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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizuje projekt 

„Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” w ramach umowy 
o dofinansowanie projektu zawartej z NCBiR, w ramach Osi III, Działania 3.1. Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020. 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu 
zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania 
laserowego dla łącznej grupy 9 studentów kierunku geografia. 

Szkolenie w wymiarze 20 godzin zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzone na 
Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu w terminie 4–5 lipca 2017 roku. Godzina 
szkoleniowa oznacza 45 minut zajęć dydaktycznych.  

Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika 
szkoleniowego wraz z danymi do wykorzystania po ukończeniu szkolenia) dla wszystkich 
jego uczestników. Wykonawca zabezpieczy na czas szkolenia dla każdego uczestnika 
komputery oraz oprogramowanie niezbędne do jego realizacji według szczegółowego 
programu zajęć.  

Wykonawca umożliwi korzystanie z komputerów i niezbędnego wymagającego 
programem zajęć oprogramowania podczas zajęć i przewidzianych przerw, każdemu 
słuchaczowi w wyznaczonej sali dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, 
w liczbie odpowiadającej liczebności grupy.  

Zamawiający zabezpiecza salę wykładową wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz 
bezprzewodowy dostęp do internetu.  

Szkolenie musi zakończyć się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia 
specjalistycznego. 

II. Zakres tematyczny szkolenia 

Zajęcia powinny obejmować zakres tematyczny dotyczący opracowania danych 
pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, produktów LiDAR i produktów 
pochodnych, produktów LiDAR w projekcie ISOK oraz pokazywać przykładowe 
zastosowania produktów LiDAR. 

Szczegółowy program zajęć: 

1. Podstawy przetwarzania danych LiDAR w aplikacji LP360 

 wprowadzenia do oprogramowania LP360, 

 wizualizacja danych w oknie 2D, 3D oraz w oknie przekrojów, 

 manualna i automatyczna klasyfikacja chmury punktów, 

2. Lotnicze skanowanie laserowe – przegląd danych LiDAR pod kątem zaplanowanych 
parametrów nalotu i skanowania laserowego 

 wczytanie danych ALS,  

 analiza linii lotu,  

 lokalny pomiar gęstości chmury punktów,  

 wizualizacja danych ALS według wysokości bezwzględnej, 
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 wizualizacja danych ALS za pomocą atrybutu intensywności odbicia, 

 wizualizacja danych ALS według kolejności echa odbicia, 

 wizualizacja danych ALS według rozkładu kąta skanowania, 

3. Opracowanie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego 

 omówienie formatu LAS, 

 import/eksport danych LiDAR, 

 prezentacja danych LiDAR pod kątem klasyfikacji oraz atrybutów RGB, 

 klasyfikacja chmury punktów LiDAR oraz weryfikacji jakościowej, 

4.  Produkty LiDAR i produkty pochodne 

 generowanie NMT na podstawie danych pochodzących z lotniczego 
skanowania laserowego, 

 generowanie NMPT na podstawie danych pochodzących z lotniczego 
skanowania laserowego, 

 generowanie profili terenowych, 

 generowanie zNMPT jako modelu różnicowego na podstawie NMPT oraz 
NMT, 

 generowanie rastrowych produktów pochodnych NMT i NMPT, 

 generowanie warstwic na podstawie danych LiDAR, 

 generowanie modeli 3D budynków na poziomie LoD2, 

5. Produkty LiDAR w projekcie ISOK 

 przegląd usług dostępnych w GEOPORTAL.GOV.PL z wykorzystaniem 
aplikacji GIS, 

 przygotowanie kompozycji mapowej na podstawie produktów LiDAR 
i ortofotomapy, 

 wizualizacja 3D oraz wirtualny przelot z wykorzystaniem produktów LiDAR, 

 tworzenie i walidacja metadanych NMT z wykorzystaniem edytora i walidatora 
metadanych dostępnych przez GEOPORTAL.GOV.PL, 

6. Kontrola produktów LiDAR 

 kontrola parametrów gęstości chmury punktów LiDAR, 

 kontrola georeferencji względnej bloku LiDAR, 

 kontrola georeferencji bezwzględnej danych LiDAR, 

 kontrola wizualna danych NMT,  

7. Zastosowanie produktów LiDAR 

 generowanie obrysów budynków w celu weryfikacji aktualności warstwy 
BDOT10k, 

 detekcja pojedynczych drzew – określenie pojedynczych parametrów drzew, 

 analizy przestrzenne rozkładu nasłonecznienia na dachach budynków, 

 tworzenie profili podłużnych dla tras turystycznych oraz analizy widoczności, 

 identyfikacja przeszkód dla ruchu lotniczego, 

 analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane 
LiDAR, 

 analizy 2D i 3D struktury drzewostanów, 

 generowanie prawdziwej ortofotomapy, 

 analiza ruchów masowych, 

 modelowanie przebiegu rzek z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu, 

 analiza skutków spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej. 


