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Streszczenie
Celem niniejszej pracy dyplomowej byáa fotogrametryczna inwentaryzacja
záoĪonego z wielu rzeĨb pomnika fontanny Potop w Coburgu (Niemcy). Wyniki pracy
mogą zostaü wykorzystane do odtworzenia (rekonstrukcji) tego zabytkowego obiektu
w Bydgoszczy – miejscu, w którym istniaá przed wojną. Pomiar i opracowanie obiektu
wykonano metodą fotogrametryczną. DokumentacjĊ 2D w postaci map kreskowych
i ortofotogramów widoków fontanny wykonano na podstawie manualnego pomiaru
stereogramów z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej Dephos. RównieĪ
manualny pomiar powierzchni jednej z postaci rzeĨby (dziecko) byá podstawą do
wykonania jego modelu 3D. Z wykorzystaniem bardzo pracocháonnego pomiaru
manualnego opracowano zaledwie fragmenty caáej kompozycji figuralnej pomnika.
W drugiej czĊĞci pracy skupiono siĊ nad wykorzystaniem

metod

automatycznego pomiaru zdjĊü fotogrametrycznych dla wykonania peánej wirtualnej
rekonstrukcji obiektu. Wykorzystano uĪyczony na potrzeby tej pracy przez firmĊ TPI
system PI-3000 TOPCON. Dla kaĪdej z 16 par zdjĊü automatycznie pomierzone
zostaáy punkty a z nich wygenerowana siatka trójkątów. Ogóáem pozyskanych
zostaáo 4 400 000 punktów. PoniewaĪ w systemie PI-3000 nie istnieje moĪliwoĞci
zintegrowania

danych

pochodzących

z

róĪnych

stron

pomnika

dlatego

wyeksportowano wszystkie punkty pomierzone przez program i poáączono je w jedną
chmurĊ opisującą caáy obiekt. W dalszej kolejnoĞci, do opracowania modelu pomnika
wykorzystano program Rapidform XOR2, przeznaczony do opracowywania danych
ze skaningu laserowego. Z wykorzystaniem tego narzĊdzia wykonano docelowy
model

rzeĨby

pomnika

realizując

kolejno:

filtrowanie

chmury

punktów

z PI-3000, wygenerowanie siatki trójkątów oraz uzupeánienie siatki w miejscach
martwych pól. Utworzony, przestrzenny, model jest zarówno wizualną jak
i metryczną formą dokumentacji i moĪe byü wykorzystany do wiernej rekonstrukcji
fontanny Potop w Bydgoszczy.
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Summary

The aim of this Master Thesis was to create a photogrammetric stocktaking of
a complex monument - “Potop” in Coburg (Germany). The results can be use to
reconstruct the historic monument in Bydgoszcz – the place where it existed before
the Second World War. The two dimensional documentation (linear maps) and
orthophotogramms of the sights of the fountain wass made on the basis of manual
measurement of stereophotogramms using the photogrammetric station – Dephos.
The manual surface measurement of the one figure (child) was a base to create its
three dimensional model, as well. Using this very laborious method only a part of
whole monument composition was worked up.
In the second part of Thesis the attention was focused on the use of automatic
photogrammetric picture measurements to create a full virtual reconstruction of
object.

For

the

purpose

of

this

Master

Thesis

the

system

lent

by

a TPI company - PI-3000 TOPCON was taken into the advantage. For each from 16
pairs of pictures points ere automatic measured and then the the triangulation
network was generated on them. Overall 4400000 points was measured. Since in the
PI 300 system there is no possibility to combine data’s made on the different side of
the monument, all points measured by the software was exported and joined in one
point cloud which defined whole object. In the next step the software for processing
data from laser scanner - Rapidfom XOR2 was taken into advantage. The final model
was made using in turn: PI 3000 point cloud filtering, generation the triangulation
network, filling holes in a blind area. The spatial model can be used for an accurate
reconstruction the Potop fountain in Bydgoszcz.
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1. WstĊp
W 2006 roku Spoáeczne Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny POTOP
w Bydgoszczy zwróciáo siĊ z proĞbą do Zakáadu Fotogrametrii i Informatyki
Teledetekcyjnej WGGiIĝ AGH o pomoc w rekonstrukcji nieistniejącego pomnikafontanny bĊdącego do 1943 roku symbolem miasta.
Fontanna „Potop” byáa bezprecedensowym dzieáem rzeĨbiarskim. Powstaáa
w wyniku konkursu ogáoszonego w 1897 r. przez Krajową KomisjĊ Sztuki Królestwa
Prus na wodotrysk - rzeĨbĊ. ZwyciĊzcą zostaá Ferdynand Lepcke (1866-1909), który
przedstawiaá projekt zawierający scenĊ zainspirowaną biblijnym potopem. Po szeĞciu
latach pracy, 23 lipca 1904 r. nastąpiáo odsáoniĊcie dzieáa. Fontanna „Potop” záoĪona
byáa z gáównej kompozycji rzeĨbiarskiej przedstawiającej mĊĪczyznĊ stojącego na
skale, który lewym ramieniem podtrzymuje omdlaáą kobietĊ a prawą rĊką pomaga
wejĞü na skaáĊ innemu mĊĪczyĨnie. U podnóĪa skaáy leĪy martwa kobieta a na niej
niemowlĊ, któremu udaáo siĊ przeĪyü, obok nich znajduje siĊ lew, który nie czyni im
szkody. Powstaáy równieĪ dwie boczne kompozycje rzeĨbiarskie. Pierwsza boczna
scena przedstawiaáa niedĨwiedzicĊ trzymającą w pysku maáego niedĨwiadka. Druga
boczna scena nawiązywaáa do mitologii greckiej, przedstawiaáa walkĊ czáowieka
z oplatającym go wĊĪem. Kompozycja rzeĨbiarska miaáa ponad 6 m wysokoĞci
i wykonana byáa ze stopu brązu (93% miedzi i 7% cyny). Pomnik przetrwaá do
7 stycznia 1943 r. do czasu gdy ówczesne wáadze miasta zdecydowaáy o jego
demontaĪu w celu pozyskania surowca. Byáa to wówczas powszechna praktyka.
Rekwirowano dzwony koĞcielne, pomniki, przydomowe ogrodzenia, przetapiano
i przeznaczano na uzbrojenie niemieckiej armii. Z „Potopu” uzyskano 8870 kg brązu.
Podobny los spotkaá w 1942 roku kopiĊ pomnika, która znajdowaáa siĊ w Eisleben.
Obecnie w Bydgoszczy z „Potopu” pozostaá basen z czerwonego piaskowca oraz
4 kamienne ryby wykonane przez Józefa Makowskiego.
Metody

fotogrametryczne

czĊsto

wykorzystywane

są

do

rekonstrukcji

nieistniejących juĪ obiektów na podstawie starych archiwalnych zdjĊü lub pocztówek.
W takich przypadkach zazwyczaj nie ma informacji o elementach orientacji
wewnĊtrznej zdjĊü, báĊdach dystorsji. CzĊsto fotopunkty są w niedostatecznej liczbie
lub niewáaĞciwie rozmieszczone, dlatego moĪliwe jest jedynie zgrubne odtworzenie
przestrzeni obiektu. Dokáadnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Bydgoszczy,
gdzie Stowarzyszenie dysponuje duĪą iloĞcią zeskanowanych pocztówek i zdjĊü
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archiwalnych, na których zostaáa uwieczniona fontanna, ale nie posiada Īadnych
danych o aparatach i uĪytych skanerach, jak równieĪ fotopunkty moĪna jedynie
pomierzyü na elementach misy fontanny - co nie stwarza poprawnych geometrycznie
warunków odtworzenia wiązek promieni rzutujących. Na podstawie materiaáów
zgromadzonych w Stowarzyszeniu moĪna co najwyĪej z maáą dokáadnoĞcią okreĞliü
wymiary postaci oraz wzajemne poáoĪenie trzech gáównych czĊĞci fontanny.
Najkorzystniej dla wiernego i dokáadnego odtworzenia wszystkich elementów
rzeĨby

pomnika

jest

posiadaü

stereogramy

pomnika

wykonane

kamerą

fotogrametryczną przed wojną lub dysponowaü identycznym znajdujący siĊ w innym
miejscu obiektem, który moĪna dokáadnie pomierzyü fotogrametrycznie. Wydawaü
siĊ moĪe, iĪ zarówno jeden jak i drugi przypadek jest bardzo maáo prawdopodobny,
a jednak udaáo siĊ odnaleĨü kopiĊ pomnika fontanny w Coburgu - rodzinnym
mieĞcie twórcy. Jest to co prawda kopia tylko gáównego przedstawienia figuralnego,
ale wáaĞnie ono jest najbardziej záoĪone rzeĨbiarsko i stanowi o wartoĞci artystycznej
caáego pomnika.
W dniach 24-25 listopada 1996 r. pod kierownictwem dr inĪ. Adama Boronia
przeprowadzono pomiar geodezyjno-fotogrametryczny fontanny „Potop” w Coburgu.
Pomiar geodezyjny wykonali mgr inĪ. Leonard Luther i dr inĪ. Jacek Sztubecki –
geodeci z Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, natomiast prace
fotogrametryczne zostaáy wykonane przez dr inĪ. Adama Boronia, KarolinĊ
Augustynowicz oraz AgnieszkĊ Spytkowską. Uzyskane podczas tych prac materiaáy
pomiarowe zostaáy wykorzystane w niniejszej pracy magisterskiej.
W kontekĞcie tego co napisano powyĪej podstawowym celem niniejszej pracy
dyplomowej byáo opracowanie technologii inwentaryzacji tak záoĪonego obiektu
rzeĨbiarskiego w aspekcie wykorzystania jej wyników do dokáadnej rekonstrukcji
pomnika w Bydgoszczy. W ramach pracy wykonano dokumentacjĊ 2D i 3D, zarówno
wektorową jak i rastrową, która moĪe byü pomocna przy tworzeniu kopii pomnika.
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2. Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów
rzeĨbiarskich
Obecnie dostĊpnych jest wiele róĪnych metod pozyskiwania informacji
przestrzennych:

począwszy

od

pomiarów

wykonanych

rĊcznie,

pomiarów

geodezyjnych, fotogrametrycznych, do pomiarów z wykorzystaniem radarów,
skaningu laserowego. Dobór wáaĞciwej metody uzaleĪniony jest od gabarytów
obiektu, wymaganej dokumentacji oraz dostĊpnego budĪetu. Tworzenie cyfrowej
dokumentacji szczególnie waĪne jest dla obiektów zabytkowych, które nieustannie
są naraĪone na dziaáalnoĞü czynników niszczących. W niniejszym rozdziale zostaną
omówione metody oraz narzĊdzia utworzenia tradycyjnych oraz nowoczesnych
produktów inwentaryzacji zabytkowych obiektów.

2.1. Metody i narzĊdzia pomiaru záoĪonych przestrzennie obiektów
SpoĞród róĪnych obiektów najtrudniej wykonaü dokumentacjĊ rzeĨb, które
w przeciwieĔstwie do obiektów architektonicznych charakteryzują siĊ záoĪoną
kompozycją. W związku z tym pomiar jest trudny i czasocháonny. Do inwentaryzacji
obiektów

rzeĨbiarskich

wykorzystuje

siĊ

metodĊ

skaningu

laserowego

lub

fotogrametryczną.
2.1.1. Skaning laserowy
Skaning laserowy to technologia, która niedawno weszáa na rynek
i dynamicznie siĊ rozwija. Jest to sposób na bardzo szybkie pozyskanie duĪej iloĞci
danych, na podstawie których moĪna przenieĞü skanowany obiekt do przestrzeni
wirtualnej w komputerze oraz pozyskiwaü z niego wszelkie miary, rzuty i przekroje.
Skaner coraz czĊĞciej wykorzystywany jest w architekturze, gdzie bardzo waĪna jest
jakoĞü

i

szczegóáowoĞü

dokumentacji.

DokáadnoĞü

otrzymanych

wyników

uzaleĪniona jest od gáĊbi i poziomu skomplikowania ksztaátu obiektu, jego zdolnoĞci
pocháaniania i odbijania Ğwiatáa oraz warunków atmosferycznych. PoniewaĪ pomiar
obiektu odbywa siĊ na zasadzie pomiaru gĊstej siatki punktów, jest on bardzo
dobrym sposobem na pozyskiwanie informacji o bardzo skomplikowanych obiektach
jakimi są rzeĨby.
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Zmierzone za pomocą skanera punkty przesyáane są do komputera,
a operator na bieĪąco moĪe Ğledziü postĊpy prac. Dane z pomiarów to chmury
punktów, z których moĪna odczytaü informacje geometryczne, zaleĪnoĞci miĊdzy
punktami. Wiele skanerów rejestruje równieĪ informacjĊ o iloĞci odbitego Ğwiatáa
(czwarty wymiar). Niektóre urządzenia wyposaĪone są w wysokorozdzielcze kamery
cyfrowe, które pozyskują informacje radiometryczne i przekazują je kaĪdemu
zmierzonemu punktowi. DziĊki temu pojedyncza chmura punktów daje realistyczny
obraz skanowanego obiektu (Studencki M.,2003).
Zasadniczo wyróĪnia siĊ dwie grupy skanerów laserowych. Do pierwszej
grupy naleĪą skanery, które dziaáają podobnie do tachimetrów są to skanery
impulsowe i fazowe. Skanowanie odbywa siĊ na zasadzie pomiaru biegunowego
poáoĪenia punktów. Wysáana zostaje wiązka lasera o zadanym kącie poziomym
i pionowym a odlegáoĞü do wyznaczanego punktu obliczana na podstawie: czasu
przelotu wiązki lasera ( skanery impulsowe) lub przesuniĊcia fazowego fali (skanery
fazowe). Skanowanie w poziomie odbywa siĊ przez obrót gáowicy optycznej o kąt
360 o , natomiast zakres pola wiedzenia w pionie jest róĪny dla róĪnych instrumentów
i wynosi do 310 o . Za odchylanie wiązki lasera w páaszczyĨnie pionowej odpowiada
lustro oscylujące.
NajwiĊkszy zasiĊg pomiaru osiągają skanery mierzące czas przelotu wiązki
lasera i wynosi on do 6000 m, osiągalna dokáadnoĞü pomiaru odlegáoĞü to 5 – 10 mm
(na 50 m). Skanery okreĞlające odlegáoĞü na zasadzie przesuniĊcia fazowego fali są
dokáadniejsze (1 – 3 mm), ale mają mniejszy zasiĊg – do 80 m. Istotny jest równieĪ
minimalny zasiĊg pomiaru. Dla urządzeĔ fazowych mieĞci siĊ on w przedziale od
0,5–1 m natomiast dla urządzeĔ impulsowych zawiera siĊ w przedziale od 1 – 10 m.
Informacje o odlegáoĞci, kącie padania promienia laserowego na obiekt, amplitudzie
odbitego promienia od powierzchni obiektu są na bieĪąco przesyáane do laptopa.
SzybkoĞü skanowania wynosi do 500 000 punktów na sekundĊ.
bardzo

dobrym

rozwiązaniem

w

przypadku

inwentaryzacji

Skanery te są
i

sporządzania

dokumentacji bardzo duĪych rzeĨb, pomników.
Przykáadem zastosowania tego rodzaju skaningu (Louden E., 2002) jest
pomiar Statuy WolnoĞci (wysokoĞü 93m) wraz z podestem. Do tego celu uĪyto
skanera Cyrax 2500 3D, który rejestrowaá dane z szybkoĞcią

800 punktów na

sekundĊ i dokáadnoĞcią 6 mm. W ramach przygotowania do pomiarów, na obiekcie
rozmieszczono 32 znaczki pomiarowe wykonane z refleksyjnego materiaáu.
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Zasygnalizowane

punkty

byáy

identyfikowane

przez

program

skanera

i wykorzystywane do precyzyjnego áączenia sąsiadujących chmur punktów. Dla
niezaleĪnej kontroli punkty te zostaáy pomierzone tachimetrem elektronicznym Leica
Geosystems TCR702. Skanowanie trwaáo 4 dni po 14 godzin. Wykonano 43 skany
z 13 stanowisk rozmieszczonych wokóá statuy. Mierzony obszar musiaá znajdowaü
siĊ w polu widzenia instrumentu (40 x 40 stopni). Cyrax 2500 rejestruje maksymalnie
obszar 1000x1000 punktów. Skany rejestrowano z 70% pokryciem. W sumie zostaáo
zarejestrowanych 200 milionów punktów, które stanowią podstawĊ do sporządzenia
dokumentacji architektonicznej pomnika wraz z podestem.

