Wykorzystanie danych przestrzennych...
INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS
Nr 2/II/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddziaá w Krakowie, s. 207–217
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

Bartosz Mitka, Paweá Szelest

WYKORZYSTANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH
W MODELOWANIU I WIZUALIZACJI OBSZARÓW
WIEJSKICH
____________
USE OF SPATIAL DATA FOR MODELING
AND VISUALISATION OF RURAL AREAS
Streszczenie
Artykuá opisuje wyniki badaĔ nad moĪliwoĞcią zastosowania danych przestrzennych dostĊpnych w oĞrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
dla potrzeb modelowania i wizualizacji obszarów wiejskich, jak równieĪ procedurĊ postĊpowania począwszy od analizy dostĊpnych danych przestrzennych, poprzez ich pozyskanie, weryfikacjĊ i procedurĊ przetwarzania na potrzeby modelowania i wizualizacji.
Sáowa kluczowe: dane przestrzenne, modelowanie 3D, wizualizacja.
Summary
The article describes the results of research into the possibility of the use of
spatial data available in the centers of geodetic and cartographic documentation
for the modeling and visualization of rural areas, as well as the procedure to be
followed from the analysis of spatial data available through their acquisition,
verification and processing procedure for modeling and visualization.
Key words: spatial data, 3D modeling, visualization
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WSTĉP

Opisane badania zostaáy zrealizowane w ramach dziaáaĔ związanych
z projektem pilotaĪowym realizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w ramach projektu pn.:"Valorisation and sustainable development of cultural landscapes using innovative participation and visualization techniques" –
Vital Landscapes nr 2CE164P3)
Techniki trójwymiarowe są obecne w praktyce projektowania architektonicznego i urbanistycznego od ponad 20 lat. RównieĪ przy tworzeniu opracowaĔ
dotyczących obszarów wiejskich zastosowanie tego rodzaju metod ma wiele
zalet:
– upraszcza podejmowanie decyzji dotyczących ksztaátowania krajobrazu
ze wzglĊdu na áatwoĞü oceny poszczególnych dominant, otwarü widokowych
itd.,
– uáatwia poszukiwanie form architektonicznych dla nowo wprowadzanych obiektów (w trakcie tworzenia modelu trójwymiarowego dla stanu istniejącego naturalne jest opracowanie studium form architektonicznych i okreĞlenie
istniejących Ğrodków wyrazu, dotychczas stosowanych materiaáów, historycznych rozwiązaĔ konstrukcyjnych itd.),
– poprzez trójwymiarowe wizualizacje uproszczona zostaje komunikacja
z odbiorcami projektu - mieszkaĔcami gminy, dla których efekt finalny opracowania w postaci wizualizacji i animacji trójwymiarowych jest czytelniejszy
i áatwiejszy w odbiorze niĪ konwencjonalna dokumentacja projektowa.
Na początku omawianego projektu przyjĊto zaáoĪenie, Īe istniejące
w OĞrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej materiaáy geodezyjne
i fotogrametryczne mogą posáuĪyü jako dane Ĩródáowe dla potrzeb modelowania
i wizualizacji obszarów wiejskich. Projekt wykonano dla wsi MĞciwojów
w województwie dolnoĞląskim.
MATERIAàY WEJĝCIOWE I PRZETWARZANIE DANYCH

