakość aktualnie dostępnych metod
i algorytmów filtracji i klasyfikacji danych lidarowych doskonale ujęli auto-
rzy słów: ...Stosowane algorytmy nie dają jednak stuprocentowej skutecz-
ności, konieczna jest zatem późniejsza ręczna weryfikacja i korekta procesu
automatycznego. Przy ogromnych zbiorach danych skaningu laserowego,
każdy konieczny do wykonania proces ręczny niesie ze sobą znaczne wydłu-
żenie czasu i wzrost kosztów opracowania [Borkowski i Jóźków, 2007].

Ośrodki badawcze na całym świecie rozwijają techniki wspierające prace
związane z przetwarzaniem danych lidarowych, jednak nadal koniecznym
jest dokonywanie kontroli i korekty przez operatora oprogramowania [Pie-
chocka i in., 2004].
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Proces opracowania danych lidarowych jest czasochłonny, jednak spe-
cjalistyczne oprogramowania wykorzystujące złożone algorytmy wprowadzają
znaczną automatyzację pracy z chmurą punktów. Wiodącym producentem
oprogramowania do zarządzania i edycji chmurami punktów uzyskanymi
z lotniczego skaningu laserowego jest fińska firma TerraSolid. Aplikacja
TerraScan to oprogramowanie przeznaczone do przetwarzania punktów po-
zyskanych za pomocą skaningu laserowego: naziemnego i lotniczego. Algo-
rytmy zaimplementowane w sposób optymalny przetwarzają bez większych
trudności milionowe zbiory punktów. W przypadku bardzo dużych zbiorów
danych (setki milionów punktów) aplikacja umożliwia ich podział na bloki,
po czym powtarzanie przetwarzania przy użyciu makr [Kwoczyńska, 2013].

5.1. Modelowanie 3D terenów zabudowanych obszarów
podmiejskich

Modelowanie (ekstrakcja) budynków oznacza zamianę dyskretnej formy
danych jaką jest chmura punktów na postać ciągłą, czyli określenie liczby,
położenia i kątów nachylenia poszczególnych płaszczyzn dachu oraz na ich
podstawie utworzenie modeli 3D budynków.

Wykorzystanie danych ALS w pełni umożliwia wykonywanie realistycz-
nych, trójwymiarowych modeli budynków. Wymaga to jednak zastosowania
chmur punktów o wysokiej gęstości punktów skanowanej powierzchni (na-
wet powyżej 10 punktów/m2), co pozwala na precyzyjne przedstawienie po-
wierzchni terenu i obiektów na nim się znajdujących.

W zależności od celu, w jakim tworzone są obiekty, stosuje się różne
poziomy ich szczegółowości (ang. Level of Detail – LoD). LoD odnosi się
do wszystkich obiektów trójwymiarowych i określa poziom ich złożoności.
Przyjęty standard CityGML definiuje obecnie 5 stopni LoD tworzenia mo-
deli miast 3D, z czego w czterech są informacje określające szczegółowość
trójwymiarowych modeli budynków.

Na podstawie chmur punktów ALS możliwe jest obecnie uzyskanie
w sposób niemal całkowicie automatyczny poziomu LoD2 (modele przed-
stawiające główne struktury dachowe budynków, bez uwzględnienia do-
datkowych elementów zewnętrznych). Procedury tworzenia modeli 3D
budynków przy odpowiedniej gęstości chmury punktów ALS nie wyma-
gają zwykle dużego nakładu prac przy manualnej edycji obiektów. Powsta-
łe w ten sposób modele budynków, ze względu na małą szczegółowość
detali, nie posiadają skomplikowanej geometrii. Mogą przedstawiać duży
obszar opracowania (miasto, region) zachowując przy tym jego realistycz-
ny wygląd [Wężyk, 2014].
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Wzbogacenie modeli LoD2 o dane uzyskane z pomiarów naziemnych
(np. skanowanie naziemne TLS lub zdjęcia wykonane kamerami) umożliwia
stworzenie bardzo dokładnych modeli architektonicznych budynków na
poziomie LoD 3 (Rys. 5.1), które są bardziej rozbudowane geometrycznie
i dlatego też opracowuje się je dla mniejszych, bardziej cennych obszarów
miasta (np. ważna turystycznie lub ekonomicznie dzielnica).

Rysunek 5.1. Poziomy szczegółowości CityGML (LoD – Level of Detail).

Źródło: http://progea.pl/wp-content/uploads/2013/08/Zory_prezentacja_PGC.pdf.

Wykorzystanie danych ALS umożliwia wykonanie realistycznych, trój-
wymiarowych modeli budynków. Na ich podstawie powstają wizualizacje
przyciągające uwagę turystów, ułatwiające komunikację, a także wymianę
informacji pomiędzy administracją publiczną a mieszkańcami danego re-
gionu. W opracowaniu przedstawione zostały dla dwóch różnych obiektów,
dwie odmienne metody modelowania terenów zabudowanych obszarów
podmiejskich na podstawie chmur punktów. Pierwsza z nich bazuje na au-
tomatycznej ekstrakcji budynków wykonanej w programie TerraSolid oraz
manualnej weryfikacji przeprowadzanej przez operatora dla skomplikowa-
nych obiektów. Cechuje ją szczegółowość oraz szybkość opracowania mode-
li obiektów, jednak istotny jest dobór właściwych parametrów ekstrakcji
budynków zapewniający poprawność modeli. Druga metoda polega na ma-
nualnym modelowaniu budynków w programie MicroStation. Jest ona bar-
dzo pracochłonna. W dużej mierze zależy od zastosowania modelu, jego
stopnia szczegółowości, a także przede wszystkim od gęstości chmury punk-
tów jaką dysponujemy. Jednakże wygenerowane modele 3D stanowią bar-
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dzo atrakcyjną formę prezentacji obiektów, zarówno pojedynczych jak
i obejmujących większy obszar. Dzięki lotniczemu skaningowi laserowemu
zyskujemy dodatkowe źródło informacji o terenie.

Trójwymiarowe modele budynków znajdują coraz szersze zastosowa-
nie w wielu dziedzinach, a do przykładowych należą:
• planowanie przestrzenne (projektowanie inwestycji, Miejscowe Plany Za-

gospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, wydawanie pozwoleń na budowę,

• określanie potencjału solarnego dachów i fasad budynków (mapy nasło-
necznienia),

• mapy nachylenia połaci dachowych (określanie kierunku spływu wód
opadowych i wiosennych roztopów, wykorzystywane przy ustalaniu wy-
sokości tzw. podatku deszczowego),

• generowanie map zacienienia (przez budynki, drzewa oraz formy ukształ-
towania terenu) dla miast i inwestycji specjalnych (np. farm słonecznych),

• tworzenie map akustycznych (przedstawiają umiejscowienie źródeł hała-
su i obiektów tłumiących na przestrzeni danego opracowania, przydatne
przy planowaniu nowych inwestycji),

• analizy przestrzenne GIS (mapa wysokości budynków, analizy widoczności),
• cele marketingowe (promocja miasta, tworzenie animacji i wizualizacji,

przystępna baza danych dla turystów),
• platformy internetowe (ułatwiają kontakt pomiędzy urzędami a miesz-

kańcami i wpływają na zwiększenie zaangażowania społeczności w spra-
wy publiczne),

• zarządzanie kryzysowe (tworzenie symulacji i planów ewakuacji w przy-
padku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi itp. czy
zagrożenia terrorystycznego),

• dokumentacje architektoniczne,
• programy do nawigacji [Wężyk, 2014].

5.1.1. Detekcja budynków
Pod pojęciem detekcji budynków rozumie się ich wykrywanie, czyli

stwierdzenie faktu ich występowania. Polega to na przypisaniu punktom
należącym do budynków klasy budynek (ang. buildings).

Oprogramowanie Terrascan pozwala na automatyczną detekcję bu-
dynków o różnym charakterze zabudowy. Aby automatyczna detekcja była
możliwa spośród punktów otrzymanych z lotniczego skaningu laserowego
muszą zostać wybrane dwie grupy punktów: punkty terenowe (Ground po-
ints) oraz punkty znajdujące się powyżej określonej wysokości nad terenem.
Procedury automatycznej detekcji budynków wymagają wprowadzenia war-
tości sześciu parametrów:
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• minimalny rozmiar,
• maksymalny rozmiar,
• minimalny detal,
• maksymalny kąt,
• dokładność wysokościowa,
• maksymalna przerwa.

Przeprowadzone badania dotyczące detekcji budynków z wykorzysta-
niem oprogramowania TerraScan pozwoliły na ustalenie granicznych war-
tości dla wymienionych parametrów. I tak minimalna powierzchnia nie może
być większa niż 400 m2, natomiast maksymalny wymiar nie powinien prze-
kroczyć 10000 m2, gdyż powoduje to zawieszanie programu. Minimalny de-
tal powinien być z przedziału 1-5 m, a wartość maksymalnego kąta określa-
jącego graniczne nachylenie płaszczyzny dachowej powinna wynosić około
90o, co zapewni prawidłowe działanie algorytmu w każdej sytuacji. Dokład-
ność wysokościowa powinna zawierać się w przedziale (0.2 m; 0.35 m),
a maksymalna przerwa w przedziale (2 m; 5 m) [Kulesza, 2007]. Fragment
sklasyfikowanej chmury punktów obiektu Brudzew, dla której przyjęte zo-
stały wyżej wymienione parametry przy detekcji budynków, przedstawia ry-
sunek 5.2.

Rysunek 5.2. Fragment sklasyfikowanej chmury punktów obiektu Brudzew.

Źródło: opracowanie własne.

5.1.2. Automatyczne modelowanie budynków
Modelowanie budynku, które stanowi wirtualną rekonstrukcję jego

bryły, jest kolejnym krokiem następującym po jego detekcji. Pozwala ono
na analizowanie budynku jako całej bryły, określenie jego położenia, kuba-
tury, ilości oraz sposobu położenia i kątów nachylenia płaszczyzn dachu.
W aplikacji TerraScan możliwe jest całkowicie automatyczne lub ręczne mo-
delowanie budynku, w celu wiernego oddania jego rzeczywistego kształtu.
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Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż jedynie budynki o prostej kon-
strukcji, przypominającej prostopadłościany nie wymagają interwencji ope-
ratora (Rys. 5.3).

a)        b)

Rysunek 5.3. Poprawnie utworzony w procesie automatycznej detekcji budynek
z dachem dwuspadowym: a) w widoku z góry, b) w perspektywie.

Źródło: opracowanie własne.

Generowane automatycznie modele budynków, na które składa się
większa ilość płaszczyzn dachu, dalej jednak posiadających kształt prosto-
padłościenny, charakteryzują się niewielką ilością usterek (np. nie przylega-
nie do siebie pewnych płaszczyzn dachu, bądź zachodzenie na siebie tychże
płaszczyzn). Algorytm wykrywa prawidłowo wszystkie płaszczyzny, a inge-
rencja operatora jest wówczas stosunkowo niewielka i może ograniczać się
jedynie do dociągnięcia poszczególnych płaszczyzn do siebie, bądź ich roz-
dzielenia (Rys. 5.4).

        a)   b)

Rysunek 5.4. Model budynków złożonych z kilku płaszczyzn dachu:
a) przed korektą, b) po korekcie.

Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 5.5 widoczny jest przykład kompleksu budynków przed
i po edycji, które wymagały niewielkiej interwencji operatora przy poprawie
modelu.

a)        b)

Rysunek 5.5. Model kompleksu budynków: a) przed (góra) i po (dół) edycji
w widoku z góry, b) widok perspektywiczny.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku automatycznie generowanych modeli budynków cha-
rakteryzujących się skomplikowaną konstrukcją, widoczne są liczne błędy.
Przykładem takim jest budynek handlowo-usługowy z remizą, znajdujący się
w Brudzewie i przedstawiony na rysunku 6.

a)    b)

Rysunek 5.6. Budynek handlowo-usługowy z remizą: a) widok z góry,
b) widok perspektywiczny.

Źródło: opracowanie własne.

Inny przypadek stanowią nietypowe budowle np. szklarnie (Rys. 5.7),
długie hale produkcyjne lub magazyny, które wymagają stosowania dodat-
kowych narzędzi (Extrude Building) znajdujących się w aplikacji TerraScan.
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Pozwalają one na wyświetlenie przekroju dachu, a następnie na jego wyry-
sowaniu i w efekcie końcowym na wskazaniu kursorem na widoku z góry
początku i końca budynku.

Rysunek 5.7. Model budynku utworzony za pomocą narzędzia Extrude Building.

Źródło: opracowanie własne.

5.1.3. Półautomatyczne modelowanie budynków
Większość budynków w zabudowie wiejskiej posiada okapy, chronią-

ce ściany przed warunkami pogodowymi. Niestety metoda automatycznego
modelowania nie daje możliwości ich utworzenia. Można tego dokonać
wykorzystując metodę półautomatyczną, polegającą na wyszukaniu przez
użytkownika punktów reprezentujących pokrycie dachu i wskazanie ich na-
rzędziem Construct Planar Building. Wymaga to wcześniejszego określenia
parametru jakim jest minimalna powierzchnia budynku oraz podania tole-
rancji wysokościowej punktów uznawanych za należące do tej samej płasz-
czyzny. Przekrój oraz widok z góry modelu utworzonego metodą półauto-
matyczną przedstawiono na rysunku 5.8.

a)  b)

Rysunek 5.8. Model budynku stworzony metodą półautomatyczną: a) widok
z góry, b) przekrój poprzeczny.

Źródło: opracowanie własne.
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Niestety metoda ta nie jest uniwersalna i nie może być jedynym uzu-
pełnieniem automatycznego modelowania budynków. Problem może sta-
nowić nawet niewielki dach kopertowy. Kiedy gęstość chmury punktów
jest niewystarczająca by algorytm poradził sobie z kształtem takiego da-
chu, pozostaje stworzenie modelu metodą manualną (Rys. 5.9).

Tworzenie takiego modelu od podstaw jest dla operatora dość cza-
sochłonnym zajęciem.

Rysunek 5.9. Model budynku utworzony ręcznie.

Źródło: opracowanie własne.

Efektem końcowym modelowania obszarów zabudowanych jest stwo-
rzenie modelu 3D danej miejscowości poprzez nałożenie tekstur na budyn-
ki oraz wygenerowanie modelu powierzchni terenu, a także ostateczny ich
rendering (Rys. 5.10).

Fragment modelu 3D miejscowości Brudzew położonej w wojewódz-
twie wielkopolskim, powstały na podstawie danych pochodzących z lotni-
czego skaningu laserowego przy zastosowaniu metody automatycznej i pół-
automatycznej ekstrakcji budynków przedstawia rysunek 5.11. Należy zwró-
cić uwagę, że zastosowanie metody automatycznej pozwoliło na przyśpie-
szenie prac przy tworzeniu modelu 3D, ale nie zapewniło to wykluczenia
całkowicie interwencji operatora podczas jego tworzenia. Interwencja była
konieczna przy modelowaniu skomplikowanych obiektów, gdzie najwięk-
szym problemem były błędy topologii, gdyż poszczególne płaszczyzny dachu
budynku nie łączyły się ze sobą. Istotny był również wcześniejszy dobór od-
powiednich parametrów automatycznej detekcji budynków podczas klasyfi-
kacji chmury punktów.

Zły dobór parametrów może spowodować niewłaściwy jej przebieg,
co skutkuje powstaniem błędnych modeli budynków i koniecznością duże-
go wkładu pracy operatora w celu ich poprawy.
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Rysunek 5.10. Wyrenderowany fragment modelu 3D obiektu Brudzew.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.11. Model 3D obiektu Brudzew.

Źródło: opracowanie własne.

5.1.4. Modelowanie budynków metodą manualną
Odmiennym w stosunku do przedstawionego powyżej sposobu mode-

lowania budynków na podstawie danych lidarowych jest metoda manualna
wykorzystująca narzędzia 3D programu MicroStation. Metodą tą został
opracowany model 3D Gierałtowic, miejscowości położonej w wojewódz-
twie śląskim. W tym celu została wykorzystana chmura punktów o gęstości
6 punktów/m2, którą poddano klasyfikacji w oprogramowaniu TerraSolid,
dokonując automatycznej detekcji budynków w aplikacji TerraScan (Rys.
5.12). Dobór parametrów detekcji budynków przebiegał analogicznie jak
przedstawiono to dla chmury punktów z Brudzewa.

Wykorzystując narzędzia aplikacji TerraScan wykonano manualną
korektę (Rys. 5.13) sklasyfikowanej chmury punktów, zwracając szczególną
uwagę na budynki. Dokonano analizy oraz weryfikacji punktów korzystając
z prostopadłych przekrojów o średniej szerokości 0,60 m.
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Rysunek 5.12. Fragment sklasyfikowanej chmury punktów obiektu Gierałtowice.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.13. Widok z góry oraz przekrój przez budynek z widocznymi
źle automatycznie sklasyfikowanymi punktami.

Źródło: opracowanie własne.

Wykonanie trójwymiarowego modelu jest czynnością niezbędną do
późniejszego stworzenia wizualizacji danego obszaru (Rys. 5.14). Model
przestrzenny można wykonać dwiema metodami. Pierwsza metoda polega
na jego automatycznym wygenerowaniu przy zastosowaniu nakładki Terra-
Modeler. Natomiast druga sprowadza się do manualnego tworzenia mode-
lu przestrzennego przy wykorzystaniu palety Główne 3D programu Micro-
Station oraz grupy narzędzi View Laser aplikacji TerraScan.

Dla Gierałtowic stworzony został trójwymiarowy model budynków na
poziomie szczegółowości LoD2. Wykonano budynki pokryte różnymi typa-
mi dachów, z uwzględnieniem takich elementów jak lukarny. W przypadku
manualnego generowania budynków pomocne są cyfrowe mapy zasadnicze
stanowiące podkład, w celu dokładnego usytuowania i obrysu podstawy
obiektów. Modelowanie rozpoczyna się od stworzenia podstawy bryły, opie-
rając się na przekrojach budynku i śledząc granicę występowania punktów
należących do klasy Ground i Buildings. (Rys. 5.15).
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Rysunek 5.14. Fragment modelu 3D z widocznym budynkiem szkoły i kościoła
w Gierałtowicach w widoku izometrycznym (góra) i z przodu (dół).

Źródło: opracowanie własne.

a) b)

Rysunek 5.15. Przekrój przez budynek a) z widoczną granicą punktów Ground,
b) obrys podstawy.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.16. Model blokowy budynku szkoły w Gierałtowicach.

Źródło: opracowanie własne.
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W celu wygenerowania modelu blokowego budynku należy wyznaczyć
położenie górnej podstawy obiektu (Rys. 5.16).

Dołączenie dachów do prostych brył budynków powoduje, że model
zyskuje wyższy poziom szczegółowości. Proces tworzenia wiernego modelu
pokrycia wymaga dużego nakładu pracy. Złożone struktury dachów tworzo-
ne są w oparciu o przekroje wykonane przez chmurę punktów. Również
bardzo pomocne na tym etapie okazują się zdjęcia satelitarne dostępne
w serwisie Google Maps. Na analizowanym obszarze występuje duża różno-
rodność pokryć budynków. Na rysunku 5.17 przedstawiono podstawowe
kształty dachów, jakie zostały utworzone na modelach blokowych. Wyjątek
stanowią dachy mansardowy oraz uskokowy, które nie pojawiły się w opra-
cowaniu. Rysunek 5.18 i 5.19 przedstawia natomiast gotowe już modele
blokowe przykładowych budynków występujących w Gierałtowicach, pokry-
te strukturami dachowymi.

Rysunek 5.17. Rodzaje dachów.

Źródło: http://www.dobrebudowanie.pl.
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Rysunek 5.18. Szkoła – model blokowy ze strukturą dachu.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.19. Kościół – model blokowy ze strukturą dachu.

Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o stworzoną w aplikacji TerraModeler powierzchnię, która
dokładnie przedstawia ukształtowanie terenu, można było przystąpić do
narysowania dróg oraz obiektów specjalnych (Rys. 5.20) występujących
w Gierałtowicach (cmentarz, boiska sportowe znajdujące się przy gimnazjum).
Fragment modelu 3D gotowego do teksturowania przedstawia rysunek 21.

Rysunek 5.20. Boiska sportowe (po lewej) oraz cmentarz w Gierałtowicach.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5.21. Fragment modelu 3D gotowego do teksturowania.

Źródło: opracowanie własne.

W celu nadania modelowi lepszego efektu wizualnego i podniesienia
realizmu stosuje się nakładanie tekstur. W niniejszym opracowaniu wyko-
rzystano gotowe materiały programu MicroStation oraz wzory dostępne
w Internecie. Palety można tworzyć dla konkretnych obiektów oraz przypi-
sywać materiały do poszczególnych elementów, np. osobno dla ścian i da-
chu budynku. Po wczytaniu tekstury ustawia się odpowiednie parametry
mające wpływ na jej ostateczne wyświetlenie. Następnie umieszcza się przy-
gotowany wzór na modelu. Ze względu na dużą ilość podobnych obiektów
wybrano opcję, dzięki której istnieje możliwość przypisania jednego rodza-
ju tekstury wszystkim elementom mającym takie same ustawienia warstwy
i koloru. W ten sposób w opracowaniu rozróżnione zostały budynki miesz-
kalne (elewacja: szara, dachy: czerwone) oraz budynki gospodarcze i usłu-
gowe (elewacja: kremowa, dachy: brązowe). Ponadto osobne materiały przy-
pisano takim obiektom jak szkoła, kościół i urząd gminy.

5.1.5. Rendering modelu
Rendering jest to proces polegający na utworzeniu dwuwymiarowego

obrazu na podstawie trójwymiarowego modelu danej sceny. Renderowanie
może być wykonywane w każdym programie służącym do tworzenia grafiki
3D, a wynikiem końcowym jest obraz w formie statycznej lub jako animacja.
Podczas renderowania istotny wpływ ma ustawienie odpowiednich parame-
trów, takich jak odbicia, załamania światła, cienie, wpływy atmosfery, itp.
Rendering jest operacją bardzo czasochłonną, która poza przygotowaniem,
nie wymaga ze strony człowieka żadnej ingerencji [http://pl.wikipedia.org].

Efekt renderingu, fragmentu modelu 3D Gierałtowic, widoczny jest na
rysunkach 22 i 23. Dla całego obiektu opracowano prezentację modelu 3D
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w formie obrazów oraz animacji. Aby nadać modelowi konkretne otoczenie,
tak aby nie był zawieszony w pustej przestrzeni, dodano tło. Natomiast, aby
podnieść realizm opracowywanego obiektu uwzględniono oświetlenie.

Rysunek 5.22. Efekt renderingu – kościół w Gierałtowicach.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5.23. Efekt renderingu – fragment modelu.

