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1. Wstęp

Skaning laserowy uważany jest obecnie za jedną z najdokładniej-
szych technik pomiarowych. Pozwala na rejestrację ogromnej ilości da-
nych przestrzennych z dużą szybkością i precyzją, modelowanie 3D oraz
wizualizację złożonych struktur i budowli [Kohoušek, 2004]. W wyniku
pomiarów otrzymuje się dane na podstawie, których można utworzyć mi.in.
Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Jest to
materiał wyjściowy umożliwiający modelowanie i wizualizację 3D dowol-
nych elementów i obiektów wraz z najdrobniejszymi szczegółami. Wiel-
kość skanowanych elementów nie ma znaczenia. Obiektem badań może
być mały kilkucentymetrowy przedmiot, wnętrze kopalni, czy też obszar
całego miasta. Dane pozyskane metodą skaningu laserowego mogą służyć
do różnego rodzaju analiz, inwentaryzacji, oceny zniszczeń, ewidencji,
planowania przestrzennego, czy stanowić podstawowy materiał dokumen-
tacyjny. Główną zaletą tej techniki jest szybkość i łatwość pozyskiwania
danych. Technologia ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, głów-
nie w geodezji, ale także w inżynierii lądowej i strukturalnej, w planowa-
niu przestrzennym czy architekturze. Skanowanie laserowe stanowi kon-
kurencję w stosunku do metod fotogrametrycznych, które są dużo bar-
dziej pracochłonne i czasochłonne.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w modelowaniu i wizualizacji 3D
jest określenie, jakości produktów uzyskiwanych na podstawie danych ze
skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych. Wobec coraz powszech-
niejszego użycia w różnych dziedzinach trójwymiarowych modeli i ich wizu-
alizacji, istotnym staje się problem dokładności pozyskiwanych danych.
W przypadku skaningu laserowego większość opublikowanych badań opie-
ra się na wielokrotnych testach polowych i laboratoryjnych, które są czaso-
chłonne i rzadko nadają się do prostego i szybkiego wykorzystania przez
użytkowników skanerów, jednak pokazują one możliwości urządzeń i ich
właściwości metrologiczne. Chcąc traktować skanery, jako instrumenty geo-
dezyjne, należy mieć świadomość wszystkich błędów instrumentalnych, jaki-
mi są obarczone pomiary wykonywane przy użyciu tych urządzeń.

Pierwsze testy skanerów, określające źródła błędów przeprowadzono
badając dokładność pomiaru odległości dla różnych zakresów odległości
obiektu od skanera, co dało możliwość określenia dokładności pomiaru kąta
i odległości [Lichti i in., 2002a], [Balzani i in., 2002]. Prace w tym zakresie
wykonywane są również dzisiaj, z uwagi na to, iż nie wszyscy producenci
skanerów laserowych podają dokładną specyfikację techniczną. Dodatko-
wo, dokładności podawane przez producentów nie zawsze są możliwe do
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osiągnięcia w praktyce, wiele bowiem zależy od sposobu użytkowania in-
strumentu oraz przeprowadzonych kalibracji.

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem skanerów lasero-
wych i pojawianiem się coraz to nowych urządzeń wskazane jest prowadze-
nie kolejnych badań nad metodologią i algorytmami wyznaczania dokład-
ności pomiarowych tych urządzeń. Argumentem przemawiającym również
za prowadzeniem tego typu badań, jest fakt, iż producenci skanerów w róż-
ny sposób podają parametry dokładnościowe swoich urządzeń, a często in-
formacje te są niedostępne.

Od ponad dwudziestu lat, powszechnie przyjętą praktyką przedsta-
wiania pola skalarnego jest regularna siatka kwadratów lub prostokątów,
znana także, jako raster. Rastrowa reprezentacja pola skalarnego wyparła
prawie całkowicie izolinie wykorzystywane do wizualizacji topografii. Nale-
ży jednak zauważyć, iż popularność stosowania rastra akceptowana w wielu
dyscyplinach nauki, całkowicie pomija fakt, iż za pomocą regularnego ra-
stra, nie ma możliwości przedstawienia obszarów nieciągłości oraz punktów
charakterystycznych (lokalnych ekstremów) pola skalarnego. Dlatego też
kwestia „uwierzytelnienia” rastrowej reprezentacji pola skalarnego stała się
tematem badań głównie kartografów i geodetów. Jako podstawa badania
dokładności rastrowej reprezentacji pola skalarnego może służyć numerycz-
ny model pokrycia terenu (NMPT), utworzony w ramach opracowania foto-
grametrycznego.

Niniejsza monografia opisuje najnowsze rozwiązania stosowane
w ramach badań mających na celu opracowanie nowych algorytmów służą-
cych do określania stopnia dokładności danych pozyskiwanych techniką ska-
ningu laserowego i metodą fotogrametryczną. Zawiera także przykłady wy-
korzystywania danych w procesie modelowania i wizualizacji 3D.

W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia dokładności da-
nych fotogrametrycznych traktujących o czynnikach wpływających na do-
kładność danych. Zaprezentowano nowatorską metodę oceny dokładności
rastrowej reprezentacji pola skalarnego, znaną pod nazwą „metoda dróg
startowych” („the runway method”). Omówiono wyniki badań dokładności
znanych i dopiero wprowadzanych do użycia numerycznych modeli pokry-
cia terenu ASTER DEM, SRTM, SPOT DEM i WORLD DEM, utworzo-
nych przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych oraz InSAR.

W kolejnym rozdziale przedstawiono stan prac badawczych prowa-
dzonych w różnych ośrodkach, a dotyczących problematyki badania dokład-
ności naziemnych skanerów laserowych. Omówiono również problematykę
norm ISO dotyczących badania instrumentów pomiarowych. Zaprezento-
wano koncepcje pola testowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prze-
znaczonego do badań nad dokładnością naziemnych skanerów laserowych,
oraz metodologię i wyniki precyzyjnych pomiarów wykonanych dla tego pola.
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Przedstawiona została koncepcja planowanego, terenowego pola testowe-
go, mającego umożliwić wykonanie pomiarów na większych odległościach.
W dalszej części niniejszego opracowania opisane zostały wyniki badań te-
renowych dotyczących prób automatyzacji wpasowywania oraz przetwarza-
nia chmur punktów uzyskiwanych w procesie skaningu laserowego, na pod-
stawie geometrii swobodnie zwisających przewodów, lin, odciągów, itp.
Zaprezentowane badania zostały przeprowadzone w oparciu o pomiar prze-
wodów linii energetycznej wysokiego napięcia i obejmowały analizę wyni-
ków uzyskanych z procesu wpasowania skanów metodą klasyczną z wykorzy-
staniem tarcz i sfer, oraz metodą autorską w oparciu o niemarkowane punkty
pomierzone na przewodach.

W czwartym rozdziale opisano technologię lotniczego skaningu lase-
rowego oraz zaprezentowano wyniki modelowania 3D i wizualizację prze-
strzennego planu części dzielnicy Krakowa. Omówiono poziomy szczegóło-
wości modelowania budynków zgodnie ze standardem CityGML. Następ-
nie szczegółowo przedstawiono kolejne etapy modelowania chmury punk-
tów w programach Microstation PowerDraft V8i oraz AutoCad.

Piąty rozdział to opis technologii pozyskania i opracowania danych
do wizualizacji obiektów zabytkowych w oparciu o integrację danych lasero-
wych i fotogrametrycznych. Wyniki prac badawczych na całym świecie, obej-
mujących zagadnienia integracji danych wskazują jednoznacznie, iż zasto-
sowanie jednego typu danych np. tylko danych ze skaningu laserowego nie
zawsze jest wystarczające do opisu rzeczywistości. Istotnym uzupełnieniem
może być zastosowanie obrazu, jako typu danych o charakterze ciągłym,
pozwalającego na lepszą wizualizację, a co za tym idzie wierniejsze odtwo-
rzenie rzeczywistości.
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2. Modelowanie danych pozyskanych
metodami fotogrametrycznymi
– ocena dokładności

Pomimo, że od momentu publikacji unikalnej metody oceny dokład-
ności numerycznej reprezentacji pola skalarnego upłynęło prawie siedem
lat, jak dotąd nie pojawiły się prace, które wykorzystywałyby tę naukowo
uzasadnioną, prostą i tanią metodę porównywania dokładności modeli
pola skalarnego. Uznając częściowo „winę” autora metody „dróg starto-
wych” za minimalną wiedzę na jej temat pośród społeczności geodetów,
w niniejszym rozdziale przedstawiono metodę dróg startowych (MDS) oraz
jej „działanie” dla oceny przykładów popularnych pól skalarnych, powszech-
nie znanych w geomatyce pod nazwą numerycznych modeli terenu (NMT).
Metoda dróg startowych oparta została o znany od dawna fakt, że nume-
ryczna reprezentacja powierzchni topograficznej „wygładza” tę powierzch-
nię w zależności od dwóch czynników tj. wielkości piksela oraz nachylenia
terenu. Stopień tego wygładzania, albo generalizacji, może być uznany za
miarę dokładności numerycznej reprezentacji pola skalarnego. Wymienione
czynniki wpływające na dokładność NMT nazywa się obiektowymi. Wia-
domo również, że wymienione czynniki obiektowe nie są jedynymi, które
decydują o dokładności NMT. Druga grupa czynników to błędy wyznacze-
nia współrzędnych X, Y z punktów, które reprezentują powierzchnię to-
pograficzną. Czynniki te to tzw. czynniki instrumentalne, które zależą od
metody pomiarowej (fotogrametria, LiDAR, InSAR, itp.) oraz wewnętrz-
nej dokładności instrumentów. Trzecia grupa czynników to błędy wywoła-
ne wpływami środowiska. Zakładając statystyczną niezależność tych trzech
czynników, można podjąć próbę indywidualnej oceny wkładu każdego
z tych czynników na dokładność NMT. Okazuje się, że tak postawione
zagadnienie daje się rozwiązać stosunkowo prosto. Po pierwsze, czynnik
obiektowy daje się ocenić analitycznie. Po drugie, czynnik instrumentalny
daje się wyznaczyć na podstawie obserwacji rzędnych pola tam, gdzie inne
czynniki nie oddziaływają lub są stałe. W tym wypadku chodzi o powierzch-
nie płaskie i materiałowo jednorodne. Czynniki środowiskowe są źródłem
błędów o charakterze przypadkowym i wymagają szczegółowych studiów.
W celu oszacowania wielkości błędów instrumentalnych metod wyznacza-
nia NMT, w ramach projektu sfinansowanego przez Uniwersytet Brunei
Darussalam, przygotowano bazę danych dróg startowych lotnisk na świe-
cie. Baza zawiera około 8500 dróg startowych, które opisane są atrybutami
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takimi jak: współrzędne początku i końca osi drogi startowej oraz ich rzęd-
ne, profil podłużny, szerokość oraz materiał, z którego zbudowana jest
droga startowa. Wybór drogi startowej, jako obiektu, na którym dokonuje
się oceny wielkości błędów instrumentalnych wynika z kilku powodów,
takich jak: droga startowa jest prawie płaska (spadki nie przekraczają 1%),
powierzchnia drogi startowej wykonana jest z jednorodnego materiału,
a dane dotyczące dróg startowych są powszechnie dostępne. W niniej-
szym rozdziale przedstawiono wyniki badań dokładności znanych i dopie-
ro wprowadzanych do użycia numerycznych modeli terenu. Są nimi ASTER
w wersji 2, SRTM w wersji „final”, SPOT DEM oraz najbardziej aktualny
WORLD DEM. Jak wiadomo, modele te powstały przy wykorzystaniu
dwóch metod: fotogrametrycznej oraz InSAR. Ta ostatnia metoda została
użyta do opracowania danych pozyskanych w trakcie różnych misji sateli-
tarnych oraz przy wykorzystaniu różnych zakresów promieniowania elek-
tromagnetycznego, co samo w sobie stanowić może interesujące zagad-
nienie dla dalszych studiów. Uzyskane wskaźniki dokładnościowe są nie-
zależne od rodzaju terenu (spadki), pokrycia terenu oraz czynników śro-
dowiskowych. Stanowią, więc obiektywną ocenę dokładności wymienio-
nych numerycznych modeli terenu. Przygotowana baza danych, wraz
z metodą MDS może stać się standardowym narzędziem do oceny dokład-
ności przyszłych numerycznych modeli terenu. Dalszy rozwój bazy danych
dróg startowych jest więc wskazany.

2.1 Ocena dokładności numerycznej reprezentacji pola
skalarnego na przykładzie numerycznych modeli
pokrycia terenu

Już, od co najmniej dwudziestu pięciu lat, powszechnie przyjętą prak-
tyką przedstawiania pola skalarnego jest regularna siatka kwadratów lub
prostokątów, znana także, jako raster. Rastrowa reprezentacja pola skalar-
nego wyparła prawie całkowicie izolinie wykorzystywane do wizualizacji to-
pografii pola skalarnego. Ta apoteoza rastra powszechnie akceptowana
w wielu dyscyplinach nauki, całkowicie pomija fakt, że za pomocą regular-
nego rastra, nie ma możliwości przedstawienia obszarów nieciągłości oraz
punktów charakterystycznych (lokalnych ekstremów) pola skalarnego.
O takich „szczegółach” myślą dopiero kartografowie, w jaki sposób „uwie-
rzytelnić” rastrową reprezentację pola skalarnego.

W badaniach przenalizowano przykład pola skalarnego, którym jest nu-
meryczny model pokrycia terenu (NMPT). NMPT jest zbiorem współrzędnych
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punktów, które reprezentują obwiednię obiektów naturalnych i antropo-
genicznych znajdujących się na powierzchni terenu. NMPT jest znany
w literaturze anglojęzycznej, jako „digital surface model” (DSM).

Jednym z interesujących geodetów zagadnieniem dotyczących MNPT
jest ocena ich dokładności. W ramach niniejszego opracowania wykorzy-
stano następujące NMPT: ASTER DEM, SRTM, SPOT DEM i WORLD
DEM. Zaprezentowane wyniki badań mają celu m.in. popularyzację no-
watorskiej metody oceny dokładności rastrowej reprezentacji pola skalar-
nego, która znana jest od 2008 roku pod nazwą „metoda dróg starto-
wych” (the runway method) oraz wskazanie na zalety i wady wymienionych
globalnych NMPT. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację
następujących zadań:
• wyjaśnienie metody „dróg startowych”.
• charakterystykę globalnych NMPT omawianych w niniejszej pracy.
• opis zastosowania metody dróg startowych do oceny dokładności w/w

NMPT, oraz
• przedstawienie wyników badań modeli.

W niniejszej monografii wykorzystano wcześniejsze prace autora, które
były publikowane w Geopysical Research Letters [Bęcek, 2008] oraz IEEE
Transaction on Geoscience and Remote Sensing [Bęcek, 2013].

2.1.1 Metody oceny dokładności NMPT
W kontekście przedstawionych wyników badań, pod pojęciem do-

kładności NMPT rozumie się tylko wskaźniki, które charakteryzują do-
kładność składowej pionowej (rzędnej) NMPT. Powszechnie stosowanym
sposobem oceny dokładności NMPT jest porównanie rzędnych pikseli ba-
danego modelu z korespondującymi rzędnymi pikseli modelu odniesie-
nia. Wyniki przedstawiane są najczęściej w postaci mapy różnic rzędnych
pomiędzy porównywanymi NMPT. Na podstawie różnic rzędnych wylicza
się kilka wskaźników, takich jak średnia różnica rzędnych, odchylenie stan-
dardowe różnic oraz ekstremalne wartości różnic wysokości pomiędzy po-
równywanymi modelami. Rysunek (Rysunek 2.1) pokazuje przykład wyni-
ków porównania NMPT znanego, jako SRTM.X z modelem odniesienia.
Jak widać różnice pomiędzy porównywanymi NMPT zmieniają się od pik-
sela do piksela. Ważne jest jednak by zauważyć, że różnice te nie mają
przypadkowego charakteru. Okazuje się, że różnice pomiędzy modelami
pozytywnie korelują się ze spadkiem terenu: im większy spadek terenu,
tym większy błąd.

Związek ten jest często zauważany przez autorów prowadzących ba-
dania nad oceną dokładności NMPT poprzez podawanie wartości odchyle-
nia standardowego różnic w zależności od zakresów spadków terenu.
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Rysunek 2.1 Powszechnie wykorzystywana metoda prezentacji dokładności
NMPT.

Źródło: Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR).

Kolejnym sposobem oceny dokładności NMPT jest porównanie rzęd-
nych NMPT z rzędnymi w wybranych punktach terenu. Może to być np.
zbiór reperów zastabilizowanych na powierzchni terenu. Taką metodę wy-
korzystano w przypadku JPL (Jet Propultion Laboratory) oceniając wskaźnik
dokładności modelu SRTM w oparciu o zbiór reperów pomierzonych tech-
niką GNSS.

Podobną do powyżej opisanej metody „wybranych punktów” jest me-
toda polegająca na porównaniu rzędnych profili poprzecznych terenu po-
zyskanych z ocenianego NMPT z profilami uzyskanymi techniką GNSS
z poruszającego się pojazdu. Metodę tą wykorzystano dla oceny dokładno-
ści SRTM oraz ASTER DEM [Bęcek, 2013].

Jak można zauważyć, wymienione powyżej metody oceny dokładności
NMPT obarczone są szeregiem niedomagań, które w konsekwencji nie po-
zwalają na obiektywną ocenę dokładności NMPT. Do tych niedomagań za-
liczyć można następujące fakty:
• Wartość piksela reprezentuje przeciętną wysokość pewnego obszaru te-

renu, podczas, gdy rzędna reperu odnosi się tylko do jednego punktu
w tym obszarze. Problem pojawia się wtedy, gdy teren w ramach piksela
nie jest płaski.
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• Przekroje poprzeczne terenu pozyskane techniką GNSS wzdłuż szlaków
komunikacyjnych reprezentują tylko rzędną ścieżki, po której poruszał
się pojazd, podczas gdy przekrój poprzeczny wyinterpolowany z NMPT
reprezentuje (w zależności od wielkości piksela (12 – 90 m w przypadku
omawianych NMPT) obszar istotnie większy, w wielu wypadkach doty-
czący również skarp i nasypów.

• Wyniki oceny dokładności zależą od wybranego do oceny fragmentu te-
renu, a w szczególności od jego ukształtowania. I tak, ocena dokładno-
ści przeprowadzana w terenie z rozwiniętą topografią dostarczy wyników
pesymistycznych, podczas gdy teren płaski dostarczy wyników optymi-
stycznych.

Jak widać, wymienione fakty dotyczące ograniczeń metod oceny do-
kładności NMPT właściwie uniemożliwiają uzyskanie jednej uniwersalnej
wielkości, która charakteryzowałaby dokładność NMPT.

2.1.2 Metoda dróg startowych dla oceny dokładności NMPT
Punktem wyjścia do konstrukcji metody dróg startowych, poza wy-

mienionymi w poprzednim rozdziale mankamentami metod obecnie używa-
nych, była analiza źródeł błędów, które przyczyniają się do całkowitego błę-
du NMPT. I tak, jak łatwo zauważyć, źródła tych błędów to:
• błąd instrumentalny (Instrument-induced Error) (mI),
• błędy środowiskowe (Environment-induced Error) (mS),
• błąd wynikający z wielkości piksela oraz topografia NMPT charakteryzo-

wany za pomocą spadków. To źródło błędów będzie w kolejnych rozdzia-
łach określane, jako „błąd terenowy” (Target-induced Error) (mT).

Błąd instrumentalny wynika z przyjętej metody pomiaru rzędnych oraz
dokładności instrumentu wykorzystanego do pomiaru rzędnych. Na przy-
kład na błąd wyznaczenia rzędnej pojedynczego punktu za pomocą skanin-
gu laserowego składają się:
• błąd pomiaru przesunięcia fazowego impulsu wysłanego oraz impulsu

odbieranego, błąd stałej prędkości światła,
• błędy wynikające z wyznaczenia współrzędnych stanowiska pomiarowego,
• precyzja wykonania części mechanicznych i optycznych instrumentu.

Błędy środowiskowe to takie, które wywołane są przez nie uwzględ-
nianie parametrów środowiskowych, np. temperatury, wilgotności powie-
trza i innych, wpływających na dokładność pomiarów jak w przypadku tech-
niki LiDAR. Tego rodzaju „zaniedbania” występować mogą z powodu bra-
ku możliwości ciągłego obserwowania tych parametrów w środowisku.

Powyższe źródła błędów wywołują błędy systematyczne i przypadko-
we, które można w pewnym zakresie kontrolować, np. poprzez dobór tech-
niki pomiarowej i/lub instrumentu o właściwej odległości.
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Do trzeciej grupy błędów NMPT zalicza się błąd terenowy. Można go
obliczyć dla każdego piksela NMPT znając wielkość piksela oraz maksymal-
ny spadek terenu w obrębie danego piksela. Obliczenia wielkości omawia-
nego błędu można dokonać korzystając ze wzoru (2.1):

(2.1)

gdzie:
m oznacza odchylenie standardowe błędu terenowego dla i-tego piksela,
d oznacza wielkość boku piksela [m],
ái oznacza maksymalny spadek terenu w i-tym pikselu.

Na rysunku (Rysunek 2.2) przedstawiono, w jaki sposób ciągła powierzch-
nia terenu jest przekształcana w dyskretną reprezentację za pomocą pikseli
o wymiarze d. Spadek terenu zaznaczono jako     . Oznaczone kolorem szarym
obszary oznaczają błąd terenowy, który powstaje w wyniku dyskretyzacji cią-
głej powierzchni terenu. Jak można zauważyć, wielkość tego błędu jest funkcją
nachylenia terenu oraz wielkości piksela. Szczegółowy opis wyprowadzania
wzoru (2.1) można znaleźć na następującej stronie internetowej The Global
Elevation Data Testing Facility (GEDTF) [GEDTF, 2015].

Rysunek 2.2 Ilustracja formowania numerycznego modelu terenu.

Źródło: The Global Elevation Data Testing Facility [GEDTF, 2015].

Jak łatwo można zauważyć z równania (2.1) błąd terenowy ma deter-
ministyczny charakter. Oznacza to, że błąd terenowy można wyliczyć znając
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wielkość piksela oraz spadek terenu w ramach piksela. Własność ta jest bar-
dzo cenna, ponieważ daje możliwość wyznaczenia wielkości błędów o cha-
rakterze przypadkowym w NMPT. Wyprowadzenie wzoru (2.1) można zna-
leźć w opracowaniu [Bęcek, 2008].

W związku z powyższym, zakładając statystyczną niezależność źródeł
błędów NMPT, wariancję błędu NMPT dla i-tego piksela można zapisać za
pomocą równania (2.2) [Bęcek, 2008]:

(2.2)

gdzie:
         oznacza wariancję błędu średniego T – terenowego, I – instrumental-
nego, S – środowiskowego.

Z uwagi na fakt, że błąd terenowy można obliczyć dla każdego piksela,
ocena dokładności NMPT polegać powinna na wyznaczeniu tylko niewiado-
mych, przypadkowych składowych części, czyli składników

Aby „wyizolować” składniki przypadkowe, należy wybrać tylko takie
piksele, które są „płaskie” lub prawie płaskie. Na tych, bowiem pikselach
błąd terenowy wynosi zero lub prawie zero. Wybór płaskich pikseli musi być
dokonany w sposób niezależny od ocenianego NMPT. Oznacza to, że wie-
dza o płaskich pikselach musi pochodzić z niezależnego, godnego zaufania
źródła.

