
Dr. Klaus-Dieter Hanemann, Terra digital GmbH & Co. KG
maj 2006

multispektralny zapis ADS40 i ALS50:

od orthophoto do true orthophoto



“Terra digital”: 

- nowa firma pod Budziszynem
- wykorzystuje wyłącznie
cyfrowe sensory fotolotnicze



Terra digital:

wykorzystuje kompletny zestaw systemów cyfrowych
- lotnicza kamera cyfrowa ADS 40
- lotniczy skaner laserowy ALS 50-83
- skaner do zdjęc lotniczych DSW 600

Sprzęt



Kreiselplattform ALS50

Steuerung

ALS50

Laserscanner
ADS40

Steuerung

ADS40

Sensorkopf

� głowica kamery cyfrowej ADS40

� pamięć masowa i jednostka kontrolna
� żyroskopowo stabilizowana podstawa
� skaner wysokości (LIDAR) ALS50
� osprzęt  ALS50

Sprzęt



Sprzęt w samolocie



wielkoformatowe lotnicze kamery cyfrowe:

obecna sytuacja na rynku

1. sensory powierzchniowe:

- DMC (Intergraph) 

- Ultracam-D (Vexcel Coorp.)� kupował Microsoft!!

2. sensory linijne (pushbroom):

- ADS 40 (Leica)  

- JAS (Jena-Optronik)

cyfrowe kamery lotnicze



Różne sensory przy tej samej wielkości piksela

Szerokości pasa skanowania

Szerokość pasa skanowania

4K x 4K 
sensor 

4 tys. 
pikseli w 
poprzek 
toru lotu

ADS40  Srednioformatowe
Kamery cyfrowe

Rozmiar piksela: 20 cm

Szerokość pasa: 2.4 km

12 tys. pikseli w 
poprzek

Ilość torów lotu: 1

Rozmiar piksela: 20 cm

Szerokość pasa: 0.9 km

Ilość torów lotu: 3

Kamera ADS40



Lotniczy sensor cyfrowy
ADS40

Kamera ADS40Różne koncepcje obrazowania

Analogowa kamera lotnicza
RC30

sensor „trójliniowy“:    widok przedni

widok pionowy

widok wsteczny

ciągły skaning z wychyleniem

nakładające się zdjęcia lotnicze

pojedyncze obrazy z 
perspektywą



CCD-sensor w porównaniu z charektristyką filmu

gęstość

Za pomocą sensora typu CCD można pomierzyc ilość światla w 
wartościach absolutnych

signał sensora

absolutny pomiar pomira względny

Digital CCD
ADS40

Analog film
RC30
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Rozdzielczość radiometryczna Kamera ADS40
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Wysokość lotu 3,000 m
Rozmiar piksela 25 cm

Detale w 
zakresie 
niskich 
tonów

Detale w zakresie 
wysokich tonów



Kamera ADS40Pozycjonowanie skanerów - zasada

Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja GPSGPSGPSGPS

Trajektoria efektywnaTrajektoria efektywnaTrajektoria efektywnaTrajektoria efektywna

Korekcja uzupeKorekcja uzupeKorekcja uzupeKorekcja uzupełłłłniajniajniajniająąąąca ca ca ca 
trajektoritrajektoritrajektoritrajektorięęęę IMUIMUIMUIMU

Trajektoria Trajektoria Trajektoria Trajektoria IMUIMUIMUIMU

� Odbiornik GPS generuje absolutną pozycję z częstotliwością 2 Hz

� Sensor IMU generuje pozycję względną i precyzyjną orientację pułapu,
obrotu i przesunięcia z częstotliwością 200 Hz

� Parametry trajektorii lotu wygenerowane przez IMU są uzupełniane przy
pomocy absolutnych wartości generowanych przez GPS

� Przetworzona trajektoria lotu jest interpolowana w celu wygenerowania
pozycji i orientacji z częstotliwością 800 Hz (w odstępach 1.2 ms)



• kanały panchromatyczne
(widok wsteczny i przedni) 2 * (2 * 12 000) pikseli 
na linię

• kanały RGB (nadir) 12 000 pikseli na linię

• bliska podczerwień (CIR)
(NIR, G, B; widok przedni) 12 000 pikseli na linię

• Cechy wyjątkowe:

• 1 obiektyw i 10 linii CCD !
• kamera nie potrzebuje „PAN-sharpening“

• Nie występuje zjawisko zmazu !!