Rys.1. Statua WolnoĞci zarejestrowana skanerem Cyran 2500.
http://www.arch.ttu.edu/digital_liberty/

2.1.2. Skaning optyczny
Do drugiej grupy skanerów naleĪą urządzenia optyczne. Ze wzglĊdu na
zasadĊ dziaáania dzielą siĊ one na skanery triangulacyjne oraz skanery Ğwiatáa
strukturalnego. W odróĪnieniu od pierwszej grupy urządzenia te przeznaczone są do
pomiaru maáych obiektów. Zakres odlegáoĞci skanowania to zazwyczaj 0.5 – 2.5 m.
DokáadnoĞü pozyskiwanych danych jest bardzo imponująca i wynosi nawet 0.01 mm.
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Podczas pomiaru pozyskiwane są ogromne iloĞci punktów w bardzo krótkim czasie,
np. Minolta Vivid 900 rejestruje 307 000 punktów w ciągu 2.5 sekundy.
Pozyskiwanie danych przestrzennych metodą triangulacji optycznej podobnie
jak w fotogrametrii odbywa siĊ na zasadzie przestrzennego wciĊcia w przód. System
zbudowany jest z projektora, który wysyáa wiązkĊ Ğwiatáa (najczĊĞciej jest to laser),
która pada na powierzchniĊ mierzonego obiektu co zostaje zarejestrowane przez
kamerĊ. Znana jest orientacja kamery wzglĊdem projektora oraz kąt padania
promieni lasera. PoáoĪenie mierzonego punktu, wyznacza siĊ na podstawie
zarejestrowanego obrazu promienia lasera na powierzchni obiektu. Natomiast
skanery Ğwiatáa strukturalnego rzutują na obiekt pewien wzór – seriĊ prąĪków. Na
podstawie znieksztaácenia rzutowanych prąĪków, uzaleĪnionego od ksztaátu obiektu,
pozyskiwane są informacje o geometrii mierzonej powierzchni. Aby otrzymaü
kompletny model obiektu naleĪy przeprowadziü pomiar z wielu kierunków. MoĪna do
tego wykorzystaü stolik obrotowy sterowany numerycznie. Zapewnia on pozyskanie
danych z kaĪdej strony, przy jednym ustawieniu skanera.
Skanery

optyczne

dedykowane

są

przede

wszystkim

do

akwizycji

przestrzennych modeli obiektów o niewielkich ksztaátach (dzbanek, popiersie, drobne
przedmioty: np. toporek). Przestrzenne modele tworzą nowoczesną bazĊ dla
róĪnorodnych metrycznych, porównawczych oraz typologicznych badaĔ z zakresu
historii sztuki, muzealnictwa oraz konserwacji zabytków, oferowana przy tym wysoka
dokáadnoĞü pozwala zarejestrowaü obiekty z wielką szczegóáowoĞcią, umoĪliwiając
nawet zarejestrowanie drobnych spĊkaĔ materiaáu.

W przypadku wykonywania

pomiaru obiektów zabytkowych waĪne jest, aby metoda inwentaryzacji byáa
bezpieczna dla obiektu. Skanowanie jest metodą bezdotykową, tak wiĊc zostaje
ograniczone niebezpieczeĔstwo uszkodzenia zabytku. Natomiast naleĪy wykonaü
analizĊ czy laser, który pada na powierzchniĊ nie spowoduje jej uszkodzenia.
W przypadku obiektów wymagających ochrony konserwatorskiej, najlepiej stosowaü
skanery wykorzystujące Ğwiatáo strukturalne, które gwarantuje nieinwazyjnoĞü
metody.
Ciekawym

przykáadem

uĪycia

skanera

optyczno-triangulacyjnego

byáo

skanowanie rzeĨby Dawida stworzonej przez Michaáa Anioáa. Posąg znacznie
przewyĪsza rozmiary obiektów, które w áatwy sposób mogą byü pozyskiwane przez
skaner optyczny. WysokoĞü rzeĨby wynosi 5,17 m. W celu przeprowadzenia
pomiarów zostaáo specjalnie wyprodukowane urządzenie przez firmĊ Cyberware Ins.
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wedáug specyfikacji twórców projektu. Skaner posiada laser o niskiej mocy, kamerĊ,
która rejestruje obraz wiązki lasera, biaáe Ĩródáo Ğwiatáa oraz wysokorozdzielczą
kolorową kamerĊ.

DokáadnoĞü pomiaru wynosiáa dla wspóárzĊdnej Z

0,1 mm

natomiast dla wspóárzĊdnych X,Y 0,25 mm z odlegáoĞci ok. 1,12 m.

Kamera

wysokorozdzielcza rejestruje radiometryczny obraz powierzchni z rozdzielczoĞcią
0,125 mm. Skaner zamocowany jest na specjalnej konstrukcji, która zapewnia
przemieszczanie urządzenia oraz daje wiele moĪliwoĞci konfiguracji ustawienia.
Zakres pomiarowy tak wyposaĪonego skanera to 3 m szerokoĞci oraz 7,5 m
wysokoĞci. Wystarczająco duĪy aby móc zeskanowaü posąg Dawida wraz
z podestem, na którym stoi rzeĨba (M. Levoy,1999).

Rys.2.
Skaner zbudowany jest z 7m stojaka (a), 1m ramienia (b), obrotowego mocowania
w páaszczyĨnie poziomej pomiĊdzy rączką a ramieniem (c), obrotowego mocowania w páaszczyĨnie
pionowej pomiĊdzy rączką a gáową skanera(d), gáowy skanera (e)

Podczas pomiarów wykonano 480 skanów, utworzono 2 biliony poligonów,
a kaĪdy fragment powierzchni zostaá zarejestrowany co najmniej dwa razy, a miejsca
skomplikowane okoáo piĊciu razy, zrobiono 7 000 kolorowych zdjĊü o rozmiarze 1520
x 1144 pikseli. Wszystkie dane zajĊáy 32 gigabajty. Skanowanie trwaáo 4 tygodnie,
7 dni w tygodniu po 16 godzin. Zespóá osób pracujących przy projekcie liczyá 22
osoby.

Pozyskane

dane

stanowią

bazĊ

dokumentacji zabytku.
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do

utworzenia

bardzo

dokáadnej

Rys.3. Skanowanie Davida skanerem optyczno triangulacyjnym (Rugis J.)

2.1.3. Metoda fotogrametryczna
Podstawą
zarejestrowanie

wykonania
obrazu

lub

inwentaryzacji
obrazów

metodą

mierzonego

fotogrametryczną

obiektu.

jest

Wykorzystywane

w pracach fotogrametrycznych aparaty moĪemy podzieliü ze wzglĊdu na sposób
tworzenia obrazów na: analogowe i cyfrowe. Kamery analogowe zapisują obrazy
utworzone

przez

Ğwiatáo

na

materiale

Ğwiatáoczuáym.

Na

jakoĞü

obrazów

wykonywanych tymi kamerami wpáywa:
x wáaĞciwie

dobrany

materiaá

negatywowy,

najczĊĞciej

są

to

niskoczuáe,

wysokorozdzielcze, ortochromatyczne páyty fotograficzne,
x poprawne naĞwietlenie zdjĊcia,
x prawidáowe wywoáanie zdjĊcia.
Natomiast

kamery cyfrowe rejestrują odpowiedzi spektralne w postaci macierzy.

KaĪdemu pikselowi (pole macierzy) przyporządkowana jest liczba okreĞlająca
wartoĞü odpowiedzi spektralnej. Cechy charakteryzujące taki obraz to rozdzielczoĞü
geometryczna, radiometryczna i spektralna. RozdzielczoĞü geometryczna to wartoĞü
okreĞlająca wielkoĞü piksela i jest wyraĪana poprzez liczbĊ pikseli przypadających
na jeden cal. RozdzielczoĞü radiometryczna zawiera informacjĊ o iloĞci poziomów
jasnoĞci, w których zapisywany jest obraz. Natomiast rozdzielczoĞü spektralna to
zakres

promieniowania

elektromagnetycznego

rejestrowanego

przez

obraz.

Zastosowanie obrazów cyfrowych w pomiarach fotogrametrycznych eliminuje koszty
związane z zakupem materiaáów Ğwiatáoczuáych i obróbką fotochemiczną zdjĊü. Inne
korzyĞci związane z wykonywaniem obrazów cyfrowych to moĪliwoĞü pozyskiwania
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zobrazowaĔ wielospektralnych oraz moĪliwoĞü przetwarzania obrazów w czasie
rzeczywistym.
Jednak obrazy z kamer cyfrowych mają nieporównywalnie mniejszą rozdzielczoĞü
w porównaniu do analogowych odpowiedników, co przekáada siĊ na maáą
dokáadnoĞü pomiarów, a to dla zastosowaĔ fotogrametrycznych jest bardzo istotne.
Maksymalna wielkoĞü matrycy liczy kilkanaĞcie milionów pikseli. ZdjĊcie pozyskane
fotogrametryczną kamerą analogową, pod wzglĊdem rozdzielczoĞci, odpowiada
kilkudziesiĊciu zdjĊciom cyfrowym. Dlatego fotogrametryczne kamery analogowe
nadal są wykorzystywane do pomiarów.
NaleĪy równieĪ zaznaczyü, Īe dla fotogrametrii dedykowanymi kamerami są
kamery metryczne, które zapewniają znajomoĞü i staáoĞü elementów orientacji
wewnĊtrznej, a obiektywy w zasadzie wolne są od dystorsji, wiĊc pozyskane zdjĊcia
mogą byü traktowane jako idealne rzuty Ğrodkowe. Istnieje równieĪ moĪliwoĞü
wykorzystywania w fotogrametrii niemetrycznych aparatów, ale to znacznie obniĪa
dokáadnoĞü pomiarów. NiestabilnoĞü lub nieznajomoĞü elementów orientacji
wewnĊtrznej, brak precyzji mechanicznej

wymaga dodatkowych danych oraz

zastosowania specjalnych obliczeĔ.
Podczas wykonywania pomiarów istotny jest równieĪ kąt widzenia obiektywu.
Dáugoogniskowe kamery gwarantują wyĪszą dokáadnoĞü wspóárzĊdnych páaskich niĪ
szerokokątny odpowiednik przy fotografowaniu z tej samej odlegáoĞci,

a na

powstaáych zdjĊciach wystĊpują mniejsze przesuniĊcia radialne.
Uniwersalną kamerą metryczną stosowaną przy wykonywaniu pomiarów dla
róĪnorakich opracowaĔ jest analogowa kamera UMK 1013/18. Charakteryzuje siĊ
szerokokątnym obiektywem
ZdjĊcia

wykonywane

są

z moĪliwoĞcią ogniskowania na róĪne odlegáoĞci.
na

kliszach

szklanych

lub

specjalnych

báonach

fotograficznych o formacie 13x18 cm.
Specyfika wykonywania zdjĊü uzaleĪniona jest od ksztaátu i záoĪonoĞci obiektu
pomiarowego. ZdjĊcie pozyskane kamerą metryczną moĪna w zasadzie uznaü za
idealny rzut Ğrodkowy.

W porównaniu do obrazu, który powstaáby w wyniku

rzutowania ortogonalnego, na zdjĊciu wystĊpują znieksztaácenia (przesuniĊcia
radialne) wynikające z niepáaskoĞci obiektu.

Aby zdjĊcie mogáo speániaü funkcjĊ

metrycznej dokumentacji, znieksztaácenia nie mogą przekroczyü zakáadanej
dokáadnoĞci. Taki warunek speániają jedynie obiekty, które moĪna w przybliĪeniu
aproksymowaü páaszczyzną. W takim przypadku wystarczy zastosowaü metodĊ
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jednoobrazową - opracowanie wykonuje siĊ na podstawie pojedynczych zdjĊü
obiektu. ZdjĊcia pomiarowe naleĪy wykonywaü w przybliĪeniu równolegle do
páaszczyzny obiektu, przy czym im odlegáoĞü od obiektu do stanowiska kamery jest
wiĊksza, tym mniejsze bĊdą odchyáki radialne na zdjĊciu, a tym samym wiĊksza
wewnĊtrzna dokáadnoĞü opracowania. OdlegáoĞü stanowiska od obiektu nie moĪe
byü wybrana dowolnie, bowiem od jej wielkoĞci i od ogniskowej stosowanego
obiektywu zaleĪy skala obrazu, a tym samym dokáadnoĞü póĨniejszego opracowania.
Obiekty rozbudowane przestrzennie muszą byü opracowywane na podstawie par
zdjĊü stereoskopowych (stereogramów).

OkreĞlenie poáoĪenia punktów obiektu

odbywa siĊ za pomocą wciĊcia w przód, co umoĪliwia usuniĊcie wpáywu odchyáek
radialnych na dokáadnoĞü wynikową. Stereogram zdjĊü pomiarowych wykonuje siĊ
z dwóch stanowisk - koĔców bazy fotogrametrycznej. O dokáadnoĞci opracowania
decyduje zarówno skala zdjĊü jak i dáugoĞü bazy. Im wiĊksza skala obiektu na
zdjĊciu oraz dáugoĞü bazy – tym wyĪsza dokáadnoĞü opracowania (BoroĔ i inni,
2007).

ZdjĊcia wykonywane są tak, aby zapewniü moĪliwoĞü przestrzennego

pomiaru kaĪdego elementu wchodzącego w skáad mierzonego obiektu, czyli
odpowiednio gĊsto w zaleĪnoĞci od stopnia skomplikowania rzeĨby.
Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzane są zwykle w lokalnym ukáadzie
odniesienia – najczĊĞciej związanym w jakiĞ sposób z obiektem, np. Ğrodek ukáadu
terenowego jest Ğrodkiem geometrycznym obiektu. Elementy osnowy stanowią
specjalnie zasygnalizowane punkty lub naturalne szczegóáy terenowe. Liczba
i rozmieszczenie fotopunktów jest uzaleĪniona od ksztaátu i wielkoĞci obiektu oraz od
Īądanej dokáadnoĞci pomiaru. Osnowa fotogrametryczna ma dwojakie znaczenie,
nawiązanie sieci
pomiaru

zdjĊü do ukáadu terenowego oraz

fotogrametrycznego.

Do

umiejscowienia

podniesienie dokáadnoĞci
w

przestrzeni

modelu

pozyskanego ze zdjĊü wystarczą 3 punkty, ale to nie dostarcza Īadnej kontroli
wpasowania. Dlatego podczas prac terenowych naleĪy pomierzyü odpowiednią
liczbĊ fotopunktów. JeĞli istnieje taka moĪliwoĞü, naleĪy wykonywaü obserwacje
nadmiarowe. Pomiar fotopunktów wykonywany jest metodą wciĊcia w przód lub
biegunową. Bardzo przydatny do zastosowaĔ inwentaryzacji architektonicznej jest
tachimetr

bezlustrowy,

gdyĪ

umoĪliwia

on

wykonanie

pomiaru

punktów

niedostĊpnych.
Inwentaryzacja maáych, niezwiązanych z podáoĪem obiektów moĪe przebiegaü
zupeánie inaczej niĪ w wyĪej opisanej metodzie. Technologia opracowana zostaáa
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przez Tomasza UrbaĔskiego (UrbaĔski T., 2005). Kluczowym elementem tej metody
jest przestrzenna konstrukcja, na którą naniesione zostaáy znaczki pomiarowe
wyznaczające lokalny ukáad wspóárzĊdnych. Inwentaryzowany obiekt umieszczony
zostaje wewnątrz pola i w nim jest obracany, tak aby zarejestrowaü go z kaĪdej
strony. ZdjĊcia wykonane są z jednej bazy. Punkty naniesione na polu testowym
sáuĪą do utworzenia orientacji bezwzglĊdnej. Modele powstaáe z kaĪdej pary zdjĊü
posiadają wáasne ukáady wspóárzĊdnych. Transformacja do jednego wspólnego
ukáadu wykonywana jest w oparciu o specjalne punkty zasygnalizowane na rzeĨbie
oraz o naturalne szczegóáy áatwe do identyfikacji. Gáówną zaletą takiego opracowania
jest krótki czas trwania pomiarów. Prace terenowe ograniczają siĊ jedynie do
wykonania zdjĊü z jednej bazy. Geodezyjne pomiary punktów pola trzeba wykonaü
tylko raz, kaĪde nastĊpne opracowanie nie wymaga takich pomiarów. Takie
rozwiązanie jest szybkie, w krótkim czasie moĪna pomierzyü wiele obiektów, mobilne
– pole testowe jest áatwe w transporcie i nie wymaga szczegóáowej kalibracji.
Specjalistyczne pole testowe moĪe byü wykorzystywane wielokrotnie zarówno do
pozyskiwania

danych

dla

opracowaĔ

stereometrycznych

jak

równieĪ

dla

wykonywania kalibracji kamery.
2.1.4. Porównanie metod
Metoda skaningu laserowego jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy
wykonywaniu inwentaryzacji rzeĨb. W wyniku skanowania, bezpoĞrednio na obiekcie
pozyskiwane

są

punkty

charakteryzujące

jego

powierzchnie.

Dane

z pomiarów fotogrametrycznych pozyskiwane są w postaci rastrowej. Dopiero
podczas opracowania pozyskiwane są dane bĊdące zapisem ksztaátu obiektu
w postaci wektorowo-punktowej. Czas pomiaru jest znaczenie krótszy przy uĪyciu
skaningu laserowego.
Rejestracja danych geometrycznych metodą skaningu nie ma wymagaĔ
dotyczących wáaĞciwego oĞwietlenia. DokáadnoĞü pomiaru zaleĪy od materiaáu
i barwy obiektu. Kolor czarny absorbuje promieĔ lasera bardziej niĪ inne barwy, co
powoduje obniĪenie jakoĞci danych. RównieĪ materiaáy refleksyjne, gáadkie
negatywnie wpáywają na dokáadnoĞü pomiarów. W fotogrametrii waĪne jest dobre
oĞwietlenie – takie, które nie powoduje powstawania cieni. Tak wiĊc sáoneczny dzieĔ
nie jest najlepszy na wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych. Fotogrametria
wymaga aby obiekt zarejestrowany byá na obydwóch
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zdjĊciach, wyznaczenie

poáoĪenia przestrzennego odbywa siĊ poprzez przeciĊcie odtworzonych z co
najmniej dwóch zdjĊü promieni rzutujących. W przypadku skaningu laserowego dane
pozyskiwane są z jednego stanowiska, dlatego martwe pola są mniejsze niĪ
w pozyskanych danych fotogrametrycznych.
Technologia fotogrametryczna jest bardziej skomplikowana niĪ skanowanie
laserowe. Przeprowadzanie pomiarów tą metodą wymaga specjalistycznej wiedzy.
Pozyskiwanie danych za pomocą skanerów jest procesem znacznie mniej
skomplikowanym,

dlatego

jest

to

technologia,

którą

samodzielnie

mogą

wykorzystywaü róĪne grupy zawodowe, które w swej pracy potrzebują pozyskania
dokumentacji przestrzennej obiektu np. archeolodzy, konserwatorzy zabytków,
architekci czy teĪ policjanci (w Niemczech). Skaning laserowy ma podstawową wadĊ
– jest to metoda droga.
Skanery laserowe oprócz chmury punktów rejestrują równieĪ wartoĞü
intensywnoĞci odbitej wiązki laserowej. Jednak zakres spektralny rejestrowany przez
wiązkĊ lasera jest znacznie mniejszy niĪ w przypadku aparatu fotograficznego.
Obiekty wykonane z podobnych materiaáów, wyĞwietlone w czarnobiaáej palecie
(najnowsze rozwiązania oferują paletĊ RGB) charakteryzują siĊ maáymi kontrastami.
Dodatkowo obrazy pozyskane ze skaningu nie są plastyczne, dlatego przy
opracowaniu danych w postaci widoków czy przekroi pojawiają siĊ problemy
interpretacyjne.

