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STRESZCZENIE: Model aktywnej powierzchni (flakes) otrzymuje siĊ w wyniku rozwiązania
zadania wariacyjnego, w którym minimalizowana jest energia caákowita powierzchni, Energia
ta opisuje zarówno wáaĞciwoĞci geometryczne modelowanej powierzchni jak i wáaĞciwoĞci oraz
strukturĊ danych pomiarowych. Model flakes wykorzystywano dotychczas w procesie filtracji
danych skaningu laserowego. W niniejszej pracy model ten zastosowano zarówno do filtracji
báĊdów grubych jak i do interpolacji numerycznego modelu terenu (NMT). Otrzymany NMT
porównano z modelem otrzymanym w wyniku interpolacji z wykorzystaniem oprogramowania
komercyjnego ImageStation. Wykorzystując model aktywnej powierzchni wyinterpolowano NMT
na regularnej siatce (GRID) o boku 1 m. Zbiór punktów terenu powstaáy w wyniku filtracji
posáuĪyá do utworzenia, z wykorzystaniem ImageStation, modelu GRID z wĊzáami ĞciĞle
odpowiadającymi wĊzáom NMT. Modele zbudowano dla terenu rolniczo-leĞnego o powierzchni
okoáo 1.5 km2. W okoáo 1.5*106 wĊzáach siatki obliczono róĪnice wysokoĞci pomiĊdzy
obydwoma modelami. ĝrednia róĪnica wysokoĞci pomiĊdzy modelami wynosi -0.05 m, a báąd
Ğredni róĪnic wysokoĞci wynosi 0.34 m. NajwiĊksze rozbieĪnoĞci pomiĊdzy modelami
zaobserwowano dla terenów leĞnych. Dla pozostaáych terenów róĪnice wysokoĞci pomiĊdzy
modelami są znikome. Przeprowadzony eksperyment numeryczny pokazaá, Īe model flaks moĪe
byü z powodzeniem zastosowany zarówno do filtracji danych skaningu laserowego
jak i do interpolacji NMT na podstawie tych danych.

1.

WSTĉP

Wiodącą technologią w zakresie pozyskiwania danych do budowy numerycznych
modeli terenu (NMT), o wysokiej dokáadnoĞci i szczegóáowoĞci, staje siĊ w ostatnich
latach coraz czĊĞciej lotniczy skaning laserowy. DokáadnoĞü NMT budowanych
w oparciu o tego typu dane zaleĪy od trzech czynników:
-

dokáadnoĞci danych Ĩródáowych (dokáadnoĞci skanowania),
dokáadnoĞci (poprawnoĞci) identyfikacji w chmurze punktów, punktów
naleĪących do powierzchni terenu,
metody interpolacji NMT.

Decydujące znaczenie ma oczywiĞcie pierwszy z wymienionych czynników.
Technologia lotniczego skaningu laserowego jest dopracowana na tyle, Īe báĊdy
instrumentalne i związane z procesem skanowania mają mniejsze znaczenie.
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O dokáadnoĞci danych Ĩródáowych decyduje gáównie kategoria powierzchni terenu, jej
uksztaátowanie i pokrycie roĞlinnoĞcią. W zakresie filtracji danych skaningu laserowego
opracowano szereg algorytmów. Praktyka opracowania danych wygląda tak, Īe po mniej
lub bardziej zautomatyzowanym procesie filtracji moĪliwa jest pewna korekta w trybie
interaktywnym a nastĊpnie dane przekazywane są do moduáu (programu) generowania
NMT z zaimplementowaną metodą (metodami) interpolacji.
W pracy (Borkowski, 2005) zaproponowano algorytm filtracji danych skaningu
laserowego oparty na modelu aktywnej powierzchni (flakes). Algorytm ten, w wersji
udoskonalonej, zostaá poddany weryfikacji z wykorzystaniem danych referencyjnych
(Borkowski i JóĨków, 2007; 2008). Przeprowadzone eksperymenty numeryczne
dla róĪnych kategorii terenu pokazaáy, Īe algorytm ten moĪe byü zaliczony
do najskuteczniejszych. IdeĊ tego algorytmu moĪna w lapidarny sposób przedstawiü
nastĊpująco: w przestrzeni zbioru punków skaningu laserowego umieszczana jest,
prawie dowolnie, pewna powierzchnia startowa oparta na regularnej siatce, na ogóá
kwadratów. Powierzchnia ta „dopasowywana” (w sensie optymalnym) jest nastĊpnie
w procesie iteracyjnym do danych skaningu z jednoczesnym odrzuceniem punktów
nie naleĪących do powierzchni terenu. Powstaje pytanie czy powierzchnia taka,
po ostatnim kroku iteracji, moĪe byü uznana jako optymalna aproksymacja powierzchni
terenu – odpowiednik NMT. Niniejsza praca jest próba odpowiedzi na tak sformuáowane
pytanie. Aktywny model powierzchni wykorzystano zarówno do filtracji tzw. báĊdów
grubych skaningu jak i interpolacji NMT.
2.