W pracy [Bęcek, 2008] zaproponowano drogi startowe lotnisk, jako
obiekty spełniające wszystkie wymogi obiektu płaskiego dla celów wyelimi-
nowania źródła błędu terenowego. Oprócz zagwarantowanej wymogami
konstrukcyjnymi dróg startowych poziomości (spadki muszą być mniejsze
niż 1°), drogi startowe spełniają następujące wymagania:
• długość drogi startowej wynosi od 1 km do ok. 4 km,
• szerokość drogi startowej wynosi od 30 do 60 m,
• pobocza dróg startowych są również szerokie (ok. 50 m po obu stronach

drogi), oraz poziome,
• nawierzchnia tak dróg startowych, jak i poboczy jest jednorodna,
• niezbędne dane odnoście parametrów geometrycznych i geograficznych

dróg startowych dostępne są bezpłatnie z oficjalnych źródeł aeronau-
tycznych,

• rzędne podane w bazie danych dotyczą punktów charakterystycznych
profilu poprzecznego,

• rzędne są wysokościami ortometrycznymi.
Bazę danych zawierającą około 8500 dróg startowy rozmieszczonych

na wszystkich kontynentach, zawierającą ich charakterystyki geometryczne
i geograficzne, opisano w materiałach autorstwa Bęcka i Ibrahima [Bęcek,
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Ibrahim 2010]. Baza dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej głów-
nej GEDTF [GEDTF, 2015].

Jak można sobie wyobrazić, taką bazę danych można wzbogacić rów-
nież innymi obiektami płaskimi naturalnymi i/lub antropogenicznymi. Np.
takim naturalnym obiektem, często wykorzystywanym do kalibracji instru-
mentów znajdujących się na pokładzie satelitów, jest wyschnięte jezioro
w Boliwi o nazwie Salar de Uyuni. Powierzchnia tego jeziora wynosi około
10 000 km2 [Borsa i in., 2002]

Metoda dróg startowych polega na porównaniu przekrojów poprzecz-
nych dróg startowych dostępnych w wyżej wymienionej bazie danych, z prze-
krojami poprzecznymi tychże dróg startowych pozyskanymi z badanego
modelu. Różnice w rzędnych pomiędzy przekrojami podlegają następnie
opracowaniu statystycznemu, w wyniku którego uzyskuje się wartość śred-
nią oraz jej odchylenie standardowe różnicy pomiędzy przekrojami.

2.1.3 Globalne numeryczne modele pokrycia terenu
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) jest najstarszym spośród

globalnych NMPT. W lutym 2015 minęło 15 lat od pozyskania danych do
jego obliczenia. W wyniku decyzji prezydenta USA, model ten jest dostęp-
ny bezpłatnie dla prawie całego obszaru Ziemi. SRTM dostępny jest w roz-
dzielczości 1" (około 30 m na równiku). SRTM pozyskany został metodą
interferometrii radaru wysokiej rozdzielczości (InSAR) [Bęcek, 2006].
Z uwagi na fakt, że fala elektromagnetyczna o długości 5.6 cm wykorzysta-
na w radarze misji SRTM tylko częściowo penetruje pokrywę roślinną, SRTM
reprezentuje obwiednie pokrycia terenu. Jak wykazały badania pasmo
5.6 cm fal elektromagnetycznych „wnika” tylko do około 40% wysokości
lasu [Bęcek, 2011].

ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer) był instrumentem optycznym pracującym w zakresie podczer-
wieni, umieszczonym na pokładzie amerykańskiego satelity Terra [Bęcek,
2010]. Pozyskane stereoskopowe obrazy opracowano metodami fotograme-
trycznymi. Dla znacznej części powierzchni lądów NMPT obliczano na pod-
stawie kilkunastu stereogramów. Pozwoliło to na istotne poprawienie do-
kładności modelu. ASTER jest modelem, który w odróżnieniu od SRTM
reprezentuje rzeczywistą obwiednię pokrycia terenu. Rozdzielczość prze-
strzenna modelu ASTER wynosi 30 m [Bęcek, 2012].

SPOT DEM to jest NMPT, który powstał w wyniku automatyczne-
go, fotogrametrycznego opracowania zobrazowań optycznych pozyska-
nych w trakcie francuskiego programu zobrazowań powierzchni Ziemi
SPOT. Rozdzielczość SPOT DEM wynosi 20 m. Podobnie jak w przypad-
ku ASTER, rzędne pokrycia terenu w wielu wypadkach wyliczane były
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poprzez uśrednianie rzędnych pozyskanych z kilku stereopar. Model SPOT
DEM nie jest bezpłatny. Według Airbus Defence and Space, który zajmu-
je się dystrybucją tego modelu, dokładność rzędnych (odchylenie stan-
dardowe) jest lepsza niż 10 m dla terenu o spadkach nie większych niż
20% (około 11°). Obecnie SPOT DEM dostępny jest na około 2/3 po-
wierzchni lądów Ziemi.

WORLD DEM, podobnie jak SRTM, nie reprezentuje obwiedni
pokrycia terenu. Ten model powstaje na podstawie przetwarzania interfe-
rometrycznego pomiarów radarem wysokiej rozdzielczości (InSAR), który
zainstalowany jest na dwóch niemieckich satelitach TerraSAR-X oraz Tan-
DEM-X. Są to bliźniacze satelity poruszające się w odległości kilkuset
metrów od siebie, realizując w ten sposób bazę niezbędną do opracowań
jednoprzebiegowych InSAR. Satelity wykorzystują pasmo X (długość fali
około 3.1 cm). Rozdzielczość przestrzenna tego modelu wynosi 0.4", czyli
około 12 m na równiku. WORLD DEM nie jest bezpłatny [GDTF, 2015].

2.1.4 Dokładności numerycznych modeli pokrycia terenu
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną wyniki oceny dokład-

ności wymienionych NMPT, które dokonane zostały metodą dróg starto-
wych. Część tych wyników została opublikowana wcześniej. Jednak niektóre
z nich są oryginalne, choć mają ograniczony charakter przestrzenny ze wzglę-
du na dostępność NMPT.

Wyniki porównania dokładności SRTM i ASTER w wersji drugiej
opublikowano w opracowaniu [Bęcek, 2013]. Rysunek (Rysunek 2.3) poka-
zuje średnie różnice pomiędzy rzędnymi przekroju poprzecznego dróg star-
towych pozyskanych z danych aeronautycznych i danych SRTM oraz ASTER-
2 dla 92 lotnisk zlokalizowanych w głównie w Europie. Jak widać, dla obu
NMPT wartości średnie różnic pomiędzy rzędnymi przekrojów są w więk-
szości przypadków ujemne, co świadczy o występowaniu błędu systematycz-
nego w obu modelach. Drugą obserwacją, którą można poczynić jest, że
rozrzut wartości różnic rzędnych dla SRTM jest znacznie mniejszy niż dla
ASTER-2, co wskazuje, że błąd średniokwadratowy różnic rzędnych SRTM
jest mniejszy niż ASTER-2.

Na rysunku (Rysunek 2.4) przedstawiono przekroje poprzeczne pozy-
skane z SPOT DEM i WORLD DEM. Linią przerywaną zaznaczono prze-
krój referencyjny. W tym wypadku dostęp do SPOT DEM oraz WORLD
DEM był bardzo ograniczony, dlatego ocenę dokładności SPOT DEM
i WORLD DEM zdołano przeprowadzić tylko na jednym profilu referen-
cyjnym. Zestawienie wyników oceny dokładności omawianych NMPT zesta-
wiono w tabeli (Tabela 2.1).
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Rysunek 2.3 Zestawienie wartości średnich różnic rzędnych pomiędzy
przekrojem poprzecznym wzdłuż osi drogi startowej, a przekroju poprzecznego

pozyskanego z SRTM i ASTER-2, dla 92 dróg startowych. Literami a-d
oznaczono wartości odstające, które wynikają z błędnych danych aeronautycznych.

Źródło: [Bęcek, 2013].

Rysunek 2.4 Przekroje poprzeczne przygotowane z danych WORLD DEM oraz
SPOT DEM na tle przekroju referencyjnego.
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Tabela 2.1 Zestawienie wyników oceny dokładności badanych NMPT. *)

Źródło [Bęcek, 2013]

Opisana metoda oceny numerycznych modeli terenu nazwana metodą
dróg startowych (The Runway Method) polega na porównywaniu przekrojów
poprzecznych drogi startowej z przekrojem poprzecznym ocenianego modelu.
Z uwagi na fakt, że droga startowa jest z reguły płaska, składowa błędu NMPT,
którą nazwano błędem terenowym, wynosi zero. Oznacza to, że różnice pomię-
dzy rzędnymi profili poprzecznych są wynikiem oddziaływania błędów instru-
mentalnych i środowiskowych. Dzięki takiemu podejściu do oceny dokładności
NMPT wyniki oceny dotyczą samej metody pomiaru rzędnych NMPT. W pracy
opisano nowatorską metodę oceny numerycznych modeli terenu nazwaną me-
todą dróg startowych (the Runway Method). Metoda ta polega na porówny-
waniu przekrojów poprzecznych drogi startowej z przekrojem poprzecznym
ocenianego modelu. Z uwagi na fakt, że droga startowa jest z reguły płaska,
składowa błędu NMPT, którą nazwano błędem terenowym, wynosi zero. Ozna-
cza to, że różnice pomiędzy rzędnymi profili poprzecznych są wynikiem oddzia-
ływania błędów instrumentalnych i środowiskowych. Dzięki takiemu podejściu
do oceny dokładności NMPT wyniki oceny dotyczą samej metody pomiaru rzęd-
nych NMPT. Jest to istotą pytania, „który NMPT jest bardziej dokładny”.

Podsumowując, obok już opublikowanych wcześniej wyników oceny
dokładności NMPT (SRTM – ASTER), przedstawiono również wyniki orygi-
nalne dotyczące oceny (SPOT DEM – WORLD DEM), które wyraźnie do-
kumentują wysoką dokładność WORL DEM. Należy zwrócić uwagę, że omó-
wione NMPT, które pozyskano za pomocą techniki interferometrii radaru
wysokiej rozdzielczości, nie reprezentują obwiedni pokrywy powierzchni te-
renu. Fakt ten stanowi pewne ograniczenie przydatności tych NMPT (SRTM,
ASTER i WORLD DEM) w niektórych wypadkach. Sprawa ta staje się szcze-
gólnie ważna w przypadku rosnącej dokładności pozyskiwania rzędnych oraz
zmniejszaniem wielkości pikseli, co ma miejsce w przypadku WORLD DEM
i modeli tworzonych w przyszłości. W tym kontekście, badania nad nieprzeni-
kalnością lasów (forest impenetrability) [Bęcek, 2011] wydają się być ważne,
ponieważ wyznaczenie poziomu nieprzenikalności lasu pozwoliłoby na odję-
cie jej od rzędnych NMPT, czyli wyznaczenie numerycznego modelu terenu
(NMT). Nieprzenikalność lasów okazuje się też być przydatna dla estymacji
niektórych charakterystyk lasów.
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3. Modelowanie danych z naziemnego
skaningu laserowego

3.1 Badanie i ocena dokładności naziemnych skanerów
laserowych

Naziemne skanery laserowe to rozwinięcie tachimetrów elektronicz-
nych, które realizują bezlustrowy pomiar odległości. Podstawową różnicą
jest prędkość pozyskiwanych danych i ich automatyczna rejestracja. Wobec
coraz powszechniejszego użycia skanerów w różnych dziedzinach, w tym
w zakresie pomiarów obiektów inżynierskich istotnym staje się problem do-
kładności pozyskiwanych danych. Chcąc traktować skanery jako instrumen-
ty geodezyjne musimy być świadomi wszystkich błędów instrumentalnych
jakimi są obarczone pomiary wykonywane przez te urządzenia.

Pierwsze testy skanerów pod kątem źródeł błędów wykonane zostały
przez naukowców [Lichti i in., 2002a], [Balzani i in., 2002], którzy badali
dokładność pomiaru odległości dla różnych zakresów odległości obiektu od
skanera, określając dokładność pomiaru kąta i odległości. Prace w tym za-
kresie wykonywane są również dzisiaj, z uwagi na to, iż nie wszyscy produ-
cenci skanerów laserowych podają dokładną specyfikację techniczną, w tym
dane odnośne dokładności czy rozdzielczości. Dodatkowo, dokładności po-
dawane przez producentów nie zawsze są możliwe do osiągnięcia w prakty-
ce, wiele zależy od sposobu użytkowania instrumentu oraz przeprowadzo-
nych kalibracji.

Wielu autorów publikacji naukowych wprowadza podział źródeł błę-
dów na błędy związane z instrumentem pomiarowym, błędy związane z ba-
danym obiektem, błędy środowiskowe, wynikające z otoczenia, w jakim wy-
konywany jest pomiar oraz błędy metodologiczne. Obecnie w ośrodkach
badawczych na całym świecie prowadzi się liczne badania dotyczące do-
kładności naziemnych skanerów laserowych, procedur kalibracji i samoka-
libracji tych urządzeń. Prace badawcze dotyczą zagadnień związanych
z modelami matematycznymi błędów skanerów [Lichti, 2007], [Lichti,
2010], [Reshetyuk, 2010] procedurami kalibracji i samokalibracji w opar-
ciu o punkty [Lichti, 2007], [Reshetyuk, 2010], płaszczyzny [Chow i in., 2012]
i walce [Chan i in., 2012].

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem skanerów lasero-
wych i pojawianiem się coraz to nowych urządzeń wskazane jest prowadzenie
kolejnych badań nad metodologią i algorytmami wyznaczania dokładności
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pomiarowych tych urządzeń. Elementem przemawiającym również za pro-
wadzeniem tego typu badań, jest to, że producenci skanerów w różny spo-
sób podają parametry dokładnościowe swoich urządzeń, a często informa-
cje te nie są dostępne. Opracowanie metodologii badań parametrów do-
kładnościowych na dedykowanym polu testowym, umożliwi przeprowadze-
nie testów dla różnych urządzeń i porównanie uzyskanych wyników. Jedno-
cześnie, na rynku komercyjnym funkcjonuje już wiele skanerów, które są
użytkowane od kilku lat. Dla tej grupy skanerów, wykorzystując posiadane
pole testowe, można prowadzić badania nad zmianami osiąganych parame-
trów dokładnościowych w okresach pomiędzy kalibracjami urządzeń prze-
prowadzanymi w laboratoriach producentów.

3.1.1 Norma ISO dla instrumentów pomiarowych
Norma „ISO 17123 Optyka i instrumenty optyczne. Terenowe procedury

do badania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych” opisuje procedury do-
tyczące badania, na polach testowych, pomiarowych instrumentów geode-
zyjnych takich jak: niwelatory, dalmierze elektrooptyczne, teodolity, tachi-
metry elektroniczne, lasery wirujące, pionowniki optyczne i systemy GNSS.
Polska Norma PN-ISO 17123 jest tłumaczeniem międzynarodowej normy
ISO 17123 i została ona zatwierdzona przez Prezesa Polskiej Komisji Nor-
malizacyjnej. Wersja polska posiada ten sam status co oficjalna międzyna-
rodowa wersja.

W latach 2001-2007 ukazały się następujące części normy ISO 17123
(wydane w Polsce w latach 2005-2007):
– Część 1: Teoria (PN-ISO 17123-1);
– Część 2: Niwelatory (PN-ISO 17123-2);
– Część 3: Teodolity (PN-ISO 17123-3);
– Część 4: Dalmierze elektrooptyczne (PN-ISO 17123-4);
– Część 5: Tachimetry elektroniczne (PN-ISO 17123-5);
– Część 6: Lasery wirujące (PN-ISO 17123-6);
– Część 7: Optyczne instrumenty do pionowania (PN-ISO 17123-7);
– Część 8: GNSS field measurement systems in real – time kinematic (RTK)

(ISO 17123-8) – ta część normy nie została przetłumaczona jeszcze na
język polski.

W przygotowaniu są aktualnie jeszcze 2 części tej normy [ISO]:
– Część 9: Terrestrial laser scanners (Naziemne skanery laserowe);
– Część 10: Non-prism measurement (reflector less distance measurements by

total stations) – Pomiary bezlustrowe (bezreflektorowy pomiar odległości
przez tachimetry).

Podstawową filozofią normy ISO 17123 są propozycje łatwych i kom-
pleksowych procedur badań terenowych i opracowania wyników.



21

Dyskusja dotycząca części 9 normy odnoszącej się do naziemnych ska-
nerów laserowych trwa od wielu lat. Według informacji na stronie Interna-
tional Organization for Standardization aktualnie przyjęto do dyskusji ko-
lejną wersję tej części normy [ISO].

Pierwsze naziemne skanery laserowe pojawiły się w drugiej połowie
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu systemy te zajęły stałe
miejsce, jako narzędzia pomiarowe w geodezji. Pierwsze propozycje testów
i kontroli dokładności naziemnych skanerów laserowych zostały opubliko-
wane już w 2000 roku [Lichti i in., 2000a], [Lichti i in., 2000b]

Norma ISO 17123 nie jest przeznaczona ani przygotowana w celu
oceny możliwości technicznych instrumentu ani procedur ich odbioru. Sta-
nowi wstępny proces uwiarygodnienia wyników pomiarowych, których stan
zależy m.in. od odtwarzalności i powtarzalności próby oraz od wnikliwie
przeprowadzonej analizy potencjalnych źródeł błędów pomiarowych
[PN-ISO 17123].

W celu określenia dokładności danego sprzętu pomiarowego należy
przeprowadzić procedurę testowania. Norma określa i opisuje procedury
uproszczone przeznaczone jedynie do określenia czy dokładności, pozy-
skiwanych przez instrument wartości znajdują się w granicach dopuszczal-
nych odchyleń. Przedstawia również procedury pełne, które dostarczają
informacji na temat możliwości uzyskania najwyższych dokładności przez
dany instrument. Wybór odpowiedniej procedury zależy od operatora oraz
od wymagań specjalistycznych wykonywanego projektu. Zawiera opis moż-
liwości przeprowadzenia testów w warunkach polowych, dla których to
obserwacji należy kontrolować warunki meteorologiczne w celu określe-
nia poszczególnych poprawek atmosferycznych jak również wykonanie te-
stów w warunkach laboratoryjnych, które mogą wykazać wyższą dokład-
ność poprzez wyeliminowanie błędów terenowych oraz poprawek atmos-
ferycznych. W obu przypadkach niezwykle ważną rolę odgrywa przepro-
wadzenie pełnej rektyfikacji używanego sprzętu pomiarowego, zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi producenta oraz wyznaczenie współrzędnych
wszystkich punktów pola testowego tego samego dnia. [PN-ISO 17123,
2005-2007].

W celu przybliżenia czytelnikom podejścia normy ISO do testowania
instrumentów pomiarowych poniżej zamieszczono opisy procedur: uprosz-
czonej i pełnej testowania tachimetrów elektronicznych wg PN-ISO 17123-
5:2007.

Procedura uproszczona oparta jest na przeprowadzeniu ograniczo-
nej liczby pomiarów, podczas których wyznaczanymi elementami są współ-
rzędne X, Y, Z punktów pola testowego bez znajomości ich wartości nomi-
nalnych. Miarą dokładności w tej procedurze są maksymalne różnice pomię-
dzy wynikami poszczególnych pomiarów. Należy pamiętać, że w przypadku
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przeprowadzenia testów w terenie dokładności oszacowania wartości X, Y
osiągną inną wartość niż rzędna (Z) z powodu wpływu na wyniki pomiaru
refrakcji atmosferycznej. W związku z tym wartości dokładnościowe jej wy-
znaczenia są obliczane odrębnie.

Pierwszym etapem jest stworzenie konfiguracji pola testowego. Pole-
ga to na przyjęciu trzech stanowisk instrumentu w wierzchołkach trójkąta,
którego długości boków powinny odpowiadać długościom zamierzonego
pomiaru. Rzędne Z na poszczególnych punktach powinny być możliwie jak
najbardziej różne. Podczas pomiaru na poszczególnych stanowiskach nie-
zwykle istotny jest pomiar ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury po-
wietrza w celu wyznaczenia poprawki atmosferycznej i późniejszym korygo-
waniu odległości.

Pomiar odbywa się w dowolnie przyjętym lokalnym układzie współ-
rzędnych (X, Y, Z) i polega na wykonywaniu obserwacji w jednym położe-
niu lunety. Z każdego stanowiska należy pomierzyć pozostałe dwa punkty
w celu określenia ich współrzędnych. Dla kolejnych dwóch stanowisk przyj-
muję się współrzędne wyznaczone z pierwszego pomiaru, natomiast orien-
tacja jest zawsze stała i odnosi się do punktu celu stanowiska pierwszego.

Obliczenia polegają na wyznaczeniu różnic pomiędzy współrzędnymi
poszczególnych punktów uzyskanych z kolejnych stanowisk. Połowy różnic
wartości współrzędnych dla poszczególnych punktów mieścić się powinny
w przyjętych ramach dozwolonego odchylenia. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartości odchyleń należy wykryć źródła błędów w dalszych
badaniach.

Pełna procedura przeznaczona jest dla określania najwyższej dokład-
ności możliwej do uzyskania przy użyciu danego tachimetru pomiarowego.
Podobnie jak podczas uproszczonej procedury pomiar polega na wyznacze-
niu, nominalnie nieznanych, współrzędnych punktów pola testowego okre-
ślonych przez wierzchołki trójkąta. Norma zaleca stosowanie urządzeń do
centrowania mechanicznego bądź słupów z wymuszonym centrowaniem.

Pomiar polega na przeprowadzeniu trzech serii pomiarowych, każdej
w dwóch położeniach lunety. Należy pamiętać o starannym centrowaniu
oraz o korygowaniu odległości poprzez poprawki atmosferyczne i uwzględ-
nianiu różnic wysokości pomiędzy wykorzystywanym pryzmatem a wysoko-
ścią instrumentu. Ustawienia współrzędnych (X, Y, Z) dla każdego stano-
wiska powinno być zerowe (0,0,0). Z każdego wierzchołka pola testowego
wyznaczamy współrzędne pozostałych jego punktów.

Obliczenia są bardziej złożone niż w przypadku procedury uproszczo-
nej. Obejmują one wyznaczenie dokładności współrzędnych X,Y poprzez
translację stanowiska i redukcję każdej serii do tego samego położenia. Pro-
ponowanym w normie sposobem obrotu każdego stanowiska wokół punktu
pierwszego jest wyrażenie jego wartości za pomocą współrzędnych bieguno-
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wych. Kolejnym krokiem jest określnie dokładności współrzędnych Z przy
wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów.

Dla pełnej procedury testowania tachimetrów elektronicznych zaleca
się przeprowadzenie testów statystycznych. Zgodnie z normą [PN-ISO 17123-
5:2007]:

„W celu interpretacji wyników należy wykonać testy statystyczne z wyko-
rzystaniem odchylenia standardowego współrzędnych pomierzonych w trójką-
cie testowym, w celu odpowiedzi na następujące pytania:
a) Czy obliczone odchylenie standardowe jest mniejsze lub równe odpowiedniej

wartości podanej przez producenta lub mniejsze od innej, ustalonej z góry?
b) Czy dwa odchylenia standardowe wyznaczone z dwóch różnych próbek po-

miarów należą do tej samej populacji, przy założeniu, że obie próbki mają
tę samą liczbę stopni swobody?”

Przykład wykorzystania norm ISO w sprawdzeniu tachimetrów elek-
tronicznych opisuje Krzysztof Karsznia w artykule na temat wykorzystania
procedur standaryzacji ISO w celu określenia dokładności dla wybranych
tachimetrów elektronicznych [Karsznia, 2002]. Badania przeprowadzono
w firmie Leica Geosystem w Heerbrugg (Szwajcaria) przy wykorzystaniu
pięciu tachimetrów elektronicznych: dwóch precyzyjnych TCA 1101 oraz
TCRA 1102, tachimetru automatycznego TCR 703 oraz zwykłego tachi-
metru elektronicznego TCR405. Pełną procedurę testowania przeprowa-
dzono na słupach betonowych przy wykorzystaniu wymuszonego centro-
wania oraz na punktach bazy testowej spełniającej wymogi ISO.

We wnioskach z prac badawczych autor pisze: „Wyniki otrzymane na
podstawie testów przeprowadzonych za pomocą tych norm, potwierdzają ich
wysoką użyteczność oraz wiarygodność. Analiza statystyczna będąca elemen-
tem pełnej procedury testowej, daje także możliwość automatyzacji prac, co
ma miejsce np. podczas tworzenia specjalistycznego oprogramowania służą-
cego do wyrównania danych lub oprogramowania wewnętrznego instrumen-
tów geodezyjnych”.

3.1.2 Propozycja normy ISO dla skanerów laserowych
W trakcie tygodnia roboczego FIG, w Sztokholmie w 2008 roku Re-

inchard Gottwald przedstawił koncepcję procedur testowania naziemnych
skanerów laserowych jako wkład w dyskusję nad 9 częścią normy ISO 17123
[Gottwald, 2008].

Zaproponowano kilka scenariuszy testowych procedury uproszczonej
spełniających następujące warunki brzegowe:
– niezależność od zasady funkcjonowania skanera (skanery panoramicz-

ne, kadrowe, impulsowe, fazowe);
– wyznaczenie odchyłek dla pomiarów długości i/lub kątów;
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– wykorzystanie standardowego sprzętu pomiarowego (tzn. bez stosowania
dodatkowych czujników lub sprzętu pomiarowego – np. tachimetrów);

– maksymalny czas potrzebny do pomiarów i oceny wyników wynoszący mniej
niż 1 godzina.

Przedstawiona propozycja zawierała kilka możliwych rozwiązań tere-
nowych pól testowych (Rysunek 3.1), opartych o pojedyncze i podwójne
linie oraz o trójkąt.

Rysunek 3.1 a) procedura pojedynczej odległości, b) procedura dwóch
krzyżujących się odległości, c) procedura trójkąta, d) procedura

trójkątnej gwiazdy.

Źródło: [Gottwald, 2008].

Przedstawione zostały również propozycje procedur pomiarowych oraz
wyniki ich praktycznego zastosowania wraz z omówieniem zalet i wad każ-
dego rozwiązania. Zaproponowano również modyfikację układu testowego
w celu optymalizacji detekcji stałej dodawania dla dalmierza.
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Dla proponowanej pełnej procedury testowej określono następujące
warunki brzegowe:
– większa lub mniejsza niezależność od głównych funkcjonalności testo-

wanego skanera;
– zastosowanie dodatkowych systemów referencyjnych i/lub jeżeli to moż-

liwe to trwale stabilizowanych pól testowych;
– ocena dokładności i błędów systematycznych w oparciu o procedury sta-

tystyczne;
– maksymalny czas potrzebny do wykonania pomiarów i oceny wyników

nie przekraczający pół dnia.
W ramach pełnej procedury testowej powinien zostać określony ze-

staw następujących parametrów: błąd próbkowania, błąd pomiaru płaszczyzn,
błąd celu, odchyłka kątowa, stała dodawania dla dalmierza, błąd skali dla
dalmierza, offset tarcz i średnica sfer.

W celu określenia większości wyżej wymienionych parametrów autor
przedstawił propozycję podstawowego modułu pola testowego. Jest to sieć
minimum 6 punktów (Rysunek 3.2), które spełniają następujące warunki:
– sieć powinna obejmować minimalny i maksymalny zakres naziemnego

skanera laserowego;
– punkty w miarę możliwości powinny być rozłożone na horyzoncie rów-

nomiernie;
– jeden punkt powinien znajdować się na znacząco innej wysokości niż

pozostałe;
– sieć musi być pomierzona tak dokładnie jak to jest możliwe.

Rysunek 3.2 Pole testowe dla „pełnej procedury testowej” – moduł podstawowy.

Źródło: [Gottwald, 2008].

Dodatkowo dla wyznaczenia stałej dodawania dalmierza autor pro-
ponuje wykorzystać klasyczną geodezyjną bazę liniową służącą do badania
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dalmierzy tachimetrów elektronicznych, a dla sprawdzenia błędu pomiaru
płaszczyzn zastosować precyzyjnie obracaną powierzchnię płaską.

3.1.3 Dotychczasowe badania dokładności pomiarowych naziemnych
skanerów laserowych
Obecnie skanery laserowe stosowane są w wielu dziedzinach, już nie

tylko na polu geodezyjnym, ale również w budownictwie, architekturze
i wielu innych. Umożliwiają pozyskiwanie współrzędnych 3D w czasie rze-
czywistym oraz dostarczają ogromnej ilości punktów charakteryzujących
obiekt w bardzo krótkim czasie. Tematu tego dotyczy wiele publikacji, nato-
miast kwestie dokładnościowe oraz jakościowe pozyskiwanych danych są często
pomijane. Ważną kwestią do rozpatrzenia jest sposób pokrycia oraz od-
zwierciedlenie obiektu w chmurze punktów. Wszelkiego rodzaju krawędzie,
punkty załamań są często pomijane bądź niewłaściwie reprezentowane.
Można zastosować kilka stanowisk pomiarowych w celu uzupełnienia da-
nych, jednakże nie uzyskamy miary dokładnościowej pozyskanej informacji
[Boehler i in., 2003].

Ze względu na sposób wykorzystania naziemnych skanerów lasero-
wych oraz zapotrzebowanie na wysokiej precyzji sprzęt geodezyjny, słusz-
nym wydaje się fakt, przeprowadzania badań nad określeniem dokładności
uzyskiwanych danych oraz metod autokalibracji urządzeń pomiarowych, ja-
kimi niewątpliwie są skanery laserowe [Chan i in., 2012]. W tym celu można
zastosować bryły geometryczne bądź płaszczyzny, które zostaną zeskanowa-
ne a następnie znając właściwości i parametry geometryczne poszczegól-
nych figur oraz posiadając ich współrzędne przestrzenne możliwe jest wy-
znaczenie dokładności pozyskiwania danych dla poszczególnych elemen-
tów [Boehler i in., 2003]. W taki sposób narodziła się koncepcja wykorzy-
stania badań przeprowadzonych przy użyciu różnorodnych pól testowych
w kontroli TLS.

Podstawą koncepcji pola testowego jest wykorzystanie zależności geo-
metrycznych poszczególnych figur bądź specjalne rozmieszczenie punktów
na danej powierzchni. Rozmieszczone punkty muszą posiadać wyznaczone
z niezwykle duża dokładnością swoje położenie w jednorodnym układzie
współrzędnych, a dodatkowo powinny być równomiernie rozmieszczone na
całej powierzchni. Przy wykorzystaniu figur i brył ważne jest aby znać geo-
metrię obiektu oraz potrafić w sposób matematyczny określić położenie
dowolnego punktu na jego powierzchni. Na całym świecie powstaje wiele
prac dotyczących różnych koncepcji pól testowych. Służą one do opracowy-
wania modeli matematycznych błędów skanerów, czy sposobu przeprowa-
dzania kalibracji lub samo-kalibracji w oparciu o różne układy punktów bądź
brył.
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Skanery laserowe posiadają zdolność do bardzo szybkiego pozyskiwa-
nia gęstych chmur punktów z dużą dokładnością. Jednakże zarówno w ska-
nerach jak i w innych urządzeniach optycznych i elektronicznych pojawić
się mogą błędy wynikające z różnych źródeł. Należy przeprowadzić kalibra-
cję każdego sprzętu, który ma służyć do pomiarów, szczególnie pomiarów
precyzyjnych aby zapewnić dokładność wymaganą danej specyfikacji pracy.
Kalibracja systemu polega na określeniu parametrów geometrycznych kom-
pletnego systemu pomiarowego, który obejmuje parametry kalibracji oraz
elementy orientacji zewnętrznej wszystkich elementów [Abbas i in., 2013].

Poniżej zaprezentowano koncepcje pól testowych stosowanych w róż-
nych zakątkach świata. Różnorodność testów oraz sposób ich doboru zależy
głównie od czynników, jakie mają być sprawdzane i kontrolowane.

Podstawowym i najczęściej stosowanym polem testowym są rozmiesz-
czone w różnych konfiguracjach tarcze przymocowane do płaszczyzn (ścian,
sufitów, podłóg). Przykłady takiego zastosowania możemy znaleźć w publi-
kacji „Error modeling, calibration and analysis of an AM–CW terrestrial laser
scanner system” [Lichti, 2007].

W opisanych pracach wykorzystano skaner laserowy FARO 880, który
oferuje niemal kuliste pole widzenia. W ramach badań przeprowadzono 10
procesów kalibracji skanera. Badania prowadzone były przez 13 miesięcy od
grudnia 2004 do stycznia 2006. Pomiary przeprowadzono w dwóch pomiesz-
czeniach: pierwsza sala o wymiarach 12 x 9 x 3 m, gdzie przeprowadzono
kalibrację nr 1,2,9 i 10 i sala druga o wymiarach 9 x 5x 3m, gdzie wykonano
pozostałe. Sale zostały obklejone siatką punktów stanowiących pole testo-
we obejmujące wszystkie ściany, sufit i podłogę.

Przy badaniu skanera tj. ocenie osi kolimacyjnej oraz błędu obrotu
lunety wykonano pomiar do tarcz umiejscowionych na podłodze oraz na
suficie w zakresie 122o-152o. Sprawdzeniu podlegały parametry główne ska-
nera oraz ocena dokładności pomiaru i weryfikacja dokładności podawa-
nych przez producenta.

Lichti [Lichti, 2007] opisuje w artykule model matematyczny błędów
stworzony dla bazy punktów pola testowego w badaniu skanera za pomocą
podejścia fotogrametrycznego. Model zaproponowany i skonstruowany zo-
stał dla przykładowego modelu skanera, natomiast może on, według auto-
ra, zostać wykorzystany do innych urządzeń tego typu po uwzględnieniu ich
parametrów. Wyniki prac autora często są podstawą do tworzenia kolej-
nych prac innych naukowców.

Wykorzystanie modelu Lichtiego możemy znaleźć w artykule: „Im-
provement in Accuracy for Three-Dimensional Sensor (Faro Photo 120 Scan-
ner)” [Abbas i in., 2013]. Do badań wykorzystano skaner Faro Photo 1200.
Laboratorium doświadczalne o wymiarach 9 x 3 x 15 m zostało oznakowa-
ne 138 czarno-białymi tarczami rozmieszczonymi na ścianach oraz suficie.
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Skanowanie wykonano z 7 stanowisk (4 pomiary w narożnikach sali, jeden
w środku, dwa pozostałe na przekątnej laboratorium). W ramach przepro-
wadzonych badań wyznaczono i wyeliminowano błędy systematyczne dla ob-
serwacji kątów pionowych jak i poziomych. Samo-kalibracja skanera została
przeprowadzona dzięki gęstości pola testowego 3D.

Szwajcarscy autorzy artykułu „Sensor modeling, self-calibration and ac-
curacy testing of panoramic cameras and laser scanners” [Parian i in., 2010]
proponują zastosowanie wspólnej kalibracji kamer metrycznych oraz skane-
rów laserowych. Wspólny model ma przedstawiać dokładność wykonanego
opracowania określonego na skutek odchyleń pozyskanych danych od rzeczy-
wistych (idealnych) wymiarów. Czujniki przeznaczone dla kamer mogą być
wykorzystane dla skanerów laserowych ponieważ pomiar polega na rejestracji
obrazu w zadanej odległości. Po określeniu zależności geometrycznych oraz
wystarczającej liczby punktów kontrolnych (pomiarowych) nastąpił proces
wyznaczenia poprawek kalibracyjnych przy użyciu specjalistycznych pól testo-
wych stosowanych dla kamer panoramicznych. Pole testowe obejmuje punkty
kontrolne w zakresie 360 o pola widzenia. Punkty kontrolne znajdują się
w centrum okrągłych tarcz. Wykorzystano pole testowe ETH Zurich o wy-
miarach 15 x 12 x 3 m z punktami kontrolnymi o wielkości 24 mm oraz
pole testowe TU Dresden o wymiarach 14 x 5 x 3m z punktami o rozmiarach
10 i 20 mm. Pomiar wykonano skanerem Imager 5003. Przeprowadzone bada-
nia dały możliwość wyznaczenia parametrów autokalibracji kamer panora-
micznych i skanera. Wyniki badań pokazują, że za pomocą wielu punktów
kontrolnych, parametry te można określić z dużym prawdopodobieństwem.

Innym rozwiązaniem pola testowego było dołożenie punktów prze-
strzennych, taki sposób zaproponowali Garcia-San-Miguel i Lerma [García-
San-Miguel i in., 2013]. Badanie polegało na przeprowadzeniu procesu
określenia parametrów kalibracji naziemnego skanera laserowego w celu
sprawdzenia i ewentualnej korekcji poprawek wprowadzonych przez pro-
ducenta. Dodatkowo zostały sprawdzone parametry dokładnościowe i po-
miarowe podawane przez producenta instrumentu. Do pomiarów wykorzy-
stano fazowy skaner laserowy FARO Focus 3D. Skaner wg producenta wy-
korzystuje fale w bliskiej podczerwieni o długości 905 nm i charakteryzuje
się błędem pomiaru odległości +/- 2mm na 10 m, przy odbiciu 90%. Pole
testowe obejmowało 47 punktów odniesienia. 32 punkty były oznaczone
znaczkami zamontowanymi na ścianie laboratorium. Pozostałych 15 punk-
tów określono przestrzennie poprzez zawieszenie celów pod sufitem. Współ-
rzędne, tak stworzonej sieci referencyjnej punktów pola testowego zostały
pomierzone tachimetrem Leica Total Station TS-30. Wykonano 16 skanów
z czterech różnych stanowisk. Jak podają autorzy zastosowano taką ilość
pomiarów aby mieć wystarczającą ilość obserwacji oraz aby uniknąć skutków
korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami. Cztery różne zestawy da-
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nych konfigurowane w różny sposób pozwoliły na uzyskanie czterech zesta-
wów wyników. Przeprowadzono analizę oraz dokonano obliczeń z wykorzy-
staniem metody najmniejszych kwadratów oraz wyznaczono estymatory błę-
dów. Określono stopnie swobody oraz odchylenie standardowe dla błędów.

Gawałkiewicz [Gawałkiewicz, 2005] zastosował inną koncepcję pola
testowego. Pole testowe składało się z słupów ułożonych w linii. Znane były
nominalne wartości odległościowe, przyjmowane, jako miary odniesienia.
Pole testowe wykorzystano do sprawdzenia dokładności pomiaru dalmierza
zawartego w skanerze laserowym Callidus oraz dalmierza tachimetru Leica
TCR303. Korzystając ze słupów z wymuszonym centrowaniem wykonano
pomiary do pryzmatów rozmieszczonych na poszczególnych słupach. Wyko-
rzystując zależności wynikające z porównania wartości nominalnych oraz
wartości z poszczególnych pomiarów autor wyznaczył błąd pomiaru długo-
ści wykonanych przez skaner Callidus. Po wykorzystaniu w dalszych pomia-
rach tarcz aluminiowych (silnie odbijających) udało się wyznaczyć rozkład
oraz wielkość błędów. Koleje testy obejmowały pomiar kątów. Skaner znaj-
dował się na wierzchołku kąta pomiarowego. Doświadczenie miało na celu
określenie dokładności pomiarów kątów oraz wyznaczenie ich błędu śred-
niego w zależności od rozdzielczości bądź odległości skanowania. Po wyko-
naniu pomiarów udało się określić dokładność błędu orientacji, wykorzy-
stując pomiary do kilku baz.

Polem testowym mogą być również wszelkiego rodzaju bryły, obiekty
przestrzenne oraz figury geometryczne. W artykule „Investigating laser scan-
ner accuracy” [Boehler i in., 2003] niemieckich pracowników Institute for
Spatial Information and Surveying Technology w Mainz przedstawiono spo-
sób wykorzystania kul przymocowanych do różnych powierzchni w celu okre-
ślenia dokładności różnych rodzajów skanerów laserowych. Opisane w arty-
kule próby określenia dokładności różnego typu skanerów laserowych zo-
stały przeprowadzone w dwóch budynkach FH Mainz. Jako cele wykorzy-
stano białe kule o średnicy 76,2 mm umiejscowione za pomocą magnesów
do podłoża. Na sferach rozmieszczono w odstępach, co 4-5 mm punkty
kontrolne. Jako pierwsze pole testowe wykorzystano betonowe schody, na
których zostały rozmieszczone przygotowane kule. Kule te zostały zeskano-
wane z korytarza o długości 60 m. Kolejny test był przeprowadzony na czte-
rech kulach rozmieszczonych na ścianie i usytuowanych na krawędziach pro-
stokąta o rozmiarach 3,5 m wysokości i 5 m szerokości. Z trzech różnych
stanowisk został przeprowadzony pomiar w odległości 15 m od ściany.
W testach wykorzystano komplety kul pokrytych trzema rodzajami farb: biała,
szara, czarna ze współczynnikiem odbicia odpowiednio 80, 40 oraz 8%. Po-
miary przeprowadzono w trzech seriach na różnych odległościach w celu
sprawdzenia dokładności na różnych odległościach skanowania do obiek-
tów umieszczonych blisko siebie na znacznej odległości (schody) oraz do
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obiektów o znanej bliskiej i znanej odległości kul rozmieszczonych od siebie
(ściana). W celu sprawdzenia zdolności rozdzielczych skanerów zeskanowa-
no specjalnie przygotowaną skrzynkę o rozmiarach 300 mm x 300 mm.
W skrzynce tej były szczeliny w postaci trójkątów schodzących się do środka
skrzynki o podstawie 55 mm natomiast na zwężeniach 30 mm. W skrzynce za
szczelinami zamontowano białe dno w celu sprawdzenia jakości i rodzaju
odbicia oraz wynikających z tego zmiany w rodzaju rejestrowanych danych.
Aby sprawdzić efekt krawędziowy wykorzystano wąskie płytki w kształcie
wysłużonych prostopadłościanów położonych na sobie i postawionych na
tle obijającej płyty. Następnym polem testowym były rozmieszczone piono-
we rury o średnicy 100 mm, które skanowano z odległości 3m. Rury – cylin-
dry zostały następnie wymodelowane z chmury punktów. Znając geometrię
obiektów określono różnicę pomiędzy rzeczywistymi rozmiarami rur a mo-
delem uzyskanym w procesie skanowania i obróbki danych.

W artykule „Cylinder-based self-calibration of a panoramic terrestrial
laser scanner” [Chan i in., 2012] czytamy o innej metodzie sprawdzenia
i kontroli skanerów oraz procesie ich autokalibracji. Ciekawym rozwiąza-
niem było wykorzystanie obiektów walcowych, jako przedmiotów pola te-
stowego. Autorzy zaproponowali sprawdzenie skanerów laserowych oraz
stworzenie modelu autokalibracji urządzeń skanujących z wykorzystaniem
obiektów cylindrycznych. Jako obiekty mogą zostać wykorzystane rury gazo-
we, kanalizacyjne bądź wodociągowe, lampy czy słupy rozmieszczone w bu-
dynku. Opracowanie dokładności polega na wykorzystaniu metody najmniej-
szych kwadratów do oszacowania elementów orientacji obiektów. Parame-
try modelu cylindra podawane są w postaci związków geometrycznych. Dla
pionowych oraz poziomych ułożeń cylindrycznych zostały wyznaczone funkcje
opisujące geometrię obiektów, matematyczne modele obrotów cylindrycz-
nych oraz poszczególnych położeń rur. Badania wykonano skanerem Leica
HDS6100 na terenie kampusu Uniwersytetu w Calgary. Dosyć niecodzien-
nym polem testowym opisanej metody stały się:
• Zestaw A: Pięć słupów metalowych o promieniu 6 cm, służących do pod-

trzymania zadaszenia. Pomiar wykonano z czterech stanowisk;
• Zestaw B: Pięć rur (o promieniu 8 cm) wodociągowych wiszących u sufi-

tu korytarza. Zostały zeskanowane w dwóch położeniach skanera;
• Zestaw C: Pięć betonowych pionowych kolumn (filarów) o promieniu

8 cm. Pomierzono je w dwóch stanowiskach.
Dla wszystkich zestawów pomiarowych i po każdorazowej zmianie sta-

nowiska następował proces kalibracji skanera. Następnie zostały wspólnie
zorientowane i połączone poszczególne chmury punków dla każdego zesta-
wu. Oszacowane współczynniki kalibracji oraz ich odchylenia standardowe
dla poszczególnych grup pomiarowych zostały przedstawione przez auto-
rów w artykule. Praca ta wskazała nową metodę autokalibracji opartą na
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pomiarach cylindrów z trzema wartościami: pomiar odległości, kąta pozio-
mego oraz pionowego. Wyniki kalibracji skanerów zostały przeanalizowane
w odniesieniu do parametrów pozyskiwanych w sposób nakładania się na
siebie poszczególnych chmur punktów z pomiarów. Wynikiem końcowym
jest wniosek autorów, że cylindryczne przedmioty typu rury, słupy czy filary
są doskonałym przedmiotem badań nad określanie dokładności i sposobów
autokalibracji urządzeń pomiarowych, jakimi są skanery laserowe.

3.1.4 Charakterystyka pola testowego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie
Mając na uwadze fakt, iż technologia naziemnego skaningu lasero-

wego jest stosunkowo młoda i wciąż obserwowany jest dynamiczny rozwój
zarówno samych skanerów, jak również oprogramowania do przetwarzania
danych, należy przypuszczać, że będzie ona znajdowała coraz to nowe za-
stosowania w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, w tym również wyma-
gających precyzyjnego określenia właściwości pomiarowych używanych in-
strumentów. Obecnie w Polsce nie prowadzi się w szerszym zakresie kom-
pleksowych badań właściwości pomiarowych naziemnych skanerów lasero-
wych. Z uwagi na powyższe, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie naro-
dziła się koncepcja przygotowania pól testowych do badania skanerów lase-
rowych. W ramach koncepcji prowadzone są prace nad przygotowaniem
laboratoryjnego pola testowego zapewniającego eliminację wpływu zmien-
nych warunków środowiskowych na wyniki pomiarów, oraz terenowego pola
testowego, ze stabilizowanymi trwale punktami pomiarowymi na terenach
należących do uczelni, umożliwiającego wykonywanie testów i badań dla
maksymalnych zasięgów skanerów. W chwili obecnej (2015 rok), gotowe jest
już do prowadzenia badań laboratoryjne pole testowe, którego opis zamie-
szono poniżej. Natomiast pole terenowe planowane jest do realizacji
w bliskiej przyszłości.

Laboratorium pomiarowe Wydziału Inżynierii Środowiska i Geode-
zji, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, znajduje się w piwnicach budyn-
ku Wydziału przy ulicy Balickiej 253c. Laboratorium jest pomieszczeniem
o wymiarach 37,40 m długości, 6,78 m szerokości i 4,22 m wysokości. Po-
mieszczenie laboratorium jest monitorowane przez cyfrową stację pogodową
w zakresie temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza.

W pomieszczeniu znajduje się 14 słupów betonowych – w dwóch sze-
regach po 7 słupów – zakończonych stalowymi, poziomowanymi głowicami
służącymi do wymuszonego centrowa instrumentów i sygnałów geodezyj-
nych (w tym precyzyjnych kul dla skanerów laserowych). Słupy te są roz-
mieszczone równomiernie wzdłuż całego pomieszczenia. Każda z głowic
posiada punkt centralny oraz 3 lub 7 ekscentrów pozwalających na montaż
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urządzeń pomiarowych (Rysunek 3.3). Wszystkie głowice pomiarowe zosta-
ły wypoziomowane, a ich wysokości zostały wyznaczone poprzez wykonanie
i wyrównanie niwelacji precyzyjnej. Dodatkowo wszystkie słupy pomiarowe
posiadają repery wysokościowe, pozwalające na monitorowanie stałości ukła-
du wysokościowego całego pomieszczenia.

Rysunek 3.3 Laboratorium pomiarowe Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji

Źródło: (fot. B. Mitka).

Punkty centralne i ekscentry głowic pomiarowych, mają wyznaczone
precyzyjnie (poprzez wielokrotny pomiar tachimetrem precyzyjnym i wyrów-
nanie obserwacji) współrzędne XY w układzie lokalnym i stanowią realiza-
cję układu odniesienia dla wykonywanych w laboratorium badań.

Dodatkowo na ścianach i suficie laboratorium zostały rozmieszczone
punkty pomiarowe (Rysunek 3.4) w postaci:
– tarcz czarno-białych dla skanerów laserowych;
– pryzmatów Leica GMP 104;
– foli odblaskowych.