Źródło: opracowanie własne.
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6. Rola wieloczasowych zdjęć lotniczych
w modelowaniu obiektów obszarów
chronionych

W ramach badań zaprojektowano i wykonano wieloczasową bazę da-
nych przestrzennych na obszarach Słowińskiego Parku Narodowego (Rys.6.1).
Zastosowane rozwiązania z dziedziny fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji
w połączeniu z systemem GIS, umożliwiły modelowanie przestrzenno-cza-
sowe obiektów na terenach objętych ochroną. Modelowanie przekształceń
wybranych elementów przyrody (głównie w przestrzeni trójwymiarowej – 3D),
zachodzących na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat była możliwa dzięki
wykorzystaniu materiałów źródłowych w postaci archiwalnych zdjęć lotni-
czych stanowiących bazę geometryczną prowadzonych badań. Wieloczaso-
we zdjęcia lotnicze były podstawą do utworzenia numerycznych modeli te-
renu i wygenerowania produktów pochodnych tj. map ułatwiających mode-
lowanie dynamiki zmian wybranych elementów krajobrazu Parku, takich jak
wydmy nadmorskie czy strefa brzegowa Bałtyku. W wyniku przetwarzania
numerycznego modelu terenu dla każdego z sześciu roczników utworzono
m. in. mapy warstwicowe, mapy krzywizny terenu oraz różnicowe mapy wy-
sokości dla kilku przedziałów czasowych.

Rysunek 6.1. Wybrany fragment Słowińskiego Parku Narodowego obejmujący
pas wydm ruchomych.

Źródło: [WMS Geoportal, 2015].

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest numeryczną reprezentacją
powierzchni terenowej, utworzonej poprzez zbiór odpowiednio wybranych
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punktów o znanych współrzędnych (x,y,z) leżących na tej powierzchni oraz
algorytmów interpolacyjnych umożliwiających jej odtworzenie w określo-
nym obszarze (Gaździcki 1990). Dane potrzebne do tworzenia NMT moż-
na pozyskiwać przez pomiary bezpośrednie, fotogrametryczne lub przez
digitalizację map.

Do utworzenia Numerycznych Modeli Terenu dla obszaru Słowiń-
skiego Parku Narodowego wykorzystano materiały fotogrametryczne
w postaci wyrównanych bloków zdjęć lotniczych o pokryciu stereoskopo-
wym z sześciu roczników: 1951, 1964, 1975, 1984, 1995/97, 2004. Pomiar
punktów i wektorów reprezentujących powierzchnię terenu przeprowa-
dzono z dokładnością od 0.9 do 1.2 m. Jakość zdjęć miała bezpośredni
wpływ na interpretację szczegółów terenowych oraz na dokładność po-
miarów w procesie generowania pojedynczych modeli. Słaba widoczność
szczegółów na brzegach zdjęć zwłaszcza archiwalnych z lat 50-tych w znacz-
nym stopniu utrudniała stereoskopowy pomiar.

W pierwszej kolejności na każdym pojedynczym modelu pomierzo-
na została siatka punktów o wymiarach 15m*15m (punkty z kompletem
współrzędnych – x,y,z), a następnie charakterystyczne szczegóły terenowe
takie jak: wzniesienia, skarpy, cieki, zbiorniki wodne, obniżenia terenu,
tereny wyłączone i inne. Po zakończeniu prac na wszystkich zdjęciach,
połączono niezależne modele i wyeksportowano do środowiska MicroSta-
tion, gdzie utworzone warstwy NMT dla sześciu roczników zapisano w for-
macie *.dgn. Dokładność w pionie uzyskanych modeli mieści się w grani-
cach 0.9-1.2 m.

Numeryczne Modele Terenu zapisane w formacie MicroStation na-
leżało przekonwertować do formatu odczytywanego przez Geomedia Grid.
Wykorzystując środowisko Modular GIS Environment oraz aplikację Terra-
in Analyst wygenerowano NMT w formacie TIN, na podstawie danych
źródłowych zapisanych w formacie dgn (breakline, regular points, check
points, obscure areas, plannar areas). Uzyskany model TIN stanowił pod-
stawę w procesie tworzenia gridowego NMT (plik „grd”) w modelu siatko-
wym o 3 metrowej wielkości piksela.

Tak przygotowane NMT umożliwiły przetwarzanie danych wysoko-
ściowych w środowisku GeomediaGrid. Przykład NMT w formacie Grid
w 3D zaprezentowano poniżej (Rys.6.2).
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Rysunek 6.2. NMT po konwersji z formatu dgn do formatu grd, widok
w 3D – pas wydm ruchomych.

Źródło: opracowanie własne.

6.1. Analiza dokładności wieloczasowych NMT

Bezpośredni wpływ na dokładność wyników modelowania wielocza-
sowych zmian wybranych obiektów (w tym wypadku wydm ruchomych) na
obszarach chronionych, ma jakość numerycznego modelu terenu. Aby do-
konać oceny dokładności danych, przygotowana została wektorowa war-
stwa losowo wybranych, punktów kontrolnych (50 punktów), dla których
współrzędna wysokościowa „z” została odczytana z mapy topograficznej,
jako pikieta wysokościowa lub jako wynik interpolacji sąsiednich warstwic.
Wybierano głównie punkty osnowy wysokościowej (repery) oraz punkty usy-
tuowane na terenach stabilnych.

W programie Geomedia Grid dokonano wizualizacji NMT dla wszyst-
kich roczników, na które następnie nałożono mapę topograficzną oraz war-
stwę wektorową punktów kontrolnych. Współrzędna „z” została odczytana
dla każdego rocznika NMT dla tego samego punktu tj. tej samej pary współ-
rzędnych „x,y”. W celu określenia dokładności sporządzenia NMT, dla każ-
dego z sześciu roczników obliczono średnią odchyłkę, odchylenie standar-
dowe i błąd średni kwadratowy (RMS) (Tab.6.1).

Wartości wysokości terenowej poszczególnych punków (odczytanych
z mapy) porównano z wysokością tego samego punktu odczytaną dla każde-
go rocznika NMT. Wyniki zestawiono w tabeli (Tab.6.1).
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Tabela 6.1. Błędy RMS dla NMT z poszczególnych roczników.

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika powyższego zestawienia, błędy RMS mieszczą się w przy-
jętej, dopuszczalnej wartości błędu. Błąd został obliczony jako dokładność
wynikowego NMT pozyskanego z pomiaru zdjęć i można go określić na
podstawie wzorów (6.1, 6.2) (Kurczyński i Preuss, 2003):

mz NMT = 0.2-0.4 ‰ Wf (6.1)

gdzie: Wf – wysokość lotu

    mz max = 4 – 8 mz NMT (6.2)

Dla danych wysokościowych obszaru SPN oraz według teoretycznych
założeń (Kurczyński i Preuss, 2003), za wartość błędu średniego przyjęto
0.3‰ Wf, a maksymalnego 5 mz NMT. Uzyskane wartości błędów dla poszcze-
gólnych lat przedstawiono w tabeli (Tab. 6.2).

Tabela 6.2. Wartości błędów średnich i maksymalnych dla NMT
z poszczególnych roczników.

Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o wartości błędów zestawionych w tabeli 6.2, obliczonych
na podstawie różnic wysokości, odczytanych z mapy topograficznej oraz
z numerycznych modeli terenu z kolejnych roczników dla losowo wybranych
punktów, można stwierdzić, iż wyniki mieszczą się w granicach błędu śred-
niego. W trakcie analizy zaobserwowano występowanie błędów systematycz-
nych, których wielkości wyznaczono, jako średnie odchyłki. Wyniki analizy
dokładności uzyskane przy generowaniu NMT wydają się być stosunkowo
dobre, zważywszy na fakt, iż wysokości referencyjne odczytane zostały z mapy,
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co już samo w sobie jest obarczone dodatkowym błędem. Alternatywą byłby
tu pomiar punktów kontrolnych z wykorzystaniem techniki GPS, i porów-
nanie wysokości „z” z wybranymi punktami NMT dla poszczególnych rocz-
ników.

6.2. Wykorzystanie NMT do badania zmian wybranych
obiektów na terenie SPN

Na podstawie obserwacji stereoskopowych zdjęć lotniczych dla wszyst-
kich roczników utworzone zostały mapy konturów wydm występujących na
terenie SPN. Kontury poszczególnych form wydmowych uzyskano wektory-
zując linie podstawy poszczególnych wydm (Rys.6.3).

Rysunek 6.3. Kontury poszczególnych form wydmowych powstały przez
wektoryzację linii podstawy poszczególnych wydm.

Źródło: opracowanie własne.

Do sprawdzenia poprawności wektoryzowanych form wydmowych spo-
rządzono mapy krzywizny terenu (Rys.6.4) oraz mapy wysokościowe o cięciu
warstwicowym 0.5 m. W oparciu o dane NMT wygenerowano także warstwy
przedstawiające linie grzbietowe i ciekowe. W tym celu wykorzystano opro-
gramowanie Geomedia Grid, w którym krzywizna w danym punkcie została
wyznaczona wzdłuż kierunku nachylenia stoku wydmy.
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Rysunek 6.4. Mapy krzywizny terenu utworzone w Geomedia Grid wykorzystane
do weryfikacji wektorowych konturów wydmowych (linie szkieletowe wypukłe

– białe i jasne odcienie szarości, linie szkieletowe wklęsłe – czarne oraz ciemne
odcienie szarości).

Źródło: opracowanie własne.

Wektorowe kontury wydm oraz numeryczny model terenu stały się
podstawą do wygenerowania rastrowych map:
• wysokości maksymalnych i średnich dla wszystkich wydm na obszarze Parku,
• powierzchni zajmowanych przez wydmy,
• objętości wydm.

W dalszej kolejności nowopowstałe mapy rastrowe zostały poddane kon-
wersji do postaci wektorowej. Ponadto informacje ilościowe takie jak: powierzch-
nia, objętość, pozyskane z map rastrowych, zapisano, jako nowe wartości atry-
butowe w istniejącej już opisowej bazie danych (format MS Access) (Rys. 6.5).

Rysunek 6.5. Nowe wartości atrybutowe bazy danych dla SPN, pozyskane
w wyniku przetworzenia danych gridowych.

Źródło: opracowanie własne.
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Numeryczne modele terenu z sześciu roczników były podstawą do
wygenerowania map ułatwiających badanie dynamiki zmian kształtu i poło-
żenia wybranych elementów krajobrazu Parku jak formy wydmowe czy strefa
brzegowa Bałtyku. W wyniku przetwarzania NMT uzyskano dla każdego
z sześciu roczników mapy wysokościowe i mapy warstwicowe o cięciu 0.5 m,
mapy krzywizny terenu (Rys. 6.4). Dla pięciu przedziałów czasowych tj. 1951-
1964, 1964-1975, 1975-1984, 1984-1995, 1995-2004 utworzone zostały róż-
nicowe mapy wysokości (Rys. 6.6, Rys. 6.7, Rys. 6.8).

Rysunek 6.6. Fragment różnicowej mapy wysokości z okresu 1995-2004,
obszar Łąckiej Góry (widok w 3D).

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6.7. Fragment różnicowej mapy wysokości z okresu 1964-2004,
pas wydm ruchomych.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6.8. Fragment różnicowej mapy wysokości z okresu 1964-2004,
pas wydm ruchomych (widok w 3D).

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6.9. Profile porzeczne wykonane w ustalonych odległościach wzdłuż
wałów wydmowych brzegu morskiego.

