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Wprowadzenie

Potencjał informacji archeologicznych, które mogą być 
uzyskane za pomocą lidaru jest silnie uzależniony od me-
tod stosowanych w celu wizualizacji danych. Na przykład, 
nawet w przypadku bardzo szczegółowego modelu tere-
nu dość prostego obszaru, interpretator może pominąć 
niektóre obiekty, po prostu ze względu na ich orientację1. 
Gdy korzystamy tylko z obrazu cieniowanego (hillshaded) 
(„standardowe dane lidarowe” według przeciętnego ar-
cheologa), obiekty mogą być ukryte lub wizualnie zatu-
szowane, bardziej ze względu na ich wygląd niż na ich 
wielkości. Aby temu zaradzić, wiele zaawansowanych 
technik wizualizacji dla prezentacji danych wysokiej roz-
dzielczości dotyczących elewacji zostało opracowanych 
specjalnie do celów archeologicznych lub zostało zaadap-
towanych z innych dziedzin nauki. Aby z powodzeniem 
stosować te metody, ich podstawowe pojęcia, cechy, za-
lety i wady muszą być zrozumiałe. Niniejszy artykuł opie-
ra się na rozdziale opublikowanym w książce Interpreting 
archaeological topography2 i rozwija zawarte tam myśli. 
Najpierw przedstawiona zostanie potrzeba odpowied-
niego wykorzystania naukowej wizualizacji w archeolo-
gicznej eksploracji danych lidarowych. Następnie omó-
wione zostaną przyczyny, dla których znajomość technik 
przetwarzania i metod wizualizacji wykorzystywanych 
do interpretacji archeologicznych jest ważna, niekiedy 
kluczowa, jeśli chcemy sporządzać mapy identyfikacyj-
ne i interpretacje z mierzalną wiarygodnością. Wreszcie, 
przedstawiony zostanie wachlarz dwuwymiarowych tech-
nik wizualizacji, które mogą być stosowane do wspoma-
gania archeologicznej eksploracji danych lidarowych. 

Znaczenie wizualizacji

Postęp w technologii komputerowej pobudził badania 
naukowe w kwestii wizualizacji. Większość naukowców 
potrafi obecnie stosunkowo łatwo manipulować swo-
imi danymi, ale nie zawsze odbywa się to w najbardziej 

1   Challis et al. 2008.
2   Kokalj, Zakšek i Oštir 2013.

skuteczny lub nawet sensowny sposób. Rola przetwa-
rzającego dane jest kluczowa dla zapewnienia nie tylko 
informacji, które są najbardziej wiarygodne, ale również 
informacji, które najlepiej odpowiadają potrzebom za-
mierzonego zastosowania; dysponowanie numerycznym 
modelem wysokości (digital elevation model – DEM) nie 
wystarczy – w coraz bardziej wyspecjalizowanym środo-
wisku musi być on specjalnie dostosowany do danego 
zadania. Gdy taki model jest uzyskiwany dla celów arche-
ologicznych, musi być on odpowiednio zaprezentowany 
dla zapewnienia maksymalnych korzyści. Wraz z rozwo-
jem teledetekcji i systemów informacji geograficznej 
(GIS) w archeologii, wielu archeologów uzyskało wiedzę 
potrzebną do manipulowania danymi przestrzennymi, 
ale obecnie potrzebują umiejętności, aby we właściwy 
sposób zaprezentować dane ilościowe. Jest to szczególnie 
ważne, ponieważ wiele metod i technik przetwarzania 
danych i wizualizacji jest coraz bardziej dostępnych w po-
staci darmowych narzędzi lub zestawów narzędzi3, a tak-
że ponieważ duża liczba odrębnych warstw informacji 
może mylić lub przytłaczać niewprawnego użytkownika. 
Znajomość podstawowych zasad przetwarzania danych 
może być również korzystna dla archeologów w momen-
cie zlecania pozyskiwania nowych danych lidarowych, 
ponieważ mogą łatwiej komunikować się z dostawcą 
danych w kwestii pożadanych parametrów skanowania 
i przygotowania danych.

Ponieