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ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Въздушното лазерно сканиране
представлява електронно-оптична
дистанционна технология за
определяне на разстояния до обекти с
използване на насочен сноп светлина,
без необходимост от пряк достъп до
изследвания обект. Със своята висока
точност на отразяване на реалните
обекти, лазерното сканиране е eдна от
малкото съвременни технологии за
създаване на цифрови модели на
обекти със сложна геометрична форма.
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ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
В техническо отношение въздушно лазерно сканиране включва
четири главни съставни части: лазерен приемник-предавател за
сканиране; GPS; система за инерциални измервания и компютър
за контролиране на дейността. Разработени са много видове
сканиращи системи за различни цели и приложения. Въздушният
лазерен скенер изпраща до измервания обект до 500.000
лазерни лъча за секунда и измерва точното време, за което
всеки лъч отива и се връща обратно. Това време се използва за
пресмятане на разстоянието, което снопът светлина изминава от
скенера до обекта на изследване.
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В резюме може да се посочат следните характерни черти на лазерното
заснемане:
•Постигане на висока точност;
•Бързодействие – така например само за един ден могат да бъдат заснети
до 500-600 км от дадено линейно съоръжение;
•Не се изисква извършването на предварителни геодезически измервания
на обектите;
•Възможност всички елементи на обекта да бъдат измерени директно;
•Данните могат да бъдат ефективно анализирани;
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ВИДОВЕ МОДЕЛИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА
ДАННИТЕ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ
• DSM моделът на местността
включва върховете на различни
обекти, разположени върху земната
повърхност като например сгради,
стълбове, дървета и други.
• DEM моделът е регулярен цифров
модел на релефа, състоящ се от
точки с техните номера и височини.
Сгради и растителност не се
включват в този вид модели.
5

ВИДОВЕ МОДЕЛИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА
ДАННИТЕ, ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ
• DTM модел е височинен модел на
земната повърхност, но с
неправилно разположени точки в
сравнение с DEM. DTM включва
линии на прекъсване, което
подпомага дефинирането на
върховете на триъгълниците на
TIN.
• nDSM - нормализираният цифров
модел е разликата между DSM и
DTM. Този модел представя
височинните обекти от земята
(сгради, съоръжения).
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Интегриране на ортоизображения с
въздушно лазерно сканиране и тяхното
приложение при компютърната
класификация
Като пример за създаване на модели на
терена, получени от данни за въздушно
лазерно сканиране са използвани
обекти, разположени в област
Валенсия, Испания. На фигурата е
представена 3D визуализацията на
суровия облак от точки в RGB+NIR,
както и данни за: броя на точките (които
съдържа и техните координати), броя на
сигналите (отиване и връщане), както и
разпределението на точките в
различните класове.
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За създаването на модели на терена от
облака от точки, получен от лазерното
сканиране, са използвани съвместно
софтуерните продукти ERDAS Imagine и
ArcMAP.
В първата фаза на обработка от
обединения .*las файл е създаден DTM
модел (фигура 1),
чрез изключването на клас, съдържащ
сгради. От същия .*las файл, но с
включването на всички класове е
създаден DSM модела, показан на
фигура 2.

фигура 1

фигура 2
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Нормализиран цифров модел на терена
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новополучените от лазерно сканиране модели на терена,
могат успешно да се приложат при осъществяването на
компютърна
класификация.
Съществуват
множество
вариации от характеристики, които могат да бъдат зададени
при класификацията на изображенията ( чрез използване на
моделите на терена) сред които:
•класифициране според зададена височина на сгради;
•класифициране според зададена кота на земната
повърхност;
•класифициране според височината
на растителна покривка.
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Благодаря за вниманието!
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