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LP360 i LiDARServer 

Webinarium wkrótce się zacznie 

 Grupowe audio nie jest dostępne w podczas 

webinarium  

 Istnieje możliwość zadawania pytań poprzez 

okno pytań 

 Na zadane pytania odpowiemy podczas 

szkolenia lub zaraz po nim 

 Webinarium będzie trwało 60 minut 



LP360 i LiDARServer 

Sprawdzenie ustawień głośności 

 Jeśli wszyscy mnie słyszą 
proszę „podnieść rękę” 



LP360 i LiDARServer 

Firma ProGea Consulting 

Dział LiDAR Dział GIS Dział  Środowisko 

Analizy przestrzenne 

Teledetekcja  satelitarna 

Klasyfikacja obiektowa 

Detekcja  zmian 

Skanowanie  laserowe 

Stero-matching 

Modelowanie i wizualizacja 3D 

Fotogrametria cyfrowa 

Plany ochrony 

Natura 2000 

Parki Narodowe 

Inwentaryzacje przyrodnicze 



LP360 i LiDARServer 

Projekt ISOK 

Informatyczny System Osłony Kraju  

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok 

http://isok.imgw.pl/ 

http://www.isok.gov.pl/pl/ 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok
http://isok.imgw.pl/
http://www.isok.gov.pl/pl/
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Projekt ISOK 

191 000 km2 

4p/m2 

12p/m2 

4p/m2 

12p/m2 

4p/m2 

12p/m2 

4p/m2 

12p/m2 

4p/m2 

12p/m2 

4p/m2 

12p/m2 



LP360 i LiDARServer 

Projekt ISOK 

 
Dane NMT i NMPT 

 Charakterystyka danych NMT 

• struktura GRID, 

• model bazujący na punktach gruntu pochodzących ze skanowania 
laserowego, 

• rozmiar piksela – 1m x 1m, 

• pliki zapisane w formacie ASCII (*.xyz) oraz Esri GRID (*.asc), 

• godło arkusza w skali 1:5 000 w układzie PUWG 1992. 

 Charakterystyka danych NMPT – standard I i II 

• struktura GRID, 

• model bazujący na punktach pokrycia terenu pochodzących ze 
skanowania laserowego, 

• rozmiar piksela – 1m x 1m (standard I) lub 0,5m x 0,5m (standard II) 

• pliki zapisane w formacie ASCII (*.xyz) oraz Esri GRID (*.asc) 

• godło arkusza w skali 1:5 000 w układzie PUWG 1992. 



LP360 i LiDARServer 

Projekt ISOK 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

Jak korzystać? 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
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Projekt ISOK 
Jak sprawdzić dane? 

http://lidarserver.com/SilverlightClient/ 

http://lidarserver.com/SilverlightClient/
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Projekt ISOK 

http://progea.pl/galeria-miast-3d/ 

Jak sprawdzić dane? 

http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
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Projekt ISOK 

 
Z czego korzystać? 

Źródło UM Wrocław 

~550 m 

Moduł archiwizacji danych LiDAR Standard 2 

Moduł archiwizacji danych typu NMT lub NMPT  

Moduł archiwizacji danych LiDAR Standard 1 

~2200 m 

Koszt  zakupu jednego modułu archiwizacji wynosi = 20 zł 

Koszt zakupu danych LiDAR dla sąsiedniego obszaru = 320 zł 

Koszt zakupu danych LiDAR dla obszaru Wrocławia = 27 840 zł 

Koszt zakupu danych LiDAR dla obszaru Polski = 3 745 920 zł 

Koszt wykonania programu ISOK w zakresie ALS = 17 mln € 

 

 

 

 Dlaczego dane LiDAR a nie NMT lub NMPT? 

• nie tylko zawierają wartość wysokości 

• możliwość uzyskania większej ilości informacji 

• duża dokładność danych 

• dane nie zmienione, nie poddane aproksymacji 

• większa elastyczność wykorzystania danych 

• możliwość dopasowania parametrów  
do generowania modeli 



LP360 i LiDARServer 

Projekt ISOK 

 Wykorzystanie pozyskanych danych 

 

 Dostęp do danych 

• modelowanie powodziowe, 

• planowanie przestrzenne i urbanistyczne, 

• inwentaryzacja infrastruktury, 

• archeologia, 

• aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej, 

• określanie biomasy i wysokości korony drzew, 

• bezprawne zajęcie nieruchomości, 

• weryfikacja EGiB, 

• modelowanie 3D, 

• lokalizacje farm wiatrowych  lub kolektorów słonecznych, 

• i wiele innych… 

 

 

 

 

• administracja publiczna – nieodpłatnie, 

• zastosowanie komercyjne – odpłatnie. 

 

Źródło: http://www.se.pl/ 

Źródło: http://www.emotocykl.pl 



LP360 i LiDARServer 

Oprogramowanie QCoherent 



LP360 i LiDARServer 

Oprogramowanie QCoherent 

• łatwe i intuicyjne zarządzanie 

terabajtami danych LiDAR; 

• generowanie „w locie” linii 

warstwicowych oraz modeli TIN; 

• import i eksport danych; 

• przeglądanie chmur punktów  z 

możliwością dostosowania widoku 

podglądu; 

• okno przeglądarki 3D wewnątrz 

widoku w ArcGIS; 

• generowanie przekrojów ; 

• narzędzia do kontroli  jakości danych 

• generowanie statystyk. 



