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Lotniczy skaning laserowy – infrastruktura w trzech wymiarach

Inwentaryzacja i monitoring
majàtku sieciowego
Do procesów wspierajàcych bezpieczeƒstwo przesyłu dołàczyły nieinwazyjne metody pozyskiwania precyzyjnych
danych o majàtku sieciowym i najbli˝szym otoczeniu.
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unkcjonowanie linii elektroenergetycznych, sieci gazociàgowych, ropociàgów to ciàgłe zapewnianie zdolnoÊci przesyłowych strategicznych noÊników energii. Bezpieczeƒstwo systemu przesyłowego wià˝e si´ z bie˝àcym
utrzymaniem, konserwacjà, ochronà oraz rozbudowà istniejàcej infrastruktury. MGGP Aero od wielu lat wykonuje inwentaryzacj´ obiektów liniowych połàczonà z inspekcjà stanu technicznego podczas jednego oblotu. Projekty
polegajà nie tylko na pozyskiwaniu danych, ale tak˝e na
opracowywaniu kompleksowych raportów w zakresie oceny stanu infrastruktury np. przewodów, izolatorów, słupów
oraz innych elementów w zale˝noÊci od specyfiki projektu.
Podczas jednego przelotu pozyskiwane sà: ortofotomapa (zdj´cia pionowe), dokumentacja fotograficzna
(zdj´cia ukoÊne) oraz trójwymiarowy model powierzchni terenu (skaning laserowy). Połàczenie, wzajemnie si´

jàc pełnà informacj´ o zadrzewieniu oraz zagospodarowaniu pasa o szerokoÊci co najmniej 80m. Âmigłowiec
wykonuje loty patrolowe, utrzymujàc właÊciwà, bezpiecznà wysokoÊç w zale˝noÊci od zało˝eƒ projektowych (od 100 m do 500 m nad terenem). Skaner próbkuje teren z bardzo du˝à wydajnoÊcià, nawet do paru
set tysi´cy punktów XYZ na sekund´.
W przypadku modernizacji czy projektowania nowych sieci, tylko taka kompleksowa metoda inwentaryzacji gwarantuje ciàgły powierzchniowo i najaktualniejszy zestaw danych dla danego wariantu korytarzowego.
Dane pozyskane metodà lotniczego skaningu laserowego umo˝liwiajà okreÊlenie miejsca kolizji z drzewami, analizowanie obcià˝alnoÊci termicznej linii, analiz´
stref bezpieczeƒstwa planowanych inwestycji, modelowanie ugi´cia linii, a przy odpowiedniej g´stoÊci prób-
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uzupełniajàcych, danych daje mo˝liwoÊci precyzyjnej
inwentaryzacji oraz pełnego monitoringu zmian w przypadku cyklicznych nalotów.
Zdj´cia ukoÊne ze wzgl´du na swój potencjał informacyjny sà bardzo cenne podczas kameralnych analiz
oceny otoczenia czy ogólnego stanu osprz´tu. Lokalizowane i identyfikowane sà uszkodzone izolatory, p´kni´cia szklanych ogniw czy zerwane łaƒcuchy.
Podczas wykonywania zdj´ç synchronicznie skaner laserowy dokonuje pomiarów ukształtowania terenu, da-
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kowania – nawet sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji.
Tak zebrany, komplementarny wzgl´dem siebie zestaw danych umo˝liwia podejmowanie decyzji minimalizujàcych ryzyko awarii sieci spowodowanych jej stanem technicznym lub jej otoczeniem.
Jak pokazuje doÊwiadczenie, zebranie w ten sposób
danych nie jest wiele dro˝sze od klasycznych lotów patrolowych, a wartoÊç analityczna pozyskiwanych danych
jest bezcenna.
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z mo˝liwoÊcià nakładania innych danych wektorowych jak
działki, projekty techniczne lub inne informacje wektorowe. Zdj´cia ukoÊne nie tylko majà szerszy zakres informacyjny od zdj´ç pionowych, ale umo˝liwiajà obejrzenie danego miejsca z kilku perspektyw poprzez m.in.
przybli˝anie, oddalanie, zaznaczanie i generowanie raportu w formie tabeli Excel wraz z załàcznikami zdj´ciowymi.
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W przypadku powtórzenia takiego lotu zyskujemy
drugi komplet danych, który mo˝na analizowaç na zasadzie automatycznego wskazywania miejsc gdzie nastàpiły zmiany sytuacyjne w zagospodarowaniu terenu
(ortofotomapa, zdj´cia ukoÊne) oraz zmiany wysokoÊciowe (wykopy, osuwiska), poprzez porównanie danych ze skaningu laserowego.
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Du˝à wartoÊç analitycznà daje mo˝liwoÊç zrobienia pomiarów w Êrodowisku trójwymiarowym (chmura punktów) np. wykonania w dowolnym miejscu profilu terenu,
uwzgl´dniajàcego nie tylko rzeczywiste ukształtowanie
powierzchni, ale tak˝e krzewy, drzewa, budynki lub inne
obiekty znajdujàce si´ na terenie. Systemy klasy GIS dajà
ogromne mo˝liwoÊci, ale pod warunkiem zasilenia ich dobrym zestawem danych np. mapà spadków, ortofotomapà
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Analizy stref bezpieczeƒstwa z obiektami krzy˝ujàcymi dajà osobom podejmujàcym decyzje zestaw argumentów poparty ogromnà iloÊcià informacji w porównaniu z klasycznymi mapami. W przypadku potrzeby
inwentaryzacji czy paszportyzacji nale˝y pami´taç, ˝e
zarówno ortofotomapa jak i dane skaningu laserowego
posiadajà cechy kartometrycznoÊci i umo˝liwiajà mierzenie odległoÊci, powierzchni czy wysokoÊci w trzech
wymiarach. JednorodnoÊç to kolejna unikalna cecha
danych Êwiadczàca o tym, ˝e wszystko zostało udokumentowane podczas jednego przelotu. Jest to najlepszy
podkład referencyjny pod inne opracowania mapowe.
Dodatkowym atutem jest tak˝e aplikacja umo˝liwiajàca
przeglàdanie materiału w trybie ciàgłym (poklatkowym
z co najmniej 3 perspektyw dla ka˝dego miejsca).
Współczesne metody dajà wiele mo˝liwoÊci kompleksowej inwentaryzacji obiektów in˝ynieryjnych. Wykonane jednoczeÊnie zdj´cia z trzech perspektyw oraz dane ze skaningu laserowego to ogromne êródło
informacji. Poza najwa˝niejszymi cechami, takimi jak
jednorodnoÊç oraz dokładnoÊç, pozwalajà w dowolnym
momencie, w zale˝noÊci od potrzeb, przeanalizowaç
wybrane miejsce. Poza tym zebrane w ten sposób dane
przestrzenne stanowià niepodwa˝alne êródło informacji w przypadku ewentualnych procesów sàdowych.
Warto mieç mo˝liwoÊç si´gania do nich.
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