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Wstęp

Głównym celem niniejszego rozdziału jest dostarczenie 
podstawowego przewodnika postępowania z danymi po-
chodzącymi z lotniczego skanowania laserowego (ALS). 
Przedstawione zostaną logiczne kroki w procedurze prze-
twarzania danych, których znajomość, łącznie ze świado-
mością ich wpływu na powstający na podstawie tych da-
nych numeryczny model wysokościowy terenu (pol. NMT, 
ang. Digital Elevation Model, DEM), uważamy za kluczową 
w ocenie wiarygodności uzyskanych wyników. Na tej pod-
stawie zamierzamy ocenić możliwości informacyjne da-
nych ALS i zwrócić uwagę na ich ograniczenia w dokumen-
towaniu antropogenicznych form rzeźby terenu, a więc 
obiektów zainteresowania archeologicznego. Naszym ce-
lem jest wzbudzenie ostrożności i podejścia krytycznego 
badaczy przy interpretacji wyników ALS, ponieważ wyłącz-
nie tak można w pełni wykorzystać ich potencjał.

Informacje przedstawione we wcześniejszych pracach 
autorów1 uzupełniono tutaj o czynniki wpływające na 
zapis obiektów w dostępnych komercyjnie w Czechach 
danych DEM 5G2 oraz o problematykę automatycznej de-
tekcji obiektów, której zastosowanie jest coraz częstsze. 
Została również poświęcona uwaga potencjałowi anali-
tycznemu danych LiDAR w realizacji analiz przestrzennych 
oraz modelowania GIS, które co prawda nie należą do ich 
podstawowego wykorzystania, ale mają również istotne 
znaczenie w badaniach krajobrazu historycznego i spo-
łeczności ludzkich, które go kształtowały. W części koń-
cowej poddamy pod dyskusję refleksję na temat wkładu 
danych LiDAR w badania archeologiczne. 

W ocenie ograniczeń wyników ALS wychodzimy z na-
szych dotychczasowych doświadczeń z kilkoma typami 
stanowisk w Czechach, usytuowanymi w krajobrazie zale-
sionym. Dlatego nie należy przekładać wyciągniętych tutaj 
wniosków na inne środowisko geograficzne, na odmienne 
typy lokalizacji stanowisk i inne dane. Służą one przede 

1   Por. Holata i Plzák 2013; Holata i Světlík 2014.
2   W związku z powyższym przedstawiamy również problematykę 

fałszywych obiektów, którą zaprezentowaliśmy na Annual Me-
eting of EAA 2013 w Pilznie (Holata i Plzák, Mystification within 
archaeological prospection: real and virtual false objects in Air-
borne Laser Scanning of forested landscape).

wszystkim do zilustrowania niebezpieczeństw tej metody 
i wierzymy, że zainicjują refleksję nad nimi oraz świado-
mość problemów, które często bywają niedostrzegane. 

Dostępność danych lotniczego  
skanowania laserowego w Europie

Nowoczesne mapowanie krajobrazu za pośrednictwem 
ALS jest dziś w Europie coraz częstsze. Dane z niektórych 
projektów mapowania w poszczególnych krajach są ogól-
nodostępne (bez jakichkolwiek opłat), co jest bardzo cen-
ne, nie tylko dla badań archeologicznych. Portale, udo-
stępniające tego typu dane, są jednak niestety niemal 
zawsze obsługiwane w języku ojczystym danego kraju. 
Ponadto jakość danych ALS często się od siebie znacznie 
różni, podobnie zresztą jak format, w którym można je 
uzyskać. Zastosowanie ALS zazwyczaj bywa zapoczątko-
wane potrzebą dokładnego mapowania geodezyjnego3, 
ochrony przeciwpowodziowej lub ochrony środowiska, 
działań ekologicznych, itp. Ich wykorzystanie w arche-
ologii jest zależne od jakości4 dostępnych danych, ich 
parametrów technicznych i charakteru obserwowanych 
obiektów. Pozyskiwanie danych ALS nie było pierwotnie 
projektowane dla potrzeb archeologów.

Poniżej prezentujemy krótki przegląd oferowanych da-
nych ALS w niektórych krajach Europy5, który dostarcza 
podstawowych informacji na temat ich postaci, jakości, 
dostępności oraz umożliwia zainteresowanym ich łatwiej-
sze wyszukanie lub uzyskanie.

3   Starsze modele wysokościowe terenu, które każde państwo two-
rzyło w ramach produkcji map zostały interpolowane z danych 
mapowania stereo fotogrametrii. Nowe modele wysokościowe 
powstałe z ALS są o wiele bardziej dokładne.

4   Najlepszej jakości dane ALS to z reguły te, które przy skanowaniu 
wykorzystują najnowszą technologię, a zleceniodawca potrzebuje 
i wymaga jak najdokładniejszych parametrów. Jakość danych nie 
jest określana wyłącznie przez liczbę punktów na 1 m2, ale rów-
nież wysokość i szybkość lotu, pokrycie i liczbę poszczególnych 
nalotów, kąt skanowania, rozmiar śladu wiązki na powierzchni 
oraz wykorzystanie technologii skanowania.

5   Nie gwarantujemy kompletności, naszym zamysłem było dostar-
czenie zainteresowanym wyłącznie podstawowego przeglądu 
oraz odskoczni do dalszych poszukiwań.
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Czechy6

Dane płatne ALS znajdują się w administracji Czeskiego 
Biura Geodezji i Katastru (ČÚZK). Skanowanie krajobra-
zu było od 2009 roku realizowane w ramach projektu 
Tworzenie nowego pomiaru wysokościowego terenu Re-
publiki Czeskiej. Produkt ALS o najlepszej jakości, który 
znajduje zastosowanie w archeologii, stanowi Cyfrowy 
model rzeźby terenu Republiki Czeskiej 5. generacji (DEM 
5G). Można go zakupić jako arkusz o rozmiarach 2 x 2,5 
km z poszczególnymi punktami wraz ze współrzędnymi 
w formie tekstowej oraz w lokalnym układzie współrzęd-
nych S-JTSK. Gęstość zapisu danych 5. generacji wynosi 
średnio 0,25 p/m2 z dokładnością wysokościową 0,18 m 
i błędem pomiaru planimetrycznego 0,3 m. Można rów-
nież otrzymać numeryczny model pokrycia terenu (pol. 
NMPT, ang. Digital Terrain Model, DTM) 1G z dokładno-
ścią wysokościową 0,4 m i błędem pomiaru planimetrycz-
nego 0,7 m.

Polska7

Realizacja projektu Informatyczny System Osłony Kraju 
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami  (ISOK) została za-
sadniczo przeprowadzona w latach 2011–2015. W ra-
mach tego projektu powstały NMT i NMPT. Teren został 
rozdzielony na 3 pasma według gęstości punktów (Stan-
dard I=4 p/m2, Standard II=6 p/m2 a Standard III=12 p/
m2). Standard I z dokładnością wysokościową 0,15 m 
i błędem pomiaru planimetrycznego 0,5 m obejmuje 
większość terytorium, Standard II z dokładnością wyso-
kościową 0,10 m i błędem pomiaru planimetrycznego 0,4 
m tylko jego mniejszą część, a najdokładniejszy Standard 
III został określony dla obszarów miejskich. Dane te są 
dostępne w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w formacie .las, są 
sklasyfikowane do poszczególnych grup lub też jako NMT 
lub NMPT w formie interpolowanego NMT o rozmiarze 
komórki 1 m (dla NMPT również w wariancie rozmiaru 
komórki 0,5 m) w formacie .asc lub .xyz i lokalnym ukła-
dzie współrzędnych PL-1992.

Słowacja8

Niedawno przeprowadzono na Słowacji dwa projekty, 
które skupiały się na ALS lasów. Pierwszy o nazwie In-
nowacyjne metody inwentaryzacji i monitoringu lasów 

6   http://geoportal.cuzk.cz/(S(gudv0zv04wzhgjwif5ppf5nu))/De-
fault.aspx?mode=TextMeta&text=vyskopis&side=vyskopis&me
nu=30; náhled dat LLS: http://ags.cuzk.cz/DEM/.

7   http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/isok/
produkty; zamawianie danych: http://www.codgik.gov.pl/index.
php/zasob/numeryczne-dane-wysokosciowe.html.

8   http://www.inmein.nlcsk.sk/sk/index.php; http://www.forest-
portal.sk/projekt-monitoring/Stranky/zakladne-informacie.aspx.

łęgowych wzdłuż Dunaju (INMEIN), a drugi – Monitoring 
i badania ekosystemów leśnych. Dane na razie nie zosta-
ły publicznie udostępnione, a w celu ich udostępnienia 
należy złożyć wniosek za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Leśnictwa (NLC). 

Węgry

Ogólnokrajowy projekt dokumentacji krajobrazu za po-
średnictwem ALS na Węgrzech nie istnieje. Zrealizowa-
no wyłącznie projekty lokalne, jak np. Aerial Imaging of 
the Wetlands of Lake Balaton and the Kis-Balaton, czy 
ARMSRACE (Archaeological and Relief Modeling of the 
Sárvíz-valley for Reconstruction of Ancient Climate Event-
s)9 W pierwszym z nich został zeskanowany brzeg jeziora 
Balaton i jego okolicy (82 km2) z rozdzielczością 1 p/m2 
z dokładnością wysokościową 0,1 m i błędem pomiaru 
planimetrycznego 0,15 m.

Słowenia10

Dane LiDAR są dostępne na portalu mapowym Atlas 
Środowiska. Arkusze o rozmiarze 1 km2 można pobrać 
w dwóch układach współrzędnych D48GK i D96TM. Do-
starczane są one jako poszczególne punkty ze współrzęd-
nymi w formacie tekstowym .asc lub też jako sklasyfiko-
wana chmura punktów w formacie skompresowanym 
.zlas. Gęstość zapisu danych wynosi na terenach z poten-
cjalnym osunięciem gleby lub obszarach zalewowych oko-
ło 10 p/m2, w bardziej odległych obszarach tylko 2 p m2 
ze średnią dokładnością pomiaru wysokościowego 8 cm 
i średnim błędem pomiaru planimetrycznego 11 cm. 

Austria11

Każdy land Austrii ma swój własny portal mapowy, gdzie 
można przeglądać dane ALS, które są płatne. Model 
wysokościowy całej Austrii, opierający się na danych 
ALS można pobrać jako geotiff o rozdzielczości komórki 
10 m x 10 m (rozmiar danych 3,3 GB). Gęstość zapisu 
danych ALS dla terenu Styrii wynosi 4 p/m2 do 2000 m 
n.p.m., a od 2000 m n.p.m. tylko 2 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 15 cm i błędem pomiaru planimetryczne-
go 40 cm. 

  9   Zlinszky et al. 2011; Szatmáti et al. 2012. Podziękowania dla pani 
dr Hajnalki Herold (University of Exeter) za informacje o danych 
LiDAR na Węgrzech i w Austrii.

10   http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@
Arso.

11   Tyrol – https://portal.tirol.gv.at/LBAWeb/luftbilduebersicht.
show; Styria– http://gis2.stmk.gv.at/atlas/init.aspx?karte=ge-
l&ks=das&cms=da&massstab=800000; DMT 10 m celé https://
www.data.gv.at/katalog/dataset/dgm/resource/b347b029-3fd5-
448a-8c2c-07f483c2c56e.
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Szwajcaria12

NMT jest odnawiany cyklicznie po 6 latach. Dane są płat-
ne. NMT jest dostarczany w rozdzielczości 2 m, 5 m lub 
10 m w kilku formatach (Geotiff, ESRI grid lub współrzęd-
nych x, y, z w formacie tekstowym .asc). Można wybrać 
układ współrzędnych LV03 LN02 lub LV95 LN02. Dane 
modelu wysokościowego są obliczane zarówno z stereo-
fotogrametrii, jak z ALS. Są zadeklarowane do 2000 m 
n.p.m. z dokładnością 0,5 m. Dokładność DSM (Digital 
Surface Model) na terenie otwartym wynosi 0,5 m, a na 
terenie z wegetacją 1,5 m. Gęstość zapisu punktów wy-
nosi około 1 punkt na 2 m2.

Hiszpania13

W ramach projektu Plan Nacional de Ortofogradía Aerea 
(PNOA) dla potrzeb stworzenia nowej ortofotomapy całej 
Hiszpanii na przestrzeni lat 2008–2012 zostało wykona-
ne również ALS. Dane są dostępne na portalu Centro de 
Descargas del Centro Nacional de Información Geográfi-
ca (CNIG) w arkuszach o rozmiarze 2 x 2 km i formacie 
skompresowanym .laz. Gęstość zapisu punktów wynosi 
0,5 p/m2 z dokładnością wysokościową mniejszą niż 20 
cm i błędem pomiaru planimetrycznego mniejszym niż 
30 cm. Dane ALS zostały sklasyfikowane i rozdzielone 
do kilku grup. Pierwotnie były przeznaczone do stwo-
rzenia cyfrowego modelu terenu i płaszczyzn, również 
dla potrzeb badań terenów zalewowych, automatycznej 
detekcji nowych budynków lub obliczeń współczynnika 
pastwisk. 

Francja14

W ramach narodowego programu Litto3D powstał tutaj 
NMT obszarów przybrzeżnych sporządzony za pomocą 
ALS (został zdefiniowany przez głębokość 10 m lub mak-
symalną odległość 6 mil od wybrzeża i wkracza co naj-
mniej 2 km w głąb lądu lub wysokości nad poziomem 
morza 10 m). Łącznie powinno zostać zeskanowanych 
45 000 km2. Gęstość zapisu punktu pomiaru głębokości 
wodnej wynosi minimalnie 0,5 p/m2  z dokładnością wy-
sokościową 0,5 m i błędem pomiaru planimetrycznego 
2,8 m, dla skanowania powierzchni Ziemi poziom gęsto-
ści punktów wynosi minimalnie 1 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 0,2 m i błędem pomiaru planimetrycznego 
0,6 m. Dane są udostępnione do darmowego pobrania. 

12   https://shop.swisstopo.admin.ch/en/products/height_models/
alti3D.

13   http://pnoa.ign.es/coberturalidar; http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/buscador.do; katalog: http://centrode-
descargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie; 
wgląd do danych: http://www.ign.es/iberpix2/visor/.

14   http://diffusion.shom.fr/produits/altimetrie-littorale.html; wgląd 
do danych i ich dostarczenie : http://data.shom.fr/.

Dostarczane są w układzie współrzędnych WGS84 oraz 
w formacie interpolowanego NMT (.grd, .bag, .asc). Dane 
zawierają również głębokość dna morza wyrażoną w war-
tościach ujemnych.

Holandia15

Prawie dla połowy terytorium Holandii dane wysokościo-
we z ALS o nazwie AHN (aktualna wysokość Holandii), 
którymi zarządza organizacja Publieke Dienstverlening 
Op de Kaart (PDOK), są ogólnodostępne. Dane groma-
dzone od roku 2007 były pierwotnie przeznaczone dla 
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Spe-
cyfikacja techniczna danych zmieniała się wraz z upły-
wem czasu. Najnowsze dane z ALS mają średnią gęstość 
10 p/m2, przy czym gęstość minimalna wynosi 7 p/m2 

z dokładnością wysokościową 5 cm i błędem pomia-
ru planimetrycznego 10 cm. Na portalu internetowym 
można pobrać arkusze o różnych rozmiarach w kilku for-
matach. Można też pobrać NMT lub NMPT w formacie 
.tif o rozmiarze komórki 0,5 m lub 5 m w lokalnym ukła-
dzie współrzędnych Amersfoort RD New, które zostały 
interpolowane poprzez metodę IDW (Inverse Distance 
Weighting, Metoda Odwrotnej Odległości). Jest również 
możliwe pozyskanie niefiltrowanych danych w formacie 
skompresowanym .laz. 

Dania16

Duński model wysokościowy z danych ALS powstawał 
w latach 2005–2007 i zarządza nim Danish National Su-
rvey (KMS). Po zalogowaniu się na portalu internetowym 
można pobrać kilka wariantów NMT w arkuszach o roz-
miarze 10 x 10 km. Można również uzyskać interpolo-
wany NMT o rozmiarze komórki 1,6 m lub 10 m w for-
macie .asc w układzie współrzędnych UTM32N. Można 
też pobrać sklasyfikowane dane w formacie .las. Średnia 
gęstość zapisu punktów wynosi 0,45 p/m2 z dokładnością 
wysokościową 10 cm i błędem pomiaru planimetryczne-
go od 0,55 do 0,82 m. W latach 2014–2015 zostały uzy-
skane nowe dane o lepszych parametrach (średnio 4–5 
p/m2, dokładność pomiaru wysokościowego 5 cm, błąd 
pomiaru planimetrycznego 15 cm).

Finlandia17

Dane są dostarczane przez instytucję National Land 
Survey of Finland (NLS) oraz tworzone we współpracy 

15   https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads.
16   http://download.kortforsyningen.dk/content/geodataprodukte-

r?field_korttype_tid_1=440; próbka nowych danych: http://labs.
septima.dk/dhm14/map.html#11/55.6650/11.0183.

17   https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=en.
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z Finnish Forest Center od roku 2010. Dostarczane są 
w formacie skompresowanym .laz w lokalnym układzie 
współrzędnych ETRS-TM35FIN. Za darmo można uzyskać 
wybrane arkusze o rozmiarze 3 x 3 km. Minimalna gęstość 
wynosi 0,5 p/m2 z dokładnością wysokościową 15 cm 
i błędem pomiaru planimetrycznego 60 cm. Dane zostały 
sklasyfikowane i zawierają w formacie LAS 2.0 kilka grup 
punktów (np. powierzchnia, niska wegetacja, woda, itp.).

Wielka Brytania18

W Anglii dane ALS są pozyskiwane przez Environment 
Agency już od 1998 roku. Obecnie obejmują ponad 72% 
terytorium i dane są ogólnodostępne. Można pobrać 
NMT i NMPT o różnych rozdzielczościach rastra (stan-
dardowo 1 m lub 2 m, w niektórych arkuszach też 0,5 m 
i 0,25 m) z dokładnością wysokościową mniejszą niż 15 
cm i błędem pomiaru planimetrycznego 40 cm. Dane są 
dostarczane w formacie rastrowym NMT .asc w lokalnym 
układzie współrzędnych OSGB 1936 (British National 
Grid). Dla niektórych terytoriów można też pobrać skla-
syfikowane dane punktowe w formacie sklasyfikowanych 
.las. Walia realizuje swój odrębny projekt19.

Flitracja i selekcja surowych danych

ALS rejestruje miliony, a wręcz miliardy odbić. Chmura 
punktów obejmuje też różne liczne odbicia nad pozio-
mem terenu20. Do stworzenia NMT jest więc niezbędny 
wybór wyłącznie odbić od poziomu terenu (filtracja) 
i ewentualnie zdefiniowanie odbić, należących do tej 
samej grupy (selekcja). Obie metody przetwarzania pro-
wadzą do usunięcia niechcianych danych21. Niemniej 
jednak, również podczas usuwania niepożądanych odbić, 
nie można zupełnie uniknąć uwzględnienia w nich niskiej 
wegetacji22.

Filtracja stanowi jeden z kluczowych kroków w prze-
twarzaniu danych i przebiega zgodnie z określonymi 
algorytmami23. Działają one na odmiennych zasadach 
matematycznych, dlatego też ich wyniki się różnią. Każ-
dy algorytm w odniesieniu do konkretnego rodzaju da-
nych ma swoje zalety i wady24 i nieustannie rozwijane są 

18   Dane ALS dostępne na http://catalogue.ceda.ac.uk/list/?return_
obj=ob&id=8049,8042,8051,8053; wyszukiwanie i pobieranie: 
http://environment.data.gov.uk/ds/survey/#/survey.

19   http://lle.gov.wales/GridProducts#data=LidarCompositeDataset.
20   Chodzi przede wszystkim o wegetację, zabudowania, itd.
21   Axelsson 1999: 138–139.
22   Uwzględnienie niskiej wegetacji w NMT jest już jednak wyraźnie 

eliminowane poprzez czujnik Full-Wave w porównaniu z konwen-
cjonalnymi  czujnikami ALS; por. Doneus et al. 2008.

23   Chodzi o metody automatyczne lub półautomatyczne. Opraco-
wanie manualne tak rozległych plików danych byłoby niezwykle 
czasochłonne.

24   Z dużej liczby zastosowań różnych algorytmów por. np. Kraus 
i Pfeifer 1998; Vosselman 2000; Sithole 2001; Sohn i Dowman 

nowe25. Wybór metody w istotny sposób decyduje o ja-
kości odwzorowania szczegółów rzeźby terenu w NMT.

Zwykli użytkownicy ALS z takim krokiem się prak-
tycznie nigdy nie spotkają. Dane komercyjne są bowiem 
udostępniane już po wykonaniu tego kroku. Z metodami 
filtracji lub selekcji archeolodzy mogą się jednak spotkać 
w dwóch przypadkach: gdy dostępne są wyłącznie dane 
surowe26, bądź gdy komercyjne materiały bazowe27, które 
pierwotnie nie były pozyskiwane dla potrzeb archeologii, 
są niewystarczające lub nieodpowiednie – w tych oko-
licznościach należy znaleźć lub zaprojektować metodę 
filtracji odpowiednią dla konkretnych danych (ryc. 1)28.

Niemniej jednak, nie zawsze taki krok jest konieczny; 
w archeologii znajduje również zastosowanie DTM29. Po-
nadto odwzorowana w danych wegetacja może lepiej 
zilustrować ogólny charakter krajobrazu oraz zmiany 
w jego kształtowaniu (ryc. 2).

Interpolacja danych

Interpolacja jest kolejnym krokiem w opracowaniu da-
nych LiDAR, za pomocą którego zbiór niepołączonych 
punktów, reprezentujących przebieg rzeźby terenu, jest 
przekształcany w numeryczny model terenu (NMT)30. Al-
gorytmy interpolacyjne są metodami ogólnie stosowany-
mi w statystyce. Z reguły służą one do obliczeń wartości 
wysokościowych w miejscach, w których nie były mie-
rzone31. Chodzi więc o proces predykcji lub oszacowania 
wartości wzniesienia w przestrzeni między sąsiednimi 
punktami, dla których takie wartości są znane32.

2002; Zhang et al. 2003; Silván-Cárdenas i Wang 2006; Chen et 
al. 2007; Kobler et al. 2007; Li et al. 2010; Sulaiman, Majid i Se-
tan 2010; najnowsze wyniki testowania różnych algorytmów fil-
tracyjnych na danych LiDAR przynosi projekt Ludwig Boltzmann 
Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology: 
http://lbi-archpro.org/als-filtering/. Do częściej wykorzystywa-
nych algorytmów należy np. filtr morfologiczny, silna interpola-
cja, koncepcja minimalnej blokady lub koncepcja sparametryzo-
wanej powierzchni (Sithole i Vosselman 2004: 87).

25   I to z uzwględnieniem różnych rodzajów danych: Isenburg et al. 
2006; Hasselquis et al. 2011.

26   Taka sytuacja istniała w Czechach przed przygotowaniem DEM 5G, 
dotąd można się z tym spotkać w części Moraw lub na Słowacji.

27   Ewentualnie też inne opracowane w sposób automatyczny ma-
teriały bazowe.

28   Zostało udowodnione, że archeolodzy dla własnych potrzeb 
mogą stworzyć DRM z surowych danych z wykorzystaniem ogól-
nodostępnego oprogramowania. Np. Holata i Plzák (2013) testo-
wali kilka różnych metod filtracji na cmentarzysku kurhanowym  
na obszarze katastralnym Držov (powiat Písek) i uzyskali porów-
nywalne wyniki jak DEM 5G. Reváková (2015) stosowała kilka 
metod filtracji na surowych danych osady Neštich na Słowacji.

29   Szczególnie w przypadku zachowania form rzeźby terenu w ob-
szarach niezalesionych, co jest charakterystyczne np. dla Wielkiej 
Brytanii.

30   NMT może służyć również jako baza do analiz przestrzennych; 
por. Bayer 2008: 146; Klimánek 2008: 55.

31   Klimánek 2008: 26.
32   Por. Liu 2008.
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Ryc. 1. Porównanie czterech algorytmów filtracyjnych na surowych danych i DEM 5G na cmentarzysku kurhanowym na ob-
szarze katastralnym Držov (powiat Písek), A: całe stanowisko, B: fragment, kurhan nr 24. I – DEM 5G (model cieniowany),  
II – MCC, III – BCAL, IV – ALDPAT, V – LAStools (za: Holata i Plzák 2013, zmodyfikowane)
Fig. 1. A comparison of an application of four filtration algorithms on raw data and DTM 5G on the barrow site situated in the 
cadastral area of Držov (Písek district), A: whole site, B: detail, the barrow 24. I – DTM 5G (hillshade), II – MCC, III – BCAL,  
IV – ALDPAT, V – LAStool (after Holata and Plzák 2013, modified)

Istnieje wiele metod interpolacji, każda działa na 
podstawie odmiennych operacji matematycznych 
i uwzględnia lub preferuje inne zjawiska. Różnorod-
ność interpolacji często nasuwa pytanie, które z nich 
są najbardziej odpowiednie dla określonego kontekstu, 
co przyczyniło się do powstania szeregu badań porów-
nawczych33, przy czym przyniosły one także sprzeczne 
ze sobą wnioski. 

Procedury interpolacyjne w zasadniczy sposób wpły-
wają na jakość NMT34. Reprezentują one najważniejszy 
czynnik, determinujący zwłaszcza ich dokładność pio-
nową35 (ryc. 3), a więc wybór odpowiedniej interpolacji 
jest podczas tworzenia NMT zadaniem kluczowym36. Do 
ważnych kryteriów należy charakterystyka środowiska 
naturalnego, właściwości obiektów i danych wstępnych, 
a szczególnie ich rozmieszczenia37. Nie istnieje żadna uni-

33   W celu testowania różnych metod szczególnie Zimmerman et al. 
1999; de Boer et al. 2008: 70; Lloyd i Atkinson 2002; Liu 2008; Liu, 
Zhang i Peterson 2009; Masini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 268.

34   Klimánek 2008: 46.
35   Liu et al. 2009: 771–773.
36   Por. de Boer et al. 2008: 70.
37   Niektóre metody interpolacji przy niewłaściwym rozmieszczeniu 

danych wstępnych dostarczają błędnych wyników lub takich, któ-
rych nie można w ogóle wykorzystać (Klimánek 2008: 18).

wersalna metoda interpolacji, która by była najdokład-
niejsza dla wszystkich rodzajów danych, struktur tereno-
wych i celów naukowych38. Ogólnie obowiązuje zasada, 
że nie należy polegać na jednej metodzie interpolacji39. 
Wybór interpolacji powinien być również zoptymalizo-
wany z uwzględnieniem pożądanych analiz, wyników czy 
celów badania40.

Z tym krokiem spotka się każdy badacz w przypadku, 
gdy zostaną mu dostarczone dane przedstawiające rzeź-
bę terenu w formacie ASCII lub LAS. Interpolację danych 
umożliwiają GIS, zarówno komercyjne, jak i typu open-
-source, przy czym oferta dostarczanych metod się różni. 
W przypadku niektórych danych dostępnych na sprzedaż, 
odpada jednak wybór określonej metody41.

38   Por. Fisher i Tate 2006.
39   Nie można więc np. zadowolić się metodą, która wykrywa naj-

więcej form rzeźb terenu, ponieważ te nie muszą być wcale obec-
ne w rzeczywistym terenie.

40   Np. modelowanie hydrologiczne wymaga poprawnego NMT, 
który można stworzyć poprzez interpolację Topo to Raster; por. 
Klimánek 2008: 34, 55, 69.

41   Np. w przypadku danych dostarczanych przez Environment Agen-
cy w Anglii – environment.data.gov.uk.
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Ryc. 2. Współczesny układ pól (ukazany 
przez wegetację i żywopłoty) wokół istniejącej 
wsi Clipston (Northamptonshire, Anglia), który 
nakłada się na średniowieczne pozostałości 
systemów polnych (ridges and furrows); wizu-
alizacja – Sky-view Factor i transparentny NMT 
(oprac. L. Holata)
Fig. 2. A current field pattern (indicated by 
vegetation/hedgerows) around the existing 
village of Clipston (Northamptonshire, En-
gland) that overlaps Medieval remains of plo-
ughing (ridges and furrows); Sky-view Factor 
and transparent DEM used as the visualisation 
method (designed by L. Holata)

Wizualizacja obiektów

Na standardowym NMT, gdzie wartość każdej komórki 
stanowi jej wysokość nad poziomem morza, widoczne 
są wyłącznie duże formy ukształtowania geomorfologicz-
ne42. Dlatego muszą z niego zostać wygenerowane do-
datkowe reprezentacyjne modele rastrowe, na których 
widoczne będą również mniejsze nierówności terenowe. 
Można je stworzyć różnymi metodami43.

Tradycyjny i najbardziej powszechny sposób wizuali-
zacji NMT jest oparty na zasadzie analizy cieniowania 
zboczy (hillshade). Aczkolwiek model cieniowany rzeźby 
terenu dostarcza podstawowej informacji o charakterze 
zeskanowanego terytorium i ewentualnej obecności lub 
postaci form antropogenicznych, w wielu publikacjach 
zwracano uwagę na jego ograniczenia w odniesieniu do 
widoczności obiektów (ryc. 4)44. Jego wady minimalizuje 
multi-directional hillshade45 (wielokierunkowe cieniowa-
nie zboczy) lub wyniki analizy głównych składowych (ang. 
Principal Component Analysis, PCA) stosowane na kilku 
różnie naświetlonych modelach rzeźby terenu46.

42   Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 399.
43   Przegląd i porównanie metod wizualizacji – por. Challis, Forlin 

i Kincey 2011; Bennet et al. 2012.
44   Por. np. Doneus i Briese 2006: 103; Deveraux, Amable i Crow 2008: 

470–471; Stal et al. 2010: 70; Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 264; Ma-
sini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 268; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 
407. Głównym ograniczeniem jest niemożliwość rozróżnienia 
form rzeźby terenu zorientowanych paralelnie z padaniem pro-
mieni światła, w wyraźnie oświetlonych lub przeciwnie zupełnie 
zacienionych częściach terenu. Przy czym ocena kilku kierunków 
naświetlenia jest niepraktyczna i czasochłonna (Deveraux, Amable 
i Crow 2008: 471), z niektórych kątów padania światła ponadto 
powstaje złudzenie odwrotnej rzeźby terenu (Hesse 2010: 71).

45   Połączenie różnych kierunków światła w jednym wyświetleniu; 
Kokalj, Zakšek i Oštir 2010: 114–115.

46   Deveraux, Amable i Crow 2008: 471.

Inne metody uwidoczniają małe formy rzeźby terenu 
bez względu na oświetlenie boczne. Tradycyjną metodę 
stanowi analiza stopnia nachylenia stoku (Slope)47. Do 
bardziej zaawansowanych metod należy Sky-view Factor 
(SVF)48 oraz jego zmodyfikowana wersja, tzw. Anisotropic 
Sky-view Factor49, obliczenie dodatniej i ujemnej otwar-
tości (Openness)50 lub Local Relief Model (akronim LRM, 
lokalny model rzeźby terenu)51. 

Każda metoda ma swoje zalety i wady, nie można więc 
obiektywnie stwierdzić, która jest najlepsza. Wybór jest 
zależy od wielu okoliczności. Niektóre sposoby są bar-
dziej odpowiednie w celu prezentacji wyników (zwłaszcza 
modele cieniowane), inne lepiej nadają się do (automa-
tycznego) wyszukiwania (określonych typów) obiektów 
lub krawędzi (np. openness), na innych łatwiej jest opisać 
ogólną topografię rzeźby terenu, itd. Odpowiedniość za-
stosowania zależy również od zakresu formy i pozosta-
łych właściwości obserwowanych lub przewidywanych 
obiektów i również topografii obszaru zainteresowania52.

47   Największą wadą niniejszego wyświetlenia jest niemożliwość 
rozpoznania form obiektów w przekroju.

48   Np. Kokalj, Zakšek i Oštir 2011; metoda ta wzmacnia rozszcze-
pione światło poprzez wyliczenie, jak rozległą część nieba moż-
na zaobserwować z każdej komórki modelu rastrowego. W ten 
sposób jasno rozróżnia obiekty wypukłe i wklęsłe, z których jest 
wyłącznie ograniczona widoczność  „nieba“.

49   Np. Zakšek et al. 2012; w przeciwieństwie do klasycznego SVF 
lepiej zachowuje plastyczność rzeźby terenu.

50   Yokoyama, Shirasawa i Pike 2002; Doneus 2013. Największą zaletą 
tej metody jest jasne rozróżnienie między formami rzeźby terenu 
a okoliczną topografią, dzięki której ma spory potencjał analityczny.

51   Zwłaszcza Hesse 2010, 2012. Ten materiał bazowy reprezentuje 
lokalne różnice wysokościowe po usunięciu dużych elementów 
topograficznych z danych, przedstawia więc też bardzo słabo wi-
doczne obiekty.

52   Np. LRM jest bardziej odpowiedni raczej dla terenu płaskiego, 
podczas gdy w terenie nierównym lepsze zastosowanie ma raczej 
SVF (Kokajl i Hesse 2015: 76).
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Ryc. 3. Porównanie różnych metod interpolacji danych LiDAR ze szczegółowym pomiarem obiektu górniczego wykonanym 
tachimetrem elektronicznym (dane dostarczone przez firmę GEODIS, oprogramowanie Surfer). A: Plany. B: Przekroje przez różną 
gęstość punktów (za: Holata i Světlík 2014, zmodyfikowane)
Fig. 3. A comparison of different interpolation methods of lidar data with a detailed documentation of the mining remain 
using a total station (lidar data provided by GEODIS, applied software – Surfer). A: Lay-out. B: Cross-section through different 
point density (after Holata and Světlík 2014, modified)
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Ryc. 4. Porównanie czterech różnych sposobów wizualizacji form rzeźb terenu (I: Hillshade, II: Multidemnsional hillshade, III: 
Sky-viev Factor, IV: Openness) dla fragmentów obszarów osadniczych w dwóch zanikłych wsiach (A: Bzík w regionie Blovicko, 
B: Cetkov w regionie Rokycansko, obie w Kraju pilzneńskim w zachodnich Czechach). Oznaczone zostały miejsca, w których 
w modelu cieniowanym nie można zidentyfikować form rzeźb terenu (oprac. L. Holata)
Fig. 4. A comparison of four different visualisations of earthworks (I: Hillshade, II: Multidimensional hillshade, III: Sky-view 
Factor, IV: Openness) for parts of settlement areas in two deserted villages (A: Bzík in Blovice region, Cetkov in Rokycany region, 
both in Pilsner region, Western Bohemia). Labelled are the places where earthworks are not identifiable in the hillshade model 
(designed by L. Holata)
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Podstawowe metody wizualizacji są oferowane przez 
oprogramowanie GIS53. Niedawno zostały opracowane 
ogólnodostępne programy, koncentrujące się pierwot-
nie na wizualizacji obiektów w danych ALS: Relief Visu-
alization Toolbox – RVT54 oraz  LiDAR Visualisation Tool-

53   Chodzi przede wszystkim o Hillshade, Slope, Curvature oraz anali-
zy głównych składowych z określonej liczbt różnie naświetlonych 
modeli cieniowanych.

54   Zakšek, Oštir i Kokalj 2011. Ogólnodostępny na: http://iaps.
zrc-sazu.si/en/rvt#v. RVT jest bardzo prostym w obsłudze dla 

box – LiVT55. Otrzymane materiały bazowe można łatwo 
ponownie implementować do oprogramowania GIS. Wi-
zualizację łącznie z dodatkowymi operacjami umożliwia 
również np. Quick Terrain Modeler56.

użytkownika programem i oferuje najczęściej wykorzystywane 
techniki z możliwością wyłącznie podstawowego ustawienia pa-
rametrów.

55   Hesse 2016. Ogólnodostępny na: https://sourceforge.net/pro-
jects/livt/. LiVT dostarcza więcej metod i szerokie możliwości 
dodatkowego ustawienia parametrów (Kokalj i Hesse 2015: 77).

56   http://appliedimagery.com/.

Ryc. 5. Przegląd wszystkich możliwych wyników zastosowania oprogramowania RVT: część obszaru zanikłej wsi Bukov, powiat 
Rokycany (za: Holata i Světlík 2014)
Fig. 5. An overview of all outputs from the RVT software: a part of the deserted village of Bukov is depicted, Rokycany region, 
Western Bohemia (after Holata and Světlík 2014)
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Za optymalną metodę wizualizacji danych LiDAR uwa-
żamy porównanie dostępnych technik, które uzupełniają 
się nawzajem (ryc. 5), tym bardziej, że obecnie można go 
bardzo łatwo dokonać, np. poprzez kombinację różnych 
transparentnych materiałów bazowych w jednym wy-
świetleniu57. Trzeba jednak zachować ostrożność przy za-
stosowaniu takiej metody, ponieważ może ona powodo-
wać powstawanie fałszywych przypadkowych obiektów, 
a dokładne krawędzie i forma obiektów archeologicznych 
mogą zostać zamazane, co jest mylące w trakcie ich inter-
pretacji i przez co szczególnie zwiększa się ryzyko wpro-
wadzenia fałszywych informacji do obiegu naukowego.

Automatyczna detekcja obiektów

ALS dostarcza ogromną ilość danych, przy czym do dys-
pozycji są coraz większe i bardziej kompleksowe pliki58. 
Ich logicznym następstwem jest więc zautomatyzowane 
wyszukiwanie obiektów, zgodnie z wstępnie przyjętymi 
algorytmami59. Wyróżniamy metody półautomatyczne60 
i automatyczne61, które są stosowane zarówno bezpo-
średnio w stosunku do chmur punktów, jak i do NMT62.

Zautomatyzowane wyszukiwanie obiektów przebiega 
przede wszystkim na podstawie ich właściwości morfolo-
gicznych i morfometrycznych. W niektórych przypadkach 
wymagana jest określona wstępna obróbka i modyfika-
cja danych, konieczna szczególnie do usunięcia szumu. 
Do ich skutecznego stosowania zazwyczaj potrzebna jest 
wstępna wiedza o obiektach, których ma dotyczyć detek-
cja63. Z reguły wymagana jest metoda wizualizacji, która 
w jasny sposób określa zarys i geometrię obiektów64. 

Toczy się spór o to, czy detekcja (pół)automatyczna 
przynosi lepsze wyniki niż ocena manualna danych, wy-
konana okiem doświadczonego badacza. Metody zauto-
matyzowane są odpowiednie przede wszystkim dla roz-
ległych obszarów65 lub dużych plików danych i/lub tam, 
gdzie ich przeglądanie wizualne jest zbyt subiektywne, 

57   Np. Sevara et al. (2016) wykorzystują kombinację Sky-view Fac-
tor i multidimensional hillshade, głównie z powodu (pół)automa-
tycznej detekcji obiektów. Połączenie różnych metod wizualiza-
cji w jednym materiale bazowym jest również wykorzystywane 
w czeskiej archeologii (por. Krištuf i Švejcar 2015: 96; Malina 
2015b).

58   Bardziej rozległy teren o większej gęstości danych i pozostałymi 
informacjami.

59   Freeland et al. 2016: 65.
60   Semi-automated feature extraction.
61   Automated feature extraction (AFE).
62   Trier i Pilø 2012: 104.
63   Zwłaszcza ich charakterystyka (forma w projekcie, forma w pro-

filu, rozmiary, widoczność, itd.). Na podstawie niniejszych in-
formacji został stworzony podstawowy szablon, z którym są 
porównywane obiekty z danych. W ten sposób można wyszukać 
określony typu obiektów (Schindling i Gibbes 2014: 418).

64   W tym celu odpowiednia jest np. otwartość dodatnia i ujemna, 
ogólnie stosowane są wizualizacje, które nie wykorzystują zasady 
oświetlenia bocznego (np. Sevara et al. 2016: 486).

65   Por. np. Cerrillo-Cuenca 2016.

niewygodne lub czasochłonne. Powodzenie detekcji 
obiektów archeologicznych na podstawie algorytmów 
jest coraz częstsze. Jest ona bowiem w stanie w inny 
sposób odkryć nieznane obiekty66 oraz zidentyfikować 
nieznane stanowiska67, przez co też zwiększa potencjał 
danych LiDAR jako metody prospekcji68.

Pożądany wynik detekcji (pół)automatycznej zależy jed-
nak od wielu okoliczności, a algorytm stosowany z powo-
dzeniem na jednym obszarze i w stosunku do konkretnych 
danych, wcale nie musi być zastosowany z takim samym 
powodzeniem na innym terenie. Obiekty mogą zostać po-
minięte z różnych powodów69; istotną sprawą są również 
warunki środowiska naturalnego70 i ich zmienność na ob-
szarze zainteresowania. Metody (pół)automatyczne nie są 
tak elastyczne jak oko ludzkie. Odmiennym problemem 
jest identyfikacja znacznej liczby fałszywych obiektów71.

Zastosowanie metod (pół)automatycznych wyszu-
kiwania obiektów jest cennym narzędziem, zwłaszcza 
w połączeniu z detekcją manualną obiektów, i to przed 
realizacją badań powierzchniowych. Poza walidacją wyni-
ków, gdzie mogą być stosowane doświadczenia archeolo-
ga, inspekcja wizualna dostarcza dodatkowych informacji 
o stanowiskach i daje ogólny kontekst. Taka metoda rady-
kalnie skraca czas trwania badań terenowych72.

Dokumentacja obiektów  
w danych pochodzących z lotniczego  
skanowania laserowego

Technologia ALS jest w stanie odworować szczegółowy 
przebieg rzeźby terenu, wraz z wegetacją, dzięki czemu 
mogą zostać odkryte też mało widoczne formy rzeźby te-
renu. W porównaniu z tradycyjnymi metodami prospekcji 
archeologicznej jest dzięki temu bardzo efektywna, po-
nieważ umożliwia między innymi ukierunkowanie badań 

66   Freeland et al. 2016: 65.
67   Cerrillo-Cuenca 2016; Według Trier i Pilø (2012: 117) jest w prze-

ciwieństwie do prospekcji wizualnej lepszy w odkrywaniu mniej-
szych lub gorzej widocznych obiektów.

68   Schindling i Gibbes 2014: 417; Stopniowo zaczyna być wykorzy-
stywane uczenie maszynowe (machine learning, tzw. algorytmy 
samouczące się; por. Traviglia, Cowley i Lambers 2016). Oprogra-
mowanie jest w stanie samo nauczyć się rozpoznawania obiek-
tów a następnie ich wyszukiwania również w innych danych. 
Można zakładać, że detekcja obiektów w danych LiDAR dzięki 
temu będzie jeszcze bardziej łatwiejsza i szybsza.

69   Np. naruszenie  lub późniejsze ingerencje, superpozycje  z innymi 
obiektami, mały lub niezwykły rozmiar obiektów, ich zmienność 
pod kątem formy i rozmiaru, warunki otoczenia, gęstość wege-
tacji, niedostateczna gęstość zapisu danych LiDAR na określonym 
terenie, itd.

70   Szczególnie geologia i topografia.
71   Chodzi zwłaszcza o naturalne i niedawne obiekty różnego pocho-

dzenia, które mają podobne  właściwości morfologiczne i mor-
fometrycze jak pozostałości działalności człowieka (por. np. Trier 
i Pilø 2012: 117; Bennett, Cowley i De Laet 2014: 898–899, 901; 
Freeland et al. 2016: 65–66).

72   Trier i Pilø 2012: 103, 117, 120.
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powierzchniowych dokładnie w stronę miejsc obecności 
pozostałości ludzkiej działalności73.

Niemniej jednak, NMT powstały z danych LiDAR nie 
jest całkowicie obiektywnym odwzorowaniem prawdzi-
wego przebiegu rzeźby terenu, ale wyłącznie jedną z jego 
możliwych reprezentacji74. Jest więc modelowaniem 
z pewną ilością wad, co trzeba mieć na uwadze przy jego 
interpretacji. Na końcowy produkt i jego możliwości in-
formacyjne ma zasadniczy wpływ wiele czynników od-
działywających przy pozyskiwaniu surowych danych75, 
podobnie jak poszczególne kroki podejmowane podczas 
ich przetwarzania i oceny76. Poniżej przedstawimy krótko 
dodatkowe konkretne czynniki, wpływające na identyfi-
kację i dokumentację obiektów w końcowych wynikach 
ALS, z którymi spotkaliśmy się w trakcie naszych badań.

Pominięcie form rzeźb terenu

Na jakość NMT, a więc i na powodzenie detekcji obiektów 
wpływa przede wszystkim gęstość zapisu danych repre-
zentujących rzeźbę terenu77. Przenikaniu wiązek światła 
do poziomu gruntu zapobiega przede wszystkim (niska) 
wegetacja. Z tego więc powodu niektóre obszary formy 
rzeźby terenu mogą pozostać niezarejestrowane w da-
nych ALS. Stąd też należy starać się przeprowadzić ska-
nowanie poza głównym okresem wegetacji. Nie zawsze 
jest to jednak możliwe, szczególnie podczas gromadzenia 
danych na dużą, ogólnokrajową skalę. Czeskie dane, po-
chodzące z ČÚZK, zostały częściowo pozyskane w okresie 
wysokiej wegetacji, co wniosło do materiałów bazowych 
dla DEM 5G, który jest wykorzystywany w archeologii, 
niemożliwe do usunięcia błędy, utrudniające identyfi-
kację rzeźby terenu. Co więcej, rozległe koncentracje 
obszarów z niską wegetacją, również z ewentualnymi 
archeologicznie istotnymi formami rzeźby terenu, zosta-
ły ponadto podczas przetwarzania danych kompletnie 
odfiltrowane. W te puste miejsca zostały następnie in-
terpolowane punkty na podstawie wartości okolicznych 
odbić78. Zadanie to zostało zrealizowane bez względu na 

73   Np. Bollandsås et al. 2012; Rosenswig et al. 2013; Johnson 
i Ouimet 2014.

74   Doneus i Briese 2010: 72.
75   Np. wysokość lotu, nachylenie terenu, reprezentacja wegeta-

cji lub ilość mierzonych punktów; por. np. Hyyppa et al. 2005; 
Bollandsås et al. 2012. Nie jest też ogólnie znany fakt, iż odbicie 
na powierzchni nie przejawia się jako mały punkt, ale ślad szeroki 
na kilkadziesiąt centymetrów, z którego następnie jest obliczany 
jeden punkt pomiarowy.

76   Zwłaszcza filtracja, selekcja, interpolacja i wizualizacja, które 
zostały omówione wyżej; z dużej ilości literatury por. np. Hum-
me, Lindenbergh i Sueur 2006; Liu 2008; Liu, Zhang i Peterson 
2009; Masini, Coluzzi i Lasaponara 2011: 277–278; Doneus 2013: 
6427–6428.

77   Risbøl et al. 2013: 4688.
78   Podsumowanie z uwzględnieniem zapisu obiektów zaintereso-

wania archeologicznego prezentują  Holata i Plzák 2013: 52, 55.

obecność niewielkich form rzeźby terenu79, ponieważ 
dane DEM 5G nie były pierwotnie zaprojektowane dla 
potrzeb archeologów. Wynikiem tego jest więc obraz zu-
pełnie płaskiej rzeźby terenu bez jakichkolwiek obiektów 
(ryc. 6). Prawidłowa ocena końcowych wyników oraz ich 
poprawna interpretacja wymaga zatem znajomości całej 
metody przetwarzania danych. Istotna jest także obser-
wacja surowych danych ALS80, z których można wywnio-
skować jakości uzyskanego NMT.

Różna jakość zapisu form rzeźby terenu

Jakość zapisu wszystkich form rzeźby terenu nie jest taka 
sama. Eksperymenty wykazały, że powszechnym zjawi-
skiem jest gorsze odwzorowanie małych lub mało wyraź-
nych obiektów81. W przypadku obiektów liniowych wyniki 
testów się różnią, w niektórych badaniach okazały się źle 
widoczne82, natomiast w innych przypadkach udało się 
je wykryć83. W przypadku czeskich materiałów bazowych 
DEM 5G obiekty liniowe zostały zadokumentowane wy-
raźnie84, natomiast wiele obiektów punktowych i ma-
łopowierzchniowych jawi się wyłącznie jako anomalia 
w ciągłym przebiegu rzeźby terenu. Obecność niektórych 
stanowisk sygnalizowana jest wyłącznie poprzez „niespo-
kojny teren“ (ryc. 7).

Problemy te udowadniają wyniki testów85 przeprowa-
dzonych poprzez porównanie danych DEM 5G z bardziej 
szczegółowymi danymi ALS uzyskanymi od wyspecjalizo-
wanej firmy GEODIS86 w odniesieniu do zanikłej wsi Slo-
upek87. Bardziej szczegółowe dane lepiej rejestrują rzut 
poziomy poszczególnych form rzeźby terenu i można 
w nich rozpoznać pojedyncze obiekty na obszarze zabu-

79   Tworzą absolutną większość obiektów zainteresowania arche-
ologicznego.

80   Data skanowania poszczególnych pasm lub ogólna liczba zareje-
strowanych impulsów.

81   Por. Doneus i Briese 2006; Risbøl, Gjertsen i Skare 2006; Hesse 
2010; Shaw i Corns 2011; Prufer, Thompson i Kennett 2015.

82   Risbol et al. 2013: 4698.
83   Sittler i Schellberg 2006; Schmidt et al. 2007; Ladefoged et al. 

2011.
84   Obiekty liniowe mają zaletę łatwiejszego rozróżnienia również 

w przypadku danych o gorszej jakości (Malina 2015a: 516); Sytu-
acja ta mocno kontrastuje z wynikami badań powierzchniowych, 
podczas których obiekty liniowe są dokumentowane z ogrom-
nymi wręcz problemami (dla reliktów zaplecza zanikłych wsi 
średniowiecznych por. Klápště 1978; Smetánka i Klápště 1981).

85   Por. Holata i Světlík 2014: 58–62.
86   Ze względu na niską gęstość zapisu danych produktu DEM 5G 

(0,25 punktu/m2) odcinki o różnej wielkości pozostają w środo-
wisku leśnym zupełnie bez odbicia, nie została więc dostatecznie 
zarejestrowana geometria rzeźby terenu. Gęstość zapisu danych 
od firmy GEODIS jest ok 3x większa niż w przypadku DEM 5G.

87   Wieś znajduje się w powiecie Rokycany (kraj pilzneński), w któ-
rym są realizowane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu 
Zachodnioczeskiego długoterminowe badania zanikłego osad-
nictwa.  Na zapleczu tej wsi miała miejsce spora liczba badań 
archeologicznych, a cały obszar osadniczy został w ten sposób 
bardzo dobrze poznany (por. Vařeka et al. 2006, 2011).
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dowanym wsi88, które w DEM 5G zostały wyłącznie zasu-
gerowane. Ponadto dane DEM 5G pomijają sporą liczbę 
obiektów (również liniowych) (ryc. 8A). Niemniej jednak, 
nawet bardziej szczegółowe dane mają swoje ogranicze-
nia, co potwierdza porównanie ich ze szczegółowym 
pomiarem wybranego obiektu górniczego za pomocą 
tachimetru elektronicznego. Mimo że, w odróżnieniu od 
DEM 5G, obiekt ten został wykryty, segmentacja piono-
wa nie została oddana zbyt dokładnie, a jego profil jest 
bardziej płaski niż w rzeczywistości (ryc. 8B). Nawet tak 
szczegółowe dane nie mogą więc zostać wykorzystane 
do takich analiz, jak np. obliczenie kubatury wydobytego 
materiału. 

88   Właśnie obszary zabudowy zanikłych średniowiecznych i nowo-
żytnych wsi należą do typów lokalizacji, które są w danych DEM 
5G, ze względu na znaczną koncentrację wypukłych i wklęsłych 
form rzeźby terenu, w większości przypadków wskazywane wy-
łącznie poprzez „niespokojny teren”.

Generowanie fałszywych obiektów w danych

Odmiennym problemem związanym z danymi lidarowy-
mi jest prezentowanie w nich fałszywych obiektów, które 
w otrzymanym NMT imitują prawdziwe formy rzeźby te-
renu, będące pozostałoścą działalności człowieka w prze-
szłości. Wskutek tego identyfikacja stanowisk archeolo-
gicznych oraz interpretacja wyników analizy danych ALS 
znacznie się komplikuje.

Do pierwszej grupy możemy przyporządkować wszyst-
kie encje, pojawiające się na poziomie terenu. Zostały one 
zarejestrowane podczas skanowania, ale nie reprezentu-
ją form antropogenicznych rzeźby terenu. Chodzi przede 
wszystkim o liczne naturalne formy (zwłaszcza fragmenty 
skał i lokalne wzniesienia terenu); w środowisku leśnym 
występować może znaczna liczba powalonych drzew i wie-
le obiektów związanych z gospodarką leśną (wycięte drze-
wa przygotowane do wywiezienia, skupiska gałęzi, drenaże, 
itp.). W przypadku stanowisk archeologicznych widoczne 

Ryc. 6. Przykład braku dokumentacji rzeźby terenu podczas ALS z powodu obecności niskiej wegetacji (cmentarzysko kur-
hanowe na obszarze katastralnym Držov, powiat Písek). I – ortofotomapa, II – chmura punktów surowych danych, III –  chmura 
punktów DEM 5G, IV – NMT (miejsce bez odbić rzeźby terenu zostało zaznaczone kółkiem) (oprac. J. Plzák)
Fig. 6. A sample of unrecorded relief by ALS because of low vegetation (the barrow site in Držov cadastral area, Písek di-
strict). I – orthophoto, II – point cloud of raw data, III – point cloud of DTM 5G, IV – DTM (the area without relief points marked by 
the circle) (designed by J. Plzák)
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mogą być pozostałości dawnych wykopalisk89 (ryc. 9). Nie-
uniknione jest zaakceptowanie faktu, że w środowisku le-
śnym znajduje się pewna liczba obiektów, których pocho-
dzenie i chronologię może być niezwykle trudno ustalić90.

Druga kategoria pseudoobiektów jest generowana 
podczas przetwarzania i oceny danych LiDAR. Nie znaj-
dziemy ich więc w terenie, są obecne wyłącznie w NMT. 
Mogły tam zostać naniesione już podczas niedoskonałego 
filtrowania danych91 (ryc. 10A). Fałszywe obiekty powsta-
ją również podczas nieprawidłowego wyboru algorytmu 
interpolacyjnego lub w wyniku ustawienia innych właści-
wości NMT (ryc. 10B). Do tej kategorii można również 
zaliczyć obiekty, które w określonej postaci pojawiają się 
w terenie, ale wskutek nieprawidłowo wybranej metody 

89   Chodzi zarówno o niezasypane wykopy, jak o depozyt materiału 
z wykopalisk.

90   Por. Černý 1986.
91   Przy filtracji nie musi sprawiać problemów wyłącznie niska wege-

tacja, co demonstruje przykład z oppidum Závist (LT C2).

wizualizacji (lub niewłaściwe nałożenie na siebie kilku 
wizualizacji) zostały – w przeciwieństwie do rzeczywi-
stości – przesadnie podkreślone w NMT, co utrudnia ich 
prawidłową interpretację.

Konieczność badań terenowych

Chociaż konieczność dodatkowych badań terenowych była 
wielokrotnie podkreślana, uważamy za niezbędne to stwier-
dzenie jeszcze raz powtórzyć. Przypisujemy im bowiem ab-
solutnie zasadniczną rolę w prawidłowej interpretacji wy-
ników ALS. Obowiązuje to zwłaszcza dla środowisk leśnych, 

Ryc. 7. Zanikłe wsie średniowieczne (A: Bzík, kraj pilzneń-
ski, B: Komorsko, kraj środkowoczeski) zidentyfikowane dzięki 
pozostałościom granic pól; trudne do rozpoznania obszary 
zabudowane zostały oznaczone wielokątem (oprac. L. Holata)
Fig. 7. Deserted Medieval villages (A: Bzík, Pilsen region.  
B: Komorsko, Central Bohemian region) indicated especially by 
the remains of field boundaries; hardly discernible residential 
areas of deserted villages are labelled (designed by L. Holata)

Ryc. 8. A: Porównanie DEM 5G i danych z firmy Geodis;  
B: Porównanie przekrojów przez obiekt górniczy opartych na 
danych pomiaru terenowego (tachimetrem laserowym), DEM 5G 
oraz danych z firmy Geodis (zanikła wieś Sloupek, powiat Roky-
cany, kraj pilzneński) (za: Holata i Světlík 2014, zmodyfikowane)
Fig. 8. A: A comparison of DTM 5G and Geodis lidar data;  
B: A comparison of the cross-sections through the mining 
remain based on the data from field documentation (by a total 
station), DTM 5G and Geodis lidar data (deserted village 
Sloupek, Rokycany district, Pilsen region) (after Holata and 
Světlík 2014, modified)
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gdzie dane nie są aż tak szczegółowe i – co więcej – pojawia 
się tam znaczna liczba rozmaitych form ukształtowania te-
renu, które należy rzetelnie zidentyfikować, zinterpretować 
i zweryfikować. Pożądane jest również zminimalizowanie 
odległości czasowej pomiędzy realizacją ALS a weryfikacyj-
nymi badaniami terenowymi, ponieważ sytuacja terenowa 
w środowisku leśnym jest bardzo zmienna92

92   Częste są zwłaszcza zmiany pokrywy wegetacyjnej pod wpływem 
wydobycia drewna, obecność wielu tymczasowych obiektów 
oraz niestety też zanikanie pozostałości działalności człowieka 
z przeszłości.

Potencjał analityczny danych lidar

ALS poza swoim najczęstszym wykorzystaniem, czyli wi-
zualizacją znanych zabytków i prospekcją archeologicz-
ną93, oferuje ponadto szersze możliwości zastosowania 
w badaniach archeologicznych. Ze względu na fakt, że 
dokładność i szczegółowość NMT, opartych na danych 
ALS przewyższa modele generowane z innych danych 
źródłowych, stwarzają one tym samym solidne pod-
stawy do analizy przestrzennej, które można wykorzy-

93   Schindling i Gibbes 2014: 413; Freeland et al. 2016: 65.

Ryc. 9. Przykład nieprawdziwych obiektów w środowisku leśnym. I. Duże skupisko gałęzi. II. Małe skupisko gałęzi. III. Nowe 
powalenie drzewa. IV. Stare powalenie drzewa. V. Pozostałość wykopu archeologicznego. VI. Depozyt materiału z badań arche-
ologicznych (fot. J. Plzák)
Fig. 9. A sample of false objects in woodlands. I. Large drift of tree branches. II. Small drift of tree branches. III. New root stock. 
IV. Old root stock. V. Remains of archaeological excavation. VI. Deposit material from archaeological excavation (photo by J. Plzák)
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Ryc. 10. Przykłady fałszywych obiektów na przykładzie oppidum Závist. A: Obiekty powstałe poprzez niedoskonałe odfiltro-
wanie pni niskich drzew na bardzo stromym stoku. B: Obiekty powstałe poprzez interpolację Kriging, która nie jest odpowiednia 
dla tego typu danych (oprac J. Plzák)
Fig. 10. A sample of false objects in the Závist oppidum. A: Objects generated by deficient filtering out of lower tree trunks in 
very steep slope. B. Objects generated by Kriging interpolation which is not suitable for this type of data (designed by J. Plzák)
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Ryc. 11. Wybrane zanikłe wsie (Bukov, Kamenice i Sloupek, kraj pilzneński) na podstawowej mapie Czech (1:10 000) oraz 
modelowanie spływu powierzchniowego (topographic wettness index, TWI). Kalkulacja TWI wykazała obecność źródeł wody na 
obszarach osadniczych zanikłych wsi, których nie można wywnioskować z ogólnie dostępnych map (za: Holata i Světlík 2015)
Fig. 11. Selected deserted villages (Bukov, Kamenice and Sloupek, Pilsen region) against the basic map of Czechia (1:10.000) 
and the surface runoff modelling (topographic wettness index, TWI). A TWI calculation proves a presence of water sources within re-
sidential areas of deserted villages which cannot be derived from common map bases (after Holata – Světlík 2015, author R. Světlík)

stać jako bazę do modelowania predykcyjnego, i które 
– w połączeniu z pozostałymi danymi oraz informacja-
mi – pomagają w rekonstrukcji dawnego krajobrazu94. 
Można też dzięki nim zaobserwować zjawiska, które 
w dawniejszych materiałach bazowych nie mogły zostać 
odzwierciedlone95.