Tego problemu nie ma w przypadku fotografii, która wiernie

rejestruje obiekt. Rysowanie widoków na podstawie zdjĊü jest áatwiejsze niĪ na
skanach, a utworzona dokumentacja jest dokáadniejsza i bardziej wiarygodna.
Stosowanie obydwóch metod jest przydatne równieĪ do wizualizacji. Skaning
dostarcza modelu geometrycznego a fotogrametria naturalne tekstury, które zostają
rozpiĊte na wirtualnym obiekcie. PodnieĞü dokáadnoĞü opracowywania danych ze
skaningu laserowego moĪna poprzez pomiar punktów wiąĪących na zdjĊciach przy
uĪyciu funkcji korelacji, osiągając dokáadnoĞü podpikselową. Najnowsze rozwiązania
w zakresie integracji skaningu laserowego i fotogrametrii doprowadziáy do staáego
zastosowania kamery cyfrowej na skanerze laserowym. Poáączenie tych metod
prowadzi

do

bardziej

kompletnych,

wiarygodnych

(Turkiewicz J., 2008).
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i

dokáadnych

rezultatów

2.2. Produkty inwentaryzacji obiektów przestrzennych
WĞród produktów inwentaryzacji obiektów przestrzennych wyróĪnia siĊ
dokumentacjĊ 2D (rzuty, przekroje, widoki, ortofotoplany) oraz przestrzenny model
a takĪe póáprodukty, stanowiące bazĊ do stworzenia wáaĞciwej dokumentacji:
stereogram, chmura punktów.
2.2.1. Dokumentacja 2D
Do tradycyjnych form dokumentacji naleĪy zaliczyü dokumentacjĊ 2D, tak wiĊc
wszelkiego rodzaju rzuty, przekroje i widoki powstaáe w wyniku przecinania
i rzutowania obiektu na wybrane páaszczyzny. Produkty te mogą byü utworzone
zarówno z danych pozyskanych metodą fotogrametryczną jak i skaningu
laserowego. Powstają one podczas pomiaru stereoskopowego na zdjĊciach lub
pomiaru 2D lub 3D na chmurze punktów poprzez obwodzenie wektorami krawĊdzi
obiektu lub Ğladów przeciĊü obiektów z páaszczyznami tnącymi. Tworzone mapy są
rysunkami przestrzennymi, kaĪdy z pomierzonych punktów ma wspóárzĊdne (X,Y,Z).
Dokumentacja

2D

powstaje

poprzez

rzutowanie

wektorowego na wybraną páaszczyznĊ odniesienia.

przestrzennego

rysunku

Skala wydruku opracowania

uzaleĪniona jest od wielkoĞci obiektu. Typowe skale wydruku dokumentacji to 1:20,
1:10, 1:5.

Wobec rozwoju technologii komputerowej coraz czĊĞciej oprócz

tradycyjnej formy w postaci dokumentacji papierowej zachowuje siĊ równieĪ
opracowanie w formie cyfrowej,

dla której skala wydruku opracowania nie jest

istotna a znaczenie ma tylko dokáadnoĞü pomiarów.
W przypadku obiektów skomplikowanych: rzeĨb, pomników rysunek 2D jest
formą dokumentacji, która nie jest w stanie w peáni oddaü jego ksztaátu. Mapa
wektorowa dostarcza niekompletnej informacji, z której pozyskaü moĪna tylko kilka
miar. Aby zapisaü w postaci dwuwymiarowego wydruku ksztaát rzeĨby tworzy siĊ
rysunek warstwicowy, a ciĊcie warstwicowe uzaleĪnione jest od wielkoĞci obiektu
i stopnia skomplikowania powierzchni i wynosi od 5mm – 50mm. Wykonanie rysunku
warstwicowego jest bardzo pracocháonne w związku z tym kosztowne.
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Rys.4.
Mapa kreskowa i rysunek warstwicowy
http://www.wpg.com.pl/naziemna.htm

Kolejnym produktem stanowiącym dokumentacjĊ przestrzennie záoĪonego
obiektu jest ortofotoplan. Jest to równieĪ produkt, który moĪna przedstawiü w formie
papierowej, a charakteryzuje go bogactwo informacji. Mapa kreskowa zawiera
wyciąg pewnych istotnych informacji ze zdjĊcia pomiarowego. Tworzona jest
manualnie przez obserwatora, w związku z tym obciąĪona jest báĊdem interpretacji.
Pozbawione tych wad są ortofotoplany, które są przeksztaáceniem obrazu
zarejestrowanego przez kamerĊ (aparat) do postaci metrycznej. WyróĪniamy trzy
metody przeksztaácania informacji pozyskanej w rzucie Ğrodkowym do postaci rzutu
ortogonalnego (BoroĔ A. i inni, 2007). Pierwsza z nich – transformacja rzutowa
moĪe byü stosowana, gdy dokumentowany obiekt jest powierzchnią páaską.

Na

podstawie punktów dostosowania (co najmniej czterech) obliczane są wspóáczynniki
transformacji, które są przepisem na przeksztaácenie kaĪdego piksela obrazu
Ĩródáowego w piksel fotomapy. Pozostaáe metody dotyczą obiektów

niepáaskich,

o nieregularnej powierzchni. Druga metoda transformacji opiera siĊ na duĪym
zbiorze punktów dostosowania.

W przypadku transformacji metodą elementów

skoĔczonych, na podstawie pomierzonych punktów na obiekcie oraz na zdjĊciu
tworzona jest siatka odpowiadających sobie trójkątów, umoĪliwiająca przeksztaácenie
obrazu kaĪdego trójkąta ze zdjĊcia w obraz trójkąta na mapie. W przypadku
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tworzenia

rozwiniĊü

malowideá

z

niepáaskich,

ale

regularnych

powierzchni

np. sklepieĔ lepsze wyniki moĪna uzyskaü stosując metodĊ wielomianową (BoroĔ A.
i inni, 2006). W metodzie wielomianowej na podstawie punktów dostosowania
obliczane są wspóáczynniki transformacji, a na ich podstawie przeprowadzone
zostaje przeksztaácenie. Trzecia metoda – ortofoto jest najdokáadniejsza, a zarazem
najbardziej skomplikowana. Wymaga znajomoĞci elementów orientacji zewnĊtrznej
zdjĊü oraz numerycznego modelu powierzchni dokumentowanego obiektu. ħródáem
modelu jest zazwyczaj pomiar fotogrametryczny wykonywany na podstawie zdjĊü
stereoskopowych. W tym celu moĪe równieĪ zostaü wykorzystana chmura punktów
pochodząca ze skaningu laserowego. Proces ortorektyfikacji przebiega nastĊpująco:
kaĪdy piksel na ortoobrazie ma wspóárzĊdne (X,Y), rzutuje siĊ go na numeryczny
model powierzchni w celu pozyskania wspóárzĊdnej Z, nastĊpnie oblicza siĊ jego
poáoĪenie na obrazie Ĩródáowym skąd pobierana jest informacja radiometryczna.

2.2.2. Model przestrzenny obiektu
Aktualnie oprócz tradycyjnych form dokumentacji bardzo modna staáa siĊ
trójwymiarowa

rekonstrukcja

obiektu

pomiarowego.

Tworzenie

modelu

przestrzennego polega na wygenerowaniu siatki trójkątów z dostĊpnych danych
punktowych lub wektorowych. Najprostszym sposobem pozyskania przestrzennej
rekonstrukcji nieregularnych powierzchni rzeĨb jest przeprowadzenie skanowania
laserowego. Punkty pozyskane ze skanowania naleĪy oczyĞciü z „szumów”. Z tak
przygotowanych danych moĪna przystąpiü do tworzenia modelu 3D. Na podstawie
punktów tworzona jest siatka trójkątów. NastĊpnie kaĪdy trójkącik zostaje zapeániony
nieprzeĨroczystym materiaáem – sztuczną teksturą.

Zazwyczaj utworzona

powierzchnia zawiera niewielkie dziury, jej wypeánienie przebiega w sposób
automatyczny,

poprzez

interpolacjĊ

juĪ

istniejących

powierzchni.

Jednak

w przypadku tworzenia dokumentacji architektonicznej, takie fragmenty muszą
zostaü udokumentowane, poniewaĪ zawierają nieprawdziwe informacje o obiekcie.
Efektem koĔcowym opracowanie jest opáywowy, trójwymiarowy model obiektu. Ten
produkt moĪe równieĪ zostaü utworzony na podstawie danych fotogrametrycznych,
punkty oddające ksztaát powierzchni mogą zostaü pozyskane na drodze pomiaru
stereoskopowego

lub

autokorelacji

obrazów

cyfrowych.

Punkty

pomierzone

automatycznie moĪna porównywaü z chmurą punktów ze skaningu laserowego, tak
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wiĊc dalszy proces opracowania przebiega analogicznie i mogą byü do tego
wykorzystywane te same narzĊdzia.
Powierzchnie skáadające siĊ z elementów, które moĪna aproksymowaü
páaszczyzną, mogą zostaü zdefiniowane na podstawie obrysów wektorowych
wykonanych na zdjĊciach stereoskopowych. Pomiar takiego modelu wymaga
wektoryzowania

wszystkich

krawĊdzi,

poza

liniami

naleĪącymi

do

jednej

páaszczyzny. Po poáączeniu danych ze wszystkich stereogramów powstaje model
szkieletowy. Dla pozyskania modelu przestrzennego naleĪy teraz na podstawie
danych wektorowych zdefiniowaü powierzchnie obiektu, pokryü je siatkami oraz
naáoĪyü teksturĊ. Procedura te jest przeznaczona dla danych pozyskanych metodą
fotogrametryczną. Obiekty zarejestrowane poprzez skanowanie laserowe, skáadające
siĊ

z

powierzchni

elementarnych

modelowane

są

poprzez

wpasowywanie

powierzchni parametrycznych (Nurbs) w chmurĊ punktów. NajczĊĞciej stosuje siĊ to
dla obiektów inĪynieryjnych np. rurociągi.
Dokumentacja w postaci przestrzennej rekonstrukcji obiektu ma wiele zalet.
Na modelu w áatwy sposób moĪna wykonywaü wszelkie pomiary. Rzuty i przekroje
mogą byü generowane automatycznie.

Na model mogą byü naáoĪone naturalne

tekstury pochodzące ze zdjĊü. DziĊki temu powstaje wirtualne kopia, która zawiera
zarówno dane metryczne jak i radiometryczne. Taka forma dokumentacji jest
czytelna dla wszystkich ludzi, nie tylko dla specjalistów. Dlatego wirtualne kopie
obiektów zabytkowych mogą sáuĪyü do stworzenia „Wirtualnego Muzeum”. Jest to
sposób na przekazywanie informacji o zabytkach, dzieáach sztuki spoáeczeĔstwu;
coraz powszechniej wykorzystywana metoda ekspozycji muzealnej znacząco
uatrakcyjniająca odbiór zwiedzanych ekspozycji. Ponadto dane w postaci cyfrowej
mogą byü w áatwy sposób rozpowszechniane, przechowywane i mają trwalszą formĊ
niĪ papierowe wydruki ( dotyczy to wszystkich produktów dokumentacji), ale wymaga
to od odbiorcy posiadania odpowiedniego programu, w którym moĪliwe bĊdzie
odczytanie danych. Obecnie istnieje wiele darmowych przeglądarek (np. Rapidform
basis), które umoĪliwiają import danych 3D w wielu formatach (VRML, dxf).

22

Rys.5.

Przestrzenny model gáowy Davida (Rugis. J.)

2.2.3. Stereogram i chmura punktów
Zorientowany stereogram jest póáproduktem, który powstaje w procesie
tworzenia
Stanowi

dokumentacji
on

obiektu

przestrzenny

zarejestrowanego

stereoskopowy

obraz

metodą
obiektu,

fotogrametryczną.
który

moĪe

byü

nieocenionym zródáem informacji przestrzennej np. dla artysty wykonującego
rekonstrukcje

obiektu.

Przy

uĪyciu

odpowiedniego

narzĊdzia

w

postaci

fotogrametrycznej stacji cyfrowej lub autografu analitycznego moĪna pomierzyü
dowolne elementy odfotografowane na obydwu zdjĊciach. UmoĪliwia to interaktywną
pracĊ: pomiar poszczególnych miar na stereomodelu oraz odkáadanie ich na
tworzonym modelu. Pozyskiwane dane są metryczne, jednak obserwowana
przestrzeĔ

nie

jest

poprawna.

PlastycznoĞü

postrzeganego

modelu

jest

znieksztaácona. Podczas obserwacji wystĊpuje inna relacja pomiĊdzy bazą
a

odlegáoĞcią

oglądania,

niĪ

pomiĊdzy

rzeczywistą

bazą

a

odlegáoĞcią

fotografowania. ZdjĊcia oglądane na autografie są dalej odsuniĊte od obserwatora
niĪ, to wynika z proporcji rzeczywistych. Efektem jest wiĊksza skala modelu w
kierunku gáĊbokoĞci. To powoduje wysokoĞciowe przewyĪszenie modelu, lecz nie
wpáywa to na dokáadnoĞü pomiarów.

Obserwacje wykonywane na modelu

stereoskopowym w zasadzie pozbawione są báĊdów grubych.
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Chmura

punktów

jest

póáproduktem

pochodzącym

ze

skanowania

laserowego. Zawiera ona dane odzwierciedlające ksztaát obiektu. Podobnie jak na
stereogramie moĪna na niej wykonywaü pomiary dáugoĞci róĪnych elementów, a ze
zorientowanych chmur punktów moĪna równieĪ odczytaü wspóárzĊdne terenowe.
Obydwa póáprodukty moĪna zaliczyü do dokumentacji pasywnej, która jest
bazą do opracowania wáaĞciwej dokumentacji.

2.3. Metoda pomiaru dwuobrazowego obiektów rzeĨbiarskich
Fotogrametria jako metoda pozyskiwania przestrzennych informacji z obrazów
cyfrowych rozwija siĊ wraz z rozwojem technik komputerowych. Tradycyjnie pomiary
na zdjĊciach wykonywane byáy manualnie poprzez obserwacje stereoskopowe.
DziĊki nowoczesnym metodom przetwarzania i rozpoznawania obrazów moĪliwa
staáą siĊ automatyzacja pomiarów. Obecnie moĪna wyróĪniü zasadniczo trzy
sposoby pomiarów: manualny, póáautomatyczny oraz automatyczny.
2.3.1. Pomiar manualny
Pomiar manualny przeprowadzany jest przez obserwatora przy uĪyciu widzenia
stereoskopowego. Czáowiek obserwuje przestrzeĔ przez dwoje oczu, kaĪde oko
rejestruje nieco inny obraz. ZáoĪenie dwóch obrazów w mózgu powoduje powstanie
przestrzennego modelu. NarzĊdziem, który sáuĪy obecnie do przeprowadzania
pomiarów manualnych jest autograf cyfrowy lub fotogrametryczna stacja cyfrowa.
Dla uzyskania modelu stereoskopowego wykorzystuje siĊ kilka róĪnych technik.
Jedna z nich polega na wykorzystaniu stereoskopu, który sáuĪy do obserwacji dwóch
obrazów wyĞwietlonych na monitorze przy czym lewe zdjĊcia wyĞwietlone jest na
lewej poáowie ekranu, a prawe na prawej. Inna metoda polega na wyĞwietlaniu
naprzemiennie na caáym ekranie obydwóch zdjĊü. Do obserwacji wykorzystuje siĊ
okulary, które na sygnaá z komputera dostarczają obraz do prawego lub lewego oka.
Inna metoda polega równieĪ na naprzemiennym wyĞwietlaniu zdjĊü. Do obserwacji
wykorzystuje siĊ okulary, których szkáa są róĪnie spolaryzowane. Zastosowanie
odpowiednich filtrów przy emisji obrazów gwarantuje, Īe wáaĞciwe oko bĊdzie
obserwowaáo odpowiednie zdjĊcie.
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Pomiar odbywa siĊ przez
pomiarowego.

Poruszanie

przemieszczanie przestrzennego znaczka

znaczka

generuje

zmiany

wspóárzĊdnych

(XYZ).

Komputer w czasie rzeczywistym przelicza wspóárzĊdne przestrzenne znaczka do
wspóárzĊdnych táowych na obydwóch zdjĊciach i tam zostaje wyĞwietlony obraz
znaczka. Pomiar obiektu sprowadza siĊ do osadzenia znaczka na elemencie,
którego wspóárzĊdne chce siĊ pozyskaü (Wróbel A. ).
DokáadnoĞü opracowania wykonanego poprzez pomiar manualny uzaleĪniona
jest od predyspozycji obserwatora. MoĪna przyjąü, Īe osoba dobrze widząca
stereoskopowo wykonuje bezbáĊdny pomiar.
2.3.2. Pomiar póáautomatyczny i automatyczny
Pomiar manualny jest bardzo czasocháonny i wymaga odpowiednich drogich
urządzeĔ – specjalna karta graficzna, monitor. AlternatywĊ stanowią pomiary
póáautomatyczne i automatyczne. Pomiar póáautomatyczny jest zbliĪony do pomiaru
manualnego. Obserwator wskazuje wáaĞciwy punkt na lewym zdjĊciu a poprzez
zastosowanie metod korelacji automatycznie znajdywany jest on na zdjĊciu prawym.
Zadaniem obserwatora jest kontrola, czy wyĞwietlony punkt na prawym zdjĊciu
znajduje siĊ we wáaĞciwym miejscu. Pomiar ten nie jest szybszy niĪ obserwacje
stereoskopowe.