Unikalne cechy kamery ADS40



• orthophoto: pokrycie poprzeczne ok. 30%

tylko powierchnia ziemi jest przedstawiona w perspektywie rownoleglej,

wszystkie obiekty nad ziemia (np. budynki, drzewa) sa znieksztalcone w 
perspektywie centralnej

• „Nearly True“ orthophoto: pokrycie poprzeczne pow. 55%

widok pionowy kamery ADS40 daje prawie zobrazowanie rownolegle;

tylko na skraju pasma wystepują nieliczne zniekształcenia perspektywiczne

• True orthophoto: pokrycie poprzeczne pow. 70%;

obliczona jest wysokość dla kazdego piksla, ktorą potem używamy do 
przeliczenia wszystkich pikseli na zobrazowanie rownolegle.

definicje



kamera z sensorem liniowym:
ADS40

widok przedni

widok pionowy

widok wsteczny

Orthophoto normalne i „nearly-true“

perspektywa centralna i rownolegla



True Ortho Frankfurt nad Menem

normalne ortho

wysokość budynku:
265 m

true ortho



nearly true DOP: 20 cm

Ecw File

port w Hamburgu



Orthophoto CIR i RGB, 
park przyrody „Eiderstedt“

rozdz. 20cm, ok. 650 km²

Eiderstedt CIR

Eiderstedt RGB

przyklady



przyklady

2005: kompletny nalot Landu „Saksonia Anhalt“

22.000 km², rozdz. 20cm, PAN, RGB, CIR, 13 dni lotnych

Ecw File

wycinek 12 x 36 km²



� Moduł skanera

– 56 x 37 x 24 cm, 30 kg

� Osprzęt

– 48 x 52 x 64 cm, 64 kg

� Laptop - oprogramowanie sterujące

� Oprogramowanie do przetwarzania

Laserowy skaner wysokości (LIDAR): ALS50



• zakres wysokości: 200 – 3,500 m AGL

• szerokość pasma: 10 - 75 degrees

• maks. częstotliwość

próbkowania: 70 Hz @ 14 FOV;  24 Hz @ 75 FOV

• częstotliwość pulsu: 22 to 83 kHz

• średnia gęstość

pomiaru: do 7 punktów na m², siatka regularna

• Odbicia wielokrotne: 5

• automatyczna kompensacja ruchu samolotu (oś podłużny):zakres 
kompensacji = 75° – FOV

• detekcja intensywności: amplituda sygnału odbitego

• dokładność (1 sigma): x,y : 20 – 40 cm; z: 10 – 15 cm

LIDAR ALS50Parametry wydajności



DSM (pseudo-colored relief)DTM (pseudo-colored relief)DTM (pseudo-colored relief)LIDAR Intensität

Produkty z LIDAR’u



Frankfurt City 4 Pkte/m² © Stadtvermessung Frankfurt

LIDAR DSM



Frankfurt lotnisko

4 Pkte/m²

© Stadtvermessung Frankfurt

LIDAR DSM



LIDAR DOM

cyfrowy model terenu: Wettersteingebirges (Alpspitze)



LIDAR DOM

cyfrowy model terenu: Wettersteingebirges (Alpspitze)



LIDAR DOM

cyfrowy model terenu: Wettersteingebirges (Alpspitze)



Augsburg

0,5 Pkte/m2

© LVG Bayern

LIDAR DOM



LIDAR DOM

cyfrowy model powierzchni terenu (DSM), 

Rottenburg, ca.1 pt/m²



LIDAR DOM

cyfrowy model powierzchni terenu (DSM), 

Rottenburg, ca.1 pt/m²



LIDAR DOM

cyfrowy model powierzchni terenu (DSM), 

Rottenburg, ca.1 pt/m²



LIDAR DSM

startujący samolot



ustalenie prędkości pojazdów za pomocą dzjęc wielospektralnych

samochody stojące

samochod z prędkością v

v

v(samochodu)

v
(samolotu)

R:14°
G: 16°

NIR: 18°

znając z INS´u parametry
samolotu:
h,v(x) i v(y) dla każdej linii obrazu
można policzyć wektor prędkości
samochodu

h



dziekuję za uwagę

Terra digital GmbH & Co. KG
An der Post 2
D-02906 Kreba-Neudorf

Email: k.hanemann@terra-digital.net