94   Por. np. Van Zijverden i Laan 2005; Danese et al. 2009.
95   Zwłaszcza mikrotopografia; por. Holata i Světlík 2015: 114, 118–121.

Na przykład, poprzez analizy liczby i jakości wykrytych 
reliktów oraz ich wzajemnej relacji, można odkryć we-
wnętrzną organizację danych obszarów96. Analiza widocz-
ności realizowana na szczegółowych danych umożliwia 
nam lepiej zrozumieć procesy i sposoby podejmowania 
decyzji populacji historycznych, postrzeganie krajobrazu 

96   Por. Sittler 2004; Bewley, Crutchley i Shell 2005; De Boer et al. 
2008.
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w przeszłości, podobnie jak jego uporządkowanie i or-
ganizację97. Poza podstawowymi analizami, jak np. ob-
liczenie nachylenia i orientacji stoków98, można zreali-
zować również bardziej zaawansowane operacje, które 
reprezentuje np. modelowanie pomiarów hydrogeolo-
gicznych99 (ryc. 11). Przy podobnych analizach trzeba 
pamiętać, że NMT z danych LiDAR przedstawia współ-
czesną powierzchnię Ziemi100. Ze względu na jego szcze-
gółowość, zawiera znaczną liczbę niedawnych ingerencji, 
które należy koniecznie usunąć w sposób manualny lub 
za pomocą algorytmów wygładzania w GIS.

Materiały bazowe z ALS znajdują zastosowanie również 
w zarządzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego, a to po-
przez określenie potencjału terenu dla ewentualnego za-
chowania stanowisk archeologicznych w zależności od ich 
zagrożenia erozją. Na podstawie szczegółowej dokumentacji 
rzeźby terenu można wygenerować modele erozji i sedymen-
tacji o wysokiej dokładności101, ewentualnie można obser-
wować procesy erozji bezpośrednio, za pomocą ponownego 
skanowania interesującego nas obszaru oraz porównania 
modeli tworzonych sukcesywnie w miarę upływu czasu102.

Zakończenie i tematy do dyskusji 

ALS bardzo łatwo i szybko umożliwia detekcję w rzeźbie 
terenu pozostałości przeszłej działalności człowieka oraz 
odkrycie nowych stanowisk; kryje się jednak za tym szereg 
problemów metodycznych i niebezpieczeństw, które mu-
szą być brane pod uwagę przy interpretacji wyników koń-
cowych. Podobnie jak przy postępowaniu z jakimikolwiek 

  97   Por. Schindling i Gibbes 2014: 422; Banaszek 2015.
  98   Do wykorzystania np. przy badaniu topografii określonego typu 

lokalizacji.
  99   Chodzi przede wszystkim o rekonstrukcję sieci wodnej, działu 

wód czy dorzecza (por. np. Siu i Maggio 1999) lub modelowanie 
spływu powierzchniowego.

100   Rozumiany jest przez to stan w czasie skanowania.
101   Meylemans, Vanmontfort i Van Rompaey 2014: 23–36.
102   Por. de Boer et al. 2008: 72–73.

innymi danymi oraz informacjami, niezbędne jest tutaj po-
dejście krytyczne ze strony badaczy, którzy muszą do nich 
podchodzić w sposób rzeczowy i rozsądny – w przypadku 
ALS bez początkowej ekscytacji możliwościami poznaw-
czymi tej metody, natomiast w połączeniu z pozostałymi 
źródłami danych (łącznie z wykopaliskami), które umoż-
liwiają wzajemną ewaluację rezultatów oraz stopniowe 
układanie elementów mozaiki krajobrazu historycznego.

Dane LiDAR są wykorzystywane w czeskiej i środko-
woeuropejskiej archeologii już od kilku lat, co jest więcej 
niż wystarczającym powodem do tego, aby badacze do-
kładnie zapoznali się z ich wszystkimi aspektami. Upłynął 
bowiem okres ich pierwszych testów i nadszedł czas, aby 
środowisko naukowe zastanowiło się nad tym, czy do-
tychczasowe wykorzystanie danych ALS naprawdę pomo-
gło w lepszym poznaniu przeszłości. Poza istotnym wkła-
dem czysto metodycznych artykułów, szereg publikacji 
ogranicza się wyłącznie do identyfikacji i opisu wykrytych 
elementów krajobrazowych. Obszar Europy Środkowej 
nie oferuje przy tym takiej możliwości pod względem od-
kryć dotąd nieznanych stanowisk o nadzwyczajnym zna-
czeniu, jak na przykład Ameryka Południowa lub Wyspy 
Oceanu Spokojnego (mimo że zastosowanie potencjału 
ALS w identyfikacji i zdefiniowaniu stanowisk jest bardzo 
pożądane na polu opieki nad zabytkami i z punktu widze-
nia ochrony dziedzictwa kulturowego).

Od technologii ALS, której wyjątkowy potencjał był 
wielokrotnie chwalony, należałoby jednak oczekiwać 
więcej i nie postrzegać jej wyłącznie jako użytecznego 
narzędzia w czynnościach prospekcji. Uważamy za jak 
najbardziej pożądane włączenie danych LiDAR do syste-
matycznych badań krajobrazu historycznego oraz spo-
łeczności ludzkich, które go tworzyły, w celu pogłębienia 
dotychczasowej wiedzy poprzez szukanie odpowiedzi 
na bardziej kompleksowe pytania teoretyczne (postać, 
transformacja i kształtowanie krajobrazu, eksploatacja 
i wykorzystywanie krajobrazu, interakcja człowieka z oto-
czeniem, zachowania ludzkie w krajobrazie, itp.). 

Tłumaczenie Jerzy Cieślar i Zbigniew Kobyliński
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Primary work with the data acquired by aerial laser scanning (processing and evaluation),  
its testifying capability and limitations of recording of anthropogenic relief shapes

Summary

The intention of this chapter is to provide a guide to the avail-
ability and evaluation of ALS data and to critically assess its 
testifying potential. We summarised the basic characteristics 
of the ALS data offered by 13 European countries, stating their 
availability and internet resources that allow its easier tracing. 
We also briefly presented three successive steps of processing 
ALS data (filtering, interpolation and visualisation), and dem-
onstrated how they affect the final DTM and its quality with 
regard to the recording of anthropogenic shapes. The evalua-
tion process of ALS data is complemented by (semi-) automatic 
detection of features, the application of which is still growing. 
Readers are briefly introduced to the principle, whereby we 
have stated the importance, success rate, the advantages and 
disadvantages of this procedure in comparison with manual 
evaluation. On the example of commercial ALS data in Czechia 
we refer to other, specific factors which cause failure to record 
features, insufficient recording, or – contrariwise – the occur-
rence of false features in final outcomes. 

ALS is not a “cure-all” method. Although it very easily and 
quickly enables detection of relief vestiges of past human ac-
tivities and the discovery of new sites but this also harbours 
a series of methodological challenges and pitfalls that must 
be taken into consideration in the interpretation of the result-
ing outcomes. Just as in the case of treatment of any other 
data and information this necessitates a critical approach of 
researchers who must assume a sober approach in the case 
of ALS, the initial enthusiasm tempered and used in combina-
tion with other data sources (including excavations) which en-

able mutual validation of the results and the gradual piecing 
together of mosaics of past landscape.

LiDAR data in Czech and Central-European archaeology has 
already been used for several years, which is more than enough 
scope for it to be thoroughly familiarised by researchers in all 
aspects. The period of initial testing has thus passed and now 
is the time for the scientific community to assess whether the 
use of ALS data up to now has really contributed to better 
knowledge of the past. In addition to the significant share of 
purely-methodological contributions a number of others are 
limited only to the identification and description of the selected 
components. The territory of Central Europe meanwhile does 
not offer such possibilities in terms of discovery of completely 
unknown sites of marked importance as for example South 
America or the Pacific Islands (albeit the utilisation of ALS po-
tential in the identification and definition of archaeological sites 
in monument-preservation care is very desirable in terms of the 
protection of cultural heritages). 

From this technology, whose exceptional potential was 
repeatedly accentuated we could however expect more than 
just a useful tool to mapping activities. We consider it highly 
desirable to integrate LiDAR data into systematic research of 
past landscape and human communities that have formed it, in 
order to deepen the current understanding by searching for an-
swers to the more comprehensive theoretical issues (the form, 
transformation and shaping of a landscape, exploitation and 
other uses of landscape, the interaction between man and the 
environment, human impact on the landscape, etc.). 
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