Dodatkowo

przy

pomiarze

skomplikowanych

obiektów

zawierających liczne martwe pola autokorelacja nie daje najlepszych wyników
i konieczne jest manualne nastawianie znaczka pomiarowego zarówno na lewym jak
i na prawym zdjĊciu. DziĊki kontroli obserwatora dane pochodzące z pomiaru moĪna
uznaü za pozbawione báĊdów grubych.
Wyznaczenie wspóárzĊdnych punktów poprzez pomiar automatyczny odbywa
siĊ bez kontroli obserwatora. Przed przeprowadzeniem pomiaru naleĪy ustawiü
wáaĞciwe

parametry

dotyczące

miĊdzy

innymi

gĊstoĞci

siatki.

Pozyskane

automatycznie dane zawierają zazwyczaj wiele báĊdów, które naleĪy usunąü.
Podstawą wykonywania pomiarów póáautomatycznych i automatycznych jest
zastosowanie algorytmów pozwalających na detekcjĊ odpowiadających sobie
wzorców na róĪnych zdjĊciach.

Metody automatycznej korelacji obrazów cyfrowych to:
1. Area based matching (ABM) – dopasowanie powierzchniowe.
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Cross Correlation (CC) – korelacja krzyĪowa.



Least Squares Matching (LSM) – korelacja metodą najmniejszych kwadratów.

2. Feature based matching (FBM)– korelacja oparta na cechach.
3. Relational (Symbolic) Matching) – korelacja oparta na relacjach.
Metody te róĪnią siĊ stopniem zaawansowania algorytmów. Te najprostsze liczą
tylko korelacjĊ miĊdzy jasnoĞcią pikseli, a te bardziej skomplikowane badają relacje
miĊdzy obiektami znajdującymi siĊ na obrazach cyfrowych (Chwastek T. i inni,
2006).

Rys.6. Proces korelacji obrazów metodą powierzchniową
http://wykladowcy.wsdg.pl/fotogrametria/

Do

poszukiwania

punktów

homologicznych

na

zdjĊciach

zazwyczaj

wykorzystuje siĊ metody korelacji powierzchniowej. W metodzie korelacji krzyĪowej
stopieĔ podobieĔstwa obrazów ocenia siĊ na podstawie wspóáczynnika korelacji.
Obszar, któremu

przypisany jest wspóáczynnik o najwiĊkszej wartoĞci zostaje

uznany za odpowiednik wzorca. Metoda ta ma dwie zasadnicze zalety: jest szybka
i niezaleĪna od róĪnic jasnoĞci miĊdzy zdjĊciami. Jednak nie nadaje siĊ ona do
korelacji obrazów, które mają róĪne skale lub deformacje spowodowane róĪnicami
wysokoĞci, z jakich wykonywane byáy zdjĊcia.
Matching oparty o metodĊ najmniejszych kwadratów wyszukuje obszary
najmniej róĪniące siĊ jasnoĞcią. Wymaga wyraĨnych wzorów jasnoĞci i jest podatny
na szumy wystĊpujące na obrazach, tak wiĊc nie naleĪy stosowaü go przy zdjĊciach
wykonanych przy róĪnym oĞwietleniu.
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Natomiast moĪna uĪywaü tej metody

w przypadku róĪnic skal, obrotów i drobnych deformacji zdjĊü, poniewaĪ podczas
wyszukiwania odpowiednika zmienia siĊ ksztaát porównywanych obszarów.
W

celu

podniesienia

dokáadnoĞci

pomiarów,

zwiĊkszenia

prawdopodobieĔstwa odnalezienia punktu homologicznego, oraz przyspieszenia
procesu, zmniejsza siĊ obszar poszukiwania odpowiednika na drugim zdjĊciu
poprzez zastosowanie nastĊpujących metod:
Metoda linii epipolarnych – linie epipolarne powstają poprzez przeciĊcie
páaszczyzny utworzonej ze Ğrodków rzutów (C’C’”) i punktu terenowego (P) oraz
páaszczyzn utworzonych przez ramki táowe (Rys. 7). Zazwyczaj linie te nie są
równolegáe do osi X. Aby tak byáo transformuje siĊ stereopary do takiego ukáadu. W
ten sposób powstają zdjĊcia znormalizowane zwane równieĪ zdjĊciami epipolarnymi.
Zastosowanie

takiej

transformacji

obrazów

umoĪliwia

ograniczenie

poszukiwania punktów homologicznych do lin epipolarnych.

obszaru

Dwa odpowiadające

sobie punkty na zdjĊciu prawym i lewym znajdują siĊ na jednej linii.

Rys.7. Páaszczyzna epipolarna, zdefiniowana przez bazĊ C’C’’ i punkt P w przestrzeni
przedmiotowej, przecina obrazy tworząc linie e’ i e’’ ( Bernasik J.i inni, 2003)
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Rys.8. ZdjĊcia epipolarne. Punkty homologiczne znajdują siĊ na jednej linii

Metoda poáoĪenia linii pionowych ( poziomych) - polega ona przeszukiwaniu Ğladu
páaszczyzny (ULC) na zdjĊciu. ĝlad ograniczony jest rzutami punktów UL, które są
wartoĞciami skrajnymi dla wysokoĞci punktów. MetodĊ tą moĪna áączyü z metodą linii
epipolarnych.

Rys.9.
Koncepcja metody poáoĪenia linii pionowych. Obszar przeszukiwania jest związany z
projekcją pionowych linii na obu obrazach. Pkt. P jest na przybliĪonej wysokoĞci, a S jest prawdziwym
(ale nie znanym) poziomem. Przeszukiwanie jest prowadzone wzdáuĪ odcinków UL
(J. Bernasik i inni, 2003)
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Metoda piramidy obrazów - jest to podejĞcie hierarchiczne. Poprzez zwiĊkszanie
wielkoĞci piksela tworzone są piramidy obrazów. Proces przeszukiwania obrazów
odbywa siĊ na zasadzie „od ogóáu do szczegóáu”. Najpierw bierze siĊ po uwagĊ
najmniejszy obraz i tak przez kolejne poziomy dochodzi siĊ do obrazu wáaĞciwego.

Rys.10.

Piramida obrazów. Proces matchingu jest powtarzany na kaĪdym poziomie, aĪ do
znalezienia dokáadnej pozycji ( Bernasik J. i inni, 2003)

Metoda wieloobrazowa – polega ona na obliczaniu linii epipolarnych dla wielu zdjĊü.
PrawdopodobieĔstwo

poprawnego

odnalezienia

punktu

homologicznego

wiĊksze, gdy wykorzystuje siĊ do tego wiĊkszą liczbĊ zdjĊü.

Rys.11.

Metoda trójobrazowa „Trinokulares Sehen” (Maas H.G., Photogrametrie III )
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jest

Na rysunku nr 11 przedstawiony zostaá przypadek trzech zdjĊü. W pierwszej
kolejnoĞci obliczana jest linia epipolarna miĊdzy zdjĊciami B1B2 dla punktu P’. Na
linii znajdują siĊ trzy punkty, które mogą byü odpowiednikiem punktu P’. Dla kaĪdego
z nich obliczono linie miĊdzy zdjĊciami B2B3. NastĊpnie dla punktu P’ obliczono linie
epipolarną dla zdjĊü B1B3. W miejscu przeciĊcia siĊ linii epipolarnych ze zdjĊü
B2B23 z linią ze zdjĊü B1B3 istnieje duĪe prawdopodobieĔstwo wystĊpowania
punktu

homologicznego

P’.

Metoda

wieloobrazowa

pozwala

zwiĊkszyü

prawdopodobieĔstwo odnalezienia wáaĞciwego punktu. MoĪna ją nawet stosowaü do
obrazów, dla których widzenie stereoskopowe jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na brak
szczegóáów. Wraz ze wzrostem iloĞci zdjĊü zwiĊksza siĊ prawdopodobieĔstwo
wyszukania wáaĞciwego punktu.
Istnieje

wiele

programów,

które

zawierają

moduáy

pozwalające

na

przeprowadzenie automatycznego pomiaru powierzchni (INPHO Photogrammetric
System, Leica Photogrammetry Suite, ImageStation). Zazwyczaj są to programy
sáuĪące opracowaniu zdjĊü lotniczych. Na rynku dostĊpny jest równieĪ system
dedykowany fotogrametrii naziemnej i rozwiązaniom architektonicznym – Pi-3000
firmy TOPCON. Program ten zawiera nowoczesne algorytmy umoĪliwiające
autokorelacjĊ obrazów. Pozyskane dane moĪna porównywaü do zorientowanej
chmury punktów ze skaningu laserowego. W systemie Pi-3000 opracowanie moĪe
byü realizowane w oparciu o obrazy wykonane zarówno kamerami metrycznymi jak
i zwykáymi aparatami cyfrowymi. Istnienie takiego oprogramowania sprawia, Īe
metoda fotogrametryczna inwentaryzacji obiektów záoĪonych przestrzennie staje siĊ
szybka i tania. PrĊdkoĞcią pozyskiwania danych nie dorównuje metodzie skaningu
laserowego, ale jest zdecydowanie taĔsza.
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3. Fotogrametryczna inwentaryzacja fontanny „Potop” w
Coburgu
Proces inwentaryzacji moĪna podzieliü na dwa etapy: rejestracjĊ geometrii
obiektu oraz tworzenie dokumentacji. W niniejszym rozdziale opisane zostaáy
pomiary

geodezyjne

fotogrametrycznej

i

fotogrametryczne

stacji

Dephos

do

w

Coburgu

utworzenia

oraz

wykorzystanie

przykáadowych

produktów

inwentaryzacji: mapa wektorowa, model 3D.

3.1. Pomiary w Coburgu oraz wstĊpne opracowanie wyników
3.1.1. Pomiar geodezyjny oraz obliczenie wspóárzĊdnych fotopunktów
Na

zewnątrz

misy

pomnika

zaáoĪono

osnowĊ

pomiarową

záoĪoną

z 8 stanowisk tworzących ciąg poligonowy zamkniĊty. Z tych stanowisk dokonano
pomiaru elementów geometrycznych osnowy oraz punktów rozmieszczonych na
badanym

obiekcie.

instrumentu

Leica

Pomiar
TCR

wykonywano

303.

metodą

Wyrównanie

biegunową

Ğcisáe

osnowy

przy

pomocy

przeprowadzono

w programie C- Geo, przy nastĊpujących zaáoĪeniach:
- wspóárzĊdne punktu A1: XA1=1000,000, YA1=1000,000,
- azymut kierunku A1-A2: AzA1-A2=100g,
- wysokoĞü osi celowej na stanowisku A1: HC(A1)=100,000.
Osnowa geodezyjna zostaáa okreĞlona z báĊdem ±1.0 mm. Raport z obliczeĔ zawarty
zostaá w zaáączniku nr 1. Po wyrównaniu osnowy obliczono wspóárzĊdne punktów
pomierzonych na obiekcie. PoniewaĪ fotopunkty byáy mierzone wielokrotnie
z róĪnych stanowisk, pozwoliáo to odrzuciü

obserwacje odstające. WspóárzĊdne

punktów pomierzonych wielokrotnie uĞredniono. Báąd okreĞlenia wspóárzĊdnych
fotopunktów szacuje siĊ na poziomie ±1,5 mm.
NastĊpnie przetransformowano wspóárzĊdne punktów do ukáadu wtórnego, ĞciĞle
związanego z geometrią obiektu (rys. 12). PrzyjĊte zaáoĪenia przy transformacji
wspóárzĊdnych z ukáadu pierwotnego na ukáad wtórny:
- za początek ukáadu wtórnego przyjĊto geometryczny Ğrodek misy fontanny
o wspóárzĊdnych XS=0,000, YS=0,000,
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- oĞ Y zwrócono w kierunku punktów B12, B13, okreĞlono ją korzystając
z uĞrednionych azymutów kierunków AzB1-B8, AzB16-B9,
- przyjĊto H232=0,100 (punkt o najmniejszej wysokoĞci),
- przyjĊto matematyczny ukáad wspóárzĊdnych.
Wykaz wspóárzĊdnych fotopunktów, po transformacji do ukáadu wtórnego znajduje
siĊ w zaáączniku nr 2.

A5
A6

A4

B5

B4

B6

B3

B2

B7
tablica

B1

informacyjna

B8

A3

A7
S
B16

B10

B15

B11

B14

A2

Y

B9

B12

B13

X
Rys.12. Ukáad wspóárzĊdnych po transformacji
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A1

A8

Rys.13.

Widok frontalny na punkty pomierzone geodezyjnie: 127 na pomniku, 16 na misie basenu

Rys.14.

Widok z góry na punkty pomierzone geodezyjnie: 127 na pomniku, 16 na misie basenu

3.1.2. Prace fotogrametryczne w Coburgu oraz przygotowanie danych do
opracowania
Prace fotogrametryczne wykonane zostaáy z wykorzystaniem kamery
fotogrametrycznej UMK 10/1318. Kamerą UMK wykonano zdjĊcia pomiarowe na
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ortochromatycznych kliszach szklanych (przeterminowanych o 20 lat) TO-1
o formacie 13x18cm i czuáoĞci 3 DIN.
Wykonano 16 stereogramów normalnych dookoáa pomnika (co 22.50),
z wysokoĞci ok. 3m (poáowa wysokoĞci pomnika). Bazy, z których wykonano
stereogramy wynoszą

70 cm kaĪda i są równolegáe do kolejnych boków

szesnastokątnego basenu fontanny. Kolejne stereogramy

mają nazwĊ lewego

wierzchoáka misy basenu, poruszając siĊ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Stereogram B5
Stereogram B4

Stereogram B6
B5

B4
Stereogram B3

B6

B3

B2

Stereogram B7

B7

Stereogram B2
Stereogram B8
tablica
B1

informacyjna

B8

Stereogram B1

Stereogram B9

S
B9

B16

Stereogram B10

Stereogram B16
B10

B15

Stereogram B15

B11

B14
B12

B13
Stereogram B14

Stereogram B12
Stereogram B13

Rys.15.

Stereogram B11

Rozmieszczenie stereogramów
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STEREOGRAMY (co 45 o )

B1l

B1p

B3l

B3p

B5l

B5p

B7l

B7p
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B9l

B9p

B11l

B11p

B13l

B13p

B15l

B15p
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Prace kameralne – przygotowanie danych do opracowania

Przed przystąpieniem do opracowania danych naleĪaáo wywoáaü zdjĊcia
wykonane kamerą pomiarową (UMK) a nastĊpnie je zeskanowaü. Szklane negatywy
zeskanowano

na

skanerze

profesjonalnym

Photoscan

TD

Intergraph

z rozdzielczoĞcią 14ȝm - wielkoĞü terenowa piksela wynosi okoáo 0,84 mm.
Kolejnym etapem przygotowania danych byáo wykonanie orientacji zdjĊü.
Wykonano to na analitycznym autografie cyfrowym VSD. Aby wykonaü orientacjĊ
wewnĊtrzną trzeba znaü wspóárzĊdne znaczków táowych. W tym celu pomierzono
znaczki na kilku zdjĊciach w ukáadzie pikselowym, wyznaczono Ğrednie poáoĪenie
oraz przetransformowano do prostokątnego ukáadu matematycznego, którego
początek znajduje siĊ w miejscu przeciĊcia áącznic znaczków táowych

a azymut

dáuĪszej áącznicy wynosi 0g. DáugoĞü ogniskowej kamery wynosi 101,33 mm.

2
y

1

3
x

4
Rys.16. Rozmieszczenie znaczków táowych
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X

Y

1 -77.940

0.000

2

-0.025

54.886

3

77.858

0.000

4

0.025

-54.814

Tab.1. WspóárzĊdne znaczków táowych

NastĊpnie wykonano orientacjĊ wzajemną, báąd paralaksy nie przekroczyá
0.5 piksela. Orientacja bezwzglĊdna zostaáa przeprowadzona dwuetapowo. Dla
wiĊkszoĞci fotopunktów nie moĪna byáo odczytaü numerów w związku z tym
niemoĪliwe byáo przypisanie im pomierzonych wspóárzĊdnych geodezyjnych. Gáówną
tego przyczyną byá silny wiatr, który powodowaá drgania kamery umieszczonej na
wysiĊgniku na wysokoĞci 3 m.
zewnĊtrznej

byáo

rozmieszczenia

Pierwszym etapem przeprowadzenia orientacji

zidentyfikowanie

przestrzennego

kilku

oraz

fotopunktów,

przeprowadzenie

na

podstawie

wstĊpnej

ich

orientacji

bezwzglĊdnej. àatwe do zidentyfikowania byáy znaczki umieszczone w dolnej czĊĞci
pomnika, znajdujące siĊ w przybliĪeniu na tej samej wysokoĞci. Wykorzystując te
punkty wykonano wstĊpną orientacjĊ a nastĊpnie poprzez funkcjĊ „0” na podstawie
wspóárzĊdnych geodezyjnych wyszukiwano kolejne fotopunkty. W ten sposób
z pierwszego stereogramu pozyskano informacje o poáoĪeniu wszystkich widocznych
fotopunktów.