Wszystkie punkty pomiarowe mają wyznaczone w oparciu o bazę po-
miarową współrzędne XYZ w układzie lokalnym laboratorium.

Układ punktów, posiadających wyznaczone z wysoką precyzją współ-
rzędne XYZ, znajdujących się głowicach pomiarowych oraz na ścianach
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Rysunek 3.4 Sieć punktów pomiarowych

Źródło: (fot. B. Mitka).

i suficie laboratorium tworzy przestrzenne pole kalibracyjne umożliwiające
prowadzenie badań z zakresu:
– dokładności pomiarowych skanerów lasowych i instrumentów geode-

zyjnych;
– orientacji wzajemnej urządzeń w złożonych systemach pomiarowych;
– orientacji bezwzględnej mobilnych systemów pomiarowych.

Poprzez odpowiedni dobór punktów nawiązania i punktów kontrol-
nych, zastosowanie dedykowanej metodyki prowadzenia pomiarów i opra-
cowania wyników dla każdego z badanych urządzeń, oraz możliwość umiesz-
czania w laboratorium dodatkowych obiektów pomiarowych i urządzeń kon-
trolnych, istnieje możliwość otrzymania wiarygodnych wyników badań, dla
urządzeń pomiarowych różnego typu.

3.1.5 Pomiar i wyniki wyrównania
Przestrzenne pole testowe do badania skanerów laserowych zapro-

jektowano na pięciu płaszczyznach. Okrągłe, czarno-białe tarcze referen-
cyjne o średnicy 120 mm, jednoznacznie identyfikowalne w chmurze punk-
tów (Rysunek 3.5), rozmieszczono na czterech ścianach i suficie pomiesz-
czenia (Rysunek 3.6).
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Rysunek 3.5 Czarno-biała tarcza referencyjna (z lewej zdjęcie, z prawej widok
chmury punktów).

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3.6 Metryczny model przestrzennego pola testowego
z rozmieszczeniem tarcz referencyjnych.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3.7 Stanowisko do testowania skanerów laserowych.
Źródło: (fot. P. Gawronek).
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W lokalizacji znaczków uwzględniono położenie stanowiska testowa-
nych skanerów laserowych (słup betonowy z głowicami służącymi do wymu-
szonego centrowania – SL3), co uzasadnia nieregularne rozmieszczenie czar-
no-białych tarcz (Rysunek 3.7).

Szczegółowe rozmieszczenie czarno-białych tarcz referencyjnych na
każdej ze ścian (002_1, 002_2, 002_3, 002_4) i suficie laboratorium (002_5)
przestawiono na szkicu poniżej (Rysunek 3.8).

W celu wyznaczenia współrzędnych tarcz z najwyższą możliwą dokład-
nością, wszystkie znajdujące się w laboratorium słupy betonowe z głowicami
służącymi do wymuszonego centrowania instrumentów i sygnałów geode-
zyjnych precyzyjnie pomierzono sytuacyjnie tachimetrem elektronicznym (Le-
ica TCA 2003; 1mm + 1 ppm; 0.5”) oraz wysokościowo niwelatorem kodo-
wym (Leica NA3003; 0.2 mm). W wyniku wyrównania ścisłego sieci pozio-
mej uzyskano średni błąd położenia punktu na poziomie 0.0001 m (tożsamy
z błędem maksymalnym). Wyrównanie ścisłe sieci niwelacyjnej pozwoliło na
uzyskanie wartości błędów średnich wysokości słupów na poziomie 0.00005 m,
błąd maksymalny wyniósł 0.00007 m.

Położenie każdej z czarno-białych tarcz określono z minimum dwóch
stanowisk zlokalizowanych na słupach do wymuszonego centrowania, na-
wiązując pomiar do trzech z nich, z zachowaniem stosownej geometrii (kąt
padania nie mniejszy niż 60°). W wyniku ścisłego wyrównania pomiarów
wykonanych w dwóch seriach, w dwóch położeniach lunety otrzymano prze-
ciętny błąd położenia punktu na poziomie 0.0008 m, natomiast błąd maksy-
malny wyniósł 0.0012 m.

Przygotowane pole testowe stworzone z czarno-białych, okrągłych
tarcz, rozmieszczonych na czterech ścianach i suficie laboratorium, o wy-
znaczonych z wysoką precyzją współrzędnych XYZ, znajdujących się
w tym samym układzie, co słupy do wymuszonego centrowania, to prze-
strzenne pole kalibracyjne umożliwiające prowadzenie badań z zakresu
dokładności pomiarowych, orientacji i kalibracji skanerów laserowych. Za-
stosowanie właściwej metodyki pomiarowej i odpowiednie opracowanie
wyników umożliwi otrzymywanie w laboratorium wiarygodnych wyników
dla urządzeń skanujących.

Przygotowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie laboratoryjne pole testowe do badania wła-
ściwości pomiarowych naziemnych skanerów laserowych, nie odbiega od tych
opisywanych w literaturze światowej i umożliwia przeprowadzenie analo-
gicznych badań jak te wykonane przez cytowanych powyżej autorów. Do-
datkowo, rozległe tereny Uniwersytetu Rolniczego umożliwiają zaplanowa-
nie i wykonanie terenowego pola testowego, które pozwoli na badania
w warunkach realnych pomiarów wykonywanych w terenie, w szczególności
z uwzględnieniem maksymalnych zasięgów skanerów.
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Rysunek 3.8 Szkic rozmieszczenia punktów referencyjnych.

Źródło: opracowanie własne.
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Posiadanie własnego laboratorium pomiarowego, pozwala zespołowi
badawczemu na prowadzenie prac w zakresie autorskich procedur i algoryt-
mów badania dokładności pomiarowych skanerów laserowych. Nawiązano
również współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i firmami pry-
watnymi w zakresie badania dokładności rozwiązań pomiarowych opartych
o technologię naziemnego skaningu laserowego.

3.2 Automatyzacja procesu przetwarzania danych
ze skaningu laserowego

Skaning laserowy stanowi nowoczesną technologię pomiaru, umożli-
wiającą masowe zbieranie danych przestrzennych. Uzyskiwane chmury punk-
tów umożliwiają szybkie tworzenie bardzo dokładnych numerycznych mo-
deli powierzchni, możliwe jest ponadto automatyczne określanie osiowo-
ści, płaszczyznowości oraz odstępstw od wzorcowych modeli (takich jak płasz-
czyzna, walec, hiperboloida obrotowa itp.) wybranych elementów konstruk-
cyjnych zarówno przestrzennych jak i liniowych. Zaletą technologii jest duża
ilość pozyskiwanych danych, dzięki czemu można uzyskiwać bardzo szczegó-
łowe modele powierzchni. Ponadto czas wykonania pomiaru jest wielokrot-
nie krótszy niż w przypadku metod tachimetrycznych. Jednakże mnogość
danych można traktować jednocześnie, jako wadę skaningu, gdyż wiąże się
z koniecznością filtrowania chmur punktów, ich interpretacji. Podstawo-
wym zadaniem procesu obróbki chmur punktów, przewyższających pod wzglę-
dem nakładu pracy sam pomiar jest selekcja i interpretacja danych. Proble-
mem jest także inny niż w przypadku tachimetrii sposób wzajemnej orienta-
cji stanowisk skanera, spowodowany tym, że skanery nie mają możliwości
centrowania nad punktem oraz wykonywania pomiaru do wskazanego punk-
tu. Konieczność interpretacji centrów punktów wspólnych (lub osnowy)
wykorzystywanych do wcięcia wstecz w trakcie orientacji stanowi jeden
z głównych problemów rzutujących na dokładność metody. Punkty te muszą
być stabilizowane w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki wcięcia
dla każdego ze stanowisk skanera. Muszą także znajdować się relatywnie
blisko obiektu skanowanego, co prowadzi do pewnych problemów w przy-
padku obiektów wysokich.

Sfery o znanej średnicy, oraz znaki pomiarowe, najczęściej w formie
biało czarnej szachownicy są dogodnym i sprawdzonym sposobem stabiliza-
cji punktów wspólnych. Dokładność interpretacji ich centrów jest porówny-
walna z dokładnością pomiaru skanera. Możliwy jest także niezależny po-
miar tachimetryczny metodą bezlustrową (w szczególności w przypadku tarcz).
Niestety wymagają one wcześniejszej stabilizacji, umieszczenia na obiekcie
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w taki sposób, aby zapewnić ich widoczność. Należy zatem zapewnić maksy-
malną odległość, z której znak jest rozpoznawany i nie jest przysłaniany,
a w przypadku tarcz dodatkowo odpowiedni kąt padania wiązki lasera. Czyn-
ności te są czasochłonne, a w przypadku wspomnianych wcześniej obiektów
wysokich wymagają stosowania rusztowań, prac wysokościowych. Dlatego
też wraz z rosnącą mocą obliczeniową komputerów producenci oprogramo-
wania, dążą do coraz większej automatyzacji tych procesów. Obecnie oprócz
typowych metod wzajemnej oraz zewnętrznej orientacji skanów w oparciu
o znaki pomiarowe oraz sfery coraz popularniejsze stają się metody auto-
matyczne niewymagające stabilizacji punktów, takie jak wpasowanie chmu-
ry do chmury oraz automatyczne wyszukiwanie punktów wspólnych.

Łączenie skanów oraz wpasowywania ich w określony układ współ-
rzędnych polega na wskazaniu punktów wspólnych, dla których będziemy
mogli określić współrzędne w lokalnym układzie dwóch skanów (jeśli łączy-
my ze sobą skany) lub w lokalnym układzie skanu i w niezależnym układzie
współrzędnych (jeśli dokonujemy wpasowania skanu w istniejący układ współ-
rzędnych). Ponieważ współczesne skanery posiadają dokładność pomiaru
długości rzędu 1-2 mm, co w większości zastosowań przekracza dokładność
niezależnego określenia współrzędnych, a rozmiar liniowy pozyskiwanych
chmur punktów jest na tyle mały (maksymalnie kilkaset metrów), że na współ-
rzędne nie mają wpływu poprawki odwzorowawcze przyjętych układów. Sto-
sowanie zmiany skali w trakcie wpasowywania (transformacja Helmerta) jest
niezasadne. Dlatego stosowane metody bazują najczęściej na transformacji
prostej, na którą składają się przesunięcia wzdłuż każdej z osi układu współ-
rzędnych (translacja) oraz obrót niezależnie wokół każdej z osi (rotacja).

Jeśli korzystamy z inklinometrów wbudowanych w skaner laserowy,
w drodze skanowania uzyskujemy chmurę punktów w lokalnym układzie
skanera, w którym oś H jest pionowa (Rysunek 3.9). Jeśli założymy popraw-
ność tych danych, aby dokonać wpasowania wystarczy jedynie wykonać prze-
sunięcie o wektor (ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY, ΔΔΔΔΔH), oraz wykonać obrót poziomy (obrót wokół
osi pionowej H, zmianę azymutu) o kąt ϕϕϕϕϕ.

Idea wpasowania z wykorzystaniem znanej matematycznej zależności,
różni się tym od wpasowania punktowego, że nie mamy punktów, dla któ-
rych znamy współrzędne w układzie pierwotnym oraz wtórnym, lecz znamy
zależność, jaką mają spełniać wybrane punkty po transformacji do układu
wtórnego. Zależność ta, wynika ze znanej nam geometrii przestrzennej obiek-
tu, na którego powierzchni zostały pomierzone punkty. Przykładem wyko-
rzystania tej metody jest wpasowanie na sferę o znanej średnicy R, w tym
przypadku zależność tą przedstawia równanie (3.1), a znanymi parametrami
będą oprócz promienia współrzędne środka sfery (x0, y0, h0).

(3.1)
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Rysunek 3.9 Idea transformacji prostej stosowanej w przetwarzaniu chmur
punktów o niewielkich rozmiarach i ustalonej orientacji pionowej.

Źródło: opracowanie własne.

Parametry mogą być pozyskane drogą bezpośredniego pomiaru lub
zostać wyliczone w zadaniu odwrotnym, o ile na powierzchni sfery pomie-
rzyliśmy minimum trzy punkty (i znamy średnicę). Sfera z racji symetrii wzglę-
dem środka nie niesie więcej informacji niż pojedynczy punkt. Umożliwia
jedynie jego prostą aproksymacje w oparciu o dane ze skanera laserowego,
który mierzy punkty w sposób przypadkowy i nie pozwala na pomiar wybra-
nego punktu, na przykład centra znaku pomiarowego. Zaletą sfery jest to,
że posiada ona jeden środek, którego współrzędne mogą być wyznaczone
w ten sam sposób i z tą samą dokładnością, niezależnie, z której strony
powierzchnia sfery zostanie zeskanowana. Inną metodą reprezentacji punktu
jest automatyczna interpretacja narożników (punktu przecięcia trzech płasz-
czyzn), stosowana przez producentów oprogramowania umożliwiającego
obróbkę skanów i wykorzystywana przede wszystkim do automatycznego łącze-
nia skanów między sobą. Można się spodziewać, że jeśli skanowaniu będą
podlegać inne obiekty, których geometria jest ściśle określona, zależność
jest możliwa do wykorzystania w sposób analogiczny. Przykładem może być
tutaj płaszczyzna. Automatyczny pomiar płaszczyznowości realizowany za
pomocą skanera lub tachimetru zrobotyzowanego polega na wpasowaniu
chmury punktów w płaszczyznę, a następnie obliczeniu wielkości i kierunku
odchyleń od niej oraz interpolacji izolinii. Pierwsza część tego algorytmu
jest niczym innym jak automatycznym wpasowaniem punktów na funkcję.

3.2.1 Określanie geometrii swobodnie zwisającego przewodu
Specyficznym przypadkiem obiektów przestrzennych o ściśle określonym

kształcie są swobodnie zwisające przewody. W rzucie poziomym przyjmują one
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postać linii prostej łączącej punkt początkowy i końcowy, natomiast w płasz-
czyźnie pionowej ich kształt odpowiada krzywej łańcuchowej, o ile masa jed-
nostkowa przewodu jest stała a jego rozciągliwość można uznać za pomijalną
[Adamczewski, 1992], [Bernasik i in., 2002]. Ponieważ linii (zarówno prostej
jak i dowolnej krzywej) w przestrzeni trójwymiarowej nie da się przedstawić
za pomocą jednego równania (funkcji lub funkcji uwikłanej) najłatwiej przy-
jąć równanie parametryczne. Brak wartości l0 w trzecim równaniu na wartość
h (3.2), wynika z faktu, że usytuowanie punktu zerowego funkcji hiperbolicz-
nej w przestrzeni odbywa się poprzez dobór punktu zerowego (x0, y0). Do
poprawnego zdefiniowania przebiegu poziomego wystarczy azymut (lub stała
kierunkowa w klasycznym równaniu prostej) oraz jeden parametr.

(3.2)

Taka funkcja (3.2) posiada 5 parametrów, współrzędne punktu zero-
wego (x0, y0, h0), azymut kierunku poziomego, w którym biegnie rzut prze-
wodu na płaszczyznę poziomą A, oraz parametr k odpowiadający za profil
pionowy przewodu (stopień naciągnięcia). Równanie zostało tak ułożone,
że parametr l, odpowiada poziomemu oddaleniu danego punktu od punk-
tu zerowego, jest on równoznaczny kilometrażowi i stanowić może poziomą
oś układu współrzędnych poprowadzonego wzdłuż przewodu. Jednocześnie
punkt zerowy odpowiada wartości ekstremum funkcji cosinus hiperboliczny
(wartość minimalna, zarazem punkt przez który przechodzi pionowa oś sy-
metrii). Graficzną ilustracje takiego doboru parametrów równania przed-
stawia poniższy schemat (Rysunek 3.10), na którym zaznaczono przebieg
fragmentu linii (p-k) w rzucie na płaszczyznę poziomą, oraz w rzucie bocz-
nym wzdłuż kierunku l.

Rysunek 3.10 Geometria swobodnie zwisającego przewodu.

Źródło: opracowanie własne.
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Aby wyznaczyć wszystkie parametry równania przewodu, potrzebna jest
znajomość współrzędnych przestrzennych minimum trzech dowolnych punk-
tów osi przewodu, z czego do wyznaczenia położenia sytuacyjnego wystar-
czają dwa punkty, trzeci służy tylko do wyznaczenia parametrów krzywej łań-
cuchowej. Ponieważ parametr k jest uwikłany w funkcji cosinusa hiperbolicz-
nego nie da się go wyliczyć analitycznie, przez co niezależnie czy dysponuje-
my obserwacjami nadliczbowymi czy nie jedyną opcją jest numeryczna mini-
malizacja. Wszystkie 5 parametrów funkcji można wyliczyć jednocześnie,
w tym celu należy zdefiniować funkcję pomocniczą – sumę kwadratów prze-
strzennych odległości pomiędzy punktami dostosowania a krzywą i dokonać
minimalizacji tej funkcji ze względu na parametry. Kwadrat odległości punk-
tu (xi, yi, hi), od punktu prostej o parametrze l, wynosi (3.3), odległość punktu
od prostej będzie stanowić minimum powyższej funkcji ze względu na para-
metr l, niestety wartości tej również nie da się wyliczyć analitycznie.

(3.3)

Odległość minimalną między krzywą a punktem dostosowania trzeba
wyliczać numerycznie, niezależnie dla każdego z punktów a operacja ta musi
być zagnieżdżona w funkcji celu (suma kwadratów odległości) użytej do
minimalizacji ze względu na parametry krzywej łańcuchowej. Konieczność
uzyskiwania wyników z dokładnością 1mm, oraz daleki punkt startowy (naj-
częściej rzędu dziesiątek metrów) powoduje, że procedura ta jest bardzo
czasochłonna i już dla kilkunastu punktów dostosowania nie może być zre-
alizowana za pomocą zwykłego komputera w czasie rzeczywistym umożli-
wiającym jakąkolwiek interakcje, typu wskazywanie obiektów czy automa-
tyczne przeszukiwanie zbioru punktów itp. Zadanie to jest jak najbardziej
możliwe do zrealizowania jednak wymaga oprogramowania wydajnej meto-
dy obliczeń, przede wszystkim wyznaczania bliskich punktów startowych dla
algorytmu, dających się wyliczyć analitycznie.

Zmniejszenia złożoności obliczeniowej można dokonać poprzez po-
dzielenie zadania na obliczenia sytuacyjne i wysokościowe. Algorytm, który
daje relatywnie dobre wyniki przy małej złożoności obliczeniowej można
przedstawić następujących schematem.
1. Na podstawie współrzędnych płaskich punktów (nawet w przypadku mi-
nimalnie wymaganych dla całkowitego rozwiązania trzech mamy tutaj ob-
serwacje nadliczbowe) za pomocą regresji liniowej wyznaczamy azymut A.
Współrzędnych początkowych (x0, y0) nie możemy wyznaczyć gdyż zależą
one od profilu podłużnego przewodu, możemy wyznaczyć natomiast do-
kładne równanie prostej, na której będzie znajdował się nasz punkt począt-
kowy uzyskując wzajemną zależność – przykładowo w formie ogólnego rów-
nania prostej (3.4):
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(3.4)

2. Wprowadzamy lokalny układ współrzędnych płaskich, w którym oś po-
ziomą stanowi współrzędna l stanowiąca miarę bieżącą wzdłuż prostej li-
czoną od dowolnego punktu (można przyjąć najbardziej skrajny punkt, warto
pamiętać że kierunek nie gra tutaj roli gdyż funkcja cosh jest symetryczna
względem punktu środkowego, który przyjmiemy za początkowy), natomiast
oś pionową rzędna h. Należy pamiętać że prosta jest prostą regresyjną, dla-
tego przed wyliczeniem współrzędnej l należy punkty rzutować na nią pro-
stopadle. Efektem tej czynności jest zbiór punktów o współrzędnych (l, h).
3. Dokonujemy aproksymacji zbioru punktów, funkcją łańcuchową (3.5):

(3.5)

Ponieważ nie da się w sposób prosty i dokładny wyznaczyć przybliżo-
nych współrzędnych aby dokonać linearyzacji funkcji jak to ma miejsce
w przypadku wyrównania ścisłego, jedyną metoda jest ułożenie równania
wyrażającego sumę kwadratów i jego minimalizacja algorytmem numerycz-
nym (3.6).

(3.6)

Ponieważ mamy trzy niewiadome h, k, l0 widać, że minimalna liczba
punktów, a co za tym idzie równań wynosi 3.
4. Znając wartość l0, równanie prostej, oraz tymczasowy punkt zerowy przy-
jęty w punkcie 2 możemy wyliczyć współrzędne (x0, y0) odpowiadające punk-
towy l0. W ten sposób uzyskujemy wszystkie pięć parametrów funkcji.
5. Ponieważ punkty są mierzone nie w osi przewodu a na jego powierzchni,
pomiar będzie obarczony pewnym błędem związanym z niezerową średnicą
przewodu. Znając współrzędne stanowiska, z którego był dokonywany po-
miar (tachimetru lub skanera) oraz wyznaczone równanie krzywej łańcucho-
wej możemy dokonać docentrowania obserwacji na oś przewodu. W tym
celu musimy znać jego średnicę, oraz poziomy i pionowy kąt przecięcia wiązki
celowej z przewodem, którego wyliczenie nie stanowi problemu.
6. Dokonujemy jeszcze raz obliczeń opisanych w punktach 1-4 dla docen-
trowanych obserwacji.

3.2.2 Wpasowanie chmury punktów w kształt przewodu o znanej
geometrii
Wyliczone parametry funkcji opisujące przestrzenny przebieg prze-

wodu mogą stanowić dogodny rodzaj „przestrzennego punktu dostosowa-
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nia”, można wykonywać transformacje układu współrzędnych w oparciu
o dowolne punkty pomierzone na powierzchni przewodu (wybrane z chmu-
ry punktów). Punkty mierzone w układzie pierwotnym i wtórnym nie muszą
być markowane, oraz mogą być mierzone w dość znacznym oddaleniu od
siebie. Oznacza to, że można przykładowo dokonać wpasowania skanu słu-
pa energetycznego, wykorzystując punkty pomierzone przez skaner na prze-
wodach w bezpośredniej bliskości słupa, oraz wykonując kilka bezlustro-
wych pomiarów tachimetrycznych na dowolne punkty na tych samych prze-
wodach. Drugą możliwością zastosowania metody jest wzajemne łączenie
wielu skanów wspomnianego słupa, w oparciu jedynie o wskazane na nich
przewody, bez stabilizacji znaków pomiarowych.

Wykonanie transformacji chmury na tak określoną funkcję wymaga
jedynie wybrania ich grupy znajdującej się na konkretnym przewodzie, któ-
rego równanie jest nam znane. Ten zbiór nie musi być wskazany bardzo
dokładnie, gdyż w trakcie wpasowania łatwo można automatycznie usunąć
punkty odstające, pod warunkiem, że nie jest ich zbyt wiele. W przypadku
uwzględniania danych z inklinometru i wykonywania transformacji prostej
z rotacją poziomą zadanie ogranicza się do jak najlepszego wpasowania
wyselekcjonowanej chmury punktów (xi, yi, hi), za pomocą transformacji pro-
stej opisanej równaniem (3.7) [Mitka i in., 2013]:

(3.7)

Globalne rozwiązanie zagadnienia minimalizacji metoda najmniej-
szych kwadratów jest możliwe, ale wiąże się z tym samym problemem co
określenie parametrów funkcji łańcuchowej – koniecznością numerycznej
minimalizacji odległości od każdego z punktów dostosowania, aby wyliczyć
wartość funkcji celu. W przypadku chmury punktów dodatkowym proble-
mem jest ilość danych do przetworzenia. Obliczeń można dokonać w spo-
sób analogiczny jak w przypadku określania parametrów krzywej łańcucho-
wej stosując oddzielne rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe (o liniowej
złożoności obliczeniowej). Algorytm obliczeń jest praktycznie taki sam jak
w przypadku wyznaczania parametrów funkcji łańcuchowej:
1. Stosując regresję liniową wpasowujemy w punkty dostosowania prostą,
znając jej równanie możemy wyliczyć jej azymut, ponieważ azymut docelo-
wy A jest znany, możemy obliczyć kąt obrotu transformacji ϕϕϕϕϕ. Niestety pro-
sta nie określa w sposób jednoznaczny azymutu może on wynosić A lub
A+200g. Prawidłowej wartości nie da się także wybrać ze względu na rzędne
krzywej łańcuchowej gdyż funkcja cosinus hiperboliczny jest symetryczna.
Dwa poprawne wpasowania tego samego fragmentu krzywej łańcuchowej
(p-k) zostały przedstawione na poniższym schemacie (Rysunek 3.11).
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Rysunek 3.11 Dwa rozwiązania regresji krzywej łańcuchowej.