LP360 i LiDARServer 

Oprogramowanie QCoherent 

• interaktywne narzędzia klasyfikacji; 

• podstawowe narzędzia i filtry służące do 

automatycznej klasyfikacji chmur punktów; 

• klasyfikację z użyciem warstw i obiektów 

GIS; 

• nadawanie plikom shp wartości wysokości; 

• łączenie atrybutów wysokości i statystyk 

danych LiDAR; 

• narzędzia do wektoryzacji linii nieciągłości 

terenu. 



LP360 i LiDARServer 

Oprogramowanie QCoherent 

 

•  ekstrakcja i klasyfikacja obiektów 

może być dostosowywana i 

realizowana w zdefiniowanym 

obszarze (np. wewnątrz  poligonu); 

• automatyczna klasyfikacja chmury 

punktów; 

• generowanie obrysów obiektów na 

podstawie sklasyfikowanej chmury 

punktów; 

• obsługa i tworzenie makropoleceń; 

• interaktywne okno podglądu 

ułatwiające decyzje odnośnie ustawień 

i parametrów. 



LP360 i LiDARServer 

Rodzaje oprogramowania LP360 

Standalone 
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Zalety oprogramowania LP360 

 Rozszerzenie ArcGIS 

 Obsługa formatu LAS 

 Narzędzia przetwarzania danych 

LiDAR 

 Opcje przeglądania chmury 

punktów 

 Częste aktualizacje 

 Producent - doświadczony praktyk 

 

 

 



LP360 i LiDARServer 

• innowacyjny dostawca narzędzi do 

przetwarzania chmury punktów LiDAR, 

• bogate doświadczenie związane  

z technologią skaningu laserowego  

w środowisku ArcGIS, 

• pierwsze rozszerzenie LP360 dla ArcGIS 

zostało wydane w 2006 roku. 

 Kto jest klientem QCoherent? 

• firmy zajmujące się pozyskiwaniem  

i przetwarzaniem danych LiDAR, 

• agencje federalne i rządowe, 

• samorząd lokalny i jego instytucje, 

• firmy środowiskowe i inżynieryjne, 

• firmy konsultingowe, 

• jednostki badawczo rozwojowe. 

 

Firma QCoherent 



LP360 i LiDARServer 

Demo 
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Oprogramowanie QCoherent 

http://www.qcoherent.com/evaluation.html 

http://www.qcoherent.com/evaluation.html


LP360 i LiDARServer 

Klasyfikacja danych LiDAR w oprogramowaniu LP360 

Jeszcze odbędą się 
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Generowanie produktów pochodnych w oprogramowaniu LP360 

Jeszcze odbędą się 



LP360 i LiDARServer 

Generowanie oraz edycja linii nieciągłości terenu w oprogramowaniu LP360 oraz 

ich wykorzystanie w modelowaniu 3D  

Jeszcze odbędą się 
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LiDAR Server 

pobieranie chmur  
punktów w formacie LAS 

geoportal  
dla danych LiDAR 

zarządzanie terabajtami 
 danych LiDAR 

generowanie NMT  
oraz warstwic 

wizualizacja chmury 
 punktów LiDAR 

generowanie profili 

narzędzie 
łatwe do wdrożenia 

zgodność ze standardami 
OGC w zakresie usługi WMS 
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LiDAR Server 
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LiDAR Server 

http://progea.pl/galeria-miast-3d/ 

Adresy WMS dostępne w galerii polskich miast 

http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/
http://progea.pl/galeria-miast-3d/


LP360 i LiDARServer 

http://www.youtube.com/watch?v=zU7BzXzcQBg 

Więcej 

LiDAR Server 

http://www.youtube.com/watch?v=zU7BzXzcQBg
http://www.youtube.com/watch?v=zU7BzXzcQBg


LP360 i LiDARServer 

Więcej 

LiDAR Server 



LP360 i LiDARServer 

 LP360 działa w środowisku ArcGIS 

Może pracować z wieloma plikami LAS 

 Szybkie i wygodne narzędzie kontroli 
jakości 

Możliwość klasyfikacji chmury punktów 

 Ekstrakcja obrysów z chmury punktów 

 Tworzenie linii nieciągłości ternu 

 Tworzenie produktów pochodnych 

 Zarządzanie chmurą punktów z poziomu 
przeglądarki internetowej (LiDAR Server) 

 

 

Podsumowanie 



LP360 i LiDARServer 

Wykorzystanie pakietu 

oprogramowania LiS w 

zarządzaniu, przetwarzaniu oraz 

gromadzeniu danych LiDAR. 

Jeszcze odbędą się 

04 września 2013 
godzina 12:00-13:00 
 
Rejestracja na webinarium 

https://attendee.gotowebinar.com/register/39355172205064960
https://attendee.gotowebinar.com/register/39355172205064960


www.progea.pl 

http://www.progea.pl/


www.fb.com/ProGea 

http://www.fb.com/ProGea


www.youtube.com/ProGeaConsulting 

http://www.youtube.com/ProGeaConsulting


http://progea.pl/strona-glowna/newsletter/ 

http://progea.pl/strona-glowna/newsletter/
http://progea.pl/strona-glowna/newsletter/
http://progea.pl/strona-glowna/newsletter/


ProGea Consulting 
 
ul. Pachońskiego 9 
31-223  Kraków 
tel.: 12 415 06 41 
office@progea.pl 
www.progea.pl 
 
         facebook.com/ProGea 
 
         youtube.com/ProGeaConsulting 
 
         

Mateusz Maślanka 
Specjalista ds. oprogramowania LiDAR 
mateusz.maslanka@progea.pl 

Dziękuję za uwagę 

http://www.progea.pl/
facebook.com/ProGea
facebook.com/ProGea
youtube.com/ProGeaConsulting
youtube.com/ProGeaConsulting
mailto:%20mateusz.maslanka@progea.pl

