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W ramach projektu WoodStock realizowanego w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) 

rozwinięty został automatyczny system inwentaryzacji lasu, którego rolą jest lokalizacja 

pojedynczych drzew oraz określenie ich parametrów poprzez zastosowanie stereo wizji i 

integralnego systemu pozycjonowania (IPS). Aby osiągnąć wysoką precyzję i autonomiczną 

nawigację bez konieczności ciągłego odnoszenia się do źródeł referencyjnych, Niemiecka 

Agencja Kosmiczna (RMC-IOS) opracowała zintegrowany system pozycjonowania na bazie 

wielu czujników. Jest on połączeniem nawigacji inercyjnej IMU i systemu stereo kamer do 

dedukcji map dysproporcji z wdrożonego algorytmu SGM – Semi-Global Matching. 

Niniejsza praca magisterska wprowadza nowy algorytm do automatycznego rozpoznawania i 

analizy drzew w celu rozwoju mobilnej inwentaryzacji lasu na bazie IPS oraz systemu stereo 

kamer, który jest zamontowany na mobilnej platformie naziemnej. 

Algorytm do rozpoznawania i analizy drzew został przetestowany w eksperymentalnym 

drzewostanie Sosny zwyczajnej (Pinus sylvestis L.). W pierwszym etapie prac, wszystkie 

drzewa zostały podzielone na segmenty i oznaczone na zdjęciach dysproporcji. Punkty zdjęć 

zostały przetransformowane do obiektów punktowych trój-wymiarowych na podstawie 

modelu kamery, jak również zewnętrznej i absolutnej orientacji systemu na bazie pomiaru 

GPS. Ustalenie bezwzględnego położenia i pierśnicy wszystkich drzew w zasięgu kamery jest 

procesem w pełni automatycznym, a zdublowane pomiary są łączone. Ocena jakości danych 

w odniesieniu do powierzchni referencyjnej demonstruje możliwość i wydajność identyfikacji 

drzew oraz analizy. Wykazano również, że określenie orientacji zewnętrznej i bezwzględnej 

w nawiązaniu do systemu IPS jest niezbędne do miarodajnej lokalizacji. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod inwentaryzacji lasu oraz sposobu prowadzenia 

badania opartego na naziemnym skaningu laserowym (TLS) wykazano, że zastosowane 

rozwiązanie umożliwi mobilny i szczegółowy zbiór parametrów drzewostanu. Ze względu na 

sprawność i mobilną funkcjonalność, system pozwala na inwentaryzacje o małym i średnim 

zasięgu, przez co jest obiecującym i przyszłościowym rozwiązaniem inwentaryzacji lasu 

opartym na pomiarze pojedynczych drzew. 



Wnioskowanie na bazie parametrów pojedynczych drzew poprzedzające pozyskanie 

drzewostanu jest cenne dla gospodarki leśnej, firm zajmujących się pozyskaniem surowca i 

przemysłu drzewnego. Inwentaryzacje oparte na pomiarze pojedynczych drzew są tradycyjnie 

wykonywane za pomocą pomiarów manualnych, które są czasochłonne (zbiór danych i 

przemieszczanie się). Rozwiązania oparte na czujnikach i różnego rodzaju systemach są 

wciąż udoskonalane np.: wykrywanie i pomiar drzew poprzez zdjęcia lotnicze i lotniczy 

skaning laserowy (ALS). Jednakże dokładność tych metod zależy od typu siedliskowego lasu 

i gatunku analizowanych drzew. W nawiązaniu do lotniczego skaningu laserowego (ALS), 

głównie korony wyższego piętra drzewostanu mogą podlegać oszacowaniu. Bezpośredni 

pomiar pierśnicy (DBH), jak również kształt i jakość pni nie jest możliwy do pomiaru w 

wyżej wymienionej metodzie. Dlatego rozwój naziemnych systemów inwentaryzacji zapasu 

drzewostanu jest niezbędny. W kilku badaniach i jednej z komercyjnych aplikacji, naziemny 

skaning laserowy (TLS) został użyty do rekonstrukcji 3D i inwentaryzacji lasu. Niemniej 

jednak występują wady w funkcjonalności w przypadku większych obszarów, wynikające ze 

słabej łączności GPS w drzewostanie, trudności w scalaniu chmury punktów oraz 

dopasowaniu drzew w trybie wielokrotnego skanowania. 

W pierwszym rozdziale przedstawiony został projekt WoodStock, jak również zagadnienia 

pracy magisterskiej. Następnie zaprezentowano pojęcie i procedurę wykonania inwentaryzacji 

drzewostanu za pośrednictwem pomiaru pojedynczych drzew oraz powierzchni kołowych. 

Kolejne sekcje są teoretycznym wprowadzeniem do metody systemu czujników IPS oraz 

zagadnień nabywania, przetwarzania i analizowania zdjęć. W drugim rozdziale został 

szczegółowo przedstawiony i opracowany algorytm. 

Dodatkowo został podany przegląd parametrów technicznych zastosowanych urządzeń oraz 

opis powierzchni próbnej. Uzyskane wyniki oraz ocenę jakości przedstawiono w rozdziale 

trzecim i czwartym. W końcowych wnioskach przedstawiono podsumowanie 

wygenerowanego algorytmu jak również zastosowanego systemu czujników. 
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