Źródło: opracowanie własne.

Dlatego w przypadku pojedynczego przewodu właściwy kierunek musi
być wskazany w sposób niezależny. Znając równanie pierwotnej oraz doce-
lowej funkcji liniowej wyliczamy liniową zależność pomiędzy wartościami
ΔΔΔΔΔx i ΔΔΔΔΔy transformacji – przykładowo (3.8):

(3.8)

2. Równanie transformacji po uwzględnieniu wartości wyznaczonych
w punkcie 1 algorytmu można przedstawić w następującej postaci (3.9):

(3.9)

Posiada ono jeszcze dwie niewiadome ΔΔΔΔΔx i ΔΔΔΔΔh, które można wyzna-
czyć poprzez aproksymacje krzywą łańcuchową (profil podłużny swobodnie
zwisającego przewodu). Rzędna punktu dostosowania po transformacji jest
znana, wynosi (3.9), natomiast wartość współrzędnej lokalnej li (parametru)
można wyliczyć rzutując prostopadle punkt dostosowania na prostą stano-
wiącą rzut docelowej krzywej łańcuchowej na płaszczyznę poziomą. Wartość
ta jest funkcją liniową zależną jedynie od parametru ΔΔΔΔΔx transformacji,
z racji na prostotę wyprowadzenia oraz zawiłą postać zawierającą wiele sta-
łych wyprowadzenie zostało pominięte.
3. Znając współrzędne lokalne każdego punktu (w funkcji parametrów
transformacji ΔΔΔΔΔx, ΔΔΔΔΔh) można zdefiniować funkcję celu określoną jako suma
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kwadratów odległości pomiędzy punktami dostosowania a krzywą wzor-
cową (3.10):

(3.10)

4. Docentrowanie punktów na oś przewodu.
5. Ponowne przeliczenie modelu w oparciu o docentrowane współrzędne
punktów skanu. Na tym etapie można także dokonać selekcji punktów
(w tym przypadku nie mamy do czynienia z pomiarem tachimetrycznym,
tylko chmurą punktów zawierającą dużą nadliczbowość obserwacji oraz szum)
poprzez odrzucenie punktów, dla których odchylenia są największe. Należy
jednak zwrócić uwagę, że zwykła analiza statystyczna, i selekcja punktów na
podstawie odchyłek i ich histogramu może prowadzić do zafałszowania wy-
ników. Jest to spowodowane tym, że punkty uznane za „odstające” mogły
zostać pomierzone na powierzchni najdalszej od stanowiska skanera części
przewodu, gdzie ich koncentracja jest bardzo mała.

Opierając wpasowanie o większą liczbę przewodów należy się spo-
dziewać zwiększenia dokładności wpasowania. W przypadku pary przewo-
dów szczególnie istotna jest wartość różnicy ich azymutów (co zostało przed-
stawione na poniższym rysunku – Rysunek 3.12, 3.13).

Rysunek 3.12 Wzajemne usytuowanie pary przewodów – rzut z góry.

Źródło: opracowanie własne.

Kąt przecięcia β, jeśli jest różny od 0 lub 200g pozwala na jedno-
znaczne określenie nie tylko kąta skręcenia transformacji, ale obydwu pa-
rametrów ΔΔΔΔΔx i ΔΔΔΔΔy. Może się to odbyć bez wykorzystania profilu przewodu,
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jedynie w oparciu o ich przebieg sytuacyjny. Najlepiej aby przecięcie prze-
wodów, lub ich przedłużeń następowało pod kątem zbliżonym do prostego
– jest to zagadnienie zbliżone do matematycznie do wcięcia kątowego.
W przypadku, kiedy bieg przewodów jest zbliżony do równoległości, istotny
staje się drugi parametr, różnica kątów pionowych stycznych do przewo-
dów. Można ten kąt interpretować, jako kąt przecięcia stycznych do prze-
wodów. Chociaż dwie proste w przestrzeni nie muszą się w tym przypadku
fizycznie przecinać. Najczęściej jednak w przypadku linii energetycznych
będą przebiegać blisko siebie z racji typowej konstrukcji słupów, gdzie od-
ciągi dwóch przewodów są montowane zwykle w niewielkim oddaleniu od
siebie.

Rysunek 3.13 Wzajemne usytuowanie pary przewodów – rzut z boku.

Źródło: opracowanie własne.

Wartość kąta γ  różna od 200g zwiększa dokładność wpasowania, gdyż
konstrukcja, na którą składają się dwa przewody w większym stopniu odbie-
ga od liniowości, nawet jeśli zeskanowane fragmenty przewodów są krótkie.
W przypadku słupów energetycznych i linii przebiegających nad terenem
płaskim lub o nieznacznych przewyższeniach, pary przewodów będą zbliżo-
ne do równoległości, jeśli znajdują się po tej samej stronie słupa. W przy-
padku przebiegu linii energetycznej przez otwarte tereny rolne i leśne (gdzie
najczęściej występuje spora współliniowość słupów) para przewodów znaj-
dujących się po stronach przeciwległych, będzie przecinać się pod różnymi
kątami. Kąty β rzadko będą przyjmować optymalne wartości. Natomiast sy-
tuacja, w której profil pionowy przewodu po jednej stronie słupa jest przed-
łużeniem profilu po drugiej jest możliwa jedynie, kiedy słup znajduje się
niżej niż sąsiadujące. Jednocześnie są zachowane warunki geometryczne tj.
zbliżona odległość i różnica przewyższenia pomiędzy słupami, oraz siła na-
ciągu tak dobrana, aby najniższy punkt krzywej łańcuchowej znajdował się
w okolicach dolnego słupa. Taka sytuacja może wystąpić incydentalnie,
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a w przypadku liniowego usytuowania słupów w terenie nizinnym jest prak-
tycznie niemożliwa. Dlatego można przyjąć, że pomiar dwóch przewodów
po przeciwległych stronach słupa, może dać wyniki wpasowania znacznie
lepsze niż nawet bardzo starannie wykonany pomiar jednego lub kilku rów-
noległych przewodów po jednej stronie.

3.2.3 Testowanie metody w praktyce
W celu praktycznego sprawdzenia metody i porównania uzyskiwanych

wyników, wykorzystano słup linii wysokiego napięcia 400 kV stanowiący
łącznik między Polską a Słowacją (Rzeszów-Presov). Wykonano szereg ska-
nów słupa za pomocą skanera laserowego Faro Focus 3D, w różnych odle-
głościach od obiektu oraz ustawieniach parametrów skanowania. W trakcie
tych prac oraz podczas późniejszej obróbki skanów, stwierdzono iż już pod-
czas skanowania niespełna 10-minutowego przewody zostają dobrze odwzo-
rowane a liczba punktów pomierzonych na przewodzie wynosi ponad 1000.
Zastosowanie skanowania z wyższymi ustawieniami rozdzielczości i jakości,
nie zwiększa w sposób istotny zasięgu punktów mierzonych na powierzchni
przewodu mierzonych pod mniejszym kątem. Pojawiają się jedynie dalsze
punkty np. na drzewach, a chmura punktów na przewodzie ulega zagęsz-
czeniu jedynie dość blisko stanowiska skanera, gdzie kąt padania jest opty-
malny. W przypadku jednokrotnego zwiększenia rozdzielczości i także dwu-
krotnego zwiększenia jakości, liczba pikiet na przewodzie wzrosła około
dwukrotnie, natomiast zwiększenie długości zeskanowanego fragmentu prze-
wodu było niewielkie nie przekraczające 1 m, wobec wyjściowej długości
17 m. Dlatego w dalszych opracowaniach wykorzystywano skany w niższej
rozdzielczości wynoszącej 44 MPty i jakości 4x, stan taki trwa około 9 minut.
Na słupie zostały umieszczone standardowe punkty dostosowania w formie
tarcz naklejanych, służące do wzajemnej orientacji skanów oraz nadawania
im globalnych współrzędnych z wykorzystaniem oprogramowania Faro Sce-
ne. W roli współrzędnych globalnych (w tym przypadku nie jest konieczny
układ „2000” wystarczy dowolny zewnętrznie zdefiniowany niezależnie od
skanera) wykorzystano tachimetr Trimble M3, za pomocą, którego wykona-
no bezlustrowy pomiar wszystkich tarcz i pikiet na przewodach. Przyjęto
współrzędne instrumentu (0,0,0) oraz dowolnie wybrany azymut nawiąza-
nia. Schemat rozmieszczenia tarcz oraz oznaczenia przewodów prądowych
i odgromowych zostały przedstawione na poniższym schemacie (Rysunek 3.14).

Tarcze 1-4 zostały umieszczone na konstrukcji kratownicowej słupa,
natomiast tarcze 5-6 po przeciwległej stronie stanowisk skanera i instru-
mentu, zostały naklejone na ustawione na ziemi pudełka. Tarcze te posłu-
żyły stworzeniu możliwie jak najbardziej optymalnego rozłożenia punktów
dostosowania w klasycznej metodzie wpasowania służącej, jako wzorcowa.



48

Średni błąd wpasowania uzyskany w programie Faro Scene wyniósł 2 mm,
a lokalne odchylenie na żadnym z punktów nie przekraczało 5 mm. Biorąc
pod uwagę dokładność pomiaru bezlustrowego rzędu 5 mm, oraz to, że
zastosowana metoda jest wolna od błędu centrowania, nawiązania, oraz
błędu położenia punktów osnowy można przyjąć, że błąd wpasowania chmury
punktów w tak przyjęty lokalny układ współrzędnych nie przekraczał 1 cm
w żadnym punkcie. Przetransformowana chmura punktów stanowiła wzór
– wartość odniesienia dla testowanej metody wpasowani w oparciu o nie-
stabilizowane punkty na przewodach. Ponieważ w przypadku transformacji
prostej (której nie towarzyszą lokalne rozciągnięcia i zmiany skali) porów-
nywanie wszystkich punktów mija się z celem, wybrano 6 kontrolnych punk-
tów skrajnych – posiadających największą oraz najmniejszą współrzędną X,
Y oraz H. Punkty te zostały wybrane z surowej chmury punktów i dla nich
zostały wykonane wpasowania w oparciu o geometrię przewodów a uzyski-
wane współrzędne zostały porównane ze współrzędnymi wzorcowymi uzy-
skanymi metoda klasyczną. Dla sześciu skrajnych punktów została wybrana
największa liniowa odchyłka służąca celom porównawczym oraz największe
wartości różnic dla każdej ze współrzędnych w celu określenia dominujące-
go kierunku odchyłki o ile taki występował.

Wpasowania w oparciu o geometrię przestrzenną przewodów zosta-
ły wykonane za pomocą chmur punktów w formie zapisu tekstowego
(Nr,X,Y,Z), grupy punktów reprezentujące konkretnie wybrane przewody,
które podlegały pomiarowi tachimetrycznemu wybrano i oczyszczono
z szumów ręcznie za pomocą programu Faro Scene, zostały one zapisane
w oddzielnych plikach tekstowych. W tym celu najpierw w oparciu o pi-
kiety zostały obliczone parametry geometryczne przewodów. W trakcie
prac terenowych na każdym z przewodów zamierzono bezlustrowo 4-5

Rysunek 3.14 Schemat usytuowania oznaczeń przewodów i znaków pomiarowych.

Źródło: opracowanie własne.
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punktów odległych od siebie o 3-5 m, ponieważ przewody fazowe są po-
dwójne przyjęto do wszystkich pomiarów przewód znajdujący się po tej
samej stronie (w tym przypadku zachodniej). Dane zostały opracowane
w programie Excel, do minimalizacji funkcji wykorzystano moduł Solver
i numeryczną metodę Simplex cechującą się w tym przypadku dość dobrą
zbieżnością oraz możliwością zdefiniowania warunków liniowych (para-
metr k dodatki, podstawowy okres azymutu itp.). Wszystkie parametry (x0,
y0, h0, k, A) udało się wyliczyć dla wszystkich sześciu przewodów fazowych
(po obu stronach słupa) oraz dla trzech odgromowych. Ponieważ w celu
zapewnienia jak największej dokładności wszystkich pomiarów wykonano
z jednego stanowiska pewien problem stanowiło przysłanianie przewodów
przez konstrukcję kratownicowe słupa oraz zbyt mały kąt padania dla po-
miaru bezlustrowego.

Tabela 3.1 Dokładności wyznaczenia geometrii przewodów.

Źródło: opracowanie własne.

Zaznaczone na szaro przewody zostały odrzucone, z powodu zbyt
małej liczby obserwacji, dużego błędu, w przypadku przewodu L3-2 pikie-
ty znajdowały się w niewielkim oddaleniu od siebie, dlatego pomimo ma-
łych błędów regresji uznano ten pomiar za niepewny. Na podstawie da-
nych z tabeli (Tabela 3.1) można wnioskować, że metoda jest poprawna,
a dokładność regresji w oparciu o tak stworzone równanie przestrzennej
krzywej łańcuchowej jest porównywalna z dokładnością samego pomiaru
bezlustrowego. Warto jednak nadmienić, że warunki wybrane do pomiaru
były sprzyjające, gdyż pogoda była bezwietrzna, a wybrany odcinek sieci
znajdował się w takiej odległości między słupami oraz strzałki zwisu były
relatywnie niewielkie (około 100 m – co w danym miejscu było spowodowa-
ne rzeźbą terenu). Dlatego wpływ rozciągliwości przewodów był możliwie
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mały. Należy pamiętać, że równanie krzywej łańcuchowej dotyczy przy-
padku, gdy przewód ma jednorodny rozkład masy oraz jest nierozciągliwy.
W przypadku działania wiatru należy się spodziewać umiarkowanego wpły-
wu na parametry wpasowania w oparciu o chmurę punktów, co jest spo-
wodowane tym, że skanowanie trwa wielokrotnie dłużej niż wynosi okres
drgań przewodów wywołany działaniem wiatru oraz występuje duża licz-
ba obserwacji nadliczbowych. W takim przypadku uzyskany wynik średni
dla przewodu wykonującego ruchy okresowe podłużne i poprzeczne,
będzie zbliżony do jego położenia w stanie spoczynku. Natomiast jeśli
mierzymy kilka punktów metoda tachimetryczną wpływ wiatru ma klu-
czowe znaczenie, należy go w trakcie pomiaru ocenić zarówno wizualnie
jak i wykonując kilkakrotnie pomiar odległości do tego samego punktu
na przewodzie.

Dla każdego z poprawnie zinterpretowanych przewodów w oparciu
o wybrane punkty (reprezentujące dany przewód) dokonano obliczenia
współczynników transformacji. Analogicznie jak w przypadku wyznacza-
nia parametrów zastosowano tutaj program Excel i metodę Simplex mini-
malizacji funkcji. W oparciu o tak wyznaczone współczynniki, wykonano
transformacje sześciu „wzorcowych” punktów wybranych z chmury oraz
porównania ich współrzędnych z tymi uzyskanymi z metody klasycznej.
W poniższej tabeli (Tabela 3.2) zestawiono różnice współrzędnych (dla
każdego przewodu wybrano najgorzej odwzorowany punkt wzorcowy). Po-
nieważ różnica rzędnych dla wszystkich przewodów ma taki sam znak i jest
zbliżona co do wartości, wartość odchyłki liniowej policzono jedynie dla
współrzędnych płaskich. Graficzną ilustracje wielkości oraz kierunku mak-
symalnych różnic położenia punktów względem metody wzorcowej przed-
stawiono na poniższym rysunku (Rysunek 3.15). Oprócz wartości odchyłki
umieszczony został przybliżony przebieg przewodów w przestrzeni.

Tabela 3.2 Różnice położenia punktu „wzorcowego” uzyskane przy wpasowaniu.

Źródło: opracowanie własne.



51

Rysunek 3.15 Graficzna ilustracja kierunków i wartości odchyłek.

Źródło: opracowanie własne.

Można dostrzec zależność, że kierunek przesunięć jest w przybliżeniu
równoległy do kierunku przebiegu przewodów. Jest to szczególnie widocz-
ne w przypadku przewodów, które przebiegają w kierunku zbliżonym do
północ-południe, tutaj składowa przesunięcie ΔΔΔΔΔY nie przekracza 1 cm. Po-
wyższe wyniki dowodzą tezy, że wpasowanie chmury punktów w oparciu
o geometrie pojedynczego przewodu, na którym pomierzono kilka pikiet
jest jak najbardziej możliwe. Uzyskane przesunięcia, w szczególności wzdłuż
osi przewodów są jednak duże, wielokrotnie przekraczają uzyskiwane błędy
regresji, zarówno w przypadku wyznaczania parametrów przewodu jak i trans-
formacji. Nie można także dostrzec żadnej korelacji pomiędzy ich wartością
a błędem wpasowania, liczbą pikiet (punktów), zarówno podczas pomiaru
sytuacyjnego jak i skanowania.

Następnie wybrano pary przeciwległych przewodów i w oparciu o nie
dokonano wpasowania. Należy zwrócić uwagę na to, iż w tym przypadku nie
był to algorytm w pełni 3D. Oddzielne wpasowanie sytuacyjne i wysokościo-
we uniemożliwia jednoczesne wyznaczenie parametrów ΔΔΔΔΔx i ΔΔΔΔΔh w oparciu
zarówno o profil sytuacyjny (prosta) jak i wysokościowy (krzywa łańcucho-
wa). W przypadku wybranego słupa kąt „zmiany kierunku przebiegu linii”,
β wynosił około 130g, więc był optymalny. W przypadku wartości zbliżonej
do 200g, sytuacja czy warto wyznaczać punkt zerowy w oparciu o geometrię
płaską przewodów, czy jednak o profil podłużny nie będzie jednoznaczna.
W tym przypadku w oparciu o profil wysokościowy wyznaczono jedynie war-
tość ΔΔΔΔΔh transformacji, pozostałe współczynniki zostały wyznaczone w opar-
ciu o przebieg poziomy pary przewodów.
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Pomimo słabości matematycznych przyjętej metody, uzyskane wyniki
wpasowania sytuacyjnego (Tabela 3.3) są dużo lepsze niż w przypadku poje-
dynczego przewodu. Odbyło się to kosztem dokładności wpasowania wyso-
kościowego, podczas którego był tylko jeden stopień swobody – zmiana ΔΔΔΔΔh,
co uniemożliwiało sytuacyjne przesunięcie przewodów względem siebie
w trakcie wpasowania.

Tabela 3.3 Różnice położenia punktu „wzorcowego” uzyskane przy wpasowaniu.

Źródło: opracowanie własne.

Równanie przestrzennej krzywej łańcuchowej dla każdego z prze-
wodów można wyznaczać w sposób niezależny, gdyż nie ma pomiędzy nimi
żadnego powiązania matematycznego. Jednak, aby zastosowanie więcej
niż jednego przewodu dawało największą dokładność wpasowania (nieza-
leżnie od ich wzajemnego usytuowania) konieczne jest jednoczesne wy-
znaczanie wszystkich parametrów transformacji w oparciu o wszystkie punk-
ty dostosowania, położone na wszystkich przewodach. Dzięki czemu para-
metry ΔΔΔΔΔx i ΔΔΔΔΔy mogą być wyznaczanie jednocześnie w oparciu zarówno
o sytuacyjne położenie przewodów względem siebie jak i o ich profile.
Metoda ta nie była testowana w niniejszym opracowaniu, gdyż jej realiza-
cja wymaga stworzenia w miarę wydajnych metod numerycznych. Przede
wszystkim istotne jest tutaj opracowanie przybliżonych równań, posiada-
jących rozwiązania analityczne (na przykład parabola), aby można było
z ich wykorzystaniem uzyskiwać punkt startowy algorytmu minimalizacji,
możliwie bliski rozwiązania.
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4. Modelowanie i wizualizacja 3D danych
z lotniczego skaningu laserowego

Dane terenowe pozyskane z lotniczego skaningu laserowego podle-
gają obszernej analizie ilościowej. Przestrzenne chmury punktów lidarowych
po georeferencji stanowią zwykle produkt pośredni, wyjściowy do opraco-
wania właściwych produktów końcowych. Wśród takich produktów, w pierw-
szej kolejności, należy wymienić modele wysokościowe. Punkty laserowe sta-
nowią punkty odbicia od powierzchni terenu oraz obiektów wystających
ponad tę powierzchnię, takich jak budynki, drzewa, przewody linii energe-
tycznych. Punkty te stanowią więc quasi-ciągłą reprezentację numeryczne-
go modelu pokrycia terenu – NMPT (ang. Digital Surface Model – DSM).
Model ten stanowi produkt przydatny do wielu zastosowań, np. do budowy
przestrzennego modelu miasta (model miasta 3D), telekomunikacji, plano-
wania przestrzennego, tworzenia wirtualnych krajobrazów, symulacji lotów
nad terenem [Kurczyński, 2014].

Modele 3D znajdują zastosowanie w różnych gałęziach nauki. Zapo-
trzebowanie na obiekty trójwymiarowe jest widoczne w takich dziedzinach
jak planowanie przestrzenne, architektura, urbanistyka, turystyka, mecha-
nika, a nawet przemysł.

W niniejszym rozdziale przedstawiono proces tworzenia przestrzen-
nego planu części dzielnicy Krakowa. Do wizualizacji planu została wyko-
rzystana chmura punktów wykonana lotniczym skaningiem laserowym na
terenie Krakowa. Nalot zrealizowano w 2006 roku. Wykonywanie planów
przestrzennych ma szerokie zastosowanie przy pracach urbanistycznych,
planistycznych oraz architektonicznych. Ich walory zostały też wykorzysta-
ne przez dziedziny zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą, bezpieczeń-
stwem publicznym czy turystyką. Przedstawienie w taki sposób planu jest
bardziej wymowne i dużo lepiej trafia do odbiorcy, przez co ułatwia po-
dejmowanie decyzji.

4.1 Klasyfikacja chmury punktów

Jednym z podstawowych procesów przetwarzania chmury punktów
pochodzącej z lotniczego skanowania laserowego jest jej klasyfikacja. Pole-
ga ona na przypisaniu każdemu punktowi z chmury ALS właściwego atrybu-
tu związanego z obiektem, na jakim promień lasera uległ odbiciu. W ten
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sposób można z całego zbioru odbić, wydzielić punkty leżące na gruncie,
reprezentujące roślinność niską, średnią i wysoką, budynki oraz inne klasy,
które zdefiniowano dla obszaru badań. Procesem wykonywanym na począt-
ku każdej klasyfikacji chmury punktów ALS jest automatyczna filtracja punk-
tów nienależących do modelowanej powierzchni – tzw. punktów położo-
nych poniżej powierzchni terenu (ang. low point). Ich selekcja oparta jest
na analizie punktów nieposiadających najbliższego sąsiedztwa. W trakcie
klasyfikacji poszukiwania tych punktów definiuje się pojedyncze jak i całe
grupy punktów znajdujących się pod aproksymowaną powierzchnią terenu
w odpowiednio zdefiniowanej przez użytkownika odległości. Podobny al-
gorytm wykorzystuje się również do klasyfikacji innych klas punktów izolo-
wanych, występujących np. w powietrzu (ang. airpoint). Po znalezieniu wszyst-
kich błędnych punktów (ang. low point) rozpoczyna się jeden z najważniej-
szych etapów klasyfikacji polegający na wyselekcjonowaniu z chmury ALS
tych punktów, które leżą bezpośrednio na gruncie (ang. ground). Najczę-
ściej spotykane algorytmy losowo wybierają punkty i poszukują wokół nich
sąsiadów spełniających odpowiednie kryteria (odległości oraz kąta nachyle-
nia). Po wyselekcjonowaniu i przypisaniu atrybutu „grunt” do punktów,
najczęściej przechodzi się do klasyfikacji roślinności. Na podstawie wysoko-
ści względnej (klasa grunt musi istnieć) dokonuje się klasyfikacji roślinności
niskiej (ang. low vegetation), średniej (ang. medium vegetation) i wysokiej
(ang. high vegetation).

