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Mērķis

• Samazināt laiku  topogrāfisko karšu 
sagatavošanai

Kartogrāfa manuālas piezīmes 
pirms sākt atjaunot topogrāfisko 

karti Cēsīs
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• Apdzīvotas teritorijas

• Mežu teritorijas

Parauga laukumi



Analizējāmā informācija

• Augstuma modeļa dati ( LiDAR)

• Augstuma modeļa dati (Punktu mākonis no 
ainām)

• 6.cikla RGBI ortofoto 25 cm

• 7.cikla RGBI ortofoto 25 cm

• Topogrāfiskās kartes
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Metode

• Segmentēšana

• Filtrēšana

• Klasificēšana

• Izmaiņu konstatēšana
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Multiresolution segmentācijas 
rezultāts
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Ortofoto 2020.gads



Multiresolution segmentācijas 
rezultāts
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Stadions Cēsu pilsētā



Multiresolution segmentācija
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• Nozīmīgie parametri –
krāsu spektri, 
intensitāte, 
paaugstinājuma vērtība 
(divas reizes);

• Scale parameter –
maksimālais segmenta 
malas garums;

• Shape, Compactness –
nosaka cik liela nozīmē 
segmentu veidošanā būs 
krāsām un cik kompakti 
(formas ziņā) tie būs. 



Segmentēto vērtību filtrēšana

• Parametru vērtības segmentos

• Zilā spektra (layer 3)

• Intensitātē (layer 4)

• Zemes indekss (NDSI - normalized
difference soil index)

• Veģetācijas indekss (NDVI - normalized
difference vegetation index)
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Klasifikācija
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• Tumši sarkans –
esošās ēkas;

• Tumši zaļš –
augstā veģetācija 
(koki, krūmi) –
augstums virs 2m 
un NDVI indekss 
lielāks par 0,08;

• Spilgti zaļais –
augsti objekti, 
kuru parametri 
neatbilst ne 
veģetācijai, ne 
ēkām;

• Dzeltens jaunas 
ēkas; 

• Tukšie lauciņi –
neklasificētas 
teritorijas.



Rezultāts
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2020.gada RGBI ortofoto 25 cm un 
2019. gada aerolāzerskenēšanas 

dati.

11



DSM no aerofotografēšanas 
ainām
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DSM no aerofotografēšanas ainām 2020DSM no LiDAR 2019



DSM no aerofotografēšanas 
ainām
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DSM no aerofotografēšanas ainām 2020



Punktu mākonis no 
aerofotografēšanas ainām

2019-2020
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• Trimble Inpho Match-T DSM
• Trimble Inpho Match-T 3D-X
• Punktu blīvums 2 p/m2
• Ainu pārklājums 80/30
• Ainu izšķirtspēja 25 cm



2020.gada RGBI ortofoto 25 cm un 2020. 
gada augstumu modeļa dati sagatavoti 

no aerofotografēšanas ainām.
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Atšķirībās rezultātos
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2019.gada augstuma 

modelis ( LiDAR)

2020.gada augstuma 
modelis

(Punktu mākonis no 
aerofotografēšanas ainām)



Atšķirībās rezultātos
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2019.gada augstuma 
modelis ( LiDAR)

2020.gada augstuma 
modelis

(Punktu mākonis no 
aerofotografēšanas ainām)



Izmaiņu konstatēšana meža 
teritorijās
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2016.gads 2019.gads



Izmaiņu konstatēšana meža 
teritorijās
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• 2016. un 2019. gada RGBi
ortofoto;

• Izmantota multi-threshold
segmentation ar 
automātisku vērtību 
sliekšņa (threshold) 
noteikšanu un veģetācijas 
indeksa (NDVI - normalized
difference vegetation index) 
aprēķināšanu;

• Iegūtās segmentācijas, 
konvertē par rastra attēlu, 
kurus atņemot vienu no 
otra iegūst teritorijas ar 
vislielākajām veģetācijas 
izmaiņām (pieaugums un 
samazinājums)



Izmaiņu konstatēšana meža 
teritorijās
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2016.gads 2019.gads



Izmaiņu konstatēšana meža 
teritorijās
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Aktuālā topogrāfija:
• Zaļš – meži,
• Pelēki zils –

jaunaudzes
• Smilškrāsas - izcirtumi



Izmaiņu konstatēšana meža 
teritorijās
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• Zaļš – meži,
• Pelēki zils –

jaunaudzes,
• Smilškrāsas –

izcirtumi,
• Sarkanie poligoni –

konstatētās izmaiņas.



Rezultāts ortofoto
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• Pievienots punktu
mākonis no ainām

Ar zilu krāsu samazinājums
Ar zaļu krāsu pieaugums



Secinājumi par izmaiņu 
konstatēšanu meža teritorijās

• Nepieciešams uzlabot modeli, lai tas  
precīzāk konstatētu vai iegūtās izmaiņas ir 
pieaugums vai samazinājums. Vienkāršot 
iegūto poligonu formas, izvērtēt mazākas 
izmaiņu formas izmēru;

• Izvērtēt modeļa precizitāti – atsevišķas 
teritorijas (izcirtumi, jaunaudzes) nav 
atpazītas (nav izmaiņu?), citur tiek izdalīti 
ceļi un pļavas (izmaiņas ir? Iespējamais šo 
izmaiņu pielietojums).
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Kopējie secinājumi

• Jāuzlabo analizējamo  datu izšķirtspēja un 
to ieguves parametri;

• Jāizvērtē analizēšanai pielietotie parametri, 
to precizitāte;

• Jāaplūko jaunas analizēšanas metodes, 
parametri, savādāku datu izmantošana;

• 2021.gadā ir plānots veikt Rīgas pilsētas 
vienlaidus  aerolāzerskenēšanas un 
aerofotografēšanas projektu. Iegūtie dati 
būs daudz labāk piemēroti, lai ģenerētu 
augstas precizitātes vektoru datus.
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