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TERESTRIČNO LASERSKO SKENIRANJE IN NJEGOVA UPORABA
PRI SPREMLJANJU PLAZOV
POVZETEK: Članek opisuje možnosti in načine uporabe tehnologije terestričnega laserskega
skeniranja na plazovitih območjih z namenom vzpostavitve geodetskih podlag, ki predstavljajo osnovo
za kakršen koli načrtovan poseg v prostor. V prvem delu je na kratko predstavljena tehnologija
laserskega skeniranja in njene prednosti glede na ostale geodetske merske tehnike. V nadaljevanju
besedila so najprej predstavljene faze v procesu obdelave meritev, nato pa so na konkretnem primeru
plazu prikazani različni nivoji izdelkov, ki jih tehnologija omogoča ter njihov praktični pomen. Takšni
izdelki predstavljajo kakovostno in celovito osnovo za širši krog uporabnikov s področja geoznanosti.

TERRESTRIAL LASER SCANNING FOR LANDSLIDE MONITORING
SUMMARY: The following paper describes the possibilities and methods for landslide monitoring by
means of terrestrial laser scanning technology with the purpose of establishing the geodetic
framework, which represents the basis for any spatially planned operations. In the first part a short
introduction about laser scanning technology is presented, its advantages in comparison with other
geodetic techniques are drawn. Furthermore data processing workflow is derived and different aspects
of results, obtained by real world data are presented. This kind of results can be used in various fields
of geosciences due to their quality and integrity.
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UVOD
Terestrično lasersko skeniranje predstavlja učinkovito metodo zajema prostorskih podatkov s fiksnih
stojišč na zemeljski površini ali v njeni neposredni okolici. Razvoj tehnologije laserskega skeniranja so
omogočili visoko zmogljivi optično-mehanski senzorji in učinkovita programska oprema, ki je sposobna
obdelovati ogromne količine podatkov. Principi delovanja laserskih skenerjev so v geodetski in
fotogrametrični stroki poznani že vrsto let, kljub temu je bila še nekaj let nazaj njihova izvedba zgolj
ena izmed glavnih vizij številnih proizvajalcev inštrumentarija za zajem prostorskih podatkov. V zadnjih
letih je v svetu ta tehnogija doživela hiter napredek, glavne smernice razvoja pa so usmerjene v
intergracijo različnih senzorjev, ki bodo zagotavljali celovit in kakovosten posnetek trenutnega stanja v
prostoru. Hkrati so postopki avtomatizacije obdelave multi-senzorskih podatkov druga pomembna
smer razvoja, tako na akademsko-raziskovalnem, kot tudi na programskem področju. To so razlogi za
prodiranje tehnologije laserskega skeniranja na čedalje več aplikativnih področij uporabe.
TERESTRIČNO LASERSKO SKENIRANJE – OPIS TEHNOLOGIJE
Laserski skenerji omogočajo neposredno določitev 3 razsežni (v nadaljevanju 3R) položaja
posameznih točk v polarnem koordinatem sistemu inštrumenta. Poleg dveh prostorskih kotov ϕ in υ se
registrira še dolžina ρ (evklidska oz. najkrajša razdalja) do posamezne objektne točke. Ker torej
skenerji delujejo na principu kotnih inštrumentov, je rezultat skeniranja na posameznem stojišču
pravilna mreža točk na navidezni enotski krogli (slika 1).

Slika 1. Princip delovanja skenerjev
Kota dϕ in dυ na tej krogli sta konstantni vrednosti, določeni z izbrano kotno ločljivostjo zajema. Če
sedaj projiciramo točke z enotske krogle na objekt, dobimo kot rezultat »skoraj« pravilno mrežo točk.
Razlog je v tem, da so prostorske razdalje do posameznih točk objekta različne, kar povzoči
nepravilnosti v dimenzijah osnovnih celic pravilne mreže na enotski krogli. V literaturi se za
poimenovanje ogromne množice meritev, ki predstavlja surove meritve, največkrat uporablja izraz
oblak točk. Stopnja digitalizacije oz. gostota meritev je namreč lahko tako velika (do približno 20
milijonov meritev na posameznem stojišču), da skoraj ne moremo več govoriti o točkovni, ampak o
ploskovni predstavitvi skeniranega objekta.

302

Osnovni mehanizem, ki skenerjem omogoča zgoraj opisan način zajema, temelji na viru laserske
svetlobe, ki preko vrteče se prizme ali zrcala ter rotirajoče glave pošilja žarke v prostor. Poleg
oddajnega sistema imajo ti inštrumenti tudi sprejemne senzorje, ki omogočajo registriranje odbitih
žarkov. Večino komercialnih skenerjev lahko razdelimo v dve veliki skupini, in sicer glede na način
izmere evklidske razdalje skener-objektna točka:
•
•

impulzni laserski skenerji (angl. time of flight, slika 2) in
fazni laserski skenerji (angl. phase shift, slika 2).