Klasyfikację budynków (ang. building) przeprowadza się najczęściej
z klasy istniejącej już roślinności (wysokiej i średniej). Niektóre specjali-
styczne programy komputerowe oferują również automatyczną detekcję in-
nych klas, takich jak np. linie energetyczne [Wężyk i in., 2014].

Najczęściej wyróżnia się następujące klasy:
• punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane;
• punkty leżące na gruncie;
• punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie 0-0,40 m;
• punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 0,40-1,70 m;
• punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 1,70-3,00 m;
• punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 3,00 m;
• punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie, jak

mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje;
• szum (punkty omyłkowe niskie, tj. pod ziemią, wysokie, tj. ponad budyn-

kami i wegetacją);
• punkty reprezentujące wody (cieki, jeziora, stawy).

Procesy filtracji i klasyfikacji są niemal całkowicie zautomatyzowane,
ponieważ opierają się na zdefiniowanych filtrach oraz algorytmach. Ich
parametry często można dobrać dostosowując je do charakteru opracowy-
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wanego terenu. Zautomatyzowanie post-processingu danych ALS jest nie-
zbędne do przeprowadzenia szybkiej klasyfikacji rozległych powierzchnio-
wo obszarów. W zależności od stopnia zaawansowania specjalistycznego
oprogramowania istnieją dodatkowe funkcje automatycznej klasyfikacji
punktów wykorzystujące atrybuty chmury punktów ALS, takie jak: numer
kolejnego echa, intensywność odbicia impulsu, czas pozyskania danych,
wartość kąta skanowania, kierunek skanowania czy odległość od skanera.
Klasyfikacja na podstawie informacji o numerze echa (odbicia) sygnału może
dotyczyć np. punktów tylko z pierwszego odbicia (ang. First Echo) do wspar-
cia generowania Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Intensywność
odbicia impulsu laserowego uzależniona jest w dużej mierze od materiału
tworzącego powierzchnię obiektu, może być więc czasami wykorzystywana
do wsparcia klasyfikacji obiektów, np. dróg.

Istnieją również programy umożliwiające realizację automatyczne-
go procesu klasyfikacji chmury punktów ALS z wykorzystaniem makro-
poleceń, które znacznie przyspieszają pracę, szczególnie w przypadku
dużych zbiorów danych. Automatyczna klasyfikacja chmury punktów ogra-
nicza się wówczas do zaprojektowania makropolecenia, tj. parametrów
wszystkich klas docelowych i uruchomienia go na całym bloku LiDAR.
Rozwiązanie to pozwala na znaczną oszczędność czasu. Projektanci opro-
gramowania wciąż usprawniają algorytmy przeznaczone do automatycz-
nej klasyfikacji (detekcji) punktów z chmury punktów ALS, jednak pro-
cesy te, głównie ze względu na różnorodność obiektów i ukształtowania
oraz specyfiki klas pokrycia i użytkowania terenu, bardzo rzadko oka-
zują się bezbłędne.

W celu kontroli poprawności procesu klasyfikacji konieczne jest prze-
prowadzenie przez doświadczonego operatora manualnej edycji błędnie
przyporządkowanych punktów.

W projektach czy programach do przetwarzania danych ALS roślin-
ność, jaka występuje na analizowanym obszarze, najczęściej klasyfikowana
jest do 3 zbiorów.

Składają się na nie: roślinność niska, średnia oraz wysoka. Do ich
utworzenia przyjmuje się progowanie według wysokości względnej (ang.
by height from ground) odnoszące się do aproksymowanej powierzchni.
W związku z tym, to głównie od jakości sklasyfikowanego gruntu zależy
poprawność klasyfikacji warstw roślinności. Wartości wysokości względnej
są uznaniowe i zależą od lokalnych uwarunkowań przyrodniczych czy też
od specyfikacji branży, w jakiej stosuje się taki podział (np. zieleń miejska
czy leśnictwo). W sytuacji, w której klasyfikacja roślinności była drugim
krokiem (po klasyfikacji gruntu), wszystkie obiekty (w tym budynki) zo-
stają do niej zaklasyfikowane.
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Do automatycznego wykrycia budynków służą algorytmy, które w za-
leżności od stopnia zurbanizowania terenu, mają możliwość adaptacji do
rozmiaru najmniejszego elementu dachu (m2) czy też odchyleń standardo-
wych punktów na dachach (złożoność dachów, materiału poszycia dachu,
występowania anten, regularnych kształtów itd.)

Algorytm poszukuje płaszczyzn planarnych dachów spełniających usta-
loną minimalną powierzchnię [Wężyk i in., 2014].

Lotniczy skaning laserowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie
potrzebna jest precyzyjna i szybko dostępna informacja o ukształtowaniu
terenu. Przykładem takich zastosowań mogą być [Butowtt, Kaczyński, 2003;
Kurczyński, 2006]:
• NMTP – Numeryczny Model Pokrycia Terenu,
• modele aglomeracji miejskiej,
• mapy wysokościowe, warstwicowe,
• mapy pochyleń terenu,
• obrazowanie mas ziemnych, kopalń odkrywkowych,
• wirtualne obrazy terenu stosowane do szkolenia pilotów wojskowych.

Dokładności skaningu lotniczego jest kolejnym elementem, na który
należy zwrócić uwagę. Dokładność sytuacyjna i wysokościowa punktów lase-
rowych jest zdeterminowana przez dokładność trzech składowych kompo-
nentów aparatury:
• dalmierza laserowego,
• inercjalnego systemu nawigacyjnego INS określającego orientację ką-

tową impulsu,
• systemu GPS określającego pozycję, z której wysłano impuls.

Błąd pomiaru odległości ocenia się na 0,02-0,03 m. Błąd pomiaru
pozycji techniką dGPS ocenia się na 0,05-0,07 m. Oba te błędy praktycznie
nie zależą od wysokości lotu. Błąd wnoszony przez system INS zależy od
wysokości lotu (ten sam błąd kątowy spowoduje większy błąd liniowy punk-
tu laserowego z wyższej wysokości). Sumując te błędy, po wyeliminowaniu
błędów systematycznych aparatu [Kurczyński, 2014].

W każdym wykonanym pomiarze, niezależnie od jakości używanego sprzę-
tu, od doświadczenia operatora oraz warunków zewnętrznych, w jakich prze-
prowadza się pomiary, zawsze występują błędy. Znajomość miejsca błędu przy-
czynia się do jego minimalizacji na drodze pomiarowej lub przez wyrównanie
uzyskanych obserwacji, co wpływa na większą dokładność uzyskiwanych danych.

Ważnym zagadnieniem przy każdych misjach lotniczych była próba
redukowania wpływów czynników atmosferycznych na samolot i na sam wy-
konywany pomiar. Wprawdzie technika skaningu lotniczego jest odporna
na warunki pogodowe, to problem nadal pozostaje w oddziaływaniu wiatru
na samolot. Zmienny kierunek wiatru i siły uniemożliwia określenie do-
kładności pomiaru.
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4.2 Charakterystyka modeli 3D

Administracja lokalna zarządzająca obszarami miast w swojej codzien-
nej pracy sięga obecnie coraz częściej po najnowsze rozwiązania technolo-
giczne z dziedziny geoinformatyki. Za pomocą niezmiernie realistycznych
i bardzo użytecznych wizualizacji urzędnicy starają się ułatwiać komunika-
cję i wymianę informacji z mieszkańcami, a także przyciągać uwagę tury-
stów. Poza samą wizualizacją, dane 3D mogą służyć do rozwiązywania kon-
kretnych problemów i zadań stojących przed urzędnikami, jak choćby wsparcie
przy wydawaniu decyzji administracyjnych (np. wysokość zabudowy, kata-
ster słoneczny, ocienienie budynków sąsiednich itd.).

Źródła danych, jakie mogą być wykorzystywane do tworzenia trójwy-
miarowych

(3D) modeli budynków to:
• dane wektorowe (np. dane o charakterze katastralnym, BDOT, EGiB),
• dane pochodzące ze skanowania laserowego (ALS, TLS, MLS),
• opracowania fotogrametryczne naziemne i lotnicze,
• dane satelitarne z zakresu optycznego wykonywane w trybie stereo (np.

WorldView-2,
• dane satelitarne radarowe (np. TanDEM-X, TerraSARX).

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania integracją mo-
deli 3D z bazami danych, które można edytować i aktualizować. Umiesz-
czanie modeli budynków na portalach internetowych wpływa na ich do-
stępność i zwiększa zainteresowanie społeczeństwa stosowaniem danych
typu 3D. Aby umożliwić integrację informacji 3D z bazami opisowymi (atry-
butowymi), niezbędne było stworzenie uniwersalnego formatu danych, który
pozwalałby na korzystanie z różnych programów podczas tworzenia i wi-
zualizacji modeli budynków oraz łączenia ich z bazami danych. Jednym
z takich opracowanych formatów jest CityGML, oparty na międzynarodo-
wym formacie wymiany danych i kodowania GML (ang. Geography Mar-
kup Language). Został on udostępniony w 2008 roku [CityGML, Wężyk,
2014].

W zależności od celu, w jakim tworzone są obiekty, stosuje się różne
poziomy ich szczegółowości (ang. Level Of Detail – LOD). LOD to pojęcie
mające szerokie zastosowanie w grafice komputerowej. Odnosi się do wszyst-
kich obiektów trójwymiarowych i określa poziom ich złożoności. Przykłado-
wo – standard CityGML definiuje obecnie 5 stopni LOD tworzenia modeli
miast 3D, z czego w czterech są informacje określające szczegółowość trój-
wymiarowych modeli budynków:
• LOD0 – numeryczny model terenu z nałożoną (ang. drape) cyfrową orto-

fotomapą lotniczą lub satelitarną,
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• LOD1 – budynki w postaci prostych brył odzwierciedlających ich ogól-
ny kształt, bez przedstawiania konstrukcji dachowych (wyłącznie pła-
skie dachy),

• LOD2 – modele przedstawiające główne struktury dachowe budynków,
bez uwzględniania dodatkowych elementów zewnętrznych,

• LOD 3 – model na poziomie LOD 2 wzbogacony o wysokorozdzielcze
tekstury i szczegółowe elementy architektoniczne elewacji budynku (np.
balkony) i dachów (np. jaskółki dachowe

• LOD 4 – obejmuje bardzo szczegółowy model architektoniczny pozwala-
jący na wizualizację wnętrza budynków [Klejnberg, 2010].

Do utworzenia modelu na poziomie dokładności LOD 1 z reguły wy-
starczają informacje pochodzące z danych wektorowych, w postaci obrysów
budynków oraz atrybutów o wysokości danego obiektu (zwykle liczbie kon-
dygnacji w referencyjnych bazach danych topograficznych).

Dla poziomu LOD 2, trójwymiarowe, realistyczne modele budynków
mogą być tworzone obecnie w sposób niemal całkowicie automatyczny na
podstawie chmur punktów ALS. Procedury tworzenia modeli 3D budynków
przy odpowiedniej gęstości chmury punktów ALS nie wymagają zwykle du-
żego nakładu prac przy manualnej edycji obiektów. Do opracowania mode-
li 3D można wykorzystać chmury punktów ALS lub zdjęcia lotnicze (meto-
da stereomatchingu), a także zdjęcia lotnicze pionowe (tekstury dachów)
i ukośne (do teksturowania fasad budynków). Powstałe w ten sposób mode-
le budynków, ze względu na małą szczegółowość detali, nie posiadają skom-
plikowanej geometrii. Mogą przedstawiać duży obszar opracowania (mia-
sto, region), zachowując przy tym jego realistyczny wygląd. W związku z tym
doskonale sprawdzają się na portalach mapowych obsługiwanych przez prze-
glądarki internetowe. Jeżeli modele LOD 2 wzbogacić o dane uzyskane
z pomiarów naziemnych (np. skanowanie naziemne TLS + zdjęcia wykona-
ne kamerami), to można uzyskać bardzo dokładne modele architektoniczne
budynków na tzw. poziomie LOD 3. Są one bardziej rozbudowane geome-
trycznie, dlatego opracowuje się je zwykle dla mniejszych, bardzo cennych
obszarów miasta (np. ważna turystycznie lub ekonomicznie dzielnica). Ze
względu na dużą szczegółowość mogą być wykorzystywane przy tworzeniu
dokumentacji architektonicznych. Opracowanie modeli na najwyższym po-
ziomie LOD 4 wymaga bardzo dużego nakładu pracy, która odbywa się czę-
sto w wyniku skanowania naziemnego czy wykonywania setek lub nawet ty-
sięcy zdjęć i generowania chmur punktów. Wpływa to na czas i koszty opra-
cowania. Model na poziomie LOD 4 wiernie odwzorowuje wygląd elewacji
danego obiektu oraz jego pomieszczenia wewnętrzne. Aby realistycznie przed-
stawić wybrany budynek od wewnątrz, niezbędne jest wykorzystanie dodat-
kowych danych pomiarowych pochodzących z TLS czy fotogrametrii bli-
skiego zasięgu. Ze względu na rozbudowaną geometrię, model poziomu
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LOD 4 wykonuje się tylko dla pojedynczych obiektów. Wykorzystuje się go
w celach promocji danego miasta czy regionu, co jest sposobem na zachęce-
nie turystów do odwiedzenia takiego miejsca.

Wraz z rozwojem technik pomiarowych, pozwalających na szybkie
pozyskanie danych modelowych 3D obiektów oraz połączenie ich z danymi
opisowymi, zwiększa się zainteresowanie tego typu informacjami. Dzięki
temu trójwymiarowe modele budynków znajdują coraz to szersze zastoso-
wanie w wielu dziedzinach [Wężyk, 2014].

Przykładowe wykorzystanie modeli budynków 3D:
• 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 spły-
wu wód opadowych i wiosennych roztopów, wykorzystywane przy ustala-
niu wysokości tzw. podatku deszczowego), generowanie map zacienie-
nia (przez budynki, drzewa oraz formy ukształtowania 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 widocz-
ności),

• 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].

Wykorzystanie danych ALS umożliwia wykonanie realistycznych,
trójwymiarowych modeli budynków. Na ich podstawie powstają wizualiza-
cje przyciągające uwagę turystów, ułatwiające komunikację, a także wymia-
nę informacji pomiędzy administracją publiczną, a mieszkańcami danego
regionu.

Aktualnie najczęściej wykorzystywanymi źródłami danych do tworze-
nia wysokościowych modeli budynków są: stereo-pary obrazów lotniczych,
stereo-pary obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości, dane po-
chodzące z laserowych pomiarów powierzchni – LIDAR, dane wektorowe
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[Poli, 2006]. Wykrywanie budynków (ang. extraction, detection) na podsta-
wie danych technologii ALS jest identyfikacją punktów reprezentujących
odbicie impulsu od dachów budynków, co pozwala określić obrysy budyn-
ków lub ich zwartych kompleksów, lecz bez szczegółowej informacji o atry-
butach budynków [Cho i in., 2004].

Oprócz obrysu budynku określane są kształty i rozmiary 3D, mamy
wówczas do czynienia z modelowaniem (rekonstrukcją) budynków.

Do ważniejszych algorytmów dotyczących wykrywania budynków zali-
czamy:
• metodę, której założeniem jest zbudowanie budynku z kilku podstawo-

wych parametrów np.: budynek z dachem dwuspadowym opisano pięcio-
ma parametrami: długość, szerokość, wysokość oraz dwa kąty nachylenia
płaszczyzn dachu [Verma i in., 2006],

• metodę polegająca na wykrywaniu linii prostych w określonych rzutach
2D (wyznaczenie linii prostych w określonym rzucie na płaszczyznę punk-
tów pomiarowych) [Schwalbe, 2004],

• metodę konstruująca model pokrycia terenu w postaci TIN (ang. Trian-
gular Irregular Network), przy czym przed przystąpieniem do detekcji
konieczną jest strukturyzacja danych (wykorzystanie triangulacji 2D De-
launaya) [Morgan, Habit, 2001],

• metodę stosującą interpolację do postaci regularnej siatki grid, przy czym
najpierw automatycznie są wykrywane rejony występowania budynków,
a następnie wyznacza się płaszczyzny dachu przez segmentację uwzględ-
niając krzywizny (potem model jest ulepszany przy pomocy wszelkich
dostępnych informacji) [Rottensteiner, Briese, 2003].

Jeżeli oprócz obrysu budynku określane są kształty i rozmiary 3D,
wówczas mamy styczność z modelowaniem (rekonstrukcją) budynków.

Stworzenie modelu 3D obiektu architektonicznego jest pracochłon-
nym zajęciem. Wszystko zależy od skali dokładności i efektu jaki chce się
uzyskać. Wykorzystywane są różne techniki modelowania do uzyskania po-
żądanego efektu końcowego. Dużym wyznacznikiem doboru metody odpo-
wiedniego do pomiaru jest oczywiście wielkość modelowanego obiektu. Do
stworzenia planu miasta należy wybrać lotniczy skaning laserowy, zaś do
przedstawienia detalów budowli architektonicznej należy zastosować np.
naziemny skaning laserowy.

4.3 Metodyka badań

Celem opracowania było wykonanie przestrzennego planu części dziel-
nicy Krakowa. Opracowana została część dzielnicy VI Bronowice, a ściślej
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mówiąc, obiekt badań zawężony został do osiedla Bronowice Nowe. Do
wykonania wizualizacji planu została wykorzystana chmura punktów wyko-
nana lotniczym skaningiem laserowym na terenie miasta Krakowa. Materia-
ły pozyskano z Biura Planowania Przestrzennego w Krakowie w formacie
ASCII o rozszerzeniu *.xyz. Są to pliki tekstowe zawierające współrzędne
(X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na
podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR).
Nalot został wykonany w 2006 roku. Błąd średni wysokości zawiera się
w przedziale do 0.2 m. Taki format w odróżnieniu od formatu *.las nie
zawiera informacji o intensywności odbicia w trzech zakresach widzialnej
części promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadających barwom nie-
bieskiej, zielonej i czerwonej (wartości RGB), pozyskanych ze zdjęć lotni-
czych. Klasyfikację powinno się przeprowadzać zgodnie ze standardem okre-
ślonym przez ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sen-
sing) w 2008 roku.

Pierwszym krokiem w etapie opracowania danych jest wzajemna reje-
stracja chmur punktów (jeśli jest więcej niż jedna) w jeden model. Taki
efekt uzyskujemy wprowadzając współrzędne położenia skanera do progra-
mu, a następnie otrzymujemy wpasowany model w układ współrzędnych
geodezyjnych. W wyniku lotniczego skaningu laserowego otrzymujemy chmu-
rę punktów, czyli współrzędne X, Y, Z wszystkich punktów reprezentują-
cych powierzchnię Ziemi wraz z całym pokryciem terenu. Kolejnym etapem
jest przyporządkowanie punktów do odpowiednich grup tematycznych (po-
wierzchnia terenu, niska roślinność, średnia roślinność, wysoka roślinność,
budynki, itp.). Etap ten nazywa się klasyfikacją. Można także poddać chmurę
czyszczeniu z punktów, które nie będą potrzebne w dalszej realizacji zada-
nia. Proces ten nosi nazwę filtracji danych. Proces klasyfikacji oraz filtracji
został zautomatyzowany. Używa się do ich wykonania specjalistycznego
oprogramowania, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy obliczenio-
we. Jednak efekt końcowy automatycznej filtracji zawiera błędy, tym więcej
im jest bardziej skomplikowany i urozmaicony teren lub zabudowa. Dlatego
proces automatyczny musi uzupełniać interaktywne działanie operatora, przez
co proces ten jest bardziej czasochłonny.

Błędy w procesach klasyfikacji i filtracji mogą wynikać z wszelkiego
rodzaju szumów i zakłóceń, jakie występują w chmurze punktów. Są nimi
między innymi odbicia impulsu laserowego od przelatujących ptaków, owa-
dów. Problem stanowią także zarejestrowane elementy tj. samochody, po-
ciągi i inne środki transportu, które także muszą zostać usunięte, aby nie
zostały błędnie zinterpretowane, jako nierówności terenu. Także obiekty
takie jak balkony, tarasy i piwnice należy dokładnie zidentyfikować i pod-
dać odpowiedniej klasyfikacji. Mimo dużej gęstości danych mogą zdarzyć
się miejsca, zwłaszcza przy gęstej zabudowie, gdzie zostają zeskanowane
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tylko części obiektów, zaś w pozostałych częściach tworzą się czarne punkty.
Wynika to ze wzajemnego przesłaniania się budynków.

Aby ten efekt zniwelować, należałoby zagęścić pasy przelotu samolo-
tu, jednakże nie jest to opłacalne.

4.5 Charakterystyka obszaru badań

Plan przestrzenny miasta wykonano na danych obejmujących dzielnicę
VI Bronowice w Krakowie. Obszar badań został zawężony do jednego osiedla
– Bronowice Nowe, częściej nazywane potocznie przez mieszkańców osiedle
Widok (Rysunek 4.1). Osiedle Bronowice Nowe ograniczone jest z czterech
stron ulicami: od północy – ul. Balicka, od południa – ul. Zarzecze, od wschodu
– ul. Armii Krajowej, zaś od zachodu – ul. Na Błonie. Poprzez takie ograni-
czenie osiedle jest zamkniętym czworokątem. Ponadto graniczy z następują-
cymi osiedlami: Bronowice Małe Południe, Bronowice Małe, Azory, Osiedle
Widok-Zarzecze.

Rysunek 4.1 Teren opracowania.

Źródło: [OSM].
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Badany obszar znajduje się na dwóch sekcjach „chmur punktów”
o numerach 920 i 970. Zawierają one dużo większą powierzchnię niż przed-
miotowy obszar badań, dlatego przed rozpoczęciem opracowania należało
właściwie obciąć chmurę punktów, aby zawęzić obszar badań (Rysunek 4.2).
Do zrealizowania tego zadania wykorzystano program Bentley Pointools.

Rysunek 4.2 Widok chmury punktów obejmujący badany obszar.

Źródło: [Przepadło, 2014].

4.5 Modelowanie danych

4.5.1 Opracowanie danych pomiarowych
Chmura punktów została wczytana do aplikacji w kolorze białym.

W tym przypadku punkty na różnych wysokościach bez klasyfikacji zlewają
się, co znacząco utrudnia odróżnienie różnych części terenu oraz samej jej
faktycznej powierzchni. Do rozwiązania tego problemu posłużyła funkcja
„Tryb wyświetlania”. Wystarczy zmienić styl wyświetlania na „wysokość”, do-
brać odpowiadający kolor i ustalić, co jaką wielkość głębia koloru ma się
zmieniać. Przy rysowaniu różnych elementów na powierzchni gruntu można
modyfikować poziom zmieniania się głębi koloru. Wpływ zmiany wysokości
na tryb wyświetlania chmury punktów przedstawiają rysunki (Rysunek 4.3,
4.4, 4.5).
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Rysunek 4.3. Tryb wyświetlania chmury punktów – głębia 1 m.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Rysunek 4.4 Tryb wyświetlania chmury punktów – głębia 10 m.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Na rysunku (Rysunek 4.3) wyraźnie widać najwięcej szczegółów tere-
nowych. Lepiej uwidoczniona została powierzchnia terenu – pokazano małe
zagłębienia oraz wzniesienia, a także niską roślinność. Można nawet wy-
chwycić wypukłości na powierzchni dachów.
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Rysunek 4.5 Tryb wyświetlania chmury punktów – głębia 20 m.

Źródło: [Przepadło, 2014].

W przypadku rysunku nr 4.4, głębia koloru ustawiona została na po-
ziomie 10 m widać, że powierzchnia terenu została już ujednolicona. Ilość
detali jest znacznie mniejsza niż na rysunku 4.3. Dużo lepiej natomiast przed-
stawiają się korony drzew.