Punkty

te

pomierzono

oraz

wykonano

wáaĞciwą

orientacjĊ

bezwzglĊdną. Dla kolejnych stereogramów przeprowadzono analogiczną procedurĊ.
W ten sposób pozyskano informacjĊ o lokalizacji na zdjĊciach zasygnalizowanych
znaczków. Wykonano zrzuty ekranu przedstawiające rozmieszczenie znaczków, aby
w póĨniejszym etapie opracowywania danych uniknąü ponownych problemów
z identyfikacją fotopunktów. ĝredni báąd poáoĪenia punktu po wykonaniu orientacji
bezwzglĊdnej wynosi ± 3-4 mm. Wyniki z orientacji przeprowadzonych w VSD
znajdują siĊ w zaáączniku nr 3.
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Rys.17.Fotopunkty

Zorientowane

stereogramy

są póáproduktem,

w

którym

jest

zapisana

odfotografowana na zdjĊciach przestrzeĔ pomnika. Stanowią one same w sobie
dokumentacjĊ geometrii inwentaryzowanego obiektu. Na tym etapie moĪna
zakoĔczyü dokumentacjĊ obiektu lub wykorzystaü

stereogramy do pozyskania

danych w postaci cyfrowej.

3.2. Inwentaryzacja rzeĨby „Potop” z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji cyfrowej Dephos
Pomiar wykonywany w programie Dephos jest przeprowadzany przez
obserwatora przy uĪyciu widzenia stereoskopowego. KaĪdy mierzony element musi
byü wyznaczony poprzez osadzenie na jego powierzchni przestrzennego znaczka
pomiarowego.

Manualne

pozyskiwanie

danych

wektorowych

jest

Īmudne

i czasocháonne. Zdecydowano siĊ na zaprezentowanie przykáadowego produktu 2D –
mapy wektorowej oraz podjĊto próbĊ utworzenia przestrzennego modelu wybranych
elementów na podstawie danych pomierzonych manualnie.

3.2.1. Mapa wektorowa
Mapa kreskowa jest tradycyjną formą opracowania inwentaryzacyjnego
obiektów rzeĨbiarskich. Przedstawienie geometrii obiektu w postaci kreskowej opiera
siĊ na tworzeniu rysunków wektorowych na autografie. W ramach pracy wykonano
mapĊ kreskową z jednego stereogramu (widok frontalny).

PoniewaĪ fontanna

„Potop” jest bardzo skomplikowanym obiektem, jej elementy wzajemnie siĊ
zasáaniają a to utrudnia pomiar oraz powoduje nieciągáoĞü rysowanych wektorów. Na
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Rys. 18 widaü wyraĨnie braki linii, są one wynikiem martwych pól. Gáówną cechą
takiej mapy jest jej metrycznoĞü, moĪna z niej odczytaü informacje o geometrii
obiektu. Jednak jest ona uboga w szczegóáy, zawiera jedynie obrysy widocznych
„krawĊdzi”. Ten sposób na zapis záoĪonoĞci przestrzennej obiektu jest bardzo
uproszczony i niekompletny.
Na

fotogrametrycznej

stacji

Dephos

narysowano

mapĊ

wektorową

przedstawiającą widok frontalny fontanny „Potop”. Postawiono 8077 wierzchoáków
linii, a áączna dáugoĞü wszystkich narysowanych elementów wynosi 216 m. Rysunek
wektorowy stanowi dokumentacjĊ fragmentów obiektu widocznych z jednego
kierunku. Aby mapa byáa pomocna przy rekonstrukcji fontanny „Potop”, naleĪaáoby
narysowaü co najmniej cztery gáówne widoki (przód, tyá, prawy,lewy).

Rys.18. Mapa wektorowa - widok frontalny- fontanny „Potop”

40

Rys.19. Mapa kreskowa wykonana w Dephosie – przybliĪenie (widoczne luki rysunku spowodowane
martwymi polami)

.

3.2.2. Model 3D wybranych elementów rzeĨby
Obecnie coraz czĊĞciej tworzy siĊ przestrzenne modele rzeĨb, gdyĪ są one
zarówno wizualną jak i metryczną dokumentacją. W celu utworzenia takiego modelu
trzeba pozyskaü cyfrową reprezentacjĊ powierzchni obiektu. W przypadku rzeĨby
najlepiej sprawdzają siĊ punkty, które odpowiednio zagĊszczone aproksymują jej
powierzchniĊ.

Dokumentacja ksztaátu caáego pomnika wymagaáaby pomierzenia

ponad miliona punktów. Ze wzglĊdu na wielką iloĞü punktów oraz fakt, Īe pomiar
manualny jest Īmudny i czasocháonny naleĪy przyjąü, Īe taki sposób pozyskania
danych nie jest moĪliwy. Warto byáoby wykorzystaü

automatyzacjĊ pomiarów.

Niestety Wydziaá Geodezji Górniczej i InĪynierii ĝrodowiska nie dysponuje
programem, który umoĪliwia przeprowadzenie takiego pomiaru.
Z punktu widzenia rekonstrukcji fontanny „Potop”, z pomnika moĪna
wyodrĊbniü kilka niezaleĪnych elementów: rzeĨby poszczególnych figur oraz skaáy,
na których są one umieszczone. Stworzenie wirtualnej kopii rzeĨby wymaga bardzo
dokáadnego jej pomiaru, aby ograniczyü pracocháonnoĞü i czas pomiaru wybrana
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zostaáa rzeĨba dziecka – najmniejszy element fontanny „Potop”. Zdecydowano
równieĪ pomierzyü skaáy – bazĊ fontanny „Potop”.

3.2.2.1. Pozyskanie danych z modeli stereoskopowych

Punkty pomierzone przez obserwatora są pozbawione báĊdów grubych,
a dokáadnoĞü pomiaru uzaleĪniona jest od naturalnych zdolnoĞci widzenia
stereoskopowego.

ZagĊszczenie

punktów

jest

na

bieĪąco

modyfikowane

w zaleĪnoĞci od skomplikowania powierzchni. W ten sposób pomierzono rzeĨbĊ
przedstawiającą

dziecko

oraz

fragment

postumentu.

Chmura

punktów

przedstawiająca ksztaát dziecka liczy 5186 elementów. Z powodu niedostĊpnoĞci
rzeĨby nie wykonano pomiarów z kaĪdej jej strony. Pomierzony fragment cokoáu
liczy 10 264 punkty. Skaáy są mniej skomplikowanym obiektem, dlatego gĊstoĞü
punktów aproksymujących powierzchnie jest mniejsza niĪ w przypadku rzeĨby
dziecka. Manualny pomiar skaá zostaá przerwany, poniewaĪ pozyskano narzĊdzie,
w którym pomiar moĪna przeprowadziü automatycznie.

Rys.20. Pomierzone punkty aproksymujące ksztaát dziecka. Po lewej stronie widok frontalny, po
prawej widok z lewej strony

3.2.2.2. Modelowanie z wykorzystaniem programów Point Cloud i Mesh

W celu utworzenia wirtualnego modelu rzeĨby naleĪy na podstawie chmury
punktów utworzyü powierzchniĊ. W zaleĪnoĞci od algorytmów, którymi posáuguje siĊ
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program oraz róĪnych opcji moĪna uzyskaü róĪne wyniki. Pozyskano dwa narzĊdzia
sáuĪące do tworzenia modelu 3D z chmury punktów: Point Cloud (Sycode) oraz
Mesh (Smarttech).

Obydwa programy są w wersji demonstracyjnej i moĪna je

pozyskaü na stronie internetowej producenta.

Próba wykonania modelu dziecka w programie Point Cloud
Program Point Cloud posiada narzĊdzie „Warp Mesh”, które wpasowuje siatkĊ
trójkątów

w

chmurĊ

punktów.

Analizowana

jest

bliskoĞü

punktów

oraz

aproksymowany przez nie ksztaát, a nastĊpnie tworzona jest zamkniĊta siatka
trójkątów pokryta teksturą. DáugoĞü boków trójkątów w siatce jest jednakowa oraz
dobierana automatycznie. Jak widaü na Rys.21 gĊstoĞü siatki jest za maáa i nie
aproksymuje dobrze powierzchni obiektu. Szczegóáy twarzy: nos usta oczy zostaáy
pominiĊte w utworzonym modelu.

Program próbuje stworzyü zamkniĊtą bryáĊ,

konsekwencją tego jest rozciąganie siatki poza wáaĞciwy obiekt. Wynikiem takiego
dziaáania jest utworzenie powierzchni, których nie ma. Funkcja „Warp Mesh” nie daje
oczekiwanego efektu.

Rys.21. Siatka trójkątów utworzona przez program Point Cloud 1.0.1

Point Cloud posiada równieĪ narzĊdzie „Drape Surface”, pozwalające na
tworzenie powierzchni jednowartoĞciowej. NaleĪy wybraü páaszczyznĊ odniesienia
poprzez wybranie jednego z widoków ( przód, tyá, lewy, prawy, góra, dóá) lub
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wprowadzenie jej parametrów. NastĊpnie okreĞliü liczbĊ kolumn i wierszy siatki,
która zostanie wpasowana w chmurĊ punktów. Tworzenie powierzchni polega na
dopasowywaniu poszczególnych elementów siatki do ksztaátu utworzonego przez
punkty. Wygenerowana siatka jest lepiej dopasowana niĪ w przypadku poprzedniej
funkcji, jednak w znacznym stopniu generalizuje szczegóáy oraz posiada báĊdy
wpasowania.

Podstawową

wadą

tego

rozwiązania

jest

jednowartoĞciowoĞü

powierzchni. Oznacza to, Īe normalna do páaszczyzny odniesienia moĪe przecinaü
tylko powierzchniĊ tylko raz. W przypadku gdy punkty tworzą powierzchniĊ
wielowartoĞciową powstają „dziury”, gdyĪ program ma problem z dopasowaniem
powierzchni do wszystkich punktów. BáĊdy te są dobrze widoczne na Rys. 22.

Rys.22. Powierzchnia utworzona przez program „Point Cloud” 1.0. Po lewej stronie widoczna jest
sama siatka, po prawej wykonany zostaá rendering

Program

Point

Cloud

nie

jest

przystosowany

do

tworzenia

tak

skomplikowanego modelu jakim jest rzeĨba dziecka.

Wykonanie modelu rzeĨby dziecka w programie Mesh

W programie „Mesh” siatka trójkątów powstaje na bazie punktów. UĪytkownik
musi okreĞliü maksymalną dáugoĞü boku trójkąta. Jest to parametr, który okreĞla
najwiĊkszą odlegáoĞü miĊdzy punktami, na bazie których bĊdzie moĪliwe utworzenie
siatki

trójkątów.

Dane

pozyskane

za

pomocą

pomiaru

manualnego

na

fotogrametrycznej stacji cyfrowej są nieregularne, a odstĊpy miĊdzy punktami
wynoszą 3 - 10 mm na twarzy dziecka oraz 20 – 60 mm na pozostaáych elementach
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rzeĨby. Jako maksymalny bok trójkąta przyjĊto wartoĞü 60mm. Utworzona zostaáa
niekompletna siatka TIN. Zawiera ona „dziury”, mimo Īe odlegáoĞci miĊdzy punktami
są poniĪej 60mm. Miejsca, w których siatka nie zostaáa utworzona to bardzo
skomplikowane fragmenty powierzchni np. na nosie, przy oczach oraz w buzi
dziecka ( Rys. 23).

Rys.23. Niekompletna siatka trójkątów utworzona przez program „Mesh”

W programie „Mesh” istnieje narzĊdzie wypeániania „dziur” w siatce. Podobnie jak
w przypadku tworzenia siatki TIN naleĪy okreĞliü dáugoĞü maksymalnego boku
trójkąta. PrzyjĊta wartoĞü parametru wynosi 30mm. Uzyskany wynik obrazuje Rys.
25. Brakujące elementy zostaáy zapeánione, ale równieĪ powstaáy trójkąty
w niewáaĞciwych miejscach – miĊdzy palcami na lewej dáoni dziecka. W tym
przypadku nie stanowi to problemu, poniewaĪ w programie są dostĊpne narzĊdzia
pozwalające na edycjĊ siatki i usuwanie báĊdnych trójkątów.
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Rys.24. Model dziecka po wypeánieniu dziur w siatce

Kolejnym etapem tworzenia wirtualnego modelu jest nadanie mu bardziej zbliĪonej
formy do rzeczywistoĞci poprzez wygáadzanie. MoĪna to uzyskaü poprzez:
x

MinimalizacjĊ gradientów - jest to funkcja polegająca na zmianie sposobu
rozpiĊcia trójkątów na wierzchoákach siatki. Zmiana jest dokonywana na
przylegających do siebie parach trójkątów. Na podstawie otoczenia wybranych
trójkątów analizowane jest, czy zmiana sposobu tworzenia trójkątów na
wybranych 4 punktach poprawi gáadkoĞü siatki. W przypadku modelu dziecka
efekt wygáadzenia jest niezauwaĪalny.

Rys.25. Model po przeprowadzeniu wielokrotnej minimalizacji gradientów

x

Usuwanie stopni - jest to algorytm, który usuwa trójkąty zaburzające gáadkoĞü
siatki. Dziaáanie tej funkcji polega na zaznaczeniu trójkątów, których jeden
z kątów ma niewielką wartoĞü ( kąt ostry) i tworzą one z przylegáymi trójkątami
kąt mniejszy niĪ rozwarty. UĪytkownik musi okreĞliü parametry decydujące
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o zakwalifikowaniu trójkątów do usuniĊcia: minimalny kąt ostrego wierzchoáka
oraz maksymalny kąt pomiĊdzy trójkątami. W przypadku modelu dziecka
stosowanie tej funkcji nie byáo potrzebne.
x

Wygáadzanie siatki – funkcja umoĪliwia wygáadzenie siatki poprzez zmianĊ
poáoĪenia jej wierzchoáków. Do otoczenia bieĪącego wierzchoáka dopasowywana
jest páaszczyzna. Analizowany punkt jest rzutowany na tĊ páaszczyznĊ. W wyniku
dziaáania tego algorytmu geometria obiektu ulega zmianie. Efekt dziaáania tej
funkcji jest dobry i widoczny na modelu dziecka.

Rys.26. Model dziecka po pierwszym oraz po piĊciokrotnym wygáadzaniu

Aby uzyskaü odpowiedni stopieĔ gáadkoĞci operacjĊ wygáadzania moĪna
wykonywaü wiele razy. Efekt wizualny z kaĪdym razem jest coraz lepszy. Jednak
wpáywa to negatywnie na metrycznoĞü modelu, szczególnie na powierzchnie,
które są w znacznym stopniu skomplikowane (oczy, usta, nos, dáonie). Tworzone
są nowe wierzchoáki siatki trójkątów, a ich odlegáoĞü od pierwotnych werteksów
jest uzaleĪniona od ich otoczenia.
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Rys.27. Pierwotna chmura punktów ( biaáe punkty) oraz wierzchoáki siatki trójkątów po
piĊciokrotnym wygáadzeniu (czerwone punkty)

Aby oceniü wielkoĞü zmian spowodowanych wygáadzaniem wykonano przekroje
przez pierwotny model oraz siatkĊ powstaáą po pierwszym wygáadzeniu
páaszczyzną z=1.755 m. Pomierzono przesuniĊcia przekrojów wzglĊdem siebie.
W wyniku otrzymano róĪnice w poáoĪeniu linii do 2 mm. Zmiany te są nieznaczne
i mieszczą siĊ w dokáadnoĞci pozyskania punktów z pomiarów fotogrametrycznej
stacji cyfrowej.

Rys.28.

Porównanie przekrojów przez siatkĊ pierwotną oraz po pierwszym wygáadzeniu.
Miary na rysunku podawane są w metrach
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NastĊpnie powtórzono proces wygáadzania jeszcze czterokrotnie aby, zbadaü
jego wpáyw na zmianĊ geometrii oraz ponownie wykonano przekroje. RóĪnice
w poáoĪeniu linii wynoszą nawet do 6,6mm. Fakt ten Ğwiadczy o duĪym wpáywie
procesu wygáadzania na geometriĊ obiektu. PoniewaĪ algorytmy dające efekt
wygáadzenia zmniejszają dokáadnoĞü modelu, naleĪy je ograniczyü do minimum
kosztem efektu wizualnego.

Rys.29.