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie utworzonych NMT wykonano szereg profili poprzecz-
nych dla obszarów w strefie brzegowej, w odstępach co 100 m (Rys. 6.9).
Analiza przebiegu profili dla kolejnych roczników wskazuje, iż największa
amplituda zmian charakteryzuje środkową część analizowanego brzegu. Na
badanym fragmencie wybrzeża linia brzegowa ulegała znacznym przesunię-
ciom (Rys. 6.10). W latach 1964 oraz 1997 można zaobserwować cofanie się
brzegu w kierunku lądu (proces erozji brzegu). Natomiast w przedziale cza-
sowym 1975-1997 oraz w roku 2004 zaobserwowano zmiany brzegu i jego
przesunięcie w kierunku morza (proces akumulacji).

Mapa różnic powierzchni dla wszystkich okresów „umożliwia” np.
wyznaczenie stref abrazyjnych i akumulacyjnych na wybranym odcinku wy-
brzeża SPN. Analiza map różnicowych (Rys. 6.6 – Rys. 6.8) oraz profili (Rys.
6.10) wykazała znaczny „ubytek” powierzchni terenu na badanym odcinku,
brak wałów wydmowych oraz cofnięcie się linii brzegowej Bałtyku w głąb
lądu w kierunku południowym, co wskazuje na abrazyjny charakter brzegu.
Odwrotną sytuację zaobserwowano na odcinku brzegu, gdzie zanotowano
dodatnią różnicę powierzchni strefy brzegowej i się przesunięcie linii brze-
gowej w kierunku północnym.

W wyniku przetwarzania i integracji wieloczasowych danych pozyska-
nych z różnych źródeł i zapisanych w różnych formatach utworzona została
baza danych o środowisku SPN. Z uwagi na różnorodność i wieloczasowość
danych, baza może być z powodzeniem wykorzystywana do badania i moni-
torowania zmian elementów krajobrazu Parku takich jak: formy wydmowe,
szata roślinna, linia brzegowa morza, linia brzegowa jezior, sieć rzeczna
(Michałowska, 2007). Okres 50 lat, dla których zgromadzono i zintegrowa-
no dane w jednym systemie wydaje się być dostatecznie długi, aby można
było zaobserwować tendencje zmian powodowanych przez dynamiczne pro-
cesy erozyjno-akumulacyjne zachodzące na terenie Parku. Bogaty zbiór
materiałów źródłowych w postaci wieloczasowych archiwalnych i aktualnych
zdjęcia lotniczych oraz ich pochodnych (mapy konturów wydm, różnicowa
mapa wysokości, mapa krzywizny terenu, mapa warstwicowa), zgromadzo-
nych w ramach niniejszego opracowania stanowi doskonałą bazę wyjściową
pozwalającą na rozszerzenie tematyki prac badawczych o opracowanie me-
todyki optymalnego wykorzystania danych trójwymiarowych (zdjęcia lotni-
cze, chmury punktów ze skaningu laserowego), narzędzi GIS i innych za-
awansowanych technologii w badaniach zmienności środowiska naturalne-
go. Wobec ogromnej ilości zgromadzonych materiałów istnieje także po-
trzeba usystematyzowania podejścia do procesu przetwarzania oraz inte-
gracji danych. Konieczne jest, więc przetestowanie najnowszych technolo-
gii przetwarzania i zastosowanie takich metod, które pozwolą na generowa-
nie najlepszej jakości danych umożliwiających analizy przestrzenne w prze-
strzeni trójwymiarowej (3D).
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Rys. 6.10. Profile porzeczne wykonane dla pierwszego odcinka wzdłuż wałów
wydmowych brzegu morskiego w kolejnych latach od 1964 do 1995.

Źródło: opracowanie własne.
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7. Modelowanie 3D z kamer
niemetrycznych w analizach
przestrzennych

Różnorodność metod stosowanych zarówno przy pozyskiwaniu da-
nych obrazowych jak i później podczas realizacji modelu 3D obiektu, stwa-
rza możliwość wyboru i konieczność optymalizacji przyjętej techniki i meto-
dyki opracowania. Nie zawsze konieczne jest użycie kosztownych rozwią-
zań. Dla celów analiz terenu i lokalnych ocen krajobrazu optymalne wydaje
się zastosowanie niżej opisanej metodyki modelowania.

Rozwój technik informatycznych, w tym wysoka dynamika rozwoju syste-
mów informacji obrazowej w połączeniu z Internetem jako środka komunikacji
i informacji ciągle wzrasta, a najnowsze metody przełamują jak dotąd trudne
do zaakceptowania przez niektórych badaczy poglądy. Rośnie też przydatność,
do niedawna kontrowersyjnych w zastosowaniach fotogrametrycznych – kamer
niemetrycznych, które ciągle udoskonalane mogą w uzasadnionych przypad-
kach zastąpić kosztowne, bardziej profesjonalne urządzenia. Pojawienie się
rozwiązań, służących generowaniu modeli 3D w środowisku chmury obliczenio-
wej, gdzie obróbka danych odbywa się w dużej części bez udziału wykonawcy
projektu – nadaje nowego wymiaru prezentacji, wymianie i udostępnianiu da-
nych przestrzennych z wykorzystaniem Internetu. Mając na uwadze powyższe
przesłanki, możliwe jest uzyskanie łatwych do obróbki, atrakcyjnych wizualnie,
modeli wybranych obiektów, bądź też całych obszarów w trójwymiarze. W przy-
padku większych obiektów (bądź zobrazowań wraz z ich otoczeniem), dane
obrazowe mogą pochodzić, zarówno ze stanowisk naziemnych, jak i nadziem-
nych, gdzie szczególną rolę przypisać można tzw. zdjęciom niskopułapowym,
pochodzących chociażby z bezzałogowych platform lotniczych (ang. UAV).

Liczne badania wykazały dobre wyniki w podniesieniu dokładności
opracowania modeli 3D w aplikacjach opartych na algorytmie SIFT z zasto-
sowaniem techniki tzw. obrazów wielkoseryjnych. Badania wykonano na
przykładzie wielu różnych obiektów architektonicznych.

7.1. Generowanie modeli 3D w środowisku chmury
obliczeniowej

Program 123D Catch, będący kontynuacją projektu Photofly, jest
darmową aplikacją wyprodukowaną przez firmę Autodesk. Służy do two-
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rzenia modeli 3D z płaskich zdjęć cyfrowych, wykonanych przy użyciu nawet
przeciętnej klasy cyfrowych aparatów fotograficznych. Oprogramowanie może
posłużyć do modelowania obiektów lub przestrzeni, natomiast nie powinno
zostać użyte do panoramicznego łączenia obrazów.

Podobnie jak większość dostępnych darmowych programów, umożli-
wiających przetwarzanie zdjęć 2D na trójwymiarowe wizualizacje, aplikacja
123D Catch wykorzystuje pracę w tzw. chmurze obliczeniowej ang. cloud
computing. Wykonywanie operacji w chmurze obliczeniowej oznacza ogól-
nie, że wszelkie czynności, w tym obliczenia, są wykonywane w Internecie,
przy użyciu dużych zasobów informatycznych, czyli m.in. sieci serwerów
w danym centrum obliczeniowym. Pliki są wysyłane, przetwarzane i prze-
chowywane poza komputerem użytkownika-wykonawcy projektu, który ma
do nich ciągły zdalny dostęp i możliwość edycji z dowolnego komputera,
poprzez sieć internetową.

Rysunek 7.1. Chmura obliczeniowa i realizacja.

Źródło: opracowanie własne na podsatwie www.autodesk.pl.
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Pozwala to na korzystanie z samej usługi i posługiwanie się bardzo
dużą mocą obliczeniową, bez obciążenia procesora użytkownika, zakupu
licencji czy instalowania rejestrowanego oprogramowania. Na rysunku 7.1
przedstawiono schematyczne zobrazowanie chmury obliczeniowej oraz przy-
kładowych jej zastosowań.

Podczas obliczeń w chmurze, przy użyciu wielu algorytmów, pro-
gram 123D Catch generuje ze zdjęć chmurę punktów ang. point cloud,
połączoną w nieregularną siatkę trójkątów. Stanowi ona graficzny od-
powiednik badanego obiektu, a dokładniej jego zewnętrznej powierzch-
ni, opisany geometrycznie, ponieważ każdy z punktów posiada współ-
rzędne przestrzenne.

Badania autorskie wykazały, że rozdzielczość aparatu powyżej 3 Mpix
nie wpływa znacząco na wynik modelowania i dokładność pomierzonych na
nim obserwacji. Na poprawę obserwacji może wpłynąć jedynie zastosowanie
szerokokątnych obiektywów, jednakże w zwykłych aparatach cyfrowych nie
są one wykorzystywane, a użycie zbyt dużych obiektywów może wpłynąć na
wzrost dystorsji na obrazach. Takie proponowane atrybuty kamery cyfrowej
pozwalają na uzyskanie trójwymiarowych wizualizacji przedmiotu badań
w prosty i szybki sposób, bez obciążenia finansowego wiążącego się z posia-
daniem specjalistycznego sprzętu i oprogramowania objętego zazwyczaj
płatną licencją.

Dodatkowo nie jest wymagana stabilizacja stanowisk pomiarowych,
a zdjęcia nie muszą być wykonywane w sposób ortogonalny. Optymalny kąt
fotografowania wskazany jest z zakresu 5-15 stopni, a ilość wykorzystywa-
nych obrazów powinna mieścić się w przedziale 3-50 zdjęć, chociaż przepro-
wadzane wcześniej obserwacje autorskie wykazały, że najbardziej wydajne
jest obliczanie i edytowanie modelu pozyskiwanego już z ok. 20 fotografii.
Główną zasadą jest przede wszystkim dopasowanie sesji pomiarowej do wła-
snego zakresu obserwacji, należy jednak pamiętać, że ten sam punkt powi-
nien zostać odfotografowany na minimum trzech zdjęciach.

Duży wpływ na jakość modelu wygenerowanego w programie 123D
Catch posiada sama technika fotografowania. Ważne, aby fotografowany
obiekt był dobrze oświetlony, bez użycia flesza, który powoduje pojawianie
się cieni. Pewnym problemem może stać się również pogoda np. duże nasło-
necznienie. Realizacja zdjęć pod światło powoduje ich prześwietlenie.
Z kolei duże zachmurzenie niekorzystnie wpływa na wynik fotografowania
ze względu na zbyt małą ilość potrzebnego światła. W sytuacji, gdy mamy do
czynienia ze sporymi różnicami w oświetleniu obiektu między kolejnymi
zdjęciami, możemy je przekonwertować na czarno-białe lub utrzymane w tej
samej kolorystyce. Należy jednak unikać innej edycji obrazów. Atrybutem,
na który trzeba zwrócić uwagę jest odległość fotografowania oraz ostrość
zdjęć, które muszą być wyraźne.
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Trudność w procesie modelowania może sprawić także otoczenie wy-
branego obiektu, takie jak np. powtarzalne wzory lub drzewa, ze względu
na przebieg rozpoznawania cech i korelacji obrazów. Bardzo prawdopo-
dobne jest wystąpienie błędów, ponieważ program podczas tzw. matchingu
wykorzystuje również otoczenie obiektu. W związku z tym, aplikacja może
nieprawidłowo identyfikować różne liście lub drobne gałęzie jako identycz-
ne i odpowiadające sobie. Podobnie jest w przypadku budynków z dużą
ilością okien, których kolejność ułożenia nie jest rozpoznawana i zachowy-
wana przez program komputerowy. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie
podczas fotografowania otwartych przestrzeni lub fasad budynków wzdłuż
ulic, gdzie nawet 50% zdjęć może zostać nieprawidłowo dopasowana. Wów-
czas niezbędne jest manualne oznaczenie punktów homologicznych. Ana-
logiczny problem dotyczy powierzchni monochromatycznych, jednolitych,
gładkich i lustrzanych, które czasami wcale nie są możliwe do opracowania
w programie. Powierzchnie lustrzane nawet przy niewielkiej zmianie kąta
fotografowania inaczej odbijają światło i otoczenie, co znacznie wpływa na
zmianę ich wyglądu na zdjęciach.