Na rysunku 4.5 przedstawiono efekt zmiany koloru po 20 m wysoko-
ści. W tym przypadku powierzchnia terenu została zatracona. Skarpy nie
prezentują się dużo łagodniej niż na rysunku 4.4. Budynki jednak dalej są
odpowiednio widoczne, jednakże elementy dachu zlewają się ze sobą.

Rysunek 4.6 Chmura punktów o grubości linii 0.

Źródło: [Przepadło, 2014].
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Rysunek 4.7 Chmura punktów o grubości linii 3.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Ważnym aspektem w trybie wyświetlania chmury punktów jest gru-
bość linii. Aby dobrze odwzorować rzeczywistość należy operować zmianą
grubości linii w miarę rysowania różnego typu elementów. Obiekty takie jak
linie żywopłotów, parkingi lepiej pokazane są przy użyciu linii o grubości 0
(Rysunek 4.6). Elementy takie jak dachy budynków, czy drzewa warto nano-
sić przy grubościach linii większych. Różnice doboru grubości linii przedsta-
wiają rysunki (Rysunek 4.6 i 4.7).

4.5.2 Modelowanie 3D
Do modelowania 3D budynków wykorzystano dwa programy w zależ-

ności od detali budynków. Bardziej skomplikowane konstrukcje zostały wy-
konane w programie Microstation PowerDraft V8i. Bryły prostych bloków
utworzono w oprogramowaniu AutoCAD. Wszystkie płaszczyzny, jakie zo-
stały wygenerowane w tych programach, zapisano w formacie *.dwg i zaim-
portowano do aplikacji Google SketchUp. W tym programie zostały wymo-
delowane budynki i dograne wszystkie szczegóły. Wykorzystanie programu
Microstation PowerDraft V8i do precyzyjnego modelowania 3D jest bardzo
dobrym rozwiązaniem. Oprogramowanie to posiada wiele przydanych na-
rzędzi, które upłynniają pracę oraz zaoszczędzają czas. Podstawą modelo-
wania 3D w programie Microstation PowerDraft V8i jest praca na wido-
kach, która ułatwia rysowanie linii na odpowiedniej wysokości. Widok
z góry pozwala na określenie poprawnej geometrii budynku (Rysunek 4.8),
natomiast pozostałe widoki izometryczne, ułatwiają dobór odpowiednich
pikiet do konkretnej części budynku.
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Rysunek 4.8 Przykłady poprawnej geometrii budynku.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Pierwszym krokiem do modelowania budynku w programie AutoCAD
jest poprawne ustawienie układu lokalnego współrzędnych. Układ ten na-
leży ustawić zgodnie z osiami naroży budynku, który chce się aktualnie na-
nieść na powierzchnię (Rysunek 4.9).

Rysunek 4.9 Zaczepienie układu lokalnego w narożu budynku.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Po wymodelowaniu budynków, które zostały zaimportowane z pro-
gramu Microstation PowerDraft V8i, wczytano bloki wykonane w oprogra-
mowaniu AutoCAD (Rysunek 4.10).
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Rysunek 4.10 Wpasowanie budynków do modelu.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Wczytane budynki są całym złączonym elementem, jednakże można
modyfikować poszczególne jego składowe poprzez zaznaczenie interesują-
cego obiektu.

4.5.3 Niedoskonałości lotniczego skaningu laserowego
Metoda skaningu laserowego mimo szybkości wykonania i ogromnej

ilości informacji niosącej ze sobą, posiada niedociągnięcia, jakimi są:
• Niezeskanowane powierzchnie budynków,
• Przysłanianie ścian budynków przez wystające dachy,
• Niedokładna filtracja chmury punktów.

Niezeskanowane powierzchnie budynków – tworzą się w miejscach,
gdzie promienie lasera nie docierają do powierzchni z powodu zbyt giętej
lub skomplikowanej zabudowy. W tym przypadku należałoby wykonać lot
uzupełniający, albo wykonać uzupełniające pomiary naziemne budynków,
na których powstały braki punktów pomiarowych.

W realizowanym projekcie problem stanowił brak pikiet po wewnętrz-
nej stronie budynku w kształcie litery U, gdzie promienie lasera praktycznie
nie dotarły. Powierzchnia została wygenerowana na podstawie 3 punktów
pozostałych wierzchołków prostokąta.
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Przysłanianie ścian budynków przez wystające dachy – brak pikiet
w tych miejscach powoduje niedokładne określenie połączenia ściany bu-
dynków z jego dachem. Na rysunku (Rysunek 4.11) przedstawiona jest sytu-
acja, gdzie dachy budynków przysłaniają załamanie pomiędzy budynkami.
W tym przypadku należałoby wykonać dodatkowe pomiary naziemne.

Rysunek 4.11 Przysłaniania przez dachy ścian budynków.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Niedokładna filtracja chmury punktów – chmura punktów powinna
zostać pozbawiona wszelkich szumów, jakie powstały w trakcie pomiaru,
a także pikiet, które należą do środków transportu, takich jak samocho-
dy, pociągi i inne. Chmura punktów otrzymana z Biura Planowania Prze-

Rysunek 4.12 Niedokładna filtracja chmury punktów.

Źródło: [Przepadło, 2014].
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strzennego posiada błędy w wykonanej filtracji, gdyż z jej powierzchni nie
zostały wyczyszczone punkty chmury, które należą do środków transportu
(Rysunek 4.12).

4.6 Wizualizacja danych 3D

Model terenu został wygenerowany na podstawie pikiet terenowych
chmury punktów. Obszar badania nie posiada dużych deniwelacji, powierzch-
nia terenu jest płaska posiadająca kilka skarp oraz dwa wzniesienia (Rysu-
nek 4.13).

Rysunek 4.13 Numeryczny Model Terenu.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Rysunek 4.14 Model powierzchni terenu badanego obszaru utworzonego
na bazie siatki TIN w programie SketchUp 2014.

Źródło: [Przepadło, 2014].
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Do utworzenia powierzchni terenu w programie SketchUp ze wzglę-
du na monotonność terenu, wybrano charakterystyczne pikiety terenowe
z chmury punktów. Następnie stworzono siatkę TIN-ów najwierniej odzwier-
ciedlającą powierzchnię terenu, a następnie nałożono na nią fotorealistyczną
teksturę pobraną z portalu geoportal.gov.pl (Rysunek 4.14).

Na podstawie trzech programów: Microstation PowerDraft V8i, Au-
toCAD oraz SketchUp 2014 został utworzony plan przestrzenny na przy-
kładzie osiedla Bronowice Nowe.

Rysunek 4.15 Modele blokowe budynków utworzone w programie SketchUp 2014.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Rysunek 4.16 Modele budynków utworzone w programie SketchUp 2014.

Źródło: [Przepadło, 2014].
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Budynki zostały modelowane różnymi metodami przedstawiając różne
stopnie dokładności modeli. Od modeli blokowych zakwalifikowanych w ska-
li szczegółów do stopnia LoD 1 (Rysunek 4.15), przez budynki z teksturami
oraz z uszczegółowioną bryłą dachów odpowiadających stopniu szczegółowo-
ści modelu LoD 2 (Rysunek 4.16) do modelu z wiernie oddanym kształtem
i elewacją przyporządkowaną do stopnia dokładności LoD 3 (Rysunek 4.17).

Rysunek 4.17 Model budynku o stopniu LoD 3 utworzony w programie
SketchUp.

Źródło: [Przepadło, 2014].

Budynki powstawały za pomocą różnych technik, jakimi były:
• Modelowanie za pomocą linii,
• Modelowanie za pomocą powierzchni,
• Modelowanie za pomocą brył.

Stosując różne sposoby modelowania uzyskiwano różną dokładność
wpasowania elementów w chmurę punktów. Rysując za pomocą linii otrzy-
mywano model najdokładniejszy pokryty siatką TIN-ów, który najwierniej
oddawał rzeczywisty kształt budowli. Wykorzystując większe elementy jak
powierzchnię czy bryłę trudniej było wpasować ten idealny kształt w budy-
nek, który w rzeczywistości posiada nierówności i zakrzywione powierzch-
nie. Utworzony model osiedla został wzbogacony o szatę roślinną, ścieżki
oraz chodniki, a także niektóre elementy małej architektury, by ostatecznie
uzyskać formę jak na rysunku (Rysunek 4.18).
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Podsumowując, badania te miały na celu utworzenie przestrzennego
planu miasta na przykładzie osiedla Bronowice Nowe. Modelowanie budyn-
ków zostało wykonane za pomocą trzech programów: Microstation Power-
Draft V8i, AutoCAD oraz SketchUp 2014. Tekstury pobrano z rządowego

Rysunek 4.18 Plan przestrzenny osiedla Bronowice.

Źródło: [Przepadło, 2014].
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portalu geoportal.gov.pl. Plan przestrzenny został wykonany w taki sposób,
aby połączyć ze sobą dokładność i szybkość wykonania. Łącząc ze sobą te
cechy można osiągnąć bardzo dobry efekt przy jak najmniejszym nakładzie
czasu. Do wykonania tego założenia należało podzielić zabudowania na
obiekty o różnym stopniu szczegółowości. Modele o różnym stopniu szcze-
gółowości zajmowały inny przedział czasu. Model blokowy tworzony w pro-
gramie AutoCAD mógł powstać w czasie około 10-15 min. Model o stopniu
szczegółowości LoD 2 średnich rozmiarów czasowo zajmował 3-4 godz. Na-
tomiast model zaklasyfikowany do poziomu LoD 3 potrafił pochłonąć na-
wet 10 godzin roboczych. O czasie wykonania decydowała także, jakość po-
siadanego sprzętu. Program SketchUp jest doskonałym rozwiązaniem na
łączenie modeli z różnych programów, gdyż odczytuje pliki z różnorodnymi
rozszerzeniami. Bardzo prosto tworzy się w nim fotorealistyczne tekstury.
Dodatkowym atutem jest fakt wnoszenia do projektu gotowych elementów
z biblioteki StechUp-a, co zaoszczędza pracy.

Plan przestrzenny powstały w efekcie niniejszego opracowania ma
szerokie zastosowanie zwłaszcza do celów urbanistycznych, architektonicz-
nych oraz planistycznych. Wykorzystanie skaningu laserowego do wizuali-
zacji planu osiedla jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dokładność mode-
lu do tych celów jest wystarczająca, aczkolwiek przy budynkach o wyższych
walorach architektonicznych zaleca się oprócz pomiaru lotniczego ska-
ningu laserowego, także uzupełniające pomiary naziemne. Takie opraco-
wania powinny zostać tworzone dla kolejnych obszarów. Pomoże to w lep-
szym zagospodarowaniu terenów. Ponadto mogą być one uzupełniane
i modyfikowane, co pozwoli na lepsze zarządzanie przestrzenią. Plany ta-
kie pomogą również w lepszym porozumieniu z mieszkańcami danego ob-
szaru, gdyż metody wizualizacji trafiają lepiej do przeciętnego człowieka
niż same słowa.

Technika lotniczego skaningu laserowego intensywnie się rozwija.
Dotyczy to zarówno rozwoju sprzętu, jak i metod opracowania. Powoduje
to wzrost wydajności i obniżenie kosztów. Jednak nadal pod względem wy-
dajności i kosztów opracowania technika ta ustępuje wykonawstwu zdjęć
lotniczych i ich fotogrametrycznemu opracowaniu. Skaning nie jest opła-
calny dla małych obszarów. Jeśli celem obrazowania LiDAR jest opracowa-
nie precyzyjnego NMT, co jest typowym zastosowaniem, to przy dużym ob-
szarze opracowania koszt produktu wzrasta. Połowę kosztów stanowi koszt
nalotu LiDAR [Kurczyński, 2014].
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5. Modelowanie i wizualizacja 3D
obiektów zabytkowych

Modelowanie 3D obiektów zabytkowych w oparciu o dane fotogra-
metryczne oraz ze skaningu laserowego stało się w ostatnim czasie bardzo
mocno rozwijającą się dziedziną z racji coraz większych możliwości pomia-
rowych oraz prezentacji graficznych. Szybkość i dokładność pozyskiwania
danych idzie w parze w możliwościami związanymi z modelowaniem i wizu-
alizacją tego typu danych. Od momentu pojawienia się techniki skaningu
laserowego coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie go do inwentary-
zacji obiektów zabytkowych.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale stworzenie modelu 3D obiek-
tu jest stosunkowo skomplikowanym zajęciem, a jego pracochłonność zale-
ży głównie od skali dokładności i efektu wizualnego jaki chce się uzyskać.
W poprzednim rozdziale zaprezentowano technologię budowy modeli 3D
z danych lotniczych. W tym rozdziale podane zostaną przykłady jak tworzyć
modele przestrzenne w oparciu o dane naziemne (tj. zdjęcia fotograme-
tryczne i chmura punktów pozyskana metodą skaningu laserowego).

W wielu pracach związanych z pozyskaniem danych naziemnych ko-
rzysta się z integracji technik pomiarowych. Integracja ta polega najczę-
ściej na wykorzystaniu danych obrazowych z wysokorozdzielczych kamer
cyfrowych oraz modelu przestrzennego pozyskanego z chmury punktów.
Niekiedy uzupełnia się pozyskaną chmurę punków danymi z matchingu
jako efekt automatycznej korelacji obrazów. Integracja tego typu danych
została wykorzystana zarówno w inwentaryzacji niedużych obiektów (po-
jedyncze budynki) jak i dużych budowli (np. zespół pałacowo-parkowy
w Wilanowie). Integracja tego typu danych wykorzystywana jest również
do inwentaryzacji innych obiektów inżynierskich takich jak wysmukłe bu-
dowle (kominy), hale przemysłowe czy nawet nietypowe obiekty takie jak
samoloty, samochody itp.

W rozdziale tym poruszono wybrane aspekty modelowania i wizuali-
zacji obiektów znajdujących sie w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kie-
leckiej w miejscowości Tokarnia koło Kielc (woj. świętokrzyskie). Kilkuna-
stoletnia współpraca między Akademią Górniczo-Hutnicza im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie a Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zaowocowała
wykonaniem przestrzennych modeli wybranych obiektów zlokalizowanych
na terenie muzeum o dużym stopniu szczegółowości – poziom LOD3. Pro-
wadzone badania obejmują pozyskanie danych przy pomocy najnowszych
technik pomiarowych, ich integrację oraz modelowanie i wizualizację 3D.
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Rysunek 5.1 Wykaz obiektów zinwentaryzowanych w latach 2007-2015 przez
zespół AGH na tle wygenerowanej ortofotomapy. Czerwoną czcionka w tabeli

oznaczono obiekty omówione w tekście.
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Czerwoną czcionką w tabeli pod rysunkiem (Rys. 5.1) oznaczono obiekty
omówione w tekście poniżej, natomiast czarną czcionką pozostałe obiekty
zinwentaryzowane przez AGH. Wykaz wszystkich obiektów znajdujących się
na terenie Parku można znaleźć na stronie muzeum [Tokarnia, 2015].

Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej jest obiektem, na terenie
którego realizowane są studenckie projekty inżynierskie i magisterskie nie
tylko z zakresu modelowania 3D już praktycznie od roku 2007. Wykorzysty-
wano głównie metody fotogrametrii naziemnej, ale w późniejszych latach
wykonywano również modele bazujące na integracji fotogrametrii i naziem-
nego skaningu laserowego. W efekcie czego powstało kilka ciekawych inwen-
taryzacji, wizualizacji 3D oraz animacji np. wiatraka z Grzmucina. Przy okazji
realizacji projektów zostały również wykonane opracowania wysokościowe
opisujące rzeźbę terenu (numeryczny model terenu), ortofotomapa z nalotu
UAV [Czarnecki, 2014] czy ortofotomapa z nalotu klasycznego [Knapik, 2015].

5.1 Opis obiektu

Muzeum Wsi Kieleckiej powstało w 1977 r. decyzją Wojewody Kielec-
kiego. Największym i najważniejszym obiektem muzeum jest skansen w To-
karni. Powołano go do życia w celu gromadzenia, naukowego opracowania
i ochrony unikatowych zabytków architektury drewnianej (kościół, młyny,
wiatraki, zagrody, dwór). Jego pomysłodawcą i realizatorem był etnograf
i znawca kultury ludowej profesor Roman Reinfuss. Jego założeniem było
odtworzenie układu osadniczego wioski typowego dla różnych regionów
Kielecczyzny – Wyżyny Sandomierskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
Gór Świętokrzyskich czy Niecki Nidziańskiej.

Do najciekawszych zabytków znajdujących się w wyżej wymienionych
grupach można zaliczyć Spichlerz ze Złotej wzniesiony w 1719 roku, kościół
pw. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa z 1763 roku czy Wiatrak holenderski
z Grzymałkowa. Nadmienić trzeba, że skansen jest w ciągłej rozbudowie.

5.2 Pozyskiwanie danych

Prace inwentaryzacyjne wykonuje się obiekt po obiekcie. Wybór ko-
lejności zależy głównie od dwóch czynników: ewentualnej przydatności dla
muzeum oraz atrakcyjności pod kątem badań i charakterystyki obiektu.

Głównym celem badawczym inwentaryzacji poszczególnych obiektów
było:
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– testowanie najnowszych technik pomiarowych (m.in. różnego sprzętu),
– testowanie różnych programów do obróbki danych,
– opracowanie danych fotogrametrycznych i skaningu laserowego,
– opracowanie technologii integracji danych,
– modelowanie danych 3D w różnych systemach i różnymi technikami,
– wizualizacja 3D połączona z animacją wybranych obiektów (głównie wia-

traki).
Na wspomnianym wyżej rysunku nr 5.1 przedstawiono ortofotomapę

z zaznaczonymi obiektami, które zostały do tej pory zinwentaryzowane
(29 obiektów). Prezentowana ortofotomapa również została wygenerowana
w ramach wspólnych prac AGH i Muzeum [Knapik, 2015].

Pierwsze inwentaryzacje były realizowane głównie w oparciu o sprzęt
fotogrametryczny (kamery niemetryczne, fototeodolit AGH), natomiast
w kolejnych pracach korzystano już ze skanerów laserowych (IMAGER 5006
Z+F, FARO FOCUS 3D, LECIA SCAN STATION C10) i wspomnianego
nalotu fotogrametrycznego (klasycznego oraz UAV). Na rysunku 5.2 przed-
stawiono widok przykładowego sprzęt wykorzystywanego w pracach pomia-
rowych w parku. Po lewej autorski fototeodolit zaprojektowany i wykonany
w AGH (Bernasik, Mikrut) składający się z teodolitu Theo 010, nakładki
pozwalającej realizować kąt poziomy od 00 do 900 (wychylenie kamery
w stosunku do poziomu) oraz kamery RolleiMetric 6008.

Rysunek 5.2 Instrumenty wykorzystane w pomiarach. Autorski fototeodelit AGH
– Theo 010 z kamerą RolleiMetric  6008 oraz skaner Leica Scan Station C10.
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Istotnym elementem pozyskiwania danych do modelowania jest wy-
bór metodyki pomiaru oraz odpowiedniego sprzętu. W przypadku pomiaru
skanerem laserowym duże znaczenie ma rozmieszczenie stanowisk skanera.
Na rysunku 5.3 pokazano przykładowe rozmieszczenie pozycji skanera dla
pomiaru wykonywanego dla dwóch obiektów równocześnie.

W przypadku skanowania większych obiektów bardzo często robi się
dodatkowy skan z dalszej odległości celem lepszego wyrównania obserwacji
(skan nadmiarowy i ewentualny wspierający sąsiednie „mniejsze” skany – na
rysunku pierwszy z lewej).

Rysunek 5.3 Po lewej – widok skanera laserowego Imager 5006 firmy Z&F
na tle kościoła z Rogowa, po prawej – przykładowe rozmieszczenie stanowisk

skanera dla pomiaru równoczesnego kościoła i dzwonnicy.

Źródło: [Książek i Mroszczak, 2010].

5.3. Metodyka badań. Istota integracji danych
fotogrametrycznych i laserowych

Celem metodyki badań było znalezienie optymalnych parametrów
sprzętowo-technologicznych pozwalających na inwentaryzację obiektów za-
bytkowych pod kątem głównie wizualizacji 3D. Opracowana metodyka mia-
ła bazować na integracji danych laserowych i fotogrametrycznych i być sto-
sunkowo powszechna w stosowaniu. W dzisiejszych uwarunkowaniach eko-
nomicznych (bardzo duża konkurencja na rynku pracy), istotnym czynni-
kiem jest wykonanie pomiaru dobrze (tj. przy zachowaniu założonej do-
kładności i jakości), a także stosunkowo szybko (minimalizacja kosztów prac
terenowych, amortyzacji czy leasingu drogiego sprzętu).
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Budowa modelu 3D wybranego obiektu obejmować będzie zatem
etapy:
1. Pozyskanie danych (pomiar terenowy)
2. Wyrównanie/obróbka danych pomiarowych (ewentualna integracja da-

nych)
3. Pozyskanie danych wektorowych z chmury punktów lub stereogramów
4. Budowa modelu przestrzennego (szkieletowy, bryłowy, powierzchniowy)
5. Wizualizacja obiektu (nałożenie tektury, animacja)

W trakcie badań przyjęto założenie, że poddane testowaniu będą różne
warianty budowy modeli przestrzennych.

Przyjęto warianty – budowa modelu przestrzennego w oparciu o:
I – dane fotogrametryczne (wykonanie stereogramów obiektu, terratrian-

gulacji oraz modelu wektorowego w oparciu o pomiar stereoskopowy
i matching ze zdjęć);

II – dane laserowe (skanowanie obiektu uzupełnione wykonaniem ste-
reogramów zdjęć do celów uzupełnienia, ewentualnie podniesienia
dokładności modelu 3D),

III – dane laserowe (skanowanie obiektu uzupełnione wykonaniem poje-
dynczych zdjęć, ale tylko do celów kolorowania chmury punktów i ewen-
tualnego teksturowania obiektu).

IV – dane obrazowe (wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć zbieżnych i uru-
chomienie procedur gęstego matchingu do wygenerowania modelu 3D)
– ten wariant staje się coraz bardziej popularny zwłaszcza dziś przy
stosowaniu techniki UAV.

Kluczowym zagadnieniem przy zastosowaniu wariantu II i III jest in-
tegracja danych. Technika integracji była i jest przedmiotem badań w wielu
ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie, aczkolwiek każdy autor
wydaje się mieć własny pomysł (rozwiązanie) tego problemu. Na rysunku 5.4
pokazano schemat integracji wykorzystany w badaniach opisany szerzej
w literaturze [Mikrut i in., 2014].

Istotą schematu przedstawionego na rysunku 5.4 jest przyjęte założe-
nie, że główne dane 3D pozyskiwane są przy pomocy techniki skaningu la-
serowego, następuje nadanie georeferencji podczas składania chmury punk-
tów i w kolejnym etapie następuje ekstrakcja obiektów już na wyrównanej
i połączonej chmurze punktów. Równolegle z pozyskaniem skanów wyko-
nywane są zdjęcia o znanych elementach orientacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej i w kolejnym kroku następuje ekstrakcja tych obiektów (np. krawędzi),
które nie zostały wyekstrahowane z chmury punktów. Ewentualnie ich wy-
dobycie jest z obu technik pomiarowych, a w wyniku końcowym następuje
uśrednienie położenia.

Schemat został przetestowany na kilku wybranych obiektach. Częściowe
wyniki badań podano w literaturze [Mikrut i in., 2014].
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Na rysunku 5.5 pokazano efekt integracji danych wektorowych, pozy-
skanych z modelu fotogrametrycznego na tle chmury punktów modelowa-
nego obiektu.

Rysunek 5.5 Przykład automatycznego krawędziowania na chmurze punktów
na budynku Plebanii z Goźlic.

Źródło: [Mikrut i in., 2014].

Rysunek 5.4 Schemat integracji danych: obrazu z chmurą punktów.