MODEL AKTYWNEJ POWIERZCHNI

Model aktywnej powierzchni otrzymuje siĊ w wyniku rozwiązania zadania
wariacyjnego, w którym minimalizowana jest energia caákowita powierzchni,
Eint  Eext o min.

Etot

(1)

Energia wewnĊtrzna E int opisuje wáaĞciwoĞci geometryczne modelowanej
powierzchni i jest waĪoną sumą jej nachylenia (spadku), reprezentowanego przez
kwadrat normy gradientu zx  zy i krzywizny, reprezentowanej przez sumĊ kwadratów
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Parametry wagowe D i E dobierane są zaleĪnie od zastosowania i poĪądanych
wáaĞciwoĞci geometrycznych (gáadkoĞci) modelowanej powierzchni. Energia
zewnĊtrzna jest zaleĪna od danych i jest definiowana w zaleĪnoĞci od zastosowania.
Rozwiązanie zadania wariacyjnego (1) przedstawiono w pracy (Borkowski, 2004),
w pracach (Borkowski, 2005) i (Borkowski i JóĨków, 2007; 2008) podano dalsze
szczegóáy algorytmu. Informacji tych nie bĊdziemy tutaj powtarzaü.
Dane pomiarowe aproksymowane są modelem aktywnej
reprezentowanym w postaci siatki kwadratów, w sposób iteracyjny,
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zt

( A  I ) 1 ( z t 1  E ext,t 1 ) ,

(3)

gdzie:
z t , z t1 - wektory wysokoĞci punktów estymowanej, aktywnej powierzchni
w aktualnym t i poprzednim t-1 kroku iteracji,
A - macierz odpowiadająca energii wewnĊtrznej, zaleĪna od parametrów D , i E
I - macierz jednostkowa,
E ext,t 1 - wektor energii zewnĊtrznej, zaleĪny od wartoĞci residuów pomiĊdzy poáoĪeniem

aktywnej powierzchni w kroku t-1 a danymi pomiarowymi.
3.

FILTRACJA DANYCH ORAZ INTERPOLACJA NMT

Obszar badawczy, dla którego zbudowano NMT, stanowi teren o powierzchni
1.5 km2 (1 km na 1.5 km). Jest to fragment doliny rzeki Widawy, znajdujący
siĊ w odlegáoĞci okoáo 1 km od jej ujĞcia do rzeki Odry (rys. 1).

Rys. 1. Obszar badawczy wraz z osiami lotu
Badany obszar charakteryzują niewielkie deniwelacje terenu z wyróĪniającymi
siĊ po obu stronach rzeki waáami przeciwpowodziowymi. Teren ten w okoáo 35%
pokryty jest gĊstym, wysokim lasem (powierzchnia terenu mocno pofaádowana, moĪna
zauwaĪyü kilka oczek wodnych). Pozostaáa czĊĞü to áąka poroĞniĊta wysoką roĞlinnoĞcią
trawiastą (teren páaski).
Dla 20 kilometrowego odcinak doliny rzeki Widawy wykonany zostaá lotniczy
skaning laserowy prototypowym systemem ScaLARS. Szczegóáowy opis systemu
ScaLARS oraz projektu lotniczego skanowania laserowego doliny rzeki Widawy znaleĨü
moĪna w pracach (Borkowski et al., 2006a; 2006b). Dane, które posáuĪyáy do budowy
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NMT stanowią zbiór 4.1 mln punktów pochodzących z poáączonych fragmentów
13 skanów (rys. 1).
3.1. Filtracja danych
FiltracjĊ danych przeprowadzono w oprogramowaniu MATLAB z wykorzystaniem
autorskich algorytmów wykorzystujących model aktywnych powierzchni. Metoda
ta charakteryzuje siĊ duĪą skutecznoĞcią, a poprawnoĞü filtracji przekracza znacznie
90% (Borkowski i JóĨków, 2007; 2008).