Podczas każdego odnajdywania cech wspólnych pomiędzy kolejnymi
zdjęciami, znajdywaniu relacji między nimi i łączenia ich ze sobą wykorzystuje
się zasadę tzw. korelacji obrazów. Korelacja ang. correlation lub ang. mat-
ching to inaczej proces identyfikacji i pomiaru punktów homologicznych na
co najmniej dwóch obrazach. Polega na dopasowaniu zdjęć poprzez wybranie
charakterystycznych punktów na jednej fotografii i odnalezieniu identycz-
nych na pozostałych obrazach. Dla zdjęć cyfrowych proces ten zazwyczaj prze-
biega w sposób automatyczny i jest określany mianem ang. image matching
lub ang. automatic stereo matching, a dla większej ilości fotografii ang. multi-
ple image matching i przebiega przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów.

Praktyczne zastosowanie korelacji polega kolejno na: określeniu cha-
rakterystycznych punktów dopasowania, znalezieniu ich odpowiedników na
pozostałych zdjęciach, obliczeniu położenia przestrzennego dopasowywa-
nych elementów oraz określeniu dokładności dopasowania. Korelacja po-
siada zastosowanie m. in. podczas kalibracji aparatów przy użyciu progra-
mów komputerowych, orientacji wewnętrznej, wzajemnej i bezwzględnej oraz
w samym procesie modelowania przestrzennego.

Można rozróżnić trzy sposoby dopasowywania: korelacyjna analiza
gęstości optycznych ang. Area Based Matching (ABM), korelacyjna analiza
cech strukturalnych ang. Feature Based Matching (FBM) oraz korelacyjna
analiza właściwości topologicznych ang. Relation Matching (RM). Metoda
ABM opiera się na badaniu stereogramów, których struktura jest wyrazista.
FBM polega na podziale obrazu pikselowego na grupy prostych elementów
i ich korelacyjnej analizie. Natomiast RM bazuje na znalezieniu zależności
topologicznych. Każda z metod wykorzystuje inne algorytmy obliczeniowe.
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W automatycznym procesie przetwarzania zdjęć 2D na model 3D kla-
syczna forma fotogrametrycznej korelacji obrazów stanowi dopiero pierw-
szy etap opracowania obserwacji. Dlatego też większość programów kom-
puterowych umożliwiających konwersje zwykłych płaskich zdjęć cyfrowych
na model trójwymiarowy dalej bazuje na technologii ang. structure from
motion, określanej też skrótem SFM. Można ją potocznie określić śledze-
niem i opisaniem lokalizacji punktów na podstawie zmiany perspektywy,
czyli ułożenia stanowisk kamery pomiarowej.

Metoda ta, podobnie jak w przypadku korelacji pary zdjęć płaskich,
opiera się głównie na identyfikacji punktów homologicznych na kilku róż-
nych fotografiach oraz na znalezieniu funkcji zależności między nimi po-
przez monitorowanie zmian ich położenia, również względem siebie, na
kolejnych zdjęciach serii. Minimalna ilość fotografii wynosi w tym przypad-
ku trzy. Algorytmy obliczeniowe automatycznie sprawdzają stopień zgod-
ności między dyskretnymi elementami obrazowymi, czyli pikselami. Może-
my rozróżnić dwie metody przyporządkowania punktów tj. przyporządko-
wanie wąskich i szerokich baz [Jankowicz, 2014].

Technika wąskich baz może być stosowana przy założeniu, że stanowi-
sko kamery i jej orientacją są stałe, a zdjęcia niezbyt różnią się od siebie.
W takim przypadku zależności między zdjęciami mogą być opisane jako
funkcja jasności elementów obrazowych. Intensywność pikseli jest porów-
nywana przy wykorzystaniu korelacji lub sumy kwadratów różnic. Dzięki prze-
śledzeniu całej sekwencji obrazów możliwe jest dokładne odtworzenie struk-
tury i parametrów przemieszczeń punktów względem siebie.

Technika szerokich baz jest wykorzystywana gdy odległość między sta-
nowiskami fotografowania jest duża, większa niż w przypadku blisko rozsta-
wionych punktów obserwacyjnych jak w metodzie wąskich baz. Ze względu
na tą odległość oraz pewną dowolność konfiguracji stanowisk, mogą zacho-
dzić znaczne zmiany skali zdjęć w serii, błędy w ich lokalizacji oraz problemy
z samym wiernym odwzorowaniem obiektu, szczególnie gdy proces transfor-
macji obrazów zachodzi w sposób automatyczny. Dla rekonstrukcji ze zdjęć
niemetrycznych minimalna wymagana liczba punktów homologicznych wy-
nosi siedem, co wiąże się zazwyczaj z dużym pokryciem. Może to być dość
problematyczne przy dużych i wydłużonych fotografowanych sceneriach
[Robertson i Cipolla, 2009].

7.2. Algorytmy obliczeniowe

Sekwencyjny algorytm obliczeniowy wykorzystywany w metodzie ang.
Structure from Motion przy opracowaniu kolekcji zdjęć niemetrycznych ba-
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zuje na tzw. ang. Scale Invariant Feature Transform, w popularnie używa-
nym skrócie SIFT. Został on opracowany przez Davida Lowe’a w 1999 r.
i jest powszechnie używany w wielu programach oferujących możliwość
tworzenia modeli 3D ze zdjęć. Ma za zadanie przede wszystkim wykrycie
i opisanie punktów kluczowych. Ich weryfikacja i wzajemne połączenie
możliwe jest dzięki procedurze obliczeniowej RANSAC ang. Random Sam-
ple Consensus, wykorzystującej ośmiopunktowy algorytm. Na rysunku 7.2
przedstawiono ogólny zarys procesów i algorytmów obliczeniowych po-
trzebnych do odnalezienia zależności miedzy punktami na zdjęciach i utwo-
rzenia modelu 3D.

Rysunek 7.2. Schemat wykorzystania algorytmów w procesie przetwarzania
zdjęć 2D na model 3D.

Źródło: opracowanie własne.

Podczas pracy w programie 123D Catch, podobnie jak w innych pro-
gramach umożliwiających modelowanie ze zdjęć użytkowników, cały proces
obliczeniowy odbywa się w chmurze obliczeniowej. Pozwala to producen-
tom programów na uniknięcie kopiowania ich rozwiązań technologicznych.

Cechy i funkcje graficzne w algorytmie SIFT są stałe wobec skalowa-
nia i obrotu obrazu, a także występowania szumów i zakłóceń oraz częścio-
wo niezmienne jeśli chodzi o zmianę naświetlenia czy perspektywy. Duża
liczba cech może zostać wyszczególniona ze zwykłych zdjęć za pomocą wy-
dajnych, dopasowanych do potrzeb obliczeń. Ponadto są one na tyle cha-
rakterystyczne, aby pojedyncza cecha została z dużym prawdopodobieństwem
poprawnie przyporządkowana, pomimo dużego zbioru analizowanych da-
nych. Zapewnia to podstawę rozpoznania kształtów i całych obiektów.
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Pierwszym etapem procedury SIFT jest wykrycie ekstremów skala-
przestrzeń tzn. punktów kluczowych. Polega to na pomiarze punktów skraj-
nych, czyli maksimum i minimum rozmycia Gaussa. Przetwarzanie obrazu
filtrami Gaussa następuje w rożnych skalach. Aby tego dokonać porów-
nuje się każdy piksel danego zdjęcia do ośmiu sąsiadujących z nim pikseli
w tej samej skali oraz dziewięciu pikseli w sąsiadujących skalach. Filtracja
ma na celu poprawę ostrości, usunięcie szumu z obrazu i innych jego wad
oraz wydobycie informacji. Poniżej przedstawiono obraz przekształcony
filtrem Gaussa:

(7.1)

gdzie:

(7.2)

x i y stanowią koordynaty piksela mieszczące się w zakresie funkcji,   2 odpo-
wiada wariancji filtru (rozmycia).

Dla dwóch skali rozdzielonych współczynnikiem k, różnicowy filtr
Gaussa G można przedstawić jako:

(7.3)

w wyniku czego powstaje obraz D (x, y,   ) opisany jako:

(7.4)

(7.5)

gdzie:
L(x, y, k   ) stanowi przekształcenie (skręcenie) wyjściowego obrazu I(x, y)
w skali k  .

Na rysunku 7.3 przedstawiono przykładowe ilustracje współczynni-
ków wygładzenia filtrem Gaussa w postaci macierzowej oraz graficznej na
wykresie.

Filtr Gaussa jest używany przez wiele detektorów krawędzi. Wartość
koloru każdego dyskretnego elementu obrazowego jest uśrednioną warto-
ścią sąsiednich pikseli pomnożonych przez wartość funkcji Gaussa, czyli wagę,
która została im przypisana. Im bliżej środka tym wartość wagowa jest więk-
sza (Rys. 7.3). Różnica między obrazem wyjściowym, a wynikowym, po za-
stosowaniu filtru, jest mapą jego krawędzi.

x

x
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Rysunek 7.3. Przykładowe współczynniki filtracji Gaussowskiej.

Źródło: www.homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/gsmooth.htm.

Drugą częścią SIFT jest określenie lokalizacji, kierunków i modułu
gradientu (wartości) punktów kluczowych. Są one filtrowane i wybierane
w oparciu o miary ich stabilności. Punkty brzegowe lub o niskim kontraście,
nie spełniające wzmaganych kryteriów są odrzucane.

Wybranym punktom zostaje przypisywana orientacja. Jedna lub wię-
cej orientacji jest przypisana do każdej lokalizacji punktu kluczowego,
w różnych skalach. Oprócz orientacji (kierunku)      (x,y), obliczany jest rów-
nież moduł gradientu m(x,y):

(7.6)

(7.7)

Wszystkie zadania są realizowane na danych z obrazu, który został
przetworzony w stosunku do przypisanej orientacji, skali i położenia każdej
z cech, w ten sposób zapewniając niezmienność wobec tych przekształceń.

Ostatnią częścią SIFT jest określenie wielowymiarowych wektorów
identyfikujących punkty kluczowe (deskryptorów), przedstawionych na ry-
sunku 7.4. W tym celu znajdowany jest rozmazany obraz w najbliższej skali,
pobierane zostają próbki punktów wokół punktu kluczowego, rozpoznane
regiony są dzielone na podregiony, dla których tworzony zostaje histogram
[Lowe, 2004]. Na podstawie wykresu i wartości przekraczających pewną gra-
nicę pozwala na zidentyfikowanie punktu kluczowego o określonym modu-
le gradientu i orientacji, jakkolwiek w jednym punkcie możliwe jest powsta-
nie większej liczby punktów kluczowych o różnej orientacji.