Źródło: [Mikrut i in., 2014].
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5.4 Automatyczne pozyskiwanie danych

Aktualnie istnieją narzędzia przyspieszające ekstrakcję obiektów na
obrazie czy chmurze punktów. Od lat dąży się do tego, aby wygenerować
krawędzie w sposób automatyczny czy to ze zdjęć czy z chmury punktów.
Można powiedzieć, że mamy juz dzisiaj pewne osiągnięcia jeśli chodzi
o półautomatyczną wektoryzajcę na obrazie [Mikrut, 2003], prowadzone na-
tomiast są również badania na całym świecie w wielu ośrodkach naukowo-
badawczych, pozwalające na uzyskanie modelu wektorowego z chmury punk-
tów dzięki wyznaczeniu krawędzi jako najczęściej przecięcie dwóch płaszczyzn.
Niektóre programy posiadają możliwości „śledzenia” krawędzi i wydobywa-
nia jej półautomatycznie z chmury punktów (półautomatycznie, bo nadal należy
wskazać początek i koniec lub płaszczyzny do przecięcia, definiujące krawędź).
Na rysunku 5.6 pokazano efekt działania algorytmu wydobywającego kra-
wędź z obiektu typu drzwi i budynku [Mikrut i in., 2014].

Rysunek 5.6 Automatyczne krawędziowane na chmurze punktów,
a) wydobycie krawędzi na futrynie drzwi, b) na rogu budynku.

Źródło: [Mikrut i in., 2014].

5.5 Modelowanie i wizualizacja

Wydobywanie krawędzi z obiektów to pierwszy krok w kierunku budo-
wania modelu przestrzennego. Istotę samego modelowania budynków szcze-
gólnie w odniesieniu do poziomów szczegółowości zaprezentowano w po-
przednim rozdziale. W tym punkcie skoncentrowano się na głównie na wi-
zualizacji konkretnych obiektów zbudowanych na podstawie wariantów
I-III zdefiniowanych w punkcie 5.3.

a) drzwi           b) krawędź budynku
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I – dane fotogrametryczne (wykonanie stereogramów obiektu, terratriangu-
lacji oraz modelu wektorowego w oparciu o pomiar stereoskopowy i mat-
ching ze zdjęć);
Inwentaryzowany obiekt – Spichlerz z Rogowa (opracowano na podstawie
[Skuza,2007]).

Pierwszym obiektem podlegającym inwentaryzacji był Spichlerz z Ro-
gowa. Zdecydowano zastosować tu technikę typowo fotogrametryczną tj.
budowa modelu ze stereogramów naziemnych. Osnowę fotogrametryczną
stanowiły fotopunkty, zarówno sztucznie sygnalizowane jak i naturalne szcze-
góły elewacji budynku. Zaprojektowano 68 fotopunktów równomiernie roz-
łożonych na całym budynku – tak duża liczba wynikała z chęci przeprowa-
dzenia różnych testów. Współrzędne przestrzenne fotopunktów obliczono
metodą przestrzennego wcięcia w przód. Współrzędne fotopunktów wy-
znaczono z błędem średnim mXY = +/- 5mm. Zdjęcia wykonano aparatem
średniej klasy tj. Kodak DCS 760 zbudowanym na bazie lustrzanki Nicon
F5, skalibrowanym w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji
Środowiska AGH. Pomiar stosunkowo dużej liczby fotopunktów umożli-
wiał kilka różnych dróg dalszego opracowania. Wykonano dwie bazowe se-
rie zdjęć poszczególnych elewacji w skalach 1:25, 1:60 i o pokryciu poprzecz-
nym odpowiednio 50% i 70%. Oprócz tego wykonano zdjęcia skierowane
na naroża budynku, obejmując w kadrze po dwie elewacje oraz całą serię
zdjęć pomocniczych. Kolejnym krokiem było wyrównanie obserwacji i mo-
deli fotogrametrycznych. Cały proces wykonano w oprogramowaniu Photo-
Modeler. Po wykonaniu modelu 3D nałożono tekstury a widok końcowy
– model wirtualny spichlerza zaprezentowano na rysunku 5.7.

Rysunek 5.7 Widok modelu Spichlerza z Rogowa po renderingu.

Źródło: [Skuza, 2007].
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II – dane laserowe (skanowanie obiektu uzupełnione wykonaniem stereogra-
mów zdjęć do celów uzupełnienia, ewentualnie podniesienia dokładności
modelu 3D)
Inwentaryzowany obiekt – Plebania z Goźlic (opracowano na podstawie
[Moskal, 2011]).

Dane terenowe pozyskano przy pomocy skanera Z+F Imager 5006
o rozdzielczości 0,1 mm i prędkości pomiaru 500 000 pikseli/sek, którego
błąd pomiaru < 1 mm na odległości 50 m. Zdjęcia wykonano naziemną
kamerą fotogrametryczną Rollei Metric 6008 (Rys. 5.2), wyposażoną
w nakładkę cyfrową o liczbie 16.6 miliona pikseli. Pierwszym krokiem, jaki
należało wykonać, było zaprojektowanie zdjęć. Baza podłużna wynosiła
około 16m. W przypadku mniejszej odległości kadr nie obejmowałby do-
statecznie dużych fragmentów elewacji, zaś w przypadku większego odda-
lenia nie dałoby się zarejestrować detali z dostateczną rozdzielczością.
W myśl zasady, by baza poprzeczna stanowiła około 1/4 długości bazy po-
dłużnej, stanowiska kamery były od siebie oddalone o około 4 metry.
W rezultacie rejestrację elewacji południowej wykonano z 3 baz. Zdjęcia
kamerą fotogrametryczną wykonano dla całego budynku i wykorzystano je
w procesie teksturowania miejsc trudno dostępnych takich jak dach. Do
opracowania kameralnego niezbędne było wykorzystanie kilku programów.
Prace z chmurą punktów wykonano w programie Cyclone 7.1 firmy Leica
Geosystems. Obróbki zdjęć dokonano w programach Bentley Descartes
V8i oraz Adobe Photoshop 7.0. Program firmy Bentley jest w pełni zinte-
growany z MicroStation i przeznaczony do opracowania obrazów rastro-
wych. Daje możliwość szybkiego pozycjonowania, kalibracji, zmiany roz-
dzielczości, mozaikowania oraz konwersji między układami odniesienia.
Wyposażony jest w narzędzia do tworzenia fotorealistycznych tekstur dla
budynków 3D oraz możliwości umiejscawiania zorientowanych przestrzen-
nie rastrów w przestrzeni trójwymiarowej, co znalazło zastosowanie w two-
rzeniu niniejszej prac.

Proces teksturowania w programie Bentley Descartes jest bardzo szybki
i nie wymaga wcześniejszego wycinania części zdjęć, które chcemy nałożyć
na powierzchnię. Wszystkie operacje jakie trzeba wykonać, zawarte są
w jednym pasku narzędzi Texture. Pierwszym krokiem jest wybranie pary
powierzchnia – obraz. Realizowane jest to przez funkcję Assign to Area.
Następnie następuje dokładne wpasowanie fragmentu rastra w obrys ele-
mentu (Wrap to Area). Możemy tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy
polega na wskazaniu pary punktów model – obraz, zaś drugi przez zazna-
czenie na obrazie elementów,  o których wiadomo, że w rzeczywistości sta-
nowią prostokąt. Kolejnym krokiem jest przekształcenie obrazu w teksturę.
Służy do tego narzędzie Convert To Advanced Texture. Tutaj również może-
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my operować parametrami wynikowego obrazu lub też przejąć ustawienia
z przetransformowanego wcześniej rastra. Po utworzeniu, tekstura nie jest
wyświetlana jednak jest już dodana do biblioteki materiałów. Teraz można
ją dowolnie edytować: obracać, przesuwać, przycinać do krawędzi. Jest to
możliwe, ponieważ cały raster, który był źródłem dla tekstury, jest automa-
tycznie podpinany do menadżera obrazów, co pozwala na przekształcanie
jej jak zwykły obraz. Jeżeli wykonamy już wszystkie potrzebne przekształce-
nia tekstury, wówczas następuje jej konwersja na teksturę normalną, która
jest osadzona na stałe w pliku *.dgn.

Rysunek 5.8 Połączona chmura przed wektoryzacją 3D Plebani z Goźlic.

Rysunek 5.9 Model szkieletowy Plebani z Goźlic wykonany w oparciu o chmurę
punktów.
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Teksturowanie powierzchni w ten sposób posiada pewne ogranicze-
nia. Mianowicie przy pokrywaniu zdjęciami elementów rozległych, jak na
przykład dach, traciły one na rozdzielczości. Szczególnie było to widać na
obiektach podłużnych jak belki. Dlatego aby temu zaradzić, duże powierzch-
nie dzielono na mniejsze, zbliżone do kwadratu i na nie dopiero nakładano
teksturę. Na rysunkach 5.8-5.10 zaprezentowano kolejne etapy opracowa-
nia danych: od złożenia chmury punktów, poprzez budowę modelu szkiele-
towego do modelu powierzchniowego. Końcowy model z nałożoną tekstura
przedstawiono na rysunku 5.11.

Rysunek 5.10 Model powierzchniowy Plebani z Goźlic wykonany w oparciu
o model wektorowy.

Rysunek 5.11 Widok modelu 3D Plebani z Goźlic z frontu budynku

Źródło: [Moskal, 2011].
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Rysunek 5.12 Widok model 3D Plebani z Goźlic z tyłu budynku

Źródło: [Moskal, 2011].

III – dane laserowe (skanowanie obiektu uzupełnione wykonaniem pojedyn-
czych zdjęć, ale tylko do celów kolorowania chmury punktów i ewentualnego
teksturowania obiektu).
Inwentaryzowany obiekt – Kościół z Rogowa i dzwonnica z Kazimierzy Wiel-
kiej, wiatrak z Grzmucina (opracowano na podstawie [Książek i in., 2011]).

Pomiary terenowe wykonano przy użyciu naziemnego skanera lasero-
wego Imager 5006 firmy Z+F. Pomiar kościoła z Rogowa i dzwonnicy
z Kazimierzy Wielkiej wymagał 11stanowisk, o zmieszczonych stosunkowo
równomiernie wokół obiektów (rys. 5.3). Podczas ich wyboru kierowano się
zasadą, by sąsiadujące ze sobą chmury punktów posiadały część wspólną.
Skaner pracował w trybie „high” oraz „super high” dając w efekcie wielomi-
lionowy zbiór punktów. Zdjęcia do teksturowania modeli wykonano przy
użyciu prywatnego aparatu cyfrowego Nikon Coolpix S210 o rozdzielczości
8 mlnpikseli. Obrazy rejestrowano z możliwie najwyższą jakością, co ozna-
cza, że ich rozmiar wyniósł 3264 x 2448 pikseli. Podczas fotografowania prze-
strzegano zasady „od ogółu do szczegółu”, czyli zaczynano od całej ściany,
następnie dzielono ją na fragmenty, a na końcu rejestrowano jej detale.
W efekcie uzyskano ponad 200 zdjęć kościoła z Rogowa i dzwonnicy z Ka-
zimierzy Wielkiej, które miały służyć do teksturowania, a także ułatwiać
wektoryzację chmury punktów podczas modelowania 3D. W tym wypadku
chmura punktów posłużyła głównie do wygenerowania modelu wektorowe-
go, na który nałożone zostały tekstury jako efekt wpasowania zdjęć na mo-
del 3D. Widok końcowy modelu 3D kościoła oraz dzwonnicy zaprezento-
wano na rysunkach 5.13 oraz 5.14.
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Rysunek 5.13 Widok modelu kościoła z Rogowa z nałożoną fotorealistyczną teksturą.

Żródło: [Książek i Mroszczak, 2011].

Rysunek 5.14 Widok modelu dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej z nałożonymi
fotorealistycznymi teksturami.

Żródło: [Książek i Mroszczak, 2011].
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Podsumowanie wariantów I-III na przykładzie praktycznym – wiatraka
z Grzmucina. Opracowano na podstawie literatury [Lenartowicz, 2009].

Na przykładzie wiatraka z Grzmucina zdecydowano na przetestowa-
nie różnych sposobów modelowania w zależności od posiadanego sprzętu
i oprogramowania z uwzględnieniem pracochłonności oraz możliwości ja-
kościowych. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 5.1 [Lenartowicz, 2009].

Prace terenowe obejmowały założenie i pomiar osnowy fotograme-
trycznej, naziemny skaning laserowy, oraz wykonanie zdjęć aparatem cyfro-
wym średniej klasy, oraz profesjonalną cyfrową kamerą fotogrametryczną.
Osnowę fotogrametryczną pomierzono z czterech stanowisk za pomocą ta-
chimetru TCR 407power firmy Leica. Ze względu na dużą wysokość obiek-
tu konieczne było wykorzystanie fotopunktów naturalnych. Na każdej ścia-
nie budynku pomierzono ich około 8. Naziemny skaning wykonano skane-
rem laserowym Imager 5006 firmy Z+F. Uzyskane dane pomiarowe, oraz
obrazy posłużyły do przetestowania różnych technik tworzenia modeli 3D.
Prace kameralne obejmowały: modelowanie w programie Realworks na pod-
stawie chmury punktów ze skaningu, tworzenie modelu obiektu w progra-
mie Photomodeler, oraz wektoryzację na cyfrowej stacji fotogrametrycznej
Dephos. Nakładanie fotorealistycznych tekstur przetestowano w progra-
mach: MicroStation, Realworks, oraz Photomodeler. Wynik modelowania
przedstawiono na rysunku 5.14 – dla odmiany bez nałożonych tekstur oraz
z nałożonymi teksturami 5.16-5.17.

Rysunek 5.15 Modele wykonane na podstawie danych ze skaningu laserowego,
po lewej: kołowrot, po prawej: wiatrak z Grzmucina.

Źródło: [Lenartowicz, 2009].
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Rysunek 5.16 Model wiatraka z Grzmucina wykonany metodą monoskopową
w programie Photomodeler.

Żródło: [Lenartowicz, 2009].

Rysunek 5.17 Wiatrak z Grzmucina.
Żródło: [Lenartowicz, 2009].

Zestawienie zaprezentowane w tabeli 5.1 oraz testy wykonane przez
autora dają bardzo dobre wytyczne co do wybory sprzętu, oprogramowania
oraz metodyki tworzenia modelu 3D wybranego obiektu. Ten zestaw stanowi
dobrą pomoc dla potencjalnych użytkowników, którzy w zależności od bu-
dżetu czy założonej dokładności mogą wybrać odpowiedni dobór narzędzi.

Podsumowując ten rozdział, należy stwierdzić, że pozyskiwanie danych
do modelowania 3D i wizualizacji obiektów zabytkowych może się odbywać
różnymi technikami pomiarowymi. W rozdziale tym zaprezentowano szcze-
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gólnie dwie techniki, które dzisiaj zdominowały rynek usług jeśli chodzi
o inwentaryzację, a więc fotogrametrię i skaningu laserowy. Metody te mogą
być użyte niezależnie jednak badania wykazały, że najbardziej skuteczne jest
połączenie obu tych technik. Zaprezentowane przykłady integracji danych
pokazały, że te dwie metody mogą uzupełniać się nawzajem w tworzeniu wy-
sokorozdzielczych opracowań 3D. Trójwymiarowa chmura punktów uzyskana
ze skaningu laserowego wykorzystywana jest do tworzenia wysokorozdziel-
czych modeli geometrycznych, podczas gdy fotogrametria dostarcza nam
modeli stereoskopowych czy obrazów (tekstur) o wysokiej rozdzielczości, po-
zwalających na uzupełnieni danych pozyskanych metoda skaningu.

Tabela 5.1. Zestawienie sposobów modelowania 3D w zależności
od posiadanego sprzętu i oprogramowania z uwzględnieniem ich

pracochłonności oraz możliwości jakościowych (dokładność i szczegółowość).

Źródło: [Lenartowicz, 2009]
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6. Podsumowanie

Podsumowując wyniki opisanych badań związanych z wykorzystaniem
w modelowaniu i wizualizacji 3D danych fotogrametrycznych oraz pozy-
skiwanych techniką skaningu laserowego można przedstawić różne aspek-
ty prac badawczych. Jeden dotyczy opracowania optymalnych testów i al-
gorytmów pozwalających na ocenę dokładności danych oraz instrumen-
tów pomiarowych. Drugi jest związany z rozwiązaniem problemu wieloty-
sięcznych chmur punktów skomplikowanych obiektów inżynierskich i tech-
nologią, którą można wykorzystać do zautomatyzowania procesu wpaso-
wania chmur punktów i transformacji między układami. Wreszcie proble-
matyka wizualizacji 3D i tworzenia przestrzennego planu miasta z uwzględ-
nieniem dokładności i szybkości wykonania modelu oraz integracji da-
nych fotogrametrycznych i laserowych.

Z badawczego punktu widzenia interesujące wydaje się nowatorska
metoda oceny numerycznych modeli terenu nazwana „metodą dróg star-
towych” (The Runway Method). Metoda ta polega na porównywaniu prze-
krojów poprzecznych drogi startowej z przekrojem poprzecznym ocenia-
nego modelu. Z uwagi na fakt, że droga startowa jest z reguły płaska,
składowa błędu NMPT, którą nazwano błędem terenowym, wynosi zero.
Oznacza to, że różnice pomiędzy rzędnymi profili poprzecznych są wyni-
kiem oddziaływania błędów instrumentalnych i środowiskowych. Dzięki
takiemu podejściu do oceny dokładności NMPT wyniki oceny dotyczą sa-
mej metody pomiaru rzędnych NMPT, co jest istotą poszukiwania odpo-
wiedzi na pytanie – który NMPT jest bardziej dokładny? W opracowaniu
obok już opublikowanych wyników oceny dokładności NMPT (SRTM
– ASTER, przedstawiono również wyniki oryginalne dotyczące oceny
(SPOT DEM – WORLD DEM), które wyraźnie dokumentują wysoką do-
kładność WORL DEM. Omówione NMPT, które pozyskano za pomocą
techniki interferometrii radaru wysokiej rozdzielczości, nie reprezentują
obwiedni pokrywy powierzchni terenu. Fakt ten w niektórych wypadkach
stanowi pewne ograniczenie przydatności tych modeli (SRTM, ASTER
i WORLD DEM). Problem staje istotny zwłaszcza w przypadku rosnącej
dokładności pozyskiwania rzędnych oraz zmniejszaniem wielkości pikseli,
co ma miejsce na przykład w przypadku WORLD DEM.

Kolejnym ważnym zagadnieniem przedstawionym w niniejszej mono-
grafii jest poruszona problematyka badań nad dokładnością pomiarową in-
strumentów, a w szczególności naziemnych skanerów laserowych. Jest ona
wciąż aktualna i daje szerokie możliwości zespołom badawczym na opraco-
wywanie nowych algorytmów i procedur testowania tych urządzeń. Jak do
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tej pory (2015 rok) problem ten nie doczekał się unormowania wg standar-
du ISO mimo trwających od wielu lat prac w tym zakresie.

Przygotowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie laboratoryjne pole testowe do badania wła-
ściwości pomiarowych naziemnych skanerów laserowych, nie odbiega od
światowych standardów i umożliwia przeprowadzenie rzetelnych i miaro-
dajnych badań na najwyższym poziomie. Co ważne umożliwia zaplanowa-
nie i wykonanie terenowego pola testowego, które pozwoli na badania
w warunkach realnych pomiarów wykonywanych w terenie, w szczególności
z uwzględnieniem maksymalnych zasięgów skanerów. Ponadto daje możli-
wość nawiązania współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i fir-
mami prywatnymi w zakresie badania dokładności rozwiązań pomiarowych
opartych o technologię naziemnego skaningu laserowego.

Badania dotyczące opracowania algorytmu pozwalającego na auto-
matyzację procesu wpasowywania oraz przetwarzania chmur punktów uzy-
skiwanych w trakcie skaningu laserowego, zostały przeprowadzone w opar-
ciu o geometrię swobodnie zwisających przewodów, lin odciągowych itp.
Obejmowały analizę wyników uzyskanych z wpasowywania skanów klasyczną
metodą z wykorzystaniem tarcz i sfer oraz metodą autorską w oparciu
o niemarkowane punkty pomierzone na przewodach.

Na podstawie szeregu testów można stwierdzić, iż równanie przestrzen-
nej krzywej łańcuchowej dla każdego z przewodów można wyznaczać w spo-
sób niezależny, gdyż nie ma pomiędzy nimi żadnego powiązania matema-
tycznego. W celu uzyskania optymalnej dokładności wpasowania przy za-
stosowaniu więcej niż jednego przewodu (niezależnie od ich wzajemnego
usytuowania), konieczne jest jednoczesne wyznaczanie wszystkich parame-
trów transformacji w oparciu o komplet punktów dostosowania, położo-
nych na wszystkich przewodach. Dzięki takiej konfiguracji parametry mogą
być wyznaczane jednocześnie w oparciu o sytuacyjne położenie przewodów
względem siebie oraz o profile tych przewodów.

Przeprowadzone i przedstawione w opracowaniu analizy wskazują, iż
możliwe jest wyznaczanie parametrów chmur punktów, ich wpasowywanie,
i transformacja między układami w oparciu o kilka pikiet zamierzonych
w dowolnym miejscu na powierzchni swobodnie zwisającego przewodu. Me-
toda nie została ostatecznie przetestowana ze względu na fakt, iż jej reali-
zacja wymaga stworzenia efektywnych metod numerycznych. Przede wszyst-
kim istotne jest opracowanie przybliżonych równań, posiadających rozwią-
zania analityczne uzyskania punktu startowego dla algorytmu minimaliza-
cji. Kolejnym problemem jest oprogramowanie zarówno redukcji funkcji
celu (sumy kwadratów) jak i numerycznego wyszukiwania odległości między
punktem, a powierzchnią aproksymowanej krzywej.
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Badania z wykorzystaniem danych pozyskanych metodą lotniczego
skaningu laserowego miały na celu utworzenie przestrzennego planu mia-
sta na przykładzie osiedla Bronowice Nowe. Modelowanie budynków zo-
stało wykonane za pomocą trzech programów: Microstation PowerDraft V8i,
AutoCAD oraz SketchUp 2014. Tekstury pobrano z rządowego portalu geo-
portal.gov.pl. Plan przestrzenny został wykonany w taki sposób, aby połą-
czyć ze sobą dokładność i szybkość wykonania. Łącząc ze sobą te cechy moż-
na osiągnąć bardzo dobry efekt przy jak najmniejszym nakładzie czasu. Do
wykonania tego założenia należało podzielić zabudowania na obiekty o róż-
nym stopniu szczegółowości. Modele o różnym stopniu szczegółowości zaj-
mowały inny przedział czasu. O czasie wykonania decydowała także, jakość
posiadanego sprzętu.

Plan przestrzenny powstały w efekcie niniejszego przykładowego opra-
cowania ma szerokie zastosowanie zwłaszcza do celów urbanistycznych, ar-
chitektonicznych oraz planistycznych. Wykorzystanie skaningu laserowego
do wizualizacji planu osiedla jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dokład-
ność modelu do tych celów jest wystarczająca, aczkolwiek przy budynkach
o wyższych walorach architektonicznych zaleca się oprócz pomiaru lotni-
czego skaningu laserowego, także uzupełniające pomiary naziemne (przy-
kłady w rozdziale 5). Takie opracowania powinny zostać tworzone dla kolej-
nych obszarów. Pomoże to w lepszym zagospodarowaniu terenów. Ponadto
mogą być one uzupełniane i modyfikowane, co pozwoli na lepsze zarządza-
nie przestrzenią. Plany takie pomogą również w lepszym porozumieniu
z mieszkańcami danego obszaru.

Równie ciekawe wydają się prace dotyczące wizualizacji obiektów za-
bytkowych w oparciu o integracje danych laserowych i fotogrametrycznych.
Prace badawcze prowadzone na całym świecie obejmujące tą tematykę, po-
kazują, że dane pozyskane tylko metodami skaningu laserowego nie zawsze
są wystarczające do opisu rzeczywistości. Jednak obraz to inny rodzaj da-
nych – zapis praktycznie ciągły obiektu, pozwalający na lepsza wizualizację
a co za tym idzie wierniejsze odtworzenie rzeczywistości.
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