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Створенню формалізованої геометричної моделі топографічної поверхні за 

результатами наземного лазерного сканування (НЛС) передує створення 

цифрової моделі рельєфу (ЦМР), для якої вихідна інформація, за результатами 

НЛС, потребує певної підготовки [2]. У даній статті розглядаються питання 

підготовки вихідної інформації для її застосування у процесі геометричного 

моделювання рельєфу за допомогою геометричного апарату точкового БН-

числення. 

Згідно з дослідженнями [2] шумовою складовою вважаються елементи 

(предмети), що випадково опинилися у полі «зору» сканера у момент зйомки, що 

постійно знаходяться над поверхнею рельєфу земельної ділянки, при цьому, не 

цікавлять дослідника (дерева, кущі, будівлі, споруди тощо), а також множина 

точок, що знята сканером, але знаходиться за межами промислового майданчика. 

Розглянемо частинний випадок підготовки вихідної хмари точок для 

створення множини вузлових точок, що будуть застосовуватись у побудові 

формалізованої континуальної геометричної моделі рельєфу промислового 

майданчика [3]. 

У зв’язку з цим, підготовка вихідної хмари точок означає видалення 

надлишкової кількості точок вихідної хмари, щоби залишені точки 

віддзеркалювали геометрію рельєфу і дозволили, з наперед заданою точністю, 

континуально реконструювати сканований рельєф промислового майданчика [1]. 

У нашій розробці пропонується визначати та залишати точки вихідної хмари, що 

знаходяться на структурних лініях, зокрема на горизонталях. 

Нехай до вихідної хмари точок застосовано алгоритми видалення шумової 

складової та встановлено межі [4] промислового майданчика. 

Відстань між найвищою та найнижчою точками не перевищує одного 

метра, наприклад, дорівнює 0,5 метра. Призначимо крок між горизонталями 0,05 

метра, отримаємо одинадцять рівнів, на яких необхідно виділити, з вихідної 

хмари точок, точки, що утворять дискретно подану горизонталь. 

На рисунку 1.1 графічно відображено ситуацію, яку було обумовлено вище. 
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У наведеному прикладі (рис. 1.1) маємо десять горизонталей та одинадцяту 

точку, у яку виродилась горизонталь. 

Виходячи з отриманої щільності точок у вихідній хмарі та з наявного 

досвіду моделювання і дотримання необхідної точності реконструкції 

топографічної поверхні, обираємо допуск 𝜀 на відхилення аплікат точок, що 

будуть визначати дискретну горизонталь, від аплікати відповідного рівня. На наш 
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Рис. 1.1. Ілюстрація до прикладу підготовки вихідної хмари точок 
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Рис. 1.2. Приклад дискретно поданих горизонталей 

сформованих на поверхні хмари точок. 
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погляд, цей допуск 𝜀 не повинен перевищувати 10% відстані між суміжними 

рівнями. 

Отримані таким чином точки, зобразимо на горизонтальній площині і 

виконаємо аналіз щодо побудови додаткових горизонталей (рис. 3.3). 

Як бачимо у плані, відстань між горизонталями, у більшості своїй, скрізь, 

приблизно, однакова, і можна вирахувати середню, але між другим та третім, між 

третім та четвертим і між десятим та одинадцятим рівнями відстані є значно 

більшими за середню. Це означає, що реконструкція рельєфу, з використанням 

визначених горизонталей, у вказаних місцях буде мати значно більшу похибку у 

порівняні з рештою поверхні. Для виправлення цієї вади у вказаних місцях 

додатково проводимо горизонталі (на рисунку 3.3 показані штрихованими 

лініями), щоб у місцях найбільшої відстані між горизонталями досягти середньої 

відстані. 

Якщо, у разі тестування моделі, з’ясується, що точність реконструкції 

рельєфу, при обраній кількості горизонталей, не є задовільною, то необхідно 

повернутися до вихідної хмари точок і збільшити кількість горизонталей у тій 

частині моделі рельєф, де виникла велика похибка. 

За результатами підготовки вихідної хмари точок, тобто, видалення 

шумової складової та надлишкової інформації шляхом побудови горизонталей, 

що графічно подають рельєф майданчика, можна застосувати алгоритми з метою 

отримання цифрової моделі рельєфу. 
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