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„Naziemny skaning laserowy (TLS) w określaniu wybranych cech taksacyjnych
drzewostanów sosonowych na kołowych powierzchniach próbnych w Nadleśnictwie Milicz”.

Pracę magisterską wykonano w Katedrze Ekologii Lasu, Laboratorium GIS i
Teledetekcji pod kierunkiem dr inŜ. Piotra WęŜyka.

Streszczenie

Badania niezbędne do realizacji złoŜonej pracy przeprowadzono na trzech
powierzchniach kołowych (nr 14, 15, oraz 16) zlokalizowanych w pododdziale 232b w
drzewostanie sosnowym w Nadleśnictwie Milicz (RDLP Wrocław).
Celem niniejszej pracy było określenie moŜliwości i dokładności pomiaru wybranych
cech taksacyjnych drzew, takich jak: pierśnica, średnica pnia na wysokości 5.0m, wysokość
oraz długość i powierzchnia rzutu korony (2D), na podstawie analizy chmury punktów
pozyskanej w wyniku naziemnego skanowania laserowego (TLS) na powierzchniach
kołowych.
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przeprowadzono z 4 stanowisk skanera: centralnego (S1) oraz 3 obwodowych (S2÷S4).
Procedura skaningu laserowego, oprócz prac terenowych obejmujących proces
skanowania terenu, zakładała równieŜ prace kameralne, związane z przetwarzaniem oraz
analizą pozyskanych danych.
Jako danych referencyjnych, dla pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu
chmury punktów
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przeprowadzonych w lipcu 2006 roku przez firmę TAXUS SI. Na przełomie czerwca i lipca
2007 roku zrealizowano pomiary terenowe (AUC), które miały na celu weryfikację danych
referencyjnych TAXUS.
Prace kameralne przeprowadzone po skanowaniu powierzchni kołowych, obejmowały
przetwarzanie chmury punktów, jej analizę w róŜnorodnym oprogramowaniu pozwalającym

na dokonanie pomiarów oraz matematyczne opracowanie danych uzyskanych w wyniku
pomiarów (modelowanie).
Przy wykorzystaniu technologii TLS udało się zidentyfikować 99,5% drzew
występujących na powierzchniach kołowych. Okazało się, iŜ chmura punktów TLS,
zarejestrowana z pozycji środkowej (S1) powierzchni kołowej ma największą wartość dla
analiz liczebności drzew.
Średnia róŜnica wyznaczenia odległości przez skaner laserowy (TLS) w porównaniu
do danych referencyjnych nie przekroczyła 0,04m, a azymut zaledwie1° w stosunku do metod
tradycyjnych.
Pomiar pierśnicy, przeprowadzony dwoma metodami (TLS PIXEL oraz TLS PIPE),
pozwala stwierdzić, iŜ średnia róŜnica w pomiarach pierśnicy poszczególnymi metodami
wahała się w zaleŜności od stanowiska, które było analizowane, od 0.71cm do 1.14cm.
Metoda TLS PIXEL okazała się dokładniejsza (wyŜsze wartości współczynnika determinacji
R2, niŜ dla metody TLS PIPE).
Wartości średnie róŜnic pomiarowych w wyznaczaniu średnicy pnia na wysokości
5.0m, dla metody TLS PIXEL wynoszą 0.6cm (3.7%) a dla metody TLS PIPE 0.96cm (5.2%).
Wysokość drzewa wyznaczona w chmurze punktów (H

TERRA),

w porównaniu do

danych referencyjnych wykazała niewielkie róŜnice, które nie przekroczyły 1m. Podobne
wyniki uzyskano przy analizach wysokości podstawy Ŝywej korony (Hpk), jak równieŜ
długości korony (Lk).
Analiza rzutów koron przeprowadzona w 2 wariantach (wariant I – rzuty koron nie
ograniczone, oraz wariant II – rzuty koron, ograniczone do obszaru powierzchni kołowej), w
porównaniu do danych referencyjnych (TAXUS) wykazała róŜnice pomiarowe nie
przekraczające 10%.
Podsumowując moŜna stwierdzić, iŜ technologia naziemnego skaningu laserowego
(TLS) moŜe znaleźć zastosowanie w określaniu wybranych cech taksacyjnych drzewostanu
dostarczać niezmiernie szybko i z duŜą precyzją duŜej ilości danych pomiarowych