Dla znalezionych w powyższy sposób punktów kluczowych, niezbędne
jest ich rozróżnienie na kolejnych fotografiach. Ten proces jest możliwy
przy analizie ich sąsiedztwa. Dalej punkty są poddane sprawdzeniu ze względu
na zachowanie odległości między sobą sąsiadujących punktów oraz na
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symetrię dopasowania. Jeśli pewnemu punktowi p z pierwszego obrazu przy-
porządkowano punkt p’ na drugim obrazie, operacja ta powinna zachodzić
także w drugą stronę czyli dla obrazu drugiego powinien zostać przypisany
punkt z obrazu pierwszego.

Kolejnym krokiem po wykryciu punktów niezmienniczych w polu wi-
dzenia, jest połączenie zdjęć w tzw. triplety. Elementy orientacji ostatnich
dwóch kolejnych obrazów z tripletu są obliczane w układzie współrzędnych
pierwszego zdjęcia. Jeszcze przed określeniem orientacji wzajemnej tych
fotografii, niezbędne jest wykluczenie błędów grubych. Ten proces zachodzi
przy użyciu algorytmu obliczeniowego RANSAC.

RANSAC, opublikowany po raz pierwszy przez Fishera i Bollesa
w 1981 r., stanowi iteracyjną metodę matematycznego modelowania płasz-
czyzn z dużą dokładnością, na podstawie zbioru obserwacji, również błęd-
nych wartości. Zakłada obliczenie rozwiązania przy jak najmniejszej ilości
obserwacji.

RANSAC umożliwia obliczenie macierzy fundamentalnej F dla każ-
dej pary zdjęć. Minimalna ilość par punktów dla tej czynności wynosi osiem.
Poprawność wyników zastosowania algorytmu wzrasta wraz z ilością kolej-
nych iteracji, których liczba może zostać zdefiniowana w niektórych przy-
padkach lub trwa tak długo, aż z pewnym prawdopodobieństwem będzie
można założyć, że czynność ta została poprawnie przeprowadzona. W pro-
cesie wszystkich następujących po sobie iteracji wykorzystywany jest 8-punk-
towy algorytm według Richarda Hartley’a [Hartley i Zisserman, 2003].

Algorytm Hartley’a składa się z trzech etapów polegających na ułoże-
niu liniowego równania homogenicznego, rozwiązaniu tego równania oraz
narzuceniu warunków wewnętrznych. Prowadzi to przede wszystkim do es-
tymacji macierzy podstawowej E, podczas gdy znormalizowany algorytm

Rysunek 7.4. Deskryptory powstałe na podstawie modułu gradientu i orientacji.

Źródło: [Lowe, 2004].
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8-punktowy służy do estymacji macierzy fundamentalnej F. Macierz ta może
posłużyć do zrekonstruowania 3D obiektu odfotografowanego na co naj-
mniej dwóch zdjęciach niemetrycznych. Oznacza to, że współrzędne rozpo-
znanych punktów powinny zostać określone niezależnie, a ich transforma-
cja następuje do nowego układu, którego centrum umiejscowione jest
w środku ciężkości analizowanych punktów. Na końcu następuje oszacowa-
nie błędu powiązania punktów z modelem.

Praktycznie RANSAC posiada zastosowanie przy wykrywaniu i łącze-
niu prostych linii, mogących stanowić krawędzie obiektu.

Rysunek 7.5. Wykrycie linii w procedurze RANSAC.

Źródło: [en.wikipedia.org/wiki/RANSAC].

Na rysunku 7.5 po lewej przedstawiono przykładową konfigurację
zbioru punktów na obrazie. Po prawej stronie widać linię, która została
dopasowana z największym prawdopodobieństwem do punktów zaznaczo-
nych na niebiesko. Na czerwono oznaczone zostały punkty, gdzie prawdo-
podobieństwo prawidłowego połączenia było mniejsze. Nie miały one wpły-
wu na wynik aproksymacji linii, ponieważ zostały odrzucone.

Zakończenie czynności związanych z identyfikacją punktów i odnale-
zienie funkcji łączących ich na zdjęciach stanowi podstawę do określenia
elementów orientacji zewnętrznej (nazywanych w skrócie EOZ) wybranej
kolekcji zdjęć użytkownika. EOZ wyliczane są również w chmurze oblicze-
niowej, w której po określeniu współrzędnych punktów X,Y,Z, następuje
wyrównanie sieci. Oprócz wyrównania współrzędnych punktów wiążących,
obliczenia orientacji zewnętrznej zdjęć, wyznaczona zostaje wartość dystor-
sji radialnej [Jankowicz, 2014].

Jak wykazały liczne badania autora – dobre wyniki w podniesieniu
dokładności opracowania modeli 3D w aplikacjach opartych na algorytmie
SIFT przynosi zastosowanie techniki obrazów wielkoseryjnych. Dlatego też
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w prezentowanym przykładzie (jednym z wielu) – zastosowanie trybu seryjnego
miało na celu wykazanie jego przewagi użytkowej jak i dokładnościowej nad
trybem zdjęć pojedynczych. Owa przewaga wynika z faktu, iż czas ekspozycji (na-
świetlania) fotodetektorów regulowany jest jedynie elektronicznie przez odczyt
z określoną częstotliwością zgromadzonych w nich ładunków elektrycznych. Nie
wpływa to zatem na zmianę orientacji obrazu podczas trybu seryjnego.

Technika długoseryjnej (wielkoseryjnej) rejestracji obrazów stanowi
rozwinięcie trybu seryjnego przy następujących warunkach:
• zdjęcia wykonywane są w relatywnie długich seriach (np. kilkaset ujęć);
• pamięć kamery musi być odpowiednio duża (wymusza to 1-szy warunek);
• równomierna (zapis ze stałym interwałem czasowym), dostatecznie szyb-

ka rejestracja obrazów;
• zalecana jest rejestracja obrazów w serii jako „zamrożonych”, dla unik-

nięcia zjawiska rozmazania.
Natomiast w przypadku trybu zdjęć pojedynczych – rolę odgrywa fo-

tomechanika kamery, pogarszając efekt stabilności obrazowej, a dodatko-
wo wśród warunków, które w znaczący sposób wpływają na stabilność OW
kompaktowej kamery cyfrowej (niemetrycznej), jest ruch obiektywu wysu-
wanego – posuwisty i obrotowy podczas realizacji właśnie zdjęć pojedyn-
czych, gdy niepowtarzalność identycznego położenia obiektywu powoduje
brak stałości odległości obrazowej.

W nawiązaniu do przedstawionych faktów, jednym z przykładowych
obiektów badań (małej architektury) został Pomnik Floriana Straszewskie-
go, dla którego zrealizowano pomiar modelu z wykorzystaniem zdjęć za-
równo pojedynczych, jak i długoseryjnych oraz kontrolnie – bezpośrednio
na obiekcie.

7.3. Kalibracja kamery niemetrycznej

Zgodnie z opinią twórców programu 123D Catch oraz przeprowa-
dzonymi badaniami autorskimi, stwierdzono, że wzrost rozdzielczości apa-
ratów powyżej 3 Mpx nie wpływa znacząco na dokładność miar pozyskiwa-
nych z modelu 3D i dlatego też, jako sprzętu pomiarowego użyto kamery
niemetrycznej Canon Power Shot SX100IS. Według deklaracji producenta
posiada on matrycę typu CCD wielkości 1/2.5” o rozdzielczości 8 Mpix
i wymiarach 5.76 x 4.29 mm. Należy pamiętać, że to właśnie fizyczna wiel-
kość matrycy ma największy wpływ na jakość zdjęć, a nie ilość pikseli. Para-
metry ogniskowej oraz soczewki wynoszą odpowiednio 6.0-60.0 mm i F2.8-
4.3. Aparat umożliwia użycie trybu seryjnej rejestracji obrazu z szybkością
ok. 1.3 [kl/s] lub 0.8 [kl/s] wraz z nastawą ostrości.
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Mimo iż program 123D Catch nie wymaga wprowadzania parametrów
kamery użytej do fotografowania obiektu, dla sprawdzenia niektórych da-
nych deklarowanych przez producentów sprzętu oraz poznania większej liczby
istotnych parametrów tj. elementów orientacji wewnętrznej kamery, prze-
prowadzono kalibrację aparatu Canon Power Shot SX100IS. Proces ten
przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Agisoft Lens, który posłu-
guje się monitorem komputera jako tarczą kalibracyjną. Pięć zdjęć zrobio-
nych w odpowiedniej konfiguracji, otwartych w programie, umożliwia dal-
sze obliczenia. Poniżej przedstawiono raport kalibracji przeprowadzonej
w programie Agisoft Lens (Rysunek 7.6).

Rysunek 7.6. Raport kalibracji aparatu Canon Power Shot SX100IS
w programie Agisoft Lens.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony powyżej raport kalibracji aparatu Canon Power Shot
SX100IS, przeprowadzonej przy użyciu programu Agisoft Lens zawiera sza-
cowane wartości, takie jak:
• szerokość obrazu i jego wysokość, wynoszące odpowiednio: 2592 oraz

1944
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• długość ogniskowej pozioma i pionowa: 2749.10 [pix] i 2748.97 [pix]
• współrzędne punktu głównego: X=1265.79 [pix], Y=941.673 [pix]
• wartości dystorsji radialnej K1, K2, K3, K4 oraz tangencjalnej P1, P2
• nachylenie osi X i Y

Ponadto, oprócz obliczenia parametrów kalibracji, dla każdej z wiel-
kości został określony błąd jej określenia. Dodatkowo na wykresach przed-
stawiono wartości dystorsji radialnej i tangencjalnej, wyrażonych w pikse-
lach, jako zależność zniekształcenia od jego promienia.

Rysunek 7.7. Stanowiska kamery wg 123D Catch oraz ostateczna wizualizacja
obelisku.

Źródło: opracowanie własne.

7.4. Porównanie efektów modelowania 3D przy użyciu
techniki wielkoseryjnej rejestracji obrazów oraz
pojedynczych zdjęć

Na podstawie badań przeprowadzonych w terenie oraz przy pomocy
programu 123D Catch stwierdzono, że zarówno modele 3D pochodzące ze
zdjęć wykonanych przy użyciu metody wielkoseryjnej rejestracji obrazów
(Rys.7.7), jak i z pojedynczych zdjęć, charakteryzują się wysoką dokładno-
ścią, aczkolwiek należy podkreślić kilka różnic w efektach ich zastosowania.

Pierwszą zauważalną różnicą występującą między modelami otrzyma-
nymi z różnych metod rejestracji obrazów był czas fotografowania wybrane-
go obiektu. Mimo większej ilości zdjęć wykonywanych podczas wykorzysta-
nia techniki seryjnej, dzięki automatycznemu nastawieniu ostrości oraz wy-
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Rysunek 7.8. Przykładowe miary na modelu pomnika wygenerowanego ze zdjęć
wielkoseryjnych.

Źródło: opracowanie własne.

konywaniem fotografii z prędkością rzędu ok. 0.8 [kl/s], wybrana metoda
okazała się znacznie szybsza.

Drugą rozbieżnością okazał się efekt wizualny (zniekształcenia) wy-
generowanego modelu. Wizualizacja 3D wykonana z pojedynczych zdjęć,
bez manualnego określenia punktów odpowiadających sobie na różnych
zdjęciach, posiadała więcej zniekształceń, a kontury były mniej wyraźne, niż
w przypadku modelu ze zdjęć seryjnych.

Kolejną z różnic w wynikach zastosowania techniki seryjnej i poje-
dynczej rejestracji obrazów jest określenie orientacji zdjęć i stanowisk foto-
grafowania. Dla seryjnej metody konfiguracja obrazów została określona
prawidłowo. Podczas użycia drugiej z metod, prawidłowa kolejność nie zo-
stała zachowana nawet po manualnym zdefiniowaniu punktów odpowiada-
jących sobie na kolejnych zdjęciach. Wystąpiły również spore różnice mię-
dzy odległościami fotografowania, mimo iż w terenie były one stałe.