Porównanie przekroju przez siatkĊ pierwotną oraz przez siatkĊ po piĊciokrotnym
wygáadzeniu. Miary na rysunku podawane są w metrach

Tworzenie modelu 3D fragmentu cokoáu w programie Mesh
Wykonano triangulacjĊ. Jako maksymalną dáugoĞü boku trójkąta przyjĊto
300mm. Utworzona powierzchnia zawiera liczne dziury, które powstaáy z powodu
martwych pól lub zbyt maáego zagĊszczenia punktów w miejscach o skomplikowanej
powierzchni. Kolejnym problemem w powstaáym modelu jest róĪny zwrot wektorów
normalnych do powierzchni poszczególnych trójkątów. W programie „Mesh” nie ma
narzĊdzia, które pozwala ujednoliciü zwrot normalnych.
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Rys.30. Model cokoáu Fontanny „Potop” w programie „Mesh”

Wnioski

Tworzenie modelu 3D na podstawie punktów pochodzących z pomiaru
manualnego, stereoskopowego jest prostym zadaniem. Chmura punktów, na
podstawie której generowana jest powierzchnia obiektu jest pozbawiona báĊdów
grubych. Liczba pomierzonych punktów jest optymalna i uzaleĪniona jest od stopnia
skomplikowania powierzchni. Punkty znajdują siĊ w jednym ukáadzie i nie wystĊpuje
problem áączenia chmur. Pozyskanie danych poprzez pomiar manualny na
fotogrametrycznej stacji cyfrowej ma wiele zalet wymienionych wyĪej oraz jedną
wadĊ - jest to Īmudny i bardzo pracocháonny proces.
Sprawdzono dwa programy sáuĪące do generowania powierzchni na
podstawie punktów. Program Point Cloud nie nadaje siĊ do tworzenia modeli 3D
skomplikowanych obiektów. Posiada on dwie funkcje, za pomocą których moĪna
utworzyü siatkĊ aproksymującą ksztaát obiektu. Pierwsza

z nich „Warp Mesh”

w chmurĊ punktów wpasowuje siatkĊ trójkątów o jednakowej dáugoĞci boków, przez
co obiekt zostaje znacznie zgeneralizowany. Druga funkcja „Drape Surface” jest
przydatna dla obiektów, które w odniesieniu do jakiejĞ páaszczyzny są obiektami
jednowartoĞciowymi. Wyniki jakie otrzymano po zastosowaniu tych funkcji dla
utworzenia modelu dziecka są mizerne.
50

Drugim programem, za pomocą którego utworzono model 3D dziecka
i fragmentu cokoáu byá Mesh. Siatka bĊdąca reprezentacją powierzchni zostaáa
utworzona poprzez poáączenie w trójkąty odpowiednich punktów. Uzyskane wyniki
dla rzeĨby dziecka byáy zadowalające. Natomiast dla modelu cokoáu pojawiá siĊ
problem z zwrotem wektorów normalnych. Aby ujednoliciü zwrot wektorów
normalnych naleĪy wykorzystaü inny program.
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4. Wykorzystanie fotogrametrycznego systemu PI-3000
do inwentaryzacji fontanny „Potop”
System

Pi-3000

jest

przydatnym

narzĊdziem

do

inwentaryzacji

architektonicznej (Szulwic J. i inni, 2005) nawet przy wykorzystaniu niemetrycznych
aparatów cyfrowych. Przy zastosowaniu wysokorozdzielczych skalibrowanych
aparatów cyfrowych o matrycy powyĪej 8 milionów lub metrycznych kamer
analogowych moĪliwe jest wykonanie precyzyjnych opracowaĔ architektonicznych,
inwentaryzacji inĪynierskiej wraz z pomiarem deformacji, propagacją rys oraz
monitoringiem budowli. System Pi-3000 pozwala na wykonywanie: pomiarów
przestrzennych, ortoobrazów oraz budowy modeli geometrycznych z obrazów
pozyskanych

przez

cyfrowe

lub

analogowe

kamery

metryczne.

Oprócz

funkcjonalnoĞci fotogrametrycznej stacji cyfrowej posiada funkcjĊ pozwalającą
nakáadaü na utworzone modele naturalne tekstury ze zdjĊü. W niniejszej pracy
PI – 3000 posáuĪyáo przede wszystkim do „skanowania fotogrametrycznego” - dziĊki
wysoko rozwiniĊtym algorytmom stereomatchingu z poszczególnych par obrazów
pozyskano przestrzenne modele geometryczne z naáoĪoną naturalną teksturą
pochodzącą ze zdjĊcia.

Rys.31. System Pi – 3000
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4.1. Orientacja stereogramów pomiarowych – zdjĊcia epipolarne
Przygotowanie danych do opracowania w systemie Pi – 3000 wymaga:
x

utworzenia nowego projektu,

x

zaimportowania wspóárzĊdnych punktów kontrolnych,

x

wprowadzenia danych dotyczących kamery,

x

zarejestrowania zdjĊü,

x

wykonania orientacji,

x

transformacji zdjĊü do postaci epipolarnej.

Mimo, Īe elementy orientacji bezwzglĊdnej są znane, proces ten musi zostaü
przeprowadzony ponownie, poniewaĪ w programie nie zostaáa przewidziana
moĪliwoĞü wprowadzenia tych danych.
W systemie Pi – 3000 obliczanie elementów orientacji wzajemnej i zewnĊtrznej
realizowane jest z wykorzystaniem metody wyrównania niezaleĪnych wiązek.
Wyrównanie zdjĊü tą metodą opiera siĊ na warunku kolinearnoĞci jednoimiennych
wektorów przestrzeni obrazowej i przedmiotowej. Zostaje utworzony Ğcisáy model
zaleĪnoĞci pomiĊdzy wspóárzĊdnymi táowymi a terenowymi – jedna przestrzenna sieü
geometryczna. Powstaje duĪy ukáad równaĔ zawierający równania dla wszystkich
punktów, na wszystkich zdjĊciach. Jego rozwiązanie dostarcza jednoczeĞnie
elementów

orientacji

zdjĊü

jak

i

wspóárzĊdnych

pomierzonych

punktów.

Zastosowanie tej metody pozwala do minimum ograniczyü iloĞü punktów kontrolnych
(o znanych wspóárzĊdnych), co pozwala zaoszczĊdziü czas podczas pomiarów
geodezyjnych. Stosując wyrównanie metodą niezaleĪnych wiązek w áatwy sposób
moĪna wprowadziü dodatkowe obserwacje geodezyjne (KurczyĔski Z.). Pi – 3000
pozwala utworzyü model przestrzenny w rzeczywistej skali, bez punktów o znanych
wspóárzĊdnych, wystarczy znaü tylko dáugoĞü jednego odcinka. Natomiast, gdy na
obrazach nie ma punktów kontrolnych ani odcinków o znanych dáugoĞciach,
utworzenie modelu nadal jest moĪliwe, ale w lokalnym ukáadzie wspóárzĊdnych.
W niniejszej pracy orientacja wzajemna i zewnĊtrzna zostaáa wykonana gáównie
w oparciu punkty kontrolne. MoĪliwe to byáo dziĊki wysokiej dokáadnoĞci
wyznaczenia ich wspóárzĊdnych terenowych (±1,5 mm). W terenie zasygnalizowane
zostaáy specjalnymi tarczami – w ksztaácie okrĊgu – co umoĪliwiáo automatyczną
detekcjĊ Ğrodków okrĊgów z dokáadnoĞcią podpikselową. Wyrównując sieü zdjĊü
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metodą

niezaleĪnych

wiązek

uzyskano

wysoką

dokáadnoĞü.

Odchyáki

na fotopunktach wynoszą okoáo 1mm. Raport z wyrównania stanowi zaáącznik nr4.
Po zaakceptowaniu orientacji, zdjĊcia zostają przeksztaácone do postaci
obrazów epipolarnych. Jest to bardzo skomplikowany proces. W przypadku, gdy
program musi przetworzyü zbyt duĪe zdjĊcie, pojawia siĊ informacja o braku pamiĊci.
ZdjĊcia wykonane kamerą metryczną UMK, zeskanowane

pikselem 14Pm

o wielkoĞci 11900 x 8550 pikseli (97 Mb) nie zostaáy przeksztaácone do zdjĊü
epipolarnych. Aby rozwiązaü ten problem, naleĪy zaznaczyü opcjĊ dotyczącą
przetwarzania

tylko

czĊĞci

obrazu,

ograniczonej

punktami

kontrolnymi

i przejĞciowymi oraz zmniejszyü rozdzielczoĞü zdjĊü. NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ
na rozmieszczenie pomierzonych punktów, im są skupione bliĪej opracowywanego
obiektu tym mniejszy fragment zdjĊcia zostanie wykorzystany do dalszego
opracowania, tak wiĊc zdjĊcie bĊdzie mogáo mieü wiĊkszą rozdzielczoĞü.
W niniejszej pracy zmniejszono rozdzielczoĞü zdjĊü, tak Īe rozmiar piksela
wynosi 16Pm.

4.2. Automatyczny pomiar stereogramów
Wyznaczenie

poáoĪenia

przestrzennego

punktu

odbywa

siĊ

poprzez

znalezienie jego obrazu na dwóch zdjĊciach. Na podstawie wspóárzĊdnych táowych
oraz elementów orientacji zdjĊü odtwarzane są promienie jednoimienne, a ich
przeciĊcie wyznacza poáoĪenie punktu w przestrzeni. Automatyzacja pomiaru polega
na zastosowaniu funkcji, które poprzez analizĊ obrazów wyszukują punkty
homologiczne na obydwóch zdjĊciach. Proces ten odbywa siĊ bez udziaáu
obserwatora.

Wykorzystując

system

PI-3000

wygenerowano

dla

kaĪdego

stereogramu siatkĊ trójkątów 10mm a dla kaĪdej postaci figuralnej siatkĊ 5 mm.

4.2.1. Empiryczne okreĞlenie parametrów pomiaru automatycznego (matching)

Przed rozpoczĊciem wáaĞciwego pomiaru naleĪy ustaliü parametry matchingu.
Wprowadza siĊ je w oknie dialogowym "Matching Setup". Dotyczy ono funkcji "Pass
point detection”, "Auto Correlation Mode" oraz "Auto Surface Measurement".
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W pierwszej kolejnoĞci naleĪy wybraü jedną z dwóch metod wyszukiwania punktów
homologicznych:
x

Cross-Correlation – do wyszukiwania puntków homologicznych wykorzystuje siĊ
wspóáczynniki korelacji.

x

Least-Squares Matching – wyszukiwane są obszary najmniej róĪniące siĊ
rozkáadem jasnoĞci.

Parametr „Template Size” ustala rozmiar powierzchni, które bĊdą traktowane jako
wzorzec, który naleĪy odnaleĨü na drugim zdjĊciu. Dobór wielkoĞci wzorca
uzaleĪniony jest od rozdzielczoĞci zdjĊcia i stopnia zróĪnicowania jasnoĞci. Rozmiar
musi

byü

tak

dobrany,

aby

zawieraá

odpowiednie

wzory

jasnoĞci,

które

w jednoznaczny sposób zidentyfikują otoczenie.
„Search Size” – okreĞla wielkoĞü obszaru,

w którym wyszukiwane bĊdą punkty

homologiczne. Parametr ten dotyczy wyáącznie funkcji "Auto Correlation Mode".
„Variance Threshold” naleĪy okreĞliü wartoĞü minimalną wariancji jasnoĞci dla
obszaru pomiarowego. W przypadku gdy wyliczona wariancja jest niĪsza od wartoĞci
ustalonej oznacza to, Īe nie ma wystarczającej iloĞci informacji i pomiar nie zostanie
przeprowadzony. Obiekty jednolite, o maáo zróĪnicowanej jasnoĞci, takie jak biaáa
Ğciana nie mogą zostaü pomierzone automatycznie. Fontanna „Potop” jest obiektem
z brązu – jednolitym, ale dziĊki kilkudziesiĊcioletniemu wpáywowi otoczenia utworzyáy
siĊ na niej naleciaáoĞci, które tworzą szczegóáy potrzebne do identyfikacji punktów
homologicznych, tak wiĊc z powodzeniem moĪna byáo zastosowaü pomiar
automatyczny powierzchni.

Rys.32. Okno dialogowe "Matching Setup" – ustawienia matching’u

W celu rozpoczĊcia pomiaru naleĪy wywoáaü funkcjĊ „Auto Surface
Measurement”. W oknie dialogowym „Auto Surface Measurement” naleĪy:
x

Wybraü warstwĊ „Layer Name”, na której zostanie wygenerowana siatka
trójkątów.
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x

OkreĞliü interwaá pomiaru „Mesh Interval” – gĊstoĞü siatki w rzucie
ortogonalnym na páaszczyznĊ zdjĊcia.

x

OkreĞliü sposób tworzenia siatki trójkątów „TIN Creation”:
- „Fit Outline” - w przypadku zaznaczenia tej opcji siatka TIN bĊdzie dokáadnie
dopasowana do linii ograniczającej obszar pomiaru, a gdy opcja ta nie
zostanie zaznaczona, wygenerowana zostanie siatka na podstawie
pomierzonych automatycznie punktów, mieszczących siĊ w zakresie
pomiaru.
- „Breakline” – zaznaczenie tej opcji spowoduje uĪycie linii przecinających lub
zawartych w

mierzonym obszarze jako linii nieciągáoĞci. MoĪe to

spowodowaü zagiĊcie siatki TIN wzdáuĪ tych linii.
x

Wybraü sposób filtrowania:
- „Median” – funkcja ta sortuje rosnąco wysokoĞci wokóá wskazanego punktu,
okreĞla ich Ğrodkową wartoĞü i nadaje ją wszystkim wybranym punktom.
Zastosowanie tego filtra pozwala na wyeliminowanie báĊdnie wyznaczonych
punktów. MoĪe on równieĪ zostaü uĪyty w celu wygáadzenia powierzchni.
- „Mean” – ta funkcja uĞrednia wysokoĞci wokóá wskazanego punktu
a nastĊpnie zastĊpuje je tą wartoĞcią. Filtr ten moĪe zostaü uĪyty do
wygáadzania caáej powierzchni.

x

„Texture” –

aby naáoĪyü teksturĊ na utworzoną powierzchniĊ naleĪy

zaznaczyü opcje „Teksture Mapping” oraz okreĞliü, które zdjĊcie ma zostaü
wykorzystane do mapowania tekstury. W tym celu moĪe zostaü wykorzystane
jedno zdjĊcie lub teĪ kombinacja kilku zdjĊü.

Rys.33.

Okno dialogowe "Auto Surface Measurement"
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W systemie PI-3000 proces pomiaru powierzchni przebiega automatycznie.
Jednak Īeby uzyskaü jak najlepsze wyniki, naleĪy odpowiednio dobraü parametry
matchingu. Przeprowadzono testy poszczególnych parametrów na obszarze
zaznaczonym na rysunku poniĪej. Zadeklarowana odlegáoĞü pomiĊdzy punktami
siatki wynosi 20 mm.

Rys.34. Obrys obszaru testowego

W pierwszej kolejnoĞci porównano wizualnie skutecznoĞü metody najmniejszych
kwadratów oraz korelacji krzyĪowej. PoniĪej zamieszczone zrzuty przedstawiają
powierzchnie utworzone tymi metodami. Obie powierzchnie są bardzo podobne do
siebie i zawierają zbliĪoną iloĞü báĊdów. PoniewaĪ korelacja krzyĪowa jest metodą
szybszą to ją wybrano jako metodĊ, którą przeprowadzono pomiar obiektu.
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Rys.35. Powierzchnia utworzona metodą korelacji krzyĪowej

Rys.36.

Powierzchnia utworzona metodą najmniejszych kwadratów

NastĊpnie sprawdzono dziaáanie filtrów. Analizując otrzymane wyniki moĪna
stwierdziü, Īe równoczesne dziaáanie obydwóch filtrów daje najlepszy efekt
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wygáadzający. Konsekwencją wygáadzania jest oczywiĞcie gubienie pewnych
szczegóáów powierzchni, np. nos dziecka przestaje istnieü po zastosowaniu filtrów.
Natomiast powierzchnie utworzone z nieprzefiltrowanych danych zawiera liczne „piki”
– odstające punkty, które naleĪy usunąü. UĪywając filtra medianowego zostają
usuniĊte grube báĊdy w postaci odstających punktów, a efekt wygáadzenie jest nieco
sáabszy niĪ w przypadku uĪycia filtra uĞredniającego lub záoĪenia obydwóch filtrów.
Do wáaĞciwego generowania powierzchni obiektu uĪyto filtrowania medianowego.

Rys.37.

Rys.38.

Powierzchnia utworzona z punktów nie poddanych procesowi filtrowania

Powierzchnia wygenerowana z przefiltrowanych punktów filtrem medianowym
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Rys.39.

Rys.40.

Powierzchnia wygenerowana z przefiltrowanych punktów filtrem uĞredniającym

Powierzchnia wygenerowana z przefiltrowanych punktów filtrem medianowym oraz
uĞredniającym

Kolejnym waĪnym parametrem wpáywającym na poprawnoĞü utworzonej
powierzchni jest „Template Size” – rozmiar wzorca. Czym wiĊkszy wzorzec, tym
prawdopodobieĔstwo wáaĞciwego okreĞlenia dwóch homologicznych obszarów jest
wiĊksze. PoniewaĪ porównywane są wiĊksze obszary, to proces pomiaru zostaje
znacznie wydáuĪony. ZwiĊkszanie tego parametru czĊsto nie daje dobrego efektu.
Przy duĪej wartoĞci parametru zmniejsza siĊ liczba punktów Ĩle pomierzonych, ale
roĞnie liczba punktów nie pomierzonych. Efekty zwiĊkszania parametru „Template
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Size” widaü poniĪej. WáaĞciwy pomiar obiektu wykonano ustawiając rozmiar wzorca
na 15 pikseli.

Rys.41.

Powierzchnie utworzone przy wartoĞci parametru „Template Size” = 15 (po prawej stronie)
oraz „Template Size”=30 (po lewej)

Rys.42.

Powierzchnie utworzone przy wartoĞci parametru „Template Size” = 60

Aby ustaliü warunki pomiaru naleĪy okreĞliü jeszcze jeden parametr: „Variance
Threshold” – okreĞlający minimalną wariancjĊ jasnoĞci dla obszaru pomiarowego.
Gdy parametr ten jest wysoki, obszar bĊdący wzorcem musi byü bardzo
zróĪnicowany pod wzglĊdem jasnoĞci. W konsekwencji okreĞlane punkty muszą
mieü wyraĨne wzorce. DziĊki temu wzrasta prawdopodobieĔstwo pomiaru
wáaĞciwego punktu. Maleje jednak liczba pomierzonych punktów – siatka trójkątów
jest rzadka, co Ĩle wpáywa na dokáadnoĞü powierzchni. Aby pomierzyü gĊstą siatkĊ
przypisano „Variance Threshold” wartoĞü 1.
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Rys.43.

Powierzchnie utworzone przy wartoĞci parametru „Variance Threshold”=10

Rys.44.

