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Lotnicze zdjęcia cyfrowe
(ortofotomapa o 13 cm pikselu

w kanałach R,G,B i CIR, 12 bitów)

Lotniczy skaning laserowy

Pomiar elementów pasa drogowego/MMS
(inwentaryzacja 300+200 km dróg)

System GIS wraz z dostawą urządzeń mobilnych typu PDA/Palmtop
(budowa aplikacji mobilnej, aplikacji na komputer PC i konfiguracji serwera do współpracy z ArcServerem)

( 4pkt/m2 , NMT, NMPT + klasa budynków) 80 000 ha
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KanaKanałły RGBy RGB i CIRi CIR, piksel 13 cm, g, piksel 13 cm, głęłębia 12 bitbia 12 bit, w uk, w ukłładzie 1992, 2000adzie 1992, 2000
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�� RozdzielczoRozdzielczośćść minimalna: 4pkt/m2minimalna: 4pkt/m2
�� minimalna dokminimalna dokłładnoadnośćść pomiarpomiaróów x, y w x, y 
= 40cm, z=15cm,= 40cm, z=15cm,

�� NMT, NMPT (klasy roNMT, NMPT (klasy rośślinnolinnośćść, , 
budynki)budynki)
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MMS MMS -- obraz wnobraz wnęętrza trza 
samochodusamochodu
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Wizualizacja 3D na podstawie modelu fotorealistycznego
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NMT w widoku 2D z nałożoną mapą przeglądowo-drzewostanową

SYMULACJA ZALEWOWA DSYMULACJA ZALEWOWA D--STANUSTANU



NMT w widoku 3D z nałożoną mapą przeglądowo-drzewostanową

SYMULACJA ZALEWOWA DSYMULACJA ZALEWOWA D--STANUSTANU



Symulacja zalewania terenu – etap I
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Symulacja zalewania terenu – etap II
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Symulacja zalewania terenu – etap IV
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Symulacja zalewania terenu – etap V

SYMULACJA ZALEWOWA DSYMULACJA ZALEWOWA D--STANUSTANU



Symulacja zalewania terenu wzbogacona o roślinność (NMPT)
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……bo nie tylko las mobo nie tylko las możżna zatopina zatopićć

Bmożna też Mirsk
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Potencjalny obszar spiętrzenia

SYMULACJA BUDOWY ZASTAWKISYMULACJA BUDOWY ZASTAWKI
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Korekta NMPT

- „budowa” zastawki
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Symulacja spiętrzenia 
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Ortofotomapa (piksel 13 cm)

WAWAŁŁ ZAPOROWY NA SZKZAPOROWY NA SZKÓÓŁŁCE LECE LEŚŚNEJNEJ



Numeryczny model terenu
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Usunięcie wału przeciwpowodziowego na NMT
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WAWAŁŁ ZAPOROWY NA SZKZAPOROWY NA SZKÓÓŁŁCE LECE LEŚŚNEJNEJ

6-7 SIERPIEŃ

2006

Numeryczny model powierzchni pokrycia terenu



Wybudowany wał przeciwpowodziowy

WAWAŁŁ ZAPOROWY NA SZKZAPOROWY NA SZKÓÓŁŁCE LECE LEŚŚNEJNEJ



Symulacja zalewowa po wybudowaniu wału
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Wizualizacja fotorelistyczna szkółki leśnej (NMPT + ortofoto)
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Wstępny wybór lokalizacji pod drogę polsko-czeską

PROJEKT DROGI POLSKOPROJEKT DROGI POLSKO--CZESKIEJCZESKIEJ



Wizualizacja drogi na NMPT w rzucie izometrycznym
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Wizualizacja drogi na NMPT w rzucie izometrycznym
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Pomiar podstawowych parametrów jak długość, różnica wysokości, wysokość

początkowa i końcowa
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Pomiar przekroju podłużnego wybranego pasa 
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Pomiar objętości gruntu na odcinku wymagającym wyrównania 
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55

66

66

>30>3000

5544332211

Stopnie zagroStopnie zagrożżenia gleb erozjenia gleb erozjąą

151500>30>3000101000<15<15006600<10<1000330 0 < 6< 600<3<300

5544332211
Utwory pyUtwory pyłłowe zwykowe zwykłłe, piaski e, piaski 

gliniaste (lekkie i mocne) gliniaste (lekkie i mocne) 
pylastepylaste

44332211--

Piaski gliniaste lekkie i mocne, Piaski gliniaste lekkie i mocne, 
gliny lekkie pylaste, pygliny lekkie pylaste, pyłły ilaste, y ilaste, 
gliny lekkie i gliny gliny lekkie i gliny śśrednie, gleby rednie, gleby 

szkieletoweszkieletowe

Nachylenie terenuNachylenie terenu

Grupy Granulometryczne glebGrupy Granulometryczne gleb
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Numeryczny model terenu 

WYBWYBÓÓR LOKALIZACJI WIER LOKALIZACJI WIEŻŻY Y PP--POPOŻŻ



Numeryczny model terenu z nałożoną warstwą oddziałów 

WYBWYBÓÓR LOKALIZACJI WIER LOKALIZACJI WIEŻŻY Y PP--POPOŻŻ



WYBWYBÓÓR LOKALIZACJI WIER LOKALIZACJI WIEŻŻY Y PP--POPOŻŻ

Numeryczny model terenu i wygenerowane na jego podstawie zasięgi widoczności 
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Numeryczny model pokrycia terenu (grunt + roślinność + budynki)



Numeryczny model pokrycia terenu (grunt + roślinność + budynki)

z nałożoną mapą drzewostanowo-gospodarczą



�� PrzykPrzykłłady analizady analiz
•• Hodowla lasuHodowla lasu

�� Plantacja limbowaPlantacja limbowa
�� Warunki Warunki śświetlne w drzewostaniewietlne w drzewostanie

•• Ochrona lasuOchrona lasu
�� Analizy zagroAnalizy zagrożżeniaenia

•• Analizy hydrologiczneAnalizy hydrologiczne
�� PowPowóóddźź w lesiew lesie
�� PowPowóóddźź w miew mieśściecie
�� Budowa zastawkiBudowa zastawki
�� WaWałł zaporowy na szkzaporowy na szkóółłce lece leśśnejnej

•• InInżżynieria leynieria leśśnana
�� Budowa drogi polskoBudowa drogi polsko--czeskiejczeskiej
�� Projektowanie Projektowanie śściecieżżki edukacyjnejki edukacyjnej

•• Ochrona Ochrona pp--popożż
�� WybWybóór lokalizacji pod wier lokalizacji pod wieżężę pp--popożż

•• ArcheologiaArcheologia