Materiaá wejĞciowy prowadzonych badaĔ stanowiáy:
– koncepcje zagospodarowania wsi MĞciwojów,
– dane pozyskane z Centralnego OĞrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
– dokumentacja fotograficzna charakterystycznych obiektów wsi MĞciwojów.
Na początku badaĔ przyjĊto zaáoĪenie, Īe prace nad modelowaniem i wizualizacją obszarów wiejskich moĪna ująü w jednolity ciąg technologiczny, wykorzystujący istniejące w zasobie geodezyjnym dane przestrzenne, materiaáy
pozyskane bezpoĞrednio w terenie oraz opracowane koncepcje zagospodarowania terenu. W wyniku analizy dostĊpnych materiaáów okreĞlono proces techno208
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logiczny, od pozyskania podstawowych danych poprzez ich obróbkĊ i przetwarzanie po sporządzenie modelu przestrzennego wsi, wizualizacjĊ tego modelu, aĪ
po wygenerowanie animacji.
Proces jaki zastosowany zostaá w przypadku MĞciwojowa skáadaá siĊ z nastĊpujących etapów:
– inwentaryzacja fotogrametryczna obszaru opracowania
– bilans terenu,
– pozyskanie danych przestrzennych (NMT, zdjĊcia lotnicze, aerotriangulacja),
– stworzenie trójwymiarowego modelu istniejącej wsi,
– stworzenie koncepcji zagospodarowania,
– opracowanie projektowe koncepcji zagospodarowania,
– stworzenie trójwymiarowego modelu dla przyjĊtej koncepcji zagospodarowania,
– stworzenie wizualizacji,
– stworzenie animacji,
– generowanie obrazów i postprodukcja.
Podstawowym problemem, który pojawiá siĊ w efekcie tak zdefiniowanego
procesu modelowania i wizualizacji jest róĪnorodnoĞü oprogramowania wykorzystywanego na kaĪdym etapie prac, a co za tym idzie róĪnorodnoĞü formatów
powstających danych. To wymusza z kolei okreĞlenie formatów wymiany danych pomiĊdzy kolejnymi etapami opracowania przy zaáoĪeniu, Īe operacje
eksportu/importu danych nie powodują ich utraty ani pogorszenia jakoĞci. Aby
moĪliwa byáa integracja danych 2D i 3D pochodzących z róĪnych Ğrodowisk
informatycznych konieczne jest równieĪ nadanie wszystkim danym jednolitej
georeferencji i utrzymanie jej przy przenoszeniu danych pomiĊdzy kolejnymi
etapami opracowania, w przypadku projektu dla MĞciwojowa ze wzglĊdu na
wykorzystanie danych fotogrametrycznych (NMT, zdjĊcia lotnicze, aerotriangulacja) przyjĊto w caáoĞci opracowania ukáad 2000.
Inwentaryzacja fotogrametryczna stanu istniejącego umoĪliwia trójwymiarowe odtworzenie zabudowy i dyspozycji przestrzennej dla danego obszaru.
Wykonywana dla szczególnie interesujących obiektów umoĪliwia ich precyzyjne modelowanie i wizualizacjĊ. InwentaryzacjĊ fotogrametryczną obiektów
wykonuje siĊ z wykorzystaniem cyfrowych stacji fotogrametrycznych otrzymując wektorowy model w ukáadzie lokalnym obiektu lub zdefiniowanym przez
nawiązanie do osnowy geodezyjnej. Formatem wymiany danych dla cyfrowej
stacji fotogrametrycznej jest format dxf.
Bilans terenu powstaje w oparciu o nastĊpujące dane dotyczące obszaru
opracowania t. j. powierzchniĊ zabudowy (Pz ), powierzchniĊ ogólną mieszkaniową (Pom), teren netto (Tn), teren brutto (Tb), liczbĊ mieszkaĔców (Lm)
i prowadzi do okreĞlenia wskaĨnika wykorzystania terenu (-Ğrednia waĪona liczba kondygnacji, intensywnoĞü zabudowy netto, intensywnoĞü zabudowy brutto,
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gĊstoĞü zabudowy). WskaĨnik wykorzystania terenu jest podstawowym narzĊdziem zarówno dla pracy koncepcyjnej nad projektem, jak i dla racjonalnej
oceny przyjmowanych rozwiązaĔ projektowych. Model trójwymiarowy i wizualizacja 3D stanowią doskonaáe uzupeánienie suchego opracowania statystycznego, jakim jest bilans terenu, stając siĊ bezpoĞrednim punktem odniesienia zarówno dla przedstawiania stanu istniejącego jak i stanu projektowanego.
Numeryczny Model Terenu wprowadza trzeci wymiar do projektowania.
Dla obszarów o záoĪonym uksztaátowaniu terenu jest to znaczne uáatwienie przy
podejmowaniu wszelkich decyzji projektowych, związanych z kubaturami
i wysokoĞcią nowoprojektowanych budynków, a takĪe oceną wpáywu podejmowanych decyzji na istniejącą zabudowĊ. W przypadku prezentowanego projektu
pozyskano NMT w formacie ASCII, w ukáadzie 2000 o oczku siatki 10 m wykonany na podstawie zdjĊü analogowych w skali 1:26 000.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 1. Numeryczny Model Terenu pozyskany z CODGiK
Figure 1. Digital Terrain Model acquired from CODGiK

ZdjĊcia lotnicze umoĪliwiają precyzyjne okreĞlenie pokrycia terenu przez
roĞliny na kaĪdym etapie projektowania. Staje siĊ to istotne zwáaszcza w przypadku obszarów o intensywniejszej wegetacji, które na planach wektorowych
nie są okreĞlone nominalnie jako lasy i w praktyce konwencjonalnego projektowania architektonicznego ten element jest zwykle odsuwany na dalszy plan,
a obszary te nie są w centrum uwagi planistów. Prowadzi to czĊsto do dewastacji
krajobrazu.
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Obszary te posiadają wáasną kubaturĊ i wysokoĞü. CzĊsto stanowią naturalne przegrody, osáony, "Ğciany" lub "bramy", które w kontekĞcie obszarów
wiejskich stają siĊ waĪnym Ğrodkiem wyrazu i stanowią o toĪsamoĞci miejsca.
W przypadku prezentowanego projektu wykorzystano skanowane barwne zdjĊcia analogowe w skali 1: 26 000 wykonane w 2010 r.

ħródáo: CODGiK.

Rysunek 2. Fragment zdjĊcia barwnego w skali 1:26 000 pozyskanego z CODGiK
Figure 2. Part of RGB image ,1:26 000 scale, acquired from CODGiK

Wykorzystanie NMT, zdjĊü lotniczych w poáączeniu z pozyskaną z CODKIG aerotriangulacją pozwoliáo na opracowanie na cyfrowej stacji fotogrametrycznej:
– NMT w postaci siatki trójkątów TIN zoptymalizowanej na potrzeby modelowania i wizualizacji,
– modelu istniejącej zabudowy 3D,
– ortofotomapy wybranego obszaru która nastĊpnie posáuĪyáa jako podkáad w procesie projektowania i jako tekstura dla NMT w procesie wizualizacji.
Opracowanie wykonano na cyfrowej stacji fotogrametrycznej DEPHOS
w ukáadzie 2000, a poprawny topologicznie NTM wraz z modelem 3D zabudowy wyeksportowano do formatu dgn. Szczególnie waĪna w tym przypadku byáa
poprawna topologia modelu w zakresie przeciĊü i dowiązaĔ obiektów w osi
Z (przybudówki, dachy, przeciĊcia budynków z terenem).
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 3. NMT z modelem zabudowy
Figure 3. DMT with buildings