Powierzchnie utworzone przy wartoĞci parametru „Variance Threshold”=5

4.2.2. Pomiar automatyczny powierzchni fontanny „Potop”

Przed pomiarem warto okreĞliü jego zasiĊg. NaleĪy wykonaü obrys obiektu
w postaci zamkniĊtego poligonu, starając siĊ jak najdokáadniej prowadziü znaczek
pomiarowy po modelu stereoskopowym. Wierzchoáki poligonu jak równieĪ innych linii
i punktów znajdujące w zakresie pomiarowym zostaną wykorzystane jako swoiste
punkty odniesienia. JeĞli na mierzonej powierzchni wystĊpują linie nieciągáoĞci,
naleĪy je równieĪ narysowaü.
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Rys.45.

Obrys obiektu w postaci zamkniĊtego poligonu

Gdy ustalone są parametry pomiaru, wykonany jest obrys (nie jest on
konieczny) moĪna rozpocząü proces generowania powierzchni. Niestety, ani
w instrukcji, ani na stronie producenta nie ma objaĞnieĔ algorytmu pomiaru
automatycznego. Na podstawie obserwacji dziaáania programu i analizy uzyskanych
wyników moĪna podjąü próbĊ objaĞnienia procesów generujących powierzchniĊ
mierzonego obiektu.
Na zdjĊciu tworzona jest siatka o gĊstoĞci zadanej przez uĪytkownika.
WielkoĞci podawane są w ukáadzie terenowym a nastĊpnie przeliczane na piksele.
Dla kaĪdego punktu siatki znane są jego dwie wspóárzĊdne (páaskie), pozostaje
znaleĨü wspóárzĊdną okreĞlającą gáĊbokoĞü poáoĪenia. W tym celu stosuje siĊ
matching. Aby przyspieszyü automatyczny pomiar oraz podnieĞü jego dokáadnoĞü,
wykorzystuje siĊ zaleĪnoĞci związane z poáoĪeniem punktów homologicznych na
promieniach rdzennych oraz ograniczenie obszaru poszukiwaĔ w postaci obrysu
wykonanego przez uĪytkownika.
Proces generowania powierzchni jest kilkustopniowy. Wykorzystuje siĊ w nim
metodĊ

piramidy

obrazów.

Piramida

tworzona

jest

poprzez

zmniejszanie

rozdzielczoĞci zdjĊü. Natomiast wielkoĞü oczek siatki wyraĪonej w pikselach
pozostaje bez zmian, tak wiĊc na pierwszym etapie pomierzonych zostaje okoáo
4 razy mniej punktów niĪ na nastĊpnym, a z nich zostaje utworzona siatka trójkątów
bĊdąca duĪym przybliĪeniem powierzchni obiektu. Na kolejnym poziomie piramidy
(dwukrotnie wiĊksza rozdzielczoĞü zdjĊcia) ponownie zostaje pomierzona siatka
o

zadanej

gĊstoĞci.

Podczas

poszukiwania

punktów

homologicznych

jako

odniesienie wykorzystywana jest siatka TIN utworzona w poprzednim etapie, co
zawĊĪa obszar poszukiwania odpowiednika. Na kaĪdym poziomie powtarzana jest
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sekwencja procesów: pomiar powierzchni - „Measuring Surface”, sprawdzanie
powierzchni - „Checking Surface”, tworzenie siatki trójkątów – „Creating TIN”. Ostatni
pomiar odbywa siĊ na zdjĊciu pierwotnym.
Obraz powstaáej w przestrzeni przedmiotowej nieregularnej siatki trójkątów
tworzy na páaszczyĨnie zdjĊcia zawsze siatkĊ regularną. Poza sytuacją, gdy punkt
nie zostanie automatycznie odszukany – wtedy w siatce na zdjĊciu obserwujemy
luki. NajczĊĞciej nastĊpuje to w przypadku, gdy fragmenty obiektu znajdują siĊ tylko
na jednym zdjĊciu (martwe pola), lub gdy wystĊpują skazy, zabrudzenia lub rysy na
jednym ze zdjĊü. NieregularnoĞü siatki widoczna jest na zdjĊciach szczególnie
w miejscach granic martwego pola. Na rysunku nr 46 widaü, Īe siatka trójkątów
wokóá gáowy dziecka jest rzadsza; w trójkątach lewego zdjĊcia obserwuje siĊ duĪe
ubytki,

a

homologiczne

trójkąty

na

zdjĊciu

prawym

są

nieregularne

i rozciągniĊte. Automatyczne wyszukiwanie punktów utrudniane jest równieĪ poprzez
róĪnego rodzaju szumy pojawiające siĊ na jednym ze zdjĊü. Przykáadem jest rysunek
nr 47. Na lewym zdjĊciu w poáowie wysokoĞci gáowy dziecka znajduje siĊ biaáa
linia – zarysowanie zdjĊcia, nie wystĊpuje ona na zdjĊciu prawym, wiĊc obszary
w rzeczywistoĞci odpowiadające sobie, są zaklasyfikowane przez program jako
róĪne, w wyniku czego punkty w tym obszarze nie zostaáy pomierzone.

Rys.46.

Siatka trójkątów – gĊstoĞü 10 mm
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Rys.47. Defekty siatki spowodowane zarysowaniem zdjĊcia

4.2.2.1. Globalny pomiar fontanny

Automatyczny pomiar fontanny „Potop” wykonano poprzez utworzenie siatki
10mm dla 16 stereogramów. Zastosowano metodĊ korelacji krzyĪowej przy wartoĞci
parametrów

„Template Size”=15 oraz „Variance Theshold”=1. Podczas kaĪdego

pomiaru powstawaáa powierzchnia skáadająca siĊ z okoáo 200 000 punktów.
Poszczególne siatki w znacznym stopniu nakáadają siĊ na siebie. Jednak ze wzglĊdu
na záoĪonoĞü powierzchni, kaĪdy stereogram zawiera pewne fragmenty obiektu,
które nie zostaáy zarejestrowane na pozostaáych zdjĊciach, dlatego naleĪaáo
pozyskaü dane z kaĪdego stereogramu. Modele pochodzące z poszczególnych
stereogramów zawierają liczne báĊdy: Ĩle pomierzone punkty oraz niepotrzebnie
poáączone trójkąty. Pomimo tego utworzone powierzchnie stanowią fragmentaryczną
dokumentacjĊ metryczną i wizualną obiektu.
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Rys.48.

BáĊdnie pomierzone punkt czerwonym okrĊgiem zaznaczono miejsce,
w którym znajduje siĊ punkt wáaĞciwy

Aby utworzyü przestrzenny model 3D fontanny „Potop” naleĪy poáączyü
powstaáe powierzchnie. Najprostszym sposobem uzyskania efektu spójnoĞci danych
jest równoczesne wyĞwietlenie ich. Ta metoda nie sprawdziáa siĊ w tym przypadku,
ze wzglĊdu na istniejące trójkąty w miejscach nieciągáoĞci powierzchni, które
zasáaniają modele z sąsiednich stereogramów. Po naáoĪeniu na siebie kilku modeli
widoczne zostają tylko niewáaĞciwe trójkąty tworząc „kokon”. Aby uzyskaü
reprezentacjĊ przestrzenną obiektu bardziej zbliĪoną do rzeczywistoĞci, naleĪaáoby
usunąü niepotrzebne elementy. Edycja siatki trójkątów jest moĪliwa, ale przy tak
duĪej iloĞci danych procesy zaznaczania czy usuwania są dáugotrwaáe.
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Rys.49.

NaáoĪone na siebie siatki z piĊciu sąsiadujących stereogramów (16,1,2,3,4)

System PI–3000 dysponuje narzĊdziem umoĪliwiającym áączenie powierzchni
„Merge TIN”. Rezultat zastosowania tej funkcji jest niezadowalający. Nowopowstaáa
powierzchnia zawiera jedynie treĞü leĪącą w pierwszym planie, patrząc w kierunku
normalnym do páaszczyzny odniesienia. W wyniku dziaáania funkcji zostaáy utracone
informacje, które znajdowaáy siĊ na drugim planie - byáy przysáoniĊte przez inne
elementy. Powierzchnią odniesienia byáa páaszczyzna XZ.
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Rys.50.

Rys.51.

System

Powierzchnie powstaáe z kolejnych stereogramów przed poáączeniem

Nowa powierzchnia bĊdąca wynikiem áączenia siatek TIN z kolejnych stereogramów

PI-3000

nie

jest

przystosowany

do

tworzenia

skomplikowanych

przestrzennie modeli, nie posiada funkcji pozwalających na áączenie danych
pomiarowych pozyskanych z kilku stanowisk. Natomiast posiada wysoko rozwiniĊte
algorytmy matchingu, które automatycznie pozyskują przestrzenne wspóárzĊdne
punktów odfotografowanych na zdjĊciach.
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4.2.2.2. Pomiar elementów figuralnych pomnika

Aby w peáni wykorzystaü moĪliwoĞci programu postanowiono pozyskaü
modele 3D dla poszczególnych figur. PoniewaĪ są to powierzchnie znacznie
mniejsze niĪ caáoĞü kompozycji, edycja danych powinna przebiegaü sprawniej niĪ
w poprzednim przypadku. Automatyczny pomiar powierzchni przeprowadzono przy
zadeklarowanej

odlegáoĞci

miĊdzy

punktami

siatki,

wynoszącej

5mm.

W celu uzyskanie gáadkiej, opáywowej powierzchni uĪyto kombinacji filtrowania
medianowego

i

uĞredniającego.

Tworzenie

modeli

rozpoczĊto

od

rzeĨby

przedstawiającej kobietĊ z dzieckiem. Wykonano pomiar powierzchni z trzech
stereogramów, nastĊpnie edytowano powstaáe siatki

usuwając z nich báĊdnie

pomierzone lub niewáaĞciwe trójkąty, zasáaniające treĞci, widoczne z innej strony.
Powstaáy model nie byá jeszcze poprawny, gdyĪ nie zawieraá wszystkich elementów
powierzchni,

dlatego

pewne

fragmenty

musiaáy

byü

pozyskane

z

innych

stereogramów. RównieĪ w tym przypadku edycja danych pocháonĊáa duĪo czasu,
a pozyskany model jest niespójny - w miejscach áączenia siatek wygenerowanych
z róĪnych kierunków, utworzyáy siĊ pewne znieksztaácenia wynikające z przenikania
siĊ powierzchni.

Rys.52.

Model kobiety z dzieckiem utworzony z kilku stereogramów

Powstaáa nowa idea utworzenia modeli rzeĨb. Zakresy pomiarowe w postaci
dokáadnie osadzonych na powierzchni obiektu obrysów

wektorowych mogą

zawieraü wyáącznie powierzchnie ciągáe. W ten sposób moĪna uniknąü problemu
báĊdnie utworzonych trójkątów oraz koniecznoĞci edycji siatki i usuwania
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niewáaĞciwie poáączonych trójkątów. Natomiast w celu uzyskania spójnego, ciągáego
modelu, obrysy nowych zakresów mają idealnie pokrywaü siĊ z juĪ istniejącymi.
Podczas tworzenia powierzchni naleĪy zaznaczyü opcje „fit outline” co powinno
spowodowaü dopasowanie siatki trójkątów do utworzonego obrysu. W ten sposób
przeprowadzono pomiar pozostaáych rzeĨb.

Niestety zaáoĪenie teoretyczne nie

sprawdziáo siĊ w praktyce. Siatki TIN nie zostaáy dopasowane do zakresów
pomiarowych.

Efektem

tego

byáo

powstanie

widocznych

pasów

áączenia

poszczególnych siatek, co znacznie obniĪyáo efekt wizualny.

Rys.53.

Modele rzeĨb skáadające siĊ z wielu powierzchni

4.3. Tworzenie produktów 2D
System PI-3000 umoĪliwia wykonanie ortofotoplanów.

Powstają one

w procesie ortorektyfikacji. ZdjĊcie bĊdące rzutem Ğrodkowym zostaje przetworzone
do postaci rzutu ortogonalnego na dowolną páaszczyznĊ odniesienia.

Powstaáy

ortoobraz zawiera zasób informacji taki jak zdjĊcie oraz zyskuje dodatkową
cechĊ – kartometrycznoĞü. Jest on zarówno bogatą w szczegóáy mapą, z której
moĪna odczytaü miary obiektu jak równieĪ pewną formą wizualizacji 2D.
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Aby przeprowadziü proces ortorektyfikacji naleĪy zorientowaü zdjĊcia oraz
pomierzyü model powierzchni. W tym celu wykorzystano siatkĊ trójkątów utworzoną
przez program automatycznie. Przed utworzeniem ortofotoplanu naleĪy okreĞliü jego
zasiĊg oraz rozdzielczoĞü. W oknie dialogowym „Ortho – image Creation” naleĪy
zaznaczyü informacjĊ o tym, czy ortoobraz bĊdzie kolorowy, czy ma byü w skali
szaroĞci (Color Mode), oraz czy kolorystyka ortoobrazów powstaáego z dwóch zdjĊü
ma zostaü wyrównana (Color Adjustment). Aby powstaáa mapa nie ograniczaáa siĊ
jedynie do fragmentów, gdzie znajduje siĊ siatka TIN naleĪy zaznaczyü opcjĊ
„Create Outsider TIN Too”.

Rys.54.

Okno dialogowe „Ortho – image Creation”

Utworzony zostaá ortoobraz dla stereogramu drugiego zrzutowany na
páaszczyznĊ równolegáą do lewego zdjĊcia. Jako model powierzchni zostaáa
wykorzystana siatka TIN wygenerowana automatycznie dla tego stereogramu.
WielkoĞü piksela ortofotogramu wynosi 1mm w ukáadzie terenowym. Z powodu
báĊdów modelu powierzchni na ortofotogramie równieĪ znajdują siĊ báĊdy.
Spowodowane są one wystĊpowaniem martwych pól lub báĊdnie pomierzonymi
punktami.
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Rys.55.

Ortofotogram- widok frontalny - piksel obiektowy 1mm

Rys.56. Znieksztaácenie ortofotogramu spowodowane martwym polem
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Rys.57. Znieksztaácenie ortofotogramu spowodowane báĊdnie pomierzonymi punktami

Dodatkowo w systemie PI-3000, na podstawie wygenerowanych modeli
powierzchni,

moĪna

tworzyü

dowolne

rzuty

i

przekroje.

przedstawiają przykáadowe rysunki warstwicowe.

Rys.58.

Rysunek warstwicowy lwa o ciĊciu 10mm.
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Rysunki

poniĪej

Rys.59.

Rysunek warstwicowy kobiety z dzieckiem o ciĊciu 10mm

4.4. Wnioski

W Systemie Pi - 3000 nie powiodáa siĊ próba utworzenia przestrzennej kopii
fontanny „Potop”. DziĊki funkcji automatycznego pomiaru powierzchni udaáo siĊ
pozyskaü reprezentacjĊ powierzchni fontanny „Potop” w postaci siatki TIN 10 mm
(dla wszystkich stereogramów). Powstaáe w wyniku pomiaru automatycznego siatki
zawierają báĊdy pomiarowe, spowodowane niewáaĞciwie pomierzonymi punktami,
oraz báĊdy niepotrzebnie utworzonych trójkątów. PoniewaĪ edycja siatki jest
procesem skomplikowanym i bardzo pracocháonnym, jej modyfikacja w celu
pozyskania jednolitego przestrzennego modelu nie zostaáa przeprowadzona.
W Systemie Pi–3000 utworzono równieĪ modele dla poszczególnych rzeĨb
o gĊstoĞci siatki równej 5 mm. Pozbawione są one báĊdu niepoprawnie utworzonych
trójkątów, ale ich powierzchnie nie są spójne, a w miejscu styku dwóch siatek
powstają widoczne „szycia”.
Dodatkowo

utworzone

zostaáy

przykáadowe

produkty

2D

w

postaci

ortofotogramu oraz rysunków warstwicowych, ale są one obarczone báĊdami modeli
powierzchni, na podstawie których zostaáy wygenerowane.
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5. Wykorzystanie programu Rapidform XOR2 do
stworzenia wirtualnej kopii fontanny „Potop”
Rapidform XOR2 jest profesjonalnym narzĊdziem sáuĪącym do obróbki chmury
punktów pozyskanych poprzez skanowanie laserowe. Producent oprogramowania na
stronie internetowej umoĪliwia pobranie wersji demonstracyjnej 30 dniowej. RównieĪ
moĪliwe jest pozyskanie bezpáatnej przeglądarki Rapidform basis, w której moĪna
wygenerowaü dowolne przekroje z modelu, pomierzyü dowolne odlegáoĞci oraz
pozyskaü inne informacje o modelu np. Ğrodek geometryczny, pole powierzchni,
objĊtoĞü itd. Taka przeglądarka pozwala na przekazanie modeli 3D osobom, które
nie dysponują profesjonalnym oprogramowaniem.

5.1. Tworzenie przestrzennego modelu
W programie PI-3000 powstaáy modele powierzchni dla poszczególnych
stereogramów o siatce 10mm oraz dla wszystkich rzeĨb o siatce 5mm. Z siatek TIN
pozyskano wierzchoáki trójkątów. Po poáączeniu wszystkich punktów powstaáa
chmura

licząca

4 400 000

elementów,

która

jest

podstawą

do

dalszego

opracowywania danych w celu utworzenia przestrzennego modelu pomnika. Za
pomocą kreatora „Mesh Buildup Wizard” moĪna przejĞü przez cztery etapy mające
na celu utworzenie kompletnego modelu:
x

przygotowanie danych (usuwanie báĊdów),

x

generowanie siatki trójkątów,

x

nadanie modelowi wáaĞciwego ksztaátu poprzez wygáadzanie, „cerowanie”

x

akceptacja powstaáego modelu.
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Rys.60.

