Nowy sposób na stare problemy (1)
Czeska technologia Field-Map to zintegrowane narz´dzie do prowadzenia pomiarów
w terenie, które zamiast mozolnego notowania danych, gromadzi je i automatycznie
przetwarza w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie.
agadnienie efektywnego gromadzenia danych
Zproblemem
o lesie i ich póêniejszego przetwarzania jest
wyst´pujàcym we wszystkich dziedzinach nauk leÊnych i praktycznego leÊnictwa. Nieustannie poszukuje si´ nowszych i szybszych technologii, które pozwalajà na dok∏adniejsze poznanie
aktualnego stanu lasu przy jednoczesnym zmniejszeniu pracoch∏onnoÊci pomiarów w terenie. Powy˝szy problem sta∏ si´ bodêcem do zorganizowania we wrzeÊniu zesz∏ego roku na terenie Czech
i Niemiec mi´dzynarodowej konferencji pod tytu∏em „Inwentaryzacja lasu i przetwarzanie danych
o lesie”. Konferencja trwa∏a trzy dni (12–14 wrzeÊnia). Wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele 9 krajów:
Austrii, Belgii, Czech, Irlandii, Niemiec, Polski,
Rumuni, W´gier oraz Wietnamu. SpoÊród wielu
prezentacji szczególnym zainteresowaniem cieszy∏a si´ nowa technologia o nazwie Field-Map.

Field-Map w pigu∏ce
Autorami technologii Field-Map sà pracownicy
Czeskiego Instytutu Badaƒ Ekosystemów LeÊnych (Ústav pro vy∑zkum lesních ekosystému,
IFER), którego siedziba mieÊcie si´ w miejscowoÊci Jílové ko∏o Pragi.
Na ca∏oÊç technologii sk∏adajà si´ dwa zasadnicze elementy: sprz´t oraz oprogramowanie.
W sk∏ad oprzyrzàdowania wchodzà urzàdzenia:
dalmierz laserowy, kompas elektroniczny, luneta
optyczna, komputer terenowy oraz opcjonalnie
urzàdzenie GPS. Wszystkie powy˝sze elementy
zosta∏y zintegrowane na lekkim statywie, aby
zapewniç maksymalny komfort pracy w trudnych
warunkach leÊnych. Drugi element technologii,
oprogramowanie, sk∏ada si´ z trzech podstawo-

wych modu∏ów: mened˝er projektów (Field-Map
Project Manager), kolektor danych (Field-Map
Data Collector) i analizator danych (Field-Map
Inventory Analyst).

Urzàdzenie
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Oprzyrzàdowanie
Najwa˝niejszymi elementami zestawu Field-Map sà dalmierz laserowy (Impuls 200) i kompas
elektroniczny (Map Star) produkcji amerykaƒskiej firmy Laser Technology. Pierwsze urzàdzenie
s∏u˝y do pomiaru odleg∏oÊci oraz nachylenia
osi celowej (dzi´ki wbudowanemu inklinometrowi). Kompas elektroniczny s∏u˝y do pomiaru
azymutu. Oba urzàdzenia mogà pracowaç w temperaturze od –30°C do +50°C, a ∏àcznie wa˝à
niespe∏na 2 kg (dane na temat dok∏adnoÊci
przedstawia tabela obok).
Standardowa procedura pomiarowa przedstawia si´ nast´pujàco:
• Ustawienie tyczki geodezyjnej z odblaskiem
(patrz zdj´cie poni˝ej) na punkcie pomiarowym.
Zadanie to wykonuje zazwyczaj jedna osoba, która podczas pomiarów przemieszcza si´ mi´dzy
punktami pomiarowymi.
• Wycelowanie dalmierza (zaopatrzonego
w lunet´ optycznà) do odblasku, który jest
umieszczony na tyczce geodezyjnej, zazwyczaj
na wysokoÊci 1,3 m. To zadanie wykonuje druga
osoba obs∏ugujàca dalmierz laserowy i elektroniczny kompas.
• Pomiar odleg∏oÊci (poprzez naciÊni´cie spustu dalmierza). WyÊwietlenie wyniku w postaci
odleg∏oÊci i nachylenia na wyÊwietlaczu dalmierza
i automatyczne przes∏anie wyników pomiaru
do pami´ci komputera terenowego.