Poáączenie inwentaryzacji fotogrametrycznej, numerycznego modelu terenu, modelu 3D zabudowy, ortofotomapy uzupeánionych o bilans terenowy stanowi punkt wyjĞcia do kompleksowego opracowania koncepcji projektowych.
Prace projektowe i opracowywanie koncepcji odbyáy siĊ w programie
Microstation. Opracowanie zostaáo wykonane w formacie dgn , natomiast przygotowane dane wyeksportowano do formatu obj w celu poprawnego importu
danych geometrycznych do programu Autodesk 3ds max.
Finalny model, wizualizacje i animacje powstaáy w programie Autodesk
3ds max, który zostaá wybrany ze wzglĊdu na jakoĞü generowanych obrazów,
áatwoĞü zarządzania záoĪonym modelem trójwymiarowym, moĪliwoĞü tworzenia
animacji, a takĪe moĪliwoĞü wprowadzenia do finalnego opracowania realistycznego pokrycia szatą roĞlinną.
ObecnoĞü w tym programie silnika renderującego mental ray, umoĪliwia
wykonanie precyzyjnej wizualizacji, poprzez bilans energetyczny rozkáadu
oĞwietlenia w scenie trójwymiarowej, przy zachowaniu fizycznych wáaĞciwoĞci
(energy conserving) uĪytych materiaáów, a caáy proces przebiega w linearnym
modelu Ğwiatáa (32 bit). Ze wzglĊdu na fizyczną poprawnoĞü i poáączenia tych
technik w system symulacji oĞwietlenia dobowego (Daylight System) moĪliwe
jest takĪe przeprowadzenie symulacji przejĞcia Ğwiatáa sáonecznego od wschodu
do zachodu dla wskazanej lokalizacji geograficznej i pory roku. Wszystko to
skutkuje wysokim fotorealizmem generowanych obrazów.
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ħródáo: autorem koncepcji projektowej dla folwarku Nostitzów we wsi MĞciwojów jest studencki zespóá
projektowy pod kierunkiem prof. dr hab. inĪ. Urszuli Litwin.

Rysunek 4. Koncepcja zagospodarowania terenu
Figure 4. The concept of land development
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W toku prowadzonych prac zdecydowano siĊ na wprowadzenie do sceny
trójwymiarowej realistycznych modeli drzew. Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü takich
modeli czyli liczby Ğcianek (poligonów, 3d face) koniecznych do wykonania
odpowiedniej reprezentacji trójwymiarowej roĞlin i drzew (ok. 250 000 – 1 000
000 dla jednej roĞliny), multiplikowaną przez liczbĊ sztuk potrzebnych do pokrycia terenu z zakresu opracowania projektu (w przypadku folwarku Nostitzów
kilkanaĞcie tysiĊcy drzew i sto tysiĊcy mniejszych roĞlin dla parterów kwiatowych w projektowanej oranĪerii) , nastąpiá wysoki wzrost zapotrzebowania na
iloĞü pamiĊci RAM dostĊpnej w stacjach roboczych. Co prawda w silnik renderujący wbudowany jest mechanizm obiektów Proxy, który umoĪliwia wczytywanie do pamiĊci okreĞlonej czĊĞci skáadowej modelu trójwymiarowego tylko w
momencie generowania fragmentu obrazu, w której ta czĊĞü modelu jest obecna,
a w samej scenie trójwymiarowej przechowywana jest tylko informacja o wspóárzĊdnych jego wstawienia i ĞcieĪce do Ĩródáa, to jednak szybkie zarządzanie taką
iloĞcią danych staáo siĊ problemem. PociągnĊáo to za sobą koniecznoĞü optymalizacji (zmniejszenia) rozmiaru uĪywanych tekstur (w tym zdjĊü lotniczych) i
uĪywanych modeli 3D, zarówno drzew jak i niektórych budynków, które zostaáy
przekonwertowane do obiektów proxy. Ostatecznie wprowadzenie rozszerzenia
zewnĊtrznego w postaci programu ForestPack firmy Itoo Software, przeznaczonego do efektywnego zarządzania zarówno sceną trójwymiarową jak i zasobami
sprzĊtowymi (optymalizacja wykorzystania pamiĊci RAM w trakcie generowania obrazu), rozwiązaáo problemy techniczne i szczytowe zapotrzebowanie programu renderującego spadáo do ok. 14 GB dla obrazu w formacie HD.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 5. Wizualizacja projektu zagospodarowania obszaru wiejskiego
Figure 5. Visualization of the rural area development project
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 6. Wizualizacja projektu zagospodarowania obszaru wiejskiego
Figure 6. Visualization of the rural area development project