Slika 2. Impulzni skener (levo) in fazni skener (desno) proizvajalca Leica Geosystems
(www.leica-geosystems.com)
Impulzni skenerji določajo prostorske razdalje na podlagi merjenja časa potovanja laserskih impulzov
do objekta in nazaj. Pri faznih skenerjih pa se razdalje določijo glede na registrirane fazne zamike med
oddanimi in sprejetimi signali. Tehnične karakteristike faznih laserskih skenerjev omogočajo precej
natančnejšo izmero posameznih prostorskih razdalj v primerjavi z impulznimi skenerji, vendar imajo po
drugi strani glede na slednje krajši domet. Poleg načina izmere razdalj ter dometa se skenerji ločijo
tudi glede na:
•
•
•
•
•
•
•
•

maksimalni in minimalni vertikalni/horizontalni kot,
minimalni kotni ločljivosti zajema,
število meritev na enoto časa,
divergenco laserskega žarka,
valovno dolžino laserske svetlobe,
natančnostjo izmere posamezne točke,
dimenzije in težo ter
dodatno opremo (npr. digitalni fotoaparat).

Pri izbiri ustreznega inštrumentarija za določeno nalogo je zato potrebno upoštevati tehnične
karakteristike ter načine oz. omejitve delovanja, kar neposredno vpliva na potek dela.
Prednosti tehnologije laserskega skeniranja
Bistvene prednosti tehnologije laserskega skeniranja glede na klasične geodetske metode
(triangulacija, trilateracija, tahimerija, geometrični nivelman) so:
•
•
•
•
•

brezkontaktni zajem (ne prihaja do poškodb na objektih oz. neposreden dostop do objekta ni
potreben),
ogromna množica meritev (visoka detajlnost metričnih 3R modelov),
hitrost zajema,
opis trenutnega stanja objektov – zamrznitev stanja,
možnost intergracije z drugimi tehnologijami (npr. video, fotografija),
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•
•

realističnost prikazov (lažja interpretacija vsebine zajema) in
možnost izdelave virtualnega arhiva.

Na sliki 3 sta prikazana 3R modela, določena na podlagi tahimetrije in terestričnega laserskega
skeniranja. Stopnja detajla je v primeru laserske tehnologije očitno večja. Na sliki 3 prikazana 3R
modela predstavljata posnetek odlagališča odpadkov.

Slika 3. Tlorisni pogled 3R modela, določenega na osnovi tahimetrije (levo) in laserskega skeniranja
(desno)
FAZE OBDELAVE MERITEV
V grobem lahko postopke obdelave meritev laserskega skeniranja razdelimo v več faz (slika 4).
Izvedba posameznih faznih postopkov je odvisna od tipa inštrumentarija in programske opreme. Poleg
tega lahko v postopke obdelave vključimo tudi podatke zunanjih senzorjev (npr. barvne vrednosti iz
digitalnih fotografij), kar v veliki meri izboljša interpretacijski nivo nestrukturirane množiče surovih
meritev.

Slika 4. Fazna razdelitev obdelave meritev
V prvi fazi obdelave je potrebno oblake točk s posameznih stojišč (točke imajo lokalni značaj) združiti v
skupni koordinatni sistem. Ta postopek se imenuje registracija. Skupni koordinatni sistem je lahko
definiran na območju objekta skeniranja, navadno pa posamezne oblake točk prenesemo neposredno
v državni Gauss – Krügerjev koordinatni sistem. Registracijo točk izvedemo na podlagi tarč, ki
predstavljajo oslonilne točke in imajo poleg lokanih koordinat, položaje določene tudi v referenčnem
sistemu.
Faza filtriranja (segmentacije) pomeni odstranjevanje šumov iz množice meritev. Običajno poleg
skeniranega objekta oblak meritev vsebuje tudi točke, ki niso del ciljnega objekta. Bistevo te faze je v
njihovi eliminaciji. Poleg odstranitve šuma lahko posameznim točkam določimo dodatne atribute oz.
njihovo prostorsko pripadnost (npr. katere točke do del terena, kaj so grajeni objekti, itd.).
Po odstranitvi odvečnih točk sledi faza vnosa topoloških pravil v neurejeno strukturo surovih meritev.
Obstaja več načinov povezovanja teh točk v urejeno obliko. Najpogosteje se uporablja metoda
triangulacije, katere rezultat je trikotniška mreža (ploskovni nivo).
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Zadnji dve fazi služita za metrično in vizualno interpretacijo rezultatov obdelave. Izdelane ploskovne
modele lahko kombiniramo z digitalnimi fotografijami ali kakršnimi koli drugimi numeričnimi podatki.
UPORABA TEHNOLOGIJE PRI SPREMLJANJU PLAZOV
Tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja lahko s pridom uporabimo pri metričnem evidentiranju
aktivnosti na plazovitih območjih. V nadaljevanju poglavja bodo na praktičnem primeru plazu (Slano
blato pri Ajdovščini) prikazane različne izvedene geodetske podlage, določene na podlagi terenskih
meritev.
Terenska izmera
Snemanje plazu je bilo izvedeno z impulznim panoramskim skenerjem LMS–Z420i avstrijskega
proizvajalca Riegl. Inštrument omogoča namestitev digitalnega fotoaparata za potrebe fotografiranja
terena in kombiniranje meritev s podatki iz fotografij. Tehnične karakteristike omenjenega inštrumenta
so povzete v preglednici 1.
Preglednica 1. Tehnični podatki (www.riegl.com)
Domet
do 1000 m
Vidno polje
360° (horizontalno) in 80° (vertikalno)
Valovna dolžina
1550 nm
Divergenca laserskega žarka
0.25 mrad
Največja kotna ločljivost
0.004°
Kotna natančnost
0.002°
Natančnost razdaljemera
10 mm + 20 ppm
Število točk / sekundo
do 11000
Teža
16 kg
Temperaturno območje
0°C – 40°C
Terenska izmera je bila izvedena dvakrat v razmiku približno šestih mesecev. Večkratni zajem
omogoča določitev sprememb v vmesnem obdobju, kar je osnova za kakovostno in zanesljivo
spremljanje aktivnosti na obravnavanem plazu. Število meritev je bilo v obeh terenskih izmerah
približno enako, in sicer okrog 20 milijonov točk. Povprečna kotna ločljivost na posameznem stojišču
je bila 0.06°, kar pri opisani snemalni konfiguraciji pomeni približno 120 točk / m2. Takšna gostota
digitalizacije terena je primerna za izdelavo natančnega posnetka trenutnega stanja plazu. Fotografije
so bile posnete z digitalnim fotoaparatom Nikon D200 (10 Mpix) z znanimi parametri zunanje
orientacije, ki določajo geometrijski odnos med koordinatnim sistemom skenerja in fotoaparata. Na
podlagi teh parametrov lahko oblake točk in barvne vrednosti pikslov kombiniramo in dosežemo večjo
interpretacijsko stopnjo meritev (slika 5). Geolokacija meritev je bila izvedena z metodo tahimetrije.

Slika 5. Neobarvan (levo) in obarvan (desno) oblak točk
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Izdelava metričnih podlag
Ker za izdelavo ploskovnega 3R modela na plazu potrebujemo zgolj točke terena, je v fazi filtriranja
potrebno odstraniti vse ostale točke (drevesa, grajene objekte). Pri tem nam barve iz fotografij precej
pomagajo. Zaradi odprtosti in nezaraščenosti območja plazu faza filtriranja ni bilo časovno potratna in
je bila izvedena ročna. Ploskovni model je bil izdelan z metodo triangulacije (Delaunayeva
triangulacija), rezultat pa je prikazan na sliki 6.

Slika 6. Ploskovni 3R model s teksturo iz fotografij
Ploskovni 3R model predstavlja izhodišče za izdelavo vseh nadaljnjih geodetsko-kartografskih podlag.
Metričnost vsebine modela omogoča izdelavo klasičnih kartografskih 2R podlag (plastnice, profili, slika
7).

Slika 7. Plastnice ekvidistance 1 m (levo) ter izris poljubnega profila (desno)
Zelo uporabna podlaga, izpeljana iz 3R modela je tudi karta naklonov (slika 8). Na osnovi takšne
tematske karte lahko ob dodatnih informacijah (padavinski režim, geološka struktura tal) izdelamo
natančne prognoze bodočih aktivnosti na plazu.
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Slika 8. Razredna razdelitev območij naklonov (enote v tabeli so kotne stopinje)
Pri večkratnem zajemu istega območja lahko izdelamo tudi primerjalne karte, na podlagi katerih lahko
spremljamo časovne spremembe oz. lahko natančno izračunamo količine materialov (slika 9).
Informacije o količinah materiala so pomembne za oceno obsega sanacijskih del ter stroškovnih
modelov.

Slika 9. Karta volumskih sprememb (levo) in vektorjev premikov (desno)
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Enota legende na sliki 9 so metri. Negativne volumske spremembe ponazarjajo območja, kjer se je v
vmesnem, polletnem obdobju teren znižal, pozitivne pa mesta, kjer je prišlo do nasutja materiala.
ZAKLJUČKI
Tehnologija laserskega skeniranja prodira v zadnjem času na različna področja prostorskega
menedžmenta. Velika gostota meritev zagotavlja zvezen, natančen in celovit posnetek okolja in
njegovih objektov. Izdelane metrične podlage so primerne za uporabo na različnih področjih
geoznanosti. Njihova integracija z ostalimi strokami bistveno pripomore k zanesljivosti modeliranja
prostorskih pojavov. Ključna prednost pa je na uporabnikovi strani, saj so rezultati obdelave
interpretirane meritve in ne zgolj lokacije posameznih točk v prostoru.
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