Rys. 2. Zbiór punktów terenu uzyskany w procesie filtracji
FiltracjĊ przeprowadzono w podejĞciu hierarchicznym (Briese et al., 2002). Polega
ono na stopniowej eliminacji ze zbioru danych punktów nie bĊdących odbiciami wiązki
lasera od powierzchni terenu. Na podstawie punktów reprezentatywnych wybranych
dla podobszarów powstaáych z podziaáu caáej powierzchni opracowania estymowana
jest przybliĪona powierzchnia, reprezentowana przez powierzchniĊ aktywną flakes.
Punkty skaningu znajdujące siĊ blisko tej powierzchni (w pewnym buforze) zostają
sklasyfikowane jako punkty terenu. W kaĪdym kolejnym kroku podejĞcia
hierarchicznego wielkoĞü podobszaru oraz bufora zostaje zmniejszana, dziĊki czemu
eliminowane są punkty znajdujące siĊ coraz bliĪej powierzchni terenu, jednak wciąĪ
bĊdące odbiciami wiązki lasera od obiektów nie terenowych.
W prezentowanych badaniach wykonano filtracjĊ w 4 krokach począwszy
od rozmiaru podobszaru 50 m na 50 m, a skoĔczywszy na obszarze 1 m na 1 m.
W wyniku przeprowadzonych obliczeĔ uzyskano zbiór okoáo 2.6 mln punktów
sklasyfikowanych jako punkty terenu (rys. 2).
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3.2. Interpolacja NMT z wykorzystaniem aktywnych powierzchni
W przeprowadzonym procesie filtracji na kaĪdym etapie filtracji hierarchicznej
aproksymowana byáa powierzchnia aktywna bĊdąca „zgrubnym” modelem terenu,
z którym porównywane byáy punkty skaningu. Postanowiono zatem aproksymowaü
NMT powierzchnią flakes na podstawie punktów sklasyfikowanych w procesie filtracji
jako punkty terenu (rys. 2).
Przedstawiony w pracy model aktywnej powierzchni jest odporny na báĊdy grube,
zatem wpáyw báĊdnie sklasyfikowanych w procesie filtracji punktów bĊdących tzw.
báĊdami filtracji typu drugiego (punkty obiektów sklasyfikowane jako punkty terenu),
nie powinien mieü istotnego wpáywu na aproksymowany NMT. PoniewaĪ model flakes
bazuje na danych rozmieszczonych w wĊzáach regularnej siatki GRID, konieczne byáo
przeliczenie danych skaningu do takiej postaci. W tym celu wykorzystano metodĊ
najbliĪszego sąsiada – punkty w wĊzáach siatki otrzymywaáy wysokoĞci najbliĪszego
punktu skaningu. DziĊki temu moĪliwe byáo równieĪ estymowanie powierzchni terenu
na obszarach pozbawionych punktów skaningu (rzeka, oczka wodne). Powierzchnia
aktywna, bĊdąca jednoczeĞnie modelem terenu w postaci regularnej, aproksymowana
zostaáa w bardzo podobny sposób w jaki nastĊpowaáa aproksymacja trendu terenu
podczas procesu filtracji. W odróĪnieniu od filtracji podczas tworzenia NMT
nie stosowano podejĞcia hierarchicznego, a jedynie jednoetapową estymacjĊ
powierzchni aktywnej w regularnej siatce 1 m na 1 m. Z racji innego przeznaczenia
powierzchni flakes parametry wagowe D i E w tym przypadku równieĪ byáy
odmienne. Wizualizacja NMT (1.5 mln punktów) przedstawiona jest poniĪej (rys. 3).
WyraĨnie widoczne są waáy przeciwpowodziowe, koryto rzeki oraz lokalne zagáĊbienia
i wyniosáoĞci terenu wystĊpujące w terenach leĞnych. Model sprawia wraĪenie
„wygáadzonego”, niemniej jednak zauwaĪyü moĪna obszary, które poroĞniĊte są zwartą
roĞlinnoĞcią leĞną. Dla páaskich obszarów jest to szczególnie widoczne w miejscach,
gdzie tereny áąki przylegają do lasu, gdyĪ znacznie zmieniona jest struktura obrazu.
Spowodowane to moĪe byü przez trzy czynniki: duĪą rozdzielczoĞü utworzonego NMT,
maáą liczbą punktów pomiarowych w tych miejscach, báĊdami filtracji.