elektroniczny

• Automatyczny odczyt azymutu przez kompas elektroniczny i przes∏anie jego wartoÊci
do pami´ci komputera.
Komputer przelicza odleg∏oÊç, nachylenie osi
celowej oraz azymut na wspó∏rz´dne terenowe
(X, Y, Z) we wczeÊniej przyj´tym przez u˝ytkownika uk∏adzie odniesienia. Dane trafiajà do odpowiedniej tabeli oraz zostajà odwzorowane w postaci nowego punktu na ekranie komputera (patrz
zdj´cie na sàsiedniej stronie).
Pos∏ugujàc si´ dalmierzem i kompasem mo˝na
okreÊliç m.in. nast´pujàce cechy:
• wspó∏rz´dne stojàcych i le˝àcych drzew oraz
innych szczegó∏ów terenowych,
• wysokoÊç ca∏kowità i wysokoÊç nasady
koron drzew,
• gruboÊç pnia na ró˝nej wysokoÊci,
• rzut poziomy i pionowy korony.
W drzewostanach, w których nie ma dolnych
warstw (podszytów, podrostów, drugiego pi´tra), trzy pierwsze cechy mo˝na mierzyç celujàc
do danego elementu bez koniecznoÊci u˝ywania
tyczki z odblaskiem. Odblask stosuje si´ wsz´dzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieƒstwo
odbicia wiàzki lasera przez ga∏´zie innych drzew
i krzewów (w takim przypadku dalmierz laserowy uwzgl´dni wy∏àcznie wiàzk´ lasera, która odbije si´ od odblasku).
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Podstawowe elementy wchodzàce w sk∏ad zestawu Field-Map

Kolejnym bardzo wa˝nym elementem oprzyrzàdowania Field-Map jest komputer terenowy
firmy Hammerhead, gromadzàcy i przetwarzajàcy wszystkie mierzone dane. Zasadniczà cechà,
jaka odró˝nia powy˝sze urzàdzenie od innych
komputerów przenoÊnych, jest jego du˝a
odpornoÊç na deszcz, wstrzàsy oraz uszkodzenia mechaniczne (wspó∏czynnik odpornoÊci
IP wynosi 65). Hammerhead jest te˝ wyposa˝ony w wyÊwietlacz dotykowy z wbudowanym
filtrem promieni s∏onecznych, co zapewnia
wysokà jakoÊç obrazu nawet w warunkach
wysokiego nas∏onecznienia.
Zbiór danych odbywa si´ na dwa sposoby.
Pierwszy sposób polega na automatycznym
Êciàganiu do pami´ci komputera danych

Technika leÊna
Przyk∏adowe dane, które mo˝na gromadziç za pomocà technologii Field-Map

pochodzàcych
z pomiarów wykonywanych dalmierzem laserowym, kompasem elektronicznym, odbiornikiem
GPS i – opcjonalnie – elektronicznym Êrednicomierzem wyposa˝onym w mo˝liwoÊç zdalnego
przesy∏ania danych. Inne, rozmaite cechy
– zarówno o charakterze iloÊciowym jak i jakoÊciowym – mo˝na wprowadzaç r´cznie do
odpowiednich, wczeÊniej przygotowanych
tabel. W tym celu wykorzystuje si´ piórko dotykowe. Przyk∏ady danych gromadzonych
przy u˝yciu technologii Filed-Map przedstawiono na rysunku powy˝ej.

odczyty z odbiornika GPS wykonywaç
na otwartej powierzchni (luka, gniazdo, zràb),
a dalszà nawigacj´ do punktu wykonywaç
przy u˝yciu dalmierza laserowego i kompasu
elektronicznego. Taka kombinacja zapewnia

najwi´kszà precyzj´ nawigacji do wybranego
punktu w terenie.
KAMIL BIELAK n
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Oprogramowanie Field-Map przedstawimy w numerze 3/2008

Wszystkie wyniki pomiarów sà automatycznie przesy∏ane do komputera terenowego oraz prezentowane
na jego ekranie w formie graficznej (lub w postaci tabel)
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Ostatnim, opcjonalnym elementem technologii Field-Map jest odbiornik GPS, który s∏u˝y
przede wszystkim do lokalizacji i odnajdowania
wszelkiego rodzaju powierzchni próbnych
zak∏adanych w terenie. Rodzaj stosowanego
odbiornika GPS zale˝y wy∏àcznie od potrzeb
u˝ytkownika. Je˝eli zale˝y nam na wysokiej precyzji, to zalecany jest odbiornik GPS klasy kartograficznej firmy Trimble (np. dok∏adnoÊç pomiaru zalecanego przez IFER odbiornika Trimble
GeoXT wynosi: GPS 5–10 m, DGPS <1 m).
W przypadku odnajdowania wczeÊniej za∏o˝onych powierzchni mo˝na stosowaç taƒsze
i mniej dok∏adne odbiorniki GPS klasy turystycznej (np. GPSMAP 60CSx o dok∏adnoÊci
pomiarowej: GPS <10 m i DGPS 3–5 m).
W warunkach leÊnych zalecane jest, aby
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