Dodatkowo, mimo iż pomiary wykonane na modelach pozyskanych
ze zdjęć pochodzących z obydwu metod fotografowania, w porównaniu
z sytuacją w terenie, charakteryzowały się wysoką dokładnością, lepsze pa-
rametry dokładnościowe posiadała trójwymiarowa wizualizacja wygenero-
wana z serii zdjęć. Zestawienie porównania dokładności modeli przedsta-
wiono w tabeli 7.1.
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Tabela 7.1. Zestawienie dokładności modeli 3D ze zdjęć wykonanych
pojedynczo oraz metodą seryjną (wyniki zaokrąglono do pełnych centymetrów).

Zestawienie wyników badań przedstawione w tabeli 7.1 wskazuje, na
różnice dokładności modeli 3D, utworzonych ze zdjęć otrzymanych przy
użyciu dwóch opisanych powyżej technik fotografowania. Zarówno dla
metody seryjnej (wielkoseryjnej) rejestracji obrazu oraz dla pojedynczych
zdjęć, średnia odchyłka między pomiarami na trójwymiarowej wizualizacji,
a obserwacjami zebranymi podczas bezpośredniego pomiaru obiektu wynio-
sła poniżej przyjętej precyzji pomiaru terenowego tj. 0.5 cm, natomiast od-
chylenie standardowe było pomijalnie małe dla trybu seryjnego i 1 cm dla
met. zdjęć pojedyńczych. Miara maksymalnego odchylenia między spostrze-
żeniami zanotowanymi podczas pomiaru obiektu, a odcinkami wygenero-
wanymi na modelu 3D, nie przekroczyła 2 cm. Minimalna wartość odchyłki
praktycznie zerowa, wyrażona w centymetrach, wskazywała na wysoką do-
kładność obserwacji. Taka sytuacja miała miejsce dla 70 % zbioru danych
w przypadku wykorzystania techniki seryjnej oraz 30 % przy użyciu poje-
dynczych zdjęć. Oznacza to zdecydowaną przewagę dokładności podczas
zastosowania metody wielkoseryjnej rejestracji obrazu w modelowaniu 3D
przy użyciu programu komputerowego 123D Catch.

Kolejny przykład analizy przestrzennej na podstawie modelowania
3D, ze zdjęć seryjnych obiektu wraz z przyległym terenem pokazano na ry-
sunku 7.9. W tym przypadku różnice w długościach kontrolnych (między
wielkościami pomierzonymi na modelu i ich odpowiednikami w terenie) nie
przekraczają 3 cm, co jak na obiekt z terenem otaczającym jest bardzo do-
brym wynikiem, świadczącym o przydatności i celowości przedstawionej
metodyki postepowania przy lokalnych analizach przestrzennych (Tab. 7.2).

W przedstawionej tabeli 7.2. dokonano porównania wyników pomia-
rów odległości kontrolnych – bezpośrednich i na modelu przykładowego
obiektu wraz z otaczającym go terenem. W modelowaniu wykorzystano rów-
nież zdjęcia ze stanowisk położonych nieco ponad terenem posadowienia
obiektu.
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Rysunek 7.9. Przykład analizy przestrzennej na podstawie modelowania 3D
(ze zdjęć seryjnych) obiektu wraz z przyległym terenem.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7.2. Porównanie wyników pomiarów bezpośrednich i na modelu.
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Często w praktyce, celem realizacji pełnego modelu obiektu / terenu
(ze względu chociażby na jego wielkość) – zachodzi potrzeba wykorzystania
danych obrazowych – hybrydowych, z których część stanowią zdjęcia na-
ziemne, a pozostałą część – lotnicze, optymalnie (zarówno pod względem
technicznym jak i ekonomicznym) w omawianych przypadkach, jeśli są to
zdjęcia tzw. niskopułapowe, zrealizowane z wysokości poniżej 150 m nad
powierzchnią terenu.

Mogą je stanowić zdjęcia np. z platform bezzałogowych (niskopuła-
powych). Stąd wynika ważne zagadnienie, dotyczące integracji danych ob-
razowych z niskopułapowych zdjęć lotniczych oraz zdjęć naziemnych (w obu
przypadkach niemetrycznych). Przedmiotowe badania dokonano na przy-
kładzie pełnego modelu obiektu architektonicznego – Na Skałce w Krako-
wie. W celu zwiększenia efektywności powstałego modelu zdefiniowano
układ i zbadano dokładność jego metryczności. W trakcie wykonywania zdjęć
naziemnych występowały sprzyjające warunki atmosferyczne jakimi są m.in.
brak mocnego słońca, lekko zachmurzone niebo, dzięki którym zdjęcia wy-
konane zostały w tym samym odcieniu co zdjęcia nadziemne wykonane wcze-
śniej. Jako obrazy lotnicze – niskopułapowe wykorzystano zdjęcia z balonu
widokowego, wykonane z wysokości ok. 80m. Model został stworzony ze
105 zdjęć naziemnych (Rys. 7.10) i 3 zdjęć wykonanych z balonu (Rys. 7.11).

Zdjęcia powinny zostać wykonane w jednym szeregu tj. w jednakowej
odległości od obiektu, jednakże ze względu na otaczający obiekt mur, wy-
konano je w dwóch szeregach – za i przed murem. Skala zdjęć jednak pozo-
stała zbliżona, a modelem można obracać we wszystkie strony. Zdjęcia obiek-
tu w szeregu zostały wykonane w miarę możliwości na tej samej wysokości.
Pokrycie zdjęć w tym przypadku wynosi ok. 85-90% i jest wystarczające, dzięki
któremu model można uznać za najbardziej wiarygodny (możliwie wiary-
godny dla tego oprogramowania). Pokrycie to jest też znacząco większe niż
standardowo używane w fotogrametrii (ok. 60-70%).
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Rysunek 7.10. Przykładowe naziemne zdjęcia wykorzystane do tworzenia
modelu obiektu.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7.11. Niskopułapowe zdjęcia lotnicze.

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 7.12 przedstawiono proces tworzenia modelu w progra-
mie Autodesk 123dCatch.

Z kolei na rysunku 7.13 przedstawiono rozbieżności w pomiarach na
modelu oraz w terenie odległości kontrolnych. Mimo oczywistych ze wzglę-
du na obszerność obiektu większych niż w przypadku pomnika różnic, wska-
zują one na wystarczającą dokładność dla wielu opracowań dla potrzeb pla-
nowania przestrzennego oraz analiz terenu.

W związku z rozwojem technologii modelowania 3D szeroko wyko-
rzystywanej w różnych dziedzinach życia, założeniem niniejszej pracy była
analiza przydatności tej technologii z zastosowaniem zdjęć wykonanych przy
użyciu kamery niemetrycznej, realizowanych w trybie pojedynczym oraz dłu-
goseryjnym – w procesie inwentaryzacji obiektów architektonicznych oraz
wzbogaceniu informacji o otaczającym terenie i krajobrazie.
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Sprawdzono dokładność pomiaru odległości na modelu 3D obiektu
powstałym ze zdjęć 2D wykonanych z wykorzystaniem techniki wielkoseryj-
nej (długoseryjnej) rejestracji obrazu względem wizualizacji powstałej z po-
jedynczych fotografii oraz pomiarów obiektu w terenie. Czynności przed-
stawione w niniejszej pracy pozwoliły na stwierdzenie, iż użycie trybu wiel-
koseryjnego (długoseryjnego) fotografowania wpływa korzystnie na zwięk-
szenie dokładności modelu 3D w stosunku do wizualizacji utworzonej
z pojedynczych zdjęć. Konkluzja ta powstała na podstawie przedstawionych
argumentów.

Pierwszym argumentem świadczącym o przewadze metody seryjnej jest
sam proces fotografowania. Podczas wykonywania pojedynczych zdjęć obiektu
pomiarowego, stwierdzono, że jest to bardziej czasochłonne, niż przy wyko-
rzystaniu techniki seryjnej rejestracji, mimo takiej samej ilości obrazów wy-
konanych w ten sposób. Pojawiła się również niedogodność związana z każ-
dorazowym nastawianiem ostrości. Ponadto zdjęcia zrobione osobno, oka-

Rysunek 7.12. Tworzenie modelu trójwymiarowego Klasztoru Ojców Paulinów
na Skałce w Krakowie w oparciu o dane zintegrowane (zdjęcia niskopułapowe

wymagały częściowo dopasowania manualnego).

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 7.13. Róznice w odległościach kontrolnych między pomiarem
na modelu i bezpośrednim – obiekt Na Skałce.

Źródło: opracowanie własne.

zały się posiadać więcej zakłóceń związanych ze światłem słonecznym i ist-
niało większe prawdopodobieństwo otrzymania prześwietlonych fotografii.

Kolejną czynnością pozwalającą na wykrycie różnic między użyciem
obydwu trybów fotografowania było wygenerowanie modeli 3D w progra-
mie 123D Catch. W przypadku pojedynczych obrazów, zidentyfikowanie
stanowisk, z których wykonano fotografie oraz orientacji zdjęć było utrud-
nione, nawet po manualnym oznaczeniu punktów homologicznych. Wpro-
wadzenie techniki seryjnej umożliwiło stałość parametrów fotografowania.
Dodatkowo poprawiło efekt estetyczny wizualizacji, lepsze oddanie rzeczy-
wistego kształtu krawędzi i gzymsów pomnika oraz wpłynęło na zwiększenie
ilości odwzorowanych elementów otoczenia wybranego obiektu pomiaro-
wego. Umożliwiło to obszerniejsze zgromadzenie informacji o terenie i wier-
niejsze jego odtworzenie.

Jakkolwiek obydwa z użytych trybów rejestracji zdjęć wykazały dużą
dokładność odtworzenia sytuacji w terenie, podczas zastosowania meto-
dy seryjnej rejestracji obrazu w tworzeniu trójwymiarowej wizualizacji, ilość
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trafnych pomiarów przeprowadzonych na modelu wyniosła aż 70%, w od-
różnieniu od efektów otrzymanych z pojedynczych fotografii, gdzie liczba
bezbłędnych pomiarów stanowiła tylko 30% wszystkich wyników. Maksymal-
na wartość odchylenia dla pojedynczych zdjęć miała wartość 2 cm i była
większa o 1 cm od odchyłki powstałej przy użyciu trybu seryjnego.

Reasumując, zastosowanie techniki seryjnej rejestracji obrazów jest
korzystniejsze w procesie modelowania 3D, niż wykorzystanie zdjęć wyko-
nanych pojedynczo. Dodatkowo technika ta wpływa na podniesienie do-
kładności miar wyznaczanych na trójwymiarowej wizualizacji obiektu po-
miarowego. Ze względu na duże prawdopodobieństwo możliwości uzyska-
nia bezbłędnych długości odczytywanych na modelu, wizualizacja ta mogła-
by zostać wykorzystana do pozyskania miar niedostępnych w terenie meto-
dami klasycznymi lub sprawdzenia poprawności i wykrycia błędów grubych
spostrzeżeń.

