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Kas yra LiDAR duomenys?

• Light Detection And Ranging –
lazerinis skenavimas

• Atspindėtas lazerio pulsas yra 
užfiksuotas laike ir išmatuotas

• Galutinis rezultatas yra labai 
tankūs ir tikslūs x, y, z taškų 
debesys



LiDAR duomenų gavimo būdai

• Iš orlaivių

• Antžeminis

• Mobilusis antžeminis

• Iš bepiločių orlaivių

• Lazerinis skenavimas

• Fotogrametrija



LiDAR duomenų failai

• LAS failas
• Leidžia atvaizduoti duomenis, juos tyrinėti ir redaguoti

• ZLAS failas
• Suspaustas ir optimizuotas LAS failas

• Naudojamas archyvuojant, dalinantis ar peržiūrint duomenis

• Leidžia tik nuskaityti – redaguoti negalima

• LAZ
• Tiesiogiai nenuskaitomas

• Naudoti „Convert LAS“



LiDAR duomenų įvertinimas

• LAS failų atributai

• Taškų klasės

• Taškų tankis

• Lazerio atspindžių skaičius



LiDAR duomenų valdymas

• Duomenų rinkiniai

• „LAS dataset“ – las duomenų rinkinys, vektorinis

• „Mosaic dataset“ – mozaikos duomenų rinkinys, rastrinis

• Duomenų vizualizacija

• „LAS dataset“ – taškų debesies simbolizacija 2D, 3D ir „Point cloud 
scene layer packege“

• „Mosaic dataset“ – 2D rastrai



LAS dataset

• „LAS dataset“ – las duomenų 
rinkinys

• Apjungia vieną ar daugiau LAS failų

• Saugoma failinėje sistemoje LASD 
faile

• Nedaro duomenų kopijų – tik 
nuorodos į duomenis

• Gali būti naudojamas 3D analizėje

• Galima redaguoti taškų 
klasifikavimą

• Vaizdavimas: 2D/3D taškai, TIN

• Įvestis: LAS arba ZLAS



Point cloud scene layer package

• „Point cloud scene layer“ – taškų 
debesies scenos sluoksnis

• Optimizuotas greitam atvaizdavimui

• Saugoma failinėje sistemoje slpk
faile

• Daroma duomenų kopija - podėlis

• Įvestis: LAS duomenų rinkinys

• Vaizdavimas: tik 3D taškai

• Redagavimas negalimas

• Galima dalintis kaip paketu ar 
internetine paslauga



Mosaic dataset

• „Mosaic dataset“ – mozaikos 
duomenų rinkinys

• Valdo lidar duomenis rastriniu 
pavidalu

• Saugoma geoduomenų bazėje

• LAS duomenų redagavimas 
negalimas

• Įvestis: LAS failai, LAS duomenų 
rinkiniai

• Gali būti naudojamas su rastrų 
analizės funkcijomis

• Vaizdavimas: 2D (rastras)



LiDAR duomenų redagavimas ir analizė

• Klasifikavimas
• Standartinis automatinis

• Giliojo mokymosi modelių pritaikymas

• Rankinis

• „3D analyst“ įrankiai

• Rastrinė analizė naudojant rastrų apdorojimo funkcijas



LiDAR duomenų redagavimas

• Redaguojami tik LAS failai arba 
LAS duomenų rinkiniai

• Klasių kodų ir jų atributų keitimas

• Redaguojant keičiami originalūs 
duomenys

• Neįmanoma atšaukti

• Prieš redaguojant, rekomenduojama 
pasidaryti duomenų kopiją



LiDAR duomenų klasės

• Kiekvienam taškui priskirtas 
klasės kodas, pagal tai nuo kokio 
objekto atsispindėjo lazerio 
impulsas

• Lidar taškai skirstomi į įvairias 
klases, pagal ASPRS LAS
formatus

• Skirtingos klasės LAS failuose 
apibrėžiamos naudojant sveikųjų 
skaičių kodus



LiDAR duomenų klasifikavimas

• Automatinis klasifikavimas su ArcGIS Pro 
įrankiais

• Pastatai, reljefas, augmenija pagal aukštį ir kt.

• Rankinis klasifikavimas naudojant „Select“ 
įrankius

• Elektros linijų klasifikavimas



LiDAR duomenų klasifikavimas naudojant 
giliojo mokymosi modelius
• „Classification (deep learning)“ 

įrankiai

• Taškų debesies klasifikavimas 

• Klasifikavimo modelio įvertinimas

• Duomenų paruošimas modelio 
mokymui

• Klasifikavimo modelio apmokymas

• Giliojo mokymosi modelių 
parsisiuntimas iš „Living Atlas“ ir 
jų pritaikymas



LiDAR analizė naudojant 3D Analyst
įrankius
• 3D Analyst įrankiai

• „Extract Power Lines From Point Cloud“ 
– elektros linijų objektų sukūrimas

• „Locate LAS Points By Proximity“ – taškų 
atrinkimas pagal atstumą nuo objektų

• „Point Cloud“ įrankių skiltis

• Taškų retinimas, apkirpimas, eksportavimas 
ir kt.



LiDAR rastrinė analizė

• Rastrinės funkcijos

• Funkcijos tiesiogiai pritaikomos 
rastrų pikseliams

• Nekuriami nauji rastrai

• Gali būti kuriamos funkcijų 
grandinės

Mosaic dataset



LiDAR išvestinių produktų kūrimas

• LiDAR taškų debesis

• Rastriniai paviršiai

• DTM – skaitmeninis reljefo modelis
• DSM – skaitmeninis paviršiaus modelis
• nDSM – skaitmeninis normalizuotas paviršiaus modelis

• Įvairūs 3D objektai

• Pastatai
• Medžiai
• Stulpai, el. Linijos ir kt.



LiDAR rastrinių produktų kūrimas

DTM DSM

Taškai atfiltruojami pagal 
pasirinktas klases

Sukuriamas išvesties 
rastras

• „LAS Dataset To Raster“ –
rastrinių paviršių kūrimas

• DTM, DSM

• Kiti išvestiniai rastrinių paviršių
produktai, taikant rastrų funkcijas:

• Horizontalės
• Vandens telkinių ribos
• Upių tinklai
• Užliejamų teritorijų ribos ir kt.



LiDAR vektorinių išvestinių produktų 
kūrimas

• 3D Basemaps sprendimas

• Pastatai

• Reljefas

• Inžineriniai objektai (el. stulpai, 
linijos)

• Medžiai











3D pastatų kūrimas iš poligonų

• Paprastas iškėlimas - Extrude (LOD1)
• Aukštis gautas iš LiDAR

• Plokšti stogai

• Stogų geometrija (LOD2)
• Sugeneruoti naudojant trianguliaciją

• Paprastos vertikalios pastatų sienos
• Iš orlaivių gauti LiDAR duomenys 

neapima sienų

Paprastas iškėlimas 
(LOD1)

Stogų geometrija 
(LOD2)



Dalinimasis 3D sluoksniais gautais iš 
LiDAR

Scene layer
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