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Saturs 
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• Esošā situācija 3D jomā Latvijā 
• Aprakstīt punktu mākoņa  
   ieguvi no aerofotografēšanas attēliem 
• Problēmas 
• Punktu mākoņa pielietojums 

 



Digitālais virsmas modelis un 
digitālais reljefa modelis 
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• DTM 
(Digitālais 
reljefa 
modelis) 

 

 

• DSM 
(Digitālais 
virsmas 
modelis) 



Digitālais reljefa modelis  
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Solis starp punktiem 20 m (LĢIA Karšu pārlūks) 



Digitālais virsmas modeļa dati 
Aerolāzerskenēšana 
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Plānots noslēgt 2018.gadā! 

Kopā 16339 km2 ( ~25 % no Latvijas teritorijas) 
Šobrīd 75 % teritorijas ir iespēja izveidot zemākas kvalitātes modeli  
(punktu mākoni) no aerofotografēšanas datiem  



Punktu mākoņa ieguves 
pamatprincipi 
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• Aerofotogrāfēšanas ainas (izšķirtspēja pēc iespējas labāka) 
• Aerofotografēšanas ainu pārklājums ( vismaz 60/30 labāk 80/60) 
• Aerotriangulācijas precizitāte pēc iespējas augstāka 
• Orientētu attēlu apstrāde 

 
• Jaudīgas darba stacijas ar lielu operatīvo atmiņu ( RAM 32 GB) 
    un ātriem SSD diskiem  
 



Ainu izšķirtspēja 
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Attēlu izšķirtspēja tieši ietekmē iegūtā punkta mākoņa kvalitāti 
Jo augstāka izšķirtspēja, jo vairāk pikseļu vienā m2  
un lielāks punktu blīvums  

1.78 cm  40 cm 



Ainu pārklājums 
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60/30 pārklājums 
Vietām novērojams nevienmērīgs 

punktu blīvums 

80/60 pārklājums 
Vienmērīgs punktu pārklājums 

Ar lielāku ainu pārklājumu punktu blīvums ir vienmērīgāks 



Ainu orientēšana 
aerotriangulācijas precizitāte 
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Augstuma starpības starp stereo pāriem 
 
Augstuma starpības starp aerofotografēšanas 
blokiem. 
 
Vietām jāuzlabo aerotriangulācijas precizitāti. 



Orientētu attēlu apstrāde 
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Divas ainas ar pārklājumu 

Līdzīgu vērtību  analīze 



Orientētu attēlu apstrāde 
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3D punktu  mākonis no stereo ainām 



Punktu mākoņa ieguves testēšana 
ar dažādām apstrādes programmām 
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Izšķirtspēja 

(cm) 

40 40 25 1.78 

Apstrādes 

programma 

SURE ERDAS 

AutoDTM 

ERDAS 

AutoDTM 

Pix4D 

Ainu skaits 845 2 2 413 

Ainu noklātā 

teritorija 

3275 km2 130 ha 125 ha 8.5 ha 

Punktu blīvums 

(p/m2) 

1 1.5 4 378.26 

 



Iespējamie punktu mākoņi no 
dažādiem aerofotografēšanas datiem 
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Aerofotografēšanas 

cikli 

Attēlu tipi Attēlu 

izšķirtspēja (m) 

Tehniski 

iespējams 

Izveidot 

punktu 

mākoni p/m2 

1 PAN 1 0.5 

2 RGB 1 0.5 

3 RGB,PAN,CIR 0.5 1 

4 RGB,PAN,NIR 0.5 1 

5 RGB,PAN,CIR 0.25/0.4 4/1 

6 RGB,PAN,CIR 0.25 4 

Punktu  mākoņa parametri no aerofotogrāfēšanas datiem. 



Problēmas 
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Ar veģetāciju noklātos apgabalos var iegūt virsmas modeli,  
 tomēr nav iespējams izveidot reljefa modeli 
 
Nelielas formas zem juta seguma 
 
Trokšņi un apgabali ar neizteiktu struktūru  
 
Datoru tehniskais nodrošinājums 
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Punktu mākoņa izmantošanas iespējas 
Plūdu modeļu izstrādē 

 

ERDAS programmas paraugs 



Punktu mākoņa izmantošanas iespējas 
Pilsētu 3D modeļu veidošanā 
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Minhene 10 cm 80/60 



Punktu mākoņa izmantošanas 
iespējas 

Pilsētu 3D modeļu veidošanā 
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Rīgas centrāltirgus 25 cm 60/30 LĢIA 5.cikls 



Punktu mākoņa izmantošanas 
iespējas 

Ēku inventarizācija 
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Rīgas centrāltirgus 25 cm 60/30 LĢIA 5.cikls 
 



Punktu mākoņa izmantošanas 
iespējas 

Mežu biomasas aprēķinos 
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Reljefa modelis iegūts ar aerolāzerskenēšanas metodi,  
virsmas modelis no aerofotografēšanas ainām,  
ja tas ir jaunāks nekā skenēšanas dati. 



Punktu mākoņa izmantošanas 
iespējas 

Vēsturisko datu apstrāde 
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Lapmežciems 1978.gads 



Punktu mākoņa izmantošanas iespējas 
Izmaiņu automātiskā noteikšanā 
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Pēc augstumu izmaiņām 
 ir iespējams salīdzināt izmaiņas 
dabā. 
 
Aerolāzerskenēšana noslēgsies  
2018.gadā 
 
Aerofotografēšana reizi 3 gados 
visa Latvija. 
 

 
Izmaiņas starp diviem aerofotografēšanas cikliem 



Secinājumi 
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Nepieciešams visai Latvijas teritorijai  
 izstrādāt 3D modeli izmantojot aerofotografēšanas  datus  
 
Augstākas precizitātes modeļu izveidei turpināt 
 aerolāzerskenēšanas projektu 
 
Apvienot pētījumos 3D modeļus no aerofotografēšanas ainām  
ar aerolāzerskenēšanas metodi iegūtos. 