WYNIKI BADAē

ZauwaĪyü naleĪy, Īe w chwili obecnej nie ma pakietów oprogramowania,
w których moĪna by przeprowadziü caáy proces kompleksowo od początku do
koĔca. Związane jest to z wieloĞcią Ĩródeá, z jakich pochodzą poszczególne dane, konieczne do opracowania caáoĞciowej propozycji projektowej, a nastĊpnie
jej publikacji i prezentacji wszystkim zainteresowanym stronom, a takĪe czĊsto
rozbieĪnym oczekiwaniom i potrzebom poszczególnych uczestników procesu
projektowego. Fakt ten, z kolei wymusza korzystanie z wielu narzĊdzi informatycznych – programów CAD uĪywanych przez projektantów oraz dedykowanych programów do edycji grafiki trójwymiarowej w celu wygenerowania finalnych obrazów i animacji. Sam proces nie przebiega bezszwowo takĪe ze
wzglĊdu na zróĪnicowane formaty plików oraz róĪne definicje poszczególnych
producentów oprogramowania. JednoczeĞnie dostrzegalna jest róĪnica pomiĊdzy
programami CAD i programami do edycji grafiki trójwymiarowej.
Podstawowe problemy oraz zalety i wady z punktu widzenia procesu projektowego związane z ograniczeniami istniejących rozwiązaĔ:
– programy CAD zalety:
• inĪynierski poziom dokáadnoĞci,
• moĪliwoĞü jednoczesnego generowania dokumentacji technicznej,
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– programy CAD wady:
• brak moĪliwoĞci zarządzania záoĪonymi modelami trójwymiarowymi,
zwáaszcza skomplikowanymi modelami roĞlin w iloĞci umoĪliwiającej symulacjĊ rzeczywistego pokrycia terenu i związana z tym niska jakoĞü generowanych wizualizacji trójwymiarowych;
• ubogie narzĊdzia związane z animacją,

– programy do edycji grafiki 3D zalety:

• áatwoĞü tworzenia animacji,
• fotorealizm tworzonych wizualizacji,
• skuteczne techniki zarządzania skomplikowanymi modelami trójwymiarowymi,

– programy do edycji grafiki 3D wady:
• malejąca dokáadnoĞü transformacji związana z odlegáoĞcią od Ğrodka ukáadu
wspóárzĊdnych (3dsmax nie posiada posiada narzĊdzi georeferencyjnych.

Z drugiej strony wiele prac prowadzonych przez zespóá cadowski jak i zespóá zajmujący siĊ wizualizacją zazĊbia siĊ, co prowadzi czĊsto do wykonywania tych samych czynnoĞci przez róĪne osoby, na róĪnych etapach prac projektowych.
PODSUMOWANIE

Wykorzystanie istniejących w OĞrodkach Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej danych przestrzennych, znacząco przyspiesza i uáatwia proces
modelowania i wizualizacji obszarów wiejskich, a wspóáczesne narzĊdzia informatyczne umoĪliwiają integracjĊ danych pochodzących z róĪnych Ĩródeá. Staje
siĊ to szczególnie cenne przy projektowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów, gdyĪ umoĪliwia staáą ocenĊ tworzonych koncepcji zwáaszcza przez pryzmat walorów krajobrazowych, uksztaátowania terenu
oraz warunków przyrodniczych. Stworzenie trójwymiarowego modelu opartego
o rzeczywiste dane uáatwia komunikacjĊ pomiĊdzy wszystkimi stronami biorącymi udziaá w procesie projektowym. Precyzyjny model trójwymiarowy stanowiü powinien najwaĪniejsze narzĊdzie na wszystkich etapach tego procesu.
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