Rys. 3. Numeryczne Modele Terenu (wykorzystujący aktywne powierzchnie – z lewej,
utworzony w oprogramowaniu ImageStation – z prawej)
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3.3. Interpolacja NMT z wykorzystaniem oprogramowania ImageStation
Na podstawie zbioru punktów terenu powstaáych w wyniku filtracji (rys.2)
zbudowano drugi NMT z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania ImageStation
(ImageStation DTM Collection, 2004). Oprogramowanie to umoĪliwia tworzenie
zarówno modeli typu TIN jak i GRID.
W pierwszym etapie, na podstawie nieregularnie rozmieszczonych w przestrzeni
punktów, tworzona jest trójwymiarowa siatka trójkątów – powstaje NMT w formie
nieregularnej TIN. By zapobiec duĪej liczbie trójkątów, a w efekcie obliczeĔ, moĪliwe
jest przerzedzenie danych. Szczególnie przydatne jest to dla terenów páaskich. PoniewaĪ
stworzony z wykorzystaniem aktywnych powierzchni NMT ma duĪą rozdzielczoĞü
(1 m), dlatego teĪ postanowiono nie redukowaü liczby danych pomiarowych i zbudowaü
równie wysokorozdzielczy NMT. Powstaáy na podstawie okoáo 2.6 mln punktów
skaningu model TIN posiadaá w przybliĪeniu 1.8 mln trójkątów.
Wykorzystane oprogramowanie fotogrametrycznej stacji cyfrowej posiada
moĪliwoĞü wtórnego stworzenia modelu GRID z modelu TIN. Niestety w dokumentacji
oprogramowania nie podano bliĪszych informacji na temat zastosowanego algorytmu.
Analiza wyników pozwala jednak na sformuáowanie przypuszczenia, Īe model regularny
powstaje poprzez liniową interpolacjĊ wysokoĞci w wĊzáach regularnej siatki.
Model GRID utworzony zostaá w siatce 1 m na 1 m, a jej wĊzáy wybrane zostaáy
dokáadnie w tych samych miejscach jak w NMT utworzonym z wykorzystaniem modelu
aktywnych powierzchni. PoniewaĪ w naroĪnikach obszaru opracowania brak byáo
punktów pomiarowych, dlatego teĪ brak w tych miejscach wyinterpolowanych
wysokoĞci modelu GRID (oprogramowanie ImageStation nie wykonuje ekstrapolacji
poza obszar pokryty siatką trójkątów). Wizualizacja zbudowanego w ten sposób NMT
znajduje siĊ powyĪej (rys. 3). Utworzony model jest bardzo podobny do poprzedniego,
jednak wyraĨnie widoczna jest jego mniejsza „gáadkoĞü”. Znacznie wyraĨniej
zauwaĪalne są równieĪ obszary, które poroĞniĊte są zwartą roĞlinnoĞcią leĞną. Wpáyw
na to miaáa najprawdopodobniej liniowa metoda interpolacji, co dla obszarów
o niedostatecznej liczbie punktów terenu mogáo spowodowaü báĊdną interpolacjĊ NMT.
4.

PORÓWNANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU I OCENA ICH
DOKàADNOĝCI

Zarówno dane lotniczego skaningu laserowego, jak i NMT z nich powstaáy mają
róĪną dokáadnoĞü na róĪnych kategoriach terenu (Goáuch et al., 2007). NaleĪaáoby zatem
porównaü modele w czĊĞciach odpowiadających poszczególnym rodzajom terenu.
JednakĪe dla zbudowanych modeli terenu skáadających siĊ niemalĪe z 1.5 mln punktów
trudno przyporządkowaü kaĪdemu punktowi jedną kategoriĊ terenu. Postanowiono
zatem porównaü modele w caáoĞci. Z racji, iĪ model utworzony w oprogramowaniu
ImageStation posiada nieco mniej punktów, dlatego z modelu utworzonego
z wykorzystaniem aktywnych powierzchni usuniĊto punkty, których brak byáo w modelu
ImageStation. Porównano ze sobą wysokoĞci odpowiadających sobie wĊzáów siatki
GRID obu modeli. Od wysokoĞci NMT uzyskanego z wykorzystaniem aktywnych
powierzchni odjĊto wysokoĞü modelu uzyskanego z wykorzystaniem oprogramowania
uzyskując róĪnice ǻh. Wyniki porównania przedstawione są poniĪej (tabela 1).
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Báąd róĪnic wysokoĞci pomiĊdzy modelami wynosi 0.34 m i jest porównywalny
ze Ğrednim báĊdem danych systemu ScaLARS wynoszący ok. 0.35 m (Goáuch et al.,
2007), które posáuĪyáy do zbudowania obu modeli. MoĪna równieĪ stwierdziü, Īe model
utworzony z wykorzystaniem aktywnych powierzchni leĪy nieco niĪej niĪ model
uzyskany z wykorzystaniem oprogramowania ImageStation.
Tabela 1. Porównanie wysokoĞci wĊzáów siatki GRID obu modeli
Liczba wĊzáów
ǻh minimalne [m]
ǻh maksymalne [m]
ǻh Ğrednie [m]
ĝrednia bezwzglĊdna ǻh [m]
Báąd ǻh [m]

1490817
-2.72
3.31
-0.05
0.19
0.34

Na czĊĞci obszaru opracowanego NMT (rys. 4) bezpoĞrednio w terenie pomierzone
zostaáy metodami GPS-RTK i tachimetryczną punkty terenu (Goáuch et al., 2007).
Traktując punkty pomierzone bezpoĞrednio w terenie jako bezbáĊdne, okreĞlono báĊdy
obu NMT dla dwóch kategorii terenu: áąki, lasy. OkreĞlenie dokáadnoĞci odbyáo
siĊ poprzez obliczenie róĪnic wysokoĞci punktów pomierzonych bezpoĞrednio w terenie
i odpowiadających im wysokoĞci interpolowanych z utworzonych modeli terenu. Wyniki
oceny dokáadnoĞci NMT przedstawione zostaáy poniĪej (tabela 2).

Rys. 4. Pomierzone bezpoĞrednio w terenie punkty
(„+” – na áące, „*” – dla terenów poroĞniĊtych drzewami)
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Tabela 2. Ocena dokáadnoĞci Numerycznych Modeli Terenu

Kategoria terenu
Liczba punktów
Odchyáka minimalna [m]
Odchyáka maksymalna [m]
ĝrednia [m]
ĝrednia bezwzglĊdna [m]
Báąd NMT [m]

Las
149
-1.40
1.46
0.21
0.44
0.49

NMT flakes
àąka Ogólnie
245
384
-0.06
-1.40
0.57
1.46
0.19
0.20
0.19
0.28
0.10
0.31

NMT ImageStation
Las
àąka Ogólnie
149
245
384
-1.28 -0.26
-1.28
1.95
1.01
1.95
0.49
0.23
0.33
0.59
0.24
0.37
0.53
0.16
0.37

PowyĪsze wyniki pokazują, Īe NMT aproksymowany z uĪyciem aktywnych
powierzchni jest nieco dokáadniejszy niĪ model powstaáy z uĪyciem komercyjnego
oprogramowania ImageStation. Zarówno dla áąki jak i lasu mniejszy báąd ma NMT
powstaáy z aproksymacji danych modelem aktywnych powierzchni. Jak wynika
z przeprowadzonych obliczeĔ oba modele leĪą nieco ponad rzeczywistą powierzchnią
terenu. Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, iĪ dane skaningu z których te modele
powstaáy mają nieznaczne przesuniĊcie pionowe w górĊ. WiĊksza wysokoĞü modeli
nie zaleĪy w tym przypadku od metody aproksymacji NMT. Oba prezentowane modele
mają dokáadnoĞci zbliĪone do dokáadnoĞci danych lotniczego skaningu laserowego,
a dla terenów áąk nawet wiĊksze. ĝwiadczy to o poprawnoĞci obu metod w zadaniu
aproksymacji NMT na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego.
5.

PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono metodĊ aproksymacji NMT na podstawie danych
lotniczego skanowania laserowego z wykorzystaniem modelu aktywnych powierzchni.
Zbudowany NMT porównany zostaá z modelem uzyskanym na podstawie tych samych
danych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania fotogrametrycznej stacji
cyfrowej ImageStation. W oparciu o bezpoĞrednie pomiary terenowe oceniono równieĪ
dokáadnoĞci obu modeli dla dwóch kategorii terenu: áąki i lasy.
Uzyskane wyniki Ğwiadczą o moĪliwoĞci wykorzystania modelu aktywnych
powierzchni do aproksymacji NMT. Báąd uzyskanego w ten sposób NMT wynosi
0.31 m i jest nieco mniejszy niĪ báąd NMT zbudowany na podstawie tych samych
danych, lecz z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego. Dodatkową zaletą jest
fakt, iĪ proces interpolacji NMT wykorzystuje ten sam algorytm obliczeniowy, jaki
uĪyty zostaá w celu filtracji chmury punktów skaningu laserowego. Oba etapy
opracowania danych lotniczego skaningu laserowego w celu zbudowania NMT mogą
byü zatem poáączone w jeden proces.
Uzyskane dokáadnoĞci modeli terenu pokazują, Īe NMT uzyskany
z wykorzystaniem modelu aktywnych powierzchni dobrze reprezentuje teren niezaleĪnie
od jego pokrycia jak i równieĪ od iloĞci danych pomiarowych. NMT uzyskany
z wykorzystaniem metody interpolacji zaimplementowanej w oprogramowaniu
ImageStation nie daje zadowalających rezultatów dla zwartych terenów leĞnych,
szczególnie w miejscach, dla których wystĊpują niewielkie iloĞci danych pomiarowych.
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AIRBORNE LASER SCANNING DATA-BASED APPROXIMATION OF
TERRAIN SURFACE USING THE ACTIVE SURFACE MODEL
KEY WORDS: flakes, DTM, TIN, GRID, interpolation

Summary
The active surface model (the flakes model) is determined by solving a variation problem
in which the total energy of the surface is minimized:

Etot

Eint  Eext o min.

z x2  z 2y

The internal energy, Eint describes geometrical properties of the modelled surface and is
defined as the weighted sum of membrane kernel

D

E

z xx2  2 z xy2  z 2yy .
2
2
The weighting parameters Į and ȕ are chosen arbitrarily, the choice depending
on implementation and geometrical properties (smoothness) of the modelled surface. The external
energy Eext depends on the data. Depending on the implementation, the external energy may be
described in different ways.
So far, the active surface model has been used in research on filtration of airborne laser
scanning data. The filtration is based on elimination of points (laser beam reflections) which
do not belong to the terrain surface. The numerical tests performed confirmed the correctness of
the method of airborne laser scanning data filtering presented. The filtration was correct in more
than 90%.
In this work, the active surface model was used both for filtering out gross errors and for
interpolating the digital terrain model (DTM). The DTM obtained was compared to the DTM built
with the commercial software ImageStation.
In the active surface model application, a 1 m GRID DTM was interpolated. The filtering
process produced a set of terrain points. The set was entered in the ImageStation to build a DTM
of irregular TIN type. The software used allowed to transform this DTM to a regular GRID format.
The GRID model was generated strictly in the same nodes to which the first DTM (interpolated
using the active surface model) was interpolated.
The models were developed for a rural-forested area of about 1.5 km2. Differences between
the DTMs built using the flakes model and the ImageStation were calculated for about of 1.5•106
GRID nodes. The altitude differences ranged from -2.72 to 3.31 m. The mean difference between
the models was -0.05 m, the RMS of the differences amounting to 0.34 m. The largest
discrepancies between the DTMs were identified in the forested part of the area, particularly where
there were few terrain points. In the rural part of the area, the altitude differences between the
models were small.
Eint

z x2  z 2y 

and thin plate kernel z xx2  2 z xy2  z yy2 :
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