Szansa zastosowania techniki wielkoseryjnej (długoseryjnej) rejestra-
cji obrazu kamerą niemetryczną pozwala na obniżenie kosztów odtworzenia
i edycji sytuacji terenowej oraz opłacalność jej aktualizacji. Ponadto w po-
łączeniu z zastosowaniem darmowej aplikacji, takiej jak 123D Catch, meto-
da ta jest prosta, szybka i funkcjonalna. Praca w chmurze obliczeniowej
umożliwia wykorzystanie dużej mocy obliczeniowej nie obciążając przy tym
urządzenia użytkownika. Taki sposób przeprowadzenia pomiarów badane-
go obiektu pozwala na nowatorskie podejście do zagadnienia inwentaryza-
cji obiektów małej i dużej architektury bez konieczności posiadania specja-
listycznego sprzętu i licencjonowanego oprogramowania komputerowego
oraz na łatwy rozwój i uzupełnienie metod gromadzenia informacji o obiek-
tach i otaczającym ich terenie, co ma bezpośredni związek z kształtowaniem
środowiska i krajobrazu.
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8. Podsumowanie

Niniejsza monografia miała na celu odniesienie się do aktualnego sta-
nu wiedzy w zakresie wykorzystania fotogrametrii i skaningu laserowego
w modelowaniu 3D. Autorzy podjęli próbę przedstawienia procedury opra-
cowania danych trójwymiarowych uzyskanych za pomocą różnych technologii
rejestracji danych źródłowych (zdjęcia lotnicze, naziemne, chmury punktów
ze skaningu naziemnego, mobilnego, lotniczego). Zaprezentowana w roz-
dziale drugim technika integrowania danych laserowych i fotogrametrycz-
nych jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Autorzy projektów związanych
z pozyskiwaniem danych z mobilnych systemów skanujących wykonali kilka
eksperymentów badawczych głównie pod kątem sprawdzenia wydajności i do-
kładności tych systemów. W rozdziale dokonano swego rodzaju podsumowa-
nia kilkuletnich badań a także przedstawiono wady i zalety różnych rozwią-
zań mobilnych wykorzystywanych do pomiaru skrajni linii kolejowej. Weryfi-
kacji jakościowej dokonano w oparciu o porównanie danych między sobą
oraz w stosunku do zdjęć fotogrametrycznych. Dokładność pomiaru została
oszacowana na podstawie danych terenowych mierzonych niezależnymi sys-
temami. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych eksperymentów, moż-
na uznać, iż techniki mobilnego skanowania mogą spełniać wymogi dokład-
nościowe stawiane projektom związanym z realizacją skrajni linii kolejowej.

Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego w pracach geodezyjnych
silnie związane jest z odpowiednią regulacją prawną i stosowaniem się do
odpowiednich norm i standardów. W rozdziale trzecim autorzy zapropono-
wali zmiany, jakie należałoby wprowadzić w polskich przepisach geodezyj-
nych, aby ułatwić stosowanie mobilnego skaningu laserowego. Autorzy suge-
rują, iż należałoby przy tym określić najistotniejsze wymagania związane
z precyzją pomiaru i rodzajem dokumentacji przekazywanej do ODGiK pod-
czas opracowania poszczególnych produktów. Natomiast obszerniejsze zale-
cenia dotyczące procedur pomiarowych, przetwarzania danych, opracowania
produktów oraz zapewnienia i kontroli jakości można przygotować w formie
wytycznych (instrukcji), nie mających jednak charakteru obligatoryjnego.

W przypadku opracowania danych naziemnego skaningu laserowego
(rozdział czwarty) przeprowadzone eksperymenty były oparte na wykorzysta-
niu dwóch instrumentów skanujących – skaner C10 i tachymetr MS50. Na
podstawie przeprowadzonego porównania wyników pomiaru nie stwierdzo-
no istotnej różnicy pomiędzy wyznaczonymi objętości badanych obiektów.
Chmura punktów pokrywająca całą powierzchnię, będąca wynikiem skanowa-
nia nawet z niską rozdzielczością, pozwala na wiarygodne modelowanie 3D
oraz wyznaczenie objętości. Autorzy podjęli także próbę określenia parame-
trów skanowania laserowego, które jest optymalne z punktu widzenia czasu
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prac terenowych i spełnienia wymogów dokładnościowych. Stwierdzono, że
do wyznaczenia objętości wystarczająca jest gęstość pomiaru na poziomie
1 punkt na ok. 20 m2. Ta wartość zależy jednak od stopnia zróżnicowania
kształtu powierzchni.

Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego (ALS) umożli-
wia wykonanie realistycznych, trójwymiarowych modeli budynków. Na ich
podstawie powstają wizualizacje przyciągające uwagę turystów, ułatwiające
komunikację, a także wymianę informacji pomiędzy administracją publiczną
a mieszkańcami danego regionu. W rozdziale piątym monografii autorzy
przedstawili dwie odmienne metody modelowania terenów zabudowanych
obszarów podmiejskich na podstawie chmur punktów. Pierwsza z nich bazo-
wała na automatycznej ekstrakcji budynków wykonanej w programie TerraSo-
lid. Natomiast druga metoda polegała na manualnym modelowaniu budyn-
ków w programie MicroStation. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie me-
tody automatycznej pozwoliło na przyśpieszenie prac przy tworzeniu modelu
3D, ale nie zapewniło to wykluczenia poprawek manualnych. Udział opera-
tora okazał się konieczny przy modelowaniu skomplikowanych obiektów. Po-
nadto, bardzo istotnym okazał się etap właściwego dobór parametrów auto-
matycznej detekcji budynków podczas klasyfikacji chmury punktów. Dobór
nieprawidłowych parametrów może skutkować powstaniem błędnych modeli
budynków, a tym samym koniecznością udziału operatora w celu ich popra-
wy.Okazało się również, iż podczas automatycznego modelowania najwięk-
szym problemem były błędy topologii np. brak poprawnego łącznienia płasz-
czyzn wchodzących w skład dachu budynku.

Praca w chmurze obliczeniowej umożliwia wykorzystanie dużej mocy
obliczeniowej nie obciążając przy tym urządzenia użytkownika. Taki sposób
przeprowadzenia pomiarów badanego obiektu pozwala na nowatorskie po-
dejście do zagadnienia inwentaryzacji obiektów małej i dużej architektury
bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu i licencjonowanego
oprogramowania komputerowego oraz na łatwy rozwój i uzupełnienie metod
gromadzenia informacji o obiektach i otaczającym ich terenie, co ma bezpo-
średni związek z kształtowaniem środowiska i krajobrazu. W ostatnim rozdziale
zaprezentowano zastosowanie zdjęć wykonanych przy użyciu kamery nieme-
trycznej, realizowanych w trybie pojedynczym oraz długoseryjnym – w procesie
inwentaryzacji obiektów architektonicznych. W procesie modelowania 3D
korzystniejsze okazały się techniki seryjnej rejestracji obrazów z uwagi wyższe
dokładności miar wyznaczanych na trójwymiarowej wizualizacji obiektu po-
miarowego. Ze względu na duże prawdopodobieństwo uzyskania bezbłęd-
nych długości odczytywanych na modelu, wizualizacja ta mogłaby zostać wy-
korzystana do pozyskania miar niedostępnych w terenie metodami klasyczny-
mi lub do sprawdzenia poprawności i wykrycia błędów grubych spostrzeżeń.
Tym bardziej, że w połączeniu z zastosowaniem darmowej aplikacji (np. 123D
Catch), metoda umożliwia proste, szybkie i funkcjonalne opracowanie.
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frowych na podstawie zdjęć lotniczych oraz danych pochodzących z lotni-
czego skaningu laserowego.

• Imię i nazwisko: Przemysław Kuras
• Tytuł/stopień naukowy: dr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
• Wydział: Geodezji Górniczej

i Inżynierii Środowiska
• Instytut/katedra/zakład: Geodezji

Inżynieryjnej i Budownictwa
• E-mail: kuras@agh.edu.pl

Zainteresowania naukowe: geodezyjne pomiary przemieszczeń i od-
kształceń, w szczególności pomiary przemieszczeń dynamicznych obiektów
budowlanych przy użyciu różnych metod, m.in. naziemnej interferometrii
radarowej czy skanowania laserowego.
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• Imię i nazwisko: Krystyna Michałowska
• Tytuł/stopień naukowy: dr inż.
• Nazwa uczelni/miasto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Wydział: Inżynierii Środowiska

i Geodezji
• Instytut/katedra/zakład:

Katedra Geodezji
• E-mail: michalowska@interia.pl

Zainteresowania naukowe: wieloczasowa analiza zmian w strefie brze-
gowej morza Bałtyckiego na podstawie danych fotogrametrycznych, nume-
ryczne modelowanie rzeźby terenu – wykrywanie zmian modelowanie i wi-
zualizacja 3D, metody statystyczne w badaniach środowiska, skaning lasero-
wy i rzeczywistość wirtualna.

• Imię i nazwisko: Sławomir Mikrut
• Tytuł/stopień naukowy: dr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
• Wydział: Geodezji Górniczej

i Inżynierii Środowiska
• Instytut/katedra/zakład: Katedra

Geoinformatyki, Fotogrametrii
i Teledetekcji Środowiska

• E-mail: smikrut@agh.edu.pl

Zainteresowania naukowe: automatyzacja pomiarów na fotograme-
trycznych obrazach cyfrowych, integracja danych ze skaningu laserowego
i fotogrametrycznych, wykorzystanie sieci neuronowych i sztucznej inteli-
gencji w zagadnieniach fotogrametrycznych, przetwarzanie obrazów cy-
frowych.
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• Imię i nazwisko: Agnieszka Moskal
• Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
• Wydział: Geodezji Górniczej

i Inżynierii Środowiska
• Instytut/katedra/zakład: Katedra

Geoinformatyki, Fotogrametrii
i Teledetekcji Środowiska

• E-mail: moskal@agh.edu.pl

Zainteresowania naukowe: Mobilne Systemy Pomiarowe, automaty-
zacją przetwarzania danych ze skaningu laserowego.

• Imię i nazwisko: Izabela Piech
• Tytuł/stopień naukowy: dr inż.
• Nazwa uczelni/miasto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Wydział: Inżynierii Środowiska

i Geodezji
• Instytut/katedra/zakład: Geodezji

Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
• E-mail: rmpiech@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania naukowe: metody pozyskiwania danych o powierzchni
Ziemi za pomocą sensorów wielospektralnych i wysokorozdzielczych oraz
możliwości wykorzystania tych danych do rozpoznania, charakterystyki ele-
mentów środowiska i badania zmian.
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• Imię i nazwisko: Michał Strach
• Tytuł/stopień naukowy: dr hab. inż.
• Nazwa uczelni/miasto: AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
• Wydział: Geodezji Górniczej

i Inżynierii Środowiska
• Instytut/katedra/zakład: Geodezji

Inżynieryjnej i Budownictwa
• E-mail: strach@agh.edu.pl

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii
pomiarowych w geodezji inżynieryjno-przemysłowej, autorskie systemy po-
miarowe i przyrządy do diagnostyki nawierzchni szynowej, zastosowanie
skanerów laserowych, instrumentów typu Total Station, systemów GPS/GNNS
w pomiarach i projektowaniu obiektów inżynieryjnych ze szczególnym
uwzględnieniem tras szynowych.

• Imię i nazwisko: Jakub Sroka
• Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
• Absolwent Wydziału: Geodezji

Górniczej i Inżynierii Środowiska
• Terratec AS, Oslo, Norwegia
• E-mail: jakubsroka89@gmail.com

Zainteresowania naukowe: mobilny skaning laserowy i jego zastoso-
wania, integracja danych pomiarowych pozyskanych przy użyciu różnych
technologii, opracowanie wszechstronnych i uniwersalnych produktów, mo-
delowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM – Building Informa-
tion Modelling).
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