Zaimportowane wszystkie punkty do programu Rapidform XOR2

1. Przygotowanie danych
Z poáączenia wszystkich punktów powstaáa chmura punktów, która oddaje
ksztaát pomnika, ale zawiera równieĪ wiele „szumów” – punktów odstających od
aproksymowanej przez pozostaáe punkty powierzchni. Aby utworzyü poprawny model
naleĪy usunąü niepoĪądane dane. W tym celu naleĪy zaznaczyü opcjĊ „Remove
Unwanted Data” oraz wybraü sposób selekcji. Są dwie moĪliwoĞci: zaznaczanie
manualne poprzez wskazywanie punktów lub powierzchni, albo automatyczne.
Filtrując dane automatycznie naleĪy okreĞliü maksymalną liczbĊ punktów tworzących
báĊdny wzorzec – grupĊ punktów, które nie stanowią modelu. KaĪde skupisko
punktów powyĪej tej liczby bĊdzie traktowane jako wáaĞciwy obiekt. Podczas
filtrowania moĪna równieĪ usuwaü wáaĞciwe punkty, dlatego zaleca siĊ jako
maksymalną liczbĊ punktów tworzących báĊdny wzorzec przypisywaü niewielka
wartoĞü. Zmniejsza to prawdopodobieĔstwo usuniĊcia wáaĞciwych punktów. Jednak
niska wartoĞü parametru powoduje, Īe wiele báĊdnych punktów zostaje. Dlatego
oczyszczanie danych w duĪej mierze wykonywane byáo manualnie. Aby usunąü
zaznaczone dane naleĪy kliknąü

. Natomiast gdy dane mają nieprawidáowy zwrot
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wektorów normanych, naleĪy zaznaczyü: „Reverse Normal” oraz kliknąü Mesh / Point
Cloud aby wskazaü niepoprawnie wyĞwietlane dane.

Rys.61.

Okno dialogowe kreatora ”Mesh Buildup Wizard”- etap 1

Rys.62.

Automatyczne oczyszczanie danych

2. Tworzenie siatki trójkątów.
Kolejnym etapem generowania modelu jest triangulacja – tworzenie siatki
trójkątów. NaleĪy wybraü gĊstoĞü powstającej siatki – „Mesh Density”. Jako opcjĊ
dodatkową moĪna zaznaczyü redukcjĊ szumów, tworzenie gĊstszej siatki na
brzegach modelu oraz usuniĊcie pierwotnych danych.
Empiryczne
wykonywane

na

sprawdzanie
bezbáĊdnej

dziaáania
chmurze

poszczególnych
punktów

parametrów

pozyskanej

z

byáo

pomiaru

stereoskopowego na Dephosie. Gáówna zaletą wykorzystania tych danych byáa ich
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niewielka iloĞü, dlatego poszczególne procesy wykonywane byáy znacznie szybciej
niĪ dla caáego pomnika.

Rys.63.

Rys.64.

Okno dialogowe kreatora ”Mesh Buildup Wizard”- etap 2

Po lewej stronie utworzona zostaáa siatka „Sparse” o dáuĪszych
bokach trójkątów niĪ po prawej „Dense”
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Rys.65.

Model 3D z braującymi fragmentami powierzchni

3. Nadanie koĔcowego ksztaátu modelowi

Rys.66. Okno dialogowe kreatora ”Mesh Buildup Wizard”- etap 3
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x

„Global Optimize” – ponownie zostaje przeprowadzony proces triangulacji, tak
aby zostaáa utworzona kompletna siatka bez dziur. NaleĪy okreĞliü przybliĪoną
liczbĊ trójkątów, stopieĔ wygáadzenia oraz rozciągania brzegów siatki.

Rys.67. Po lewej stronie siatka trójkątów przed optymalizacją. Po prawej stronie siatka po
zastosowaniu optymalizacji

Rys.68. Po lewej stronie siatka trójkątów przed optymalizacją. Po prawej stronie siatka po
zastosowaniu optymalizacji oraz funkcji „Extend Boundaries” nastawionej na „flat” - páaskie
rociąganie brzegów siatki
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Rys.69. Po lewej stronie siatka trójkątów przed optymalizacją. Po prawej stronie siatka po
zastosowaniu optymalizacji oraz funkcji „Extend Boundaries” nastawionej na „curved” –
zakrzywiane i rociąganie brzegów siatki

x

„Enhance Shape” – funkcja pozwala
stopieĔ

uwydatnienia

krawĊdzi

uwydatniü ksztaát. NaleĪy okreĞliü

„Sharpness”,

wygáadzenia

„Overall

Smoothness” oraz wzmagania ksztaátu „Enhance Level”.

Rys.70. Po lewej stronie rezultat zastosowania maksymalnej wartoĞci opcji „Enhance
Level”. Po prawej stronie rezultat zastosowania maksylmalnej wartoĞci opcji „Sharpness”

x

„Remove Unwanted data” – równieĪ na tym etapie istnieje moĪliwoĞü
usuniĊcia báĊdnych danych.
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4. Akceptacja utworzonego modelu
Ostatnim etapem tworzenia przestrzennego modelu za pomocą kreatora jest
sprawdzenie ostatecznego wyniku i jego akceptacja. JeĞli nie zostaá osiągniĊty
wáaĞciwy efekt, moĪna wróciü do poprzednich etapów

i wygenerowaü model

jeszcze raz.

Rys.71. Okno dialogowe kreatora ”Mesh Buildup Wizard”- etap 4

Rys.72.

ZamkniĊta powierzchnia modelu

W procesie tworzenia przestrzennego modelu pozyskane z PI-3000 chmury
punktów

zostaáy poddane róĪnorakim procesom: odfiltrowania báĊdnych danych,

áączenia w siatkĊ trójkątów, optymalizacji, wygáadzania. W miejscach martwych pól,
82

gdzie

brakowaáo

punktów

pomiarowych

wykorzystano

funkcje

uzupeániania

powierzchni w oparciu o otaczające punkty. Takie „cerowanie” modelu wykonano za
pomocą funkcji „Global Optimize”, gáównie w stosunku do niewidocznej góry
postumentu, na którym stoi mĊĪczyzna z kobietą na rĊkach oraz dla niewidocznych
fragmentów powierzchni ciaáa mĊĪczyzny i kobiety znajdujących siĊ najbliĪej siebie.
Ogóáem w

wyniku tych wszystkich dziaáaĔ opisanych wyĪej ostateczny model

fontanny liczy sobie 1 260 000 punktów.
Pozyskany przestrzenny model jest odzwierciedleniem, z pewną dokáadnoĞcią
istniejącej Fontanny „Potop”. Powstaáa wirtualna kopia, z której mogą byü
interaktywnie pobierane miary, automatycznie generowane przekroje. Trójwymiarowy
model stanowi zarówno geometryczną jak i wizualną dokumentacjĊ obiektu.

Rys.73.

Tworzenie przekrojów w programie Rapidform basis (freeware)

5.2. DokáadnoĞü modelu wynikowego
W celu oceny dokáadnoĞci utworzonego modelu wygenerowano z wirtualnej
kopii przekroje poziome na wysokoĞci 0,1 m oraz 4 m. NastĊpnie porównano je
z przekrojami pomierzonymi manualnie na fotogrametrycznej stacji cyfrowej.
Powstaáe przekroje przedstawia Rys. 74.
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przekrój wygenerowany automatycznie
przekrój narysowany manualnie

Rys.74.

Przekroje pozyskane automatycznie z modelu oraz narysowane manualnie w
systemie Pi-3000
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Rys.75.

Pomiar odchyáki pomiĊdzy warstwicami uzyskanej z pomiaru stereoskopowego oraz
wygenerowanej automatycznie z modelu 3D

Z analizy odstĊpstw warstwic na wysokoĞci 100 mm wynika, Īe powierzchnia
wygenerowana na podstawie automatycznego pomiaru odbiega nieznacznie od
modelu pomierzonego bezpoĞrednio na zdjĊciach w systemie PI-3000. Przekrój na
wysokoĞci 100 mm przecina model w miejscu, gdzie powierzchnia jest w maáym
stopniu skomplikowana oraz dobrze widoczna z kaĪdej strony, co daje moĪliwoĞü
pomiaru jej z wielu stereogramów. Aby okreĞliü wartoĞü báĊdu Ğredniego, pomierzono
100 odchyáek rozmieszczonych równomiernie na obiekcie. Pomiar odlegáoĞci od linii
z pomiaru stereoskopowego (niebieskiej) do linii pochodzącej z przekroju
automatycznego (czarnej) wykonany zostaá wzdáuĪ normalnej do poszczególnych
odcinków. Kierunek wektora przesuniĊcia skierowany do Ğrodka geometrycznego
figury okreĞlaá znak odchyáki jako ‘’-‘’, w przeciwną stronĊ ‘’+’’. Odchyáki mieszczą siĊ
w przedziale od -5mm do 2,9mm.

WartoĞü báĊdu Ğredniego wynosi 2,2mm, co

Ğwiadczy o tym, Īe metoda automatycznego generowania przestrzennego modelu ze
zdjĊü z wysoką dokáadnoĞcią odtwarza ksztaát obiektu.
n

V

V

¦

xi  x0

i 1

n

2

gdzie: n – liczba pomiarów

2,2mm
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(1)

Porównano równieĪ przebieg warstwic na wysokoĞci 4m. W tym przypadku
warstwica przecina powierzchnie bardzo skomplikowane, niedostĊpne. Przebieg
warstwic znacznie odbiega od siebie, spowodowane to moĪe byü:
x

operacjami na siatce – wygáadzaniem i rozciąganiem,

x

brakiem punktów homologicznych na danym fragmencie,

x

báĊdnym pomiarem punktów oraz nie usuniĊciem ich podczas
czyszczenia danych.

Maksymalny odstĊp pomiĊdzy warstwicami wynosi 48 mm w przypadku obiektu
bardzo

skomplikowanego

–

szata

kobiety.

Natomiast

dla

obiektów

mniej

skomplikowanych o bardziej ujednoliconym ksztaácie – áydka, rĊka odchyáki miĊdzy
warstwicami wynoszą do 7 mm.

przekrój wygenerowany automatycznie
przekrój narysowany manualnie
Rys.76.

Przekroje poziome na wysokoĞci 0,1 m i 4 m
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6. Podsumowanie i wnioski
W ramach niniejszej pracy dyplomowej na podstawie 16 stereogramów zdjĊü
pomiarowych

wykonanych

metryczną

kamerą

UMK

1013/18

oraz

osnowy

fotogrametrycznej záoĪonej z 143 fotopunktów wykonano peáną inwentaryzacjĊ
wielkogabarytowego zabytkowego pomnika–fontanny w Coburgu .
Z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznych Dephos i VSD-AGH oraz systemu
PI-3000 Topcon wykonano przykáadowe produkty 2D w postaci planu kreskowego
widoku frontalnego fontanny oraz ortofotoplanu z jednego ze zdjĊü stereogramu.
Manualny pomiar cokoáu fontanny i dziecka z kompozycji figuralnej pomnika

na

fotogrametrycznej stacji cyfrowej Dephos umoĪliwiá wykonanie modelu 3D tych
przestrzennych elementów rzeĨby. Powstaáy one z wykorzystaniem programów
Point Cloud oraz Mesh.
Kompleksowy model 3D caáej fontanny (wszystkich postaci figuralnych wraz z
postumentem) wykonano z wykorzystaniem automatycznego pomiaru zdjĊü
w programie PI-3000 oraz programu Rapidform XOR2 do modelowania chmur
punktów. Dla kaĪdego stereogramu z pomierzonych automatycznie punktów
wygenerowana zostaáa siatka TIN o gĊstoĞci 10mmx10mm. Wykonano równieĪ
automatyczny pomiar punktów dla poszczególnych elementów figuralnych pomnika
o gĊstoĞci siatki 5mmx5mm. Ogóáem pomierzono 4 400 000 punktów. Chmury
punktów uzyskane z automatycznego pomiaru kaĪdego stereogramu posáuĪyáy w
programie Rapidform XOR2 do utworzenia

wirtualnej

kopii fontanny „Potop”.

Pozyskane z PI-3000 chmury punktów poddano w programie Rapidform róĪnorakim
zabiegom związanym gáównie z odfiltrowywaniem báĊdnych obserwacji, poáączeniem
ich w jedną siatkĊ z uwzglĊdnieniem pasów pokrycia chmur (rozrzedzanie chmur
w miejscach pokrycia chmur) oraz wygáadzaniem dla uzyskania ciągáoĞci powierzchni
rzeĨb. W miejscach martwych pól, gdzie brakowaáo punktów pomiarowych
wykorzystano funkcje uzupeániania powierzchni w oparciu o otaczające punkty. Takie
„cerowanie” modelu wykonano gáównie w stosunku do niewidocznej góry
postumentu, na którym stoi mĊĪczyzna z kobietą na rĊkach oraz dla niewidocznych
fragmentów powierzchni ciaáa mĊĪczyzny i kobiety znajdujących siĊ najbliĪej siebie.
Ogóáem w

wyniku tych wszystkich dziaáaĔ opisanych wyĪej ostateczny model

fontanny liczy sobie 1 260 000 punktów.
Utworzony model pokryty zostaá sztucznymi teksturami.
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Wnioski:
x

Tworzenie przestrzennego modelu moĪna przeprowadziü na podstawie
danych pomierzonych manualnie na modelu stereoskopowym lub
pozyskanych z pomiaru automatycznego.

x

Punkty pomierzone manualnie na fotogrametrycznej stacji cyfrowej
pozbawione są báĊdów grubych, a gĊstoĞü ich pomiaru dostosowana jest
do stopnia skomplikowania powierzchni. Pomiar chmury punktów przez
obserwatora jest procesem Īmudnym i czasocháonnym

x

Wykorzystanie automatycznego pomiaru zdjĊü dostarcza duĪej liczby
punktów obiektu w krótkim czasie. Utworzona chmura punktów zawiera
jednak liczne báĊdy, które muszą zostaü usuniĊte przed przystąpieniem do
generowania modelu powierzchni.

x

Porównując modele utworzone na podstawie pomiarów manualnych
i automatycznych, zdecydowanie lepiej wypada model powstaáy z punktów
pomierzonych przez obserwatora. Jest on dokáadniejszy (brak báĊdnych
punktów) oraz bogatszy w szczegóáy.

x

Ze wzglĊdu na pracocháonnoĞü i czasocháonnoĞü pomiarów manualnych
do tworzenia wirtualnego modelu pomnika naleĪy jednak wykorzystaü
dane z automatycznego pomiaru zdjĊü. Zwracając jednak uwagĊ na taką
organizacjĊ pomiaru (wybór granic pomiaru) i warunki pomiaru (wybór
metody autokorelacji), aby uzyskany wynik zawieraá jak najmniej báĊdów.

x

Siatki trójkątów wygenerowane w systemie PI-3000 z chmury punktów
z pomiaru automatycznego zdjĊü zawierają báĊdy wynikające ze Ĩle
pomierzonych punktów oraz niewáaĞciwie wygenerowanych trójkątów
(program poáączyá ze sobą punkty nienaleĪące do jednej powierzchni).

x

Na stosunkowo duĪą iloĞü báĊdnych punktów pomierzonych metodą
automatyczną z pewnoĞcią wpáyw miaáo wykorzystanie jako klisz
pomiarowych

przeterminowanych

o

20

lat

klisz

szklanych

TO-1.

Zadymiony obraz prawdopodobnie byá powodem mniejszej szczegóáowoĞci
obrazu negatywowego, a tym samym mógá sprawiaü wiĊksze káopoty przy
autokorelacji.
x

Przy pomiarze tak skomplikowanej powierzchni jak wielofiguralna rzeĨba
usuwanie báĊdów pomiaru punktów i wygenerowanych siatek w programie
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PI-3000 jest bardzo pracocháonne i uciąĪliwe, dlatego korzystniej jest
wykonaü

te

czynnoĞci

z

zastosowaniem

specjalistycznego

oprogramowania do obróbki chmur punktów, np. Rapidform XOR2
x

Ze wzglĊdu na gĊstoĞü pomiaru obiektu nie przekraczającą 5x5mm
utworzony model nie jest idealny pomimo tego, Īe reprezentowany jest
przez 1 260 000 punktów. Przy takiej gĊstoĞci pomiaru nie jest moĪliwe
oddanie wszystkich drobnych szczegóáów rzeĨby jak równieĪ stosowane
metody wygáadzania powierzchni i odfiltrowywania

báĊdnych punktów

mogą spowodowaü lokalne báĊdy jej odtworzenia.
x

W wyniku przeprowadzonej analizy dokáadnoĞciowej polegającej na
porównaniu ostatecznego modelu z wynikami pomiaru stereoskopowego
(traktowanymi jako bezbáĊdne) moĪna stwierdziü, Īe dla fragmentów
powierzchni

niezbyt

skomplikowanych,

dobrze

widocznych

i odfotografowanych na wielu zdjĊciach báĊdy są na poziomie dokáadnoĞci
metody i wynoszą Ğrednio +- 2 mm, natomiast w przypadku fragmentów
modelu, które nie byáy dostĊpne, widoczne są na niewielu zdjĊciach, a ich
powierzchnia jest skomplikowana, dokáadnoĞü odwzorowania ksztaátu jest
znacznie niĪsza. Zdarza siĊ, Īe odchyáki powierzchni modelu w stosunku
do danych pozyskanych z pomiaru stereoskopowego wynoszą lokalnie
nawet kilka centymetrów. Przyczyną báĊdów jest najprawdopodobniej efekt
stosowanie algorytmów wygáadzających lub niewystarczające odfiltrowanie
báĊdnych punktów.
x

Wykonany model zespoáu figuralnego fontanny Potop stanowi nieocenione
Ĩródáo danych metrycznych umoĪliwiających z wysoką dokáadnoĞcią
odtworzenie tego obiektu w Bydgoszczy.

x

Wykonanie wirtualnego modelu 3D jest najdoskonalszym sposobem
przedstawienia tego typu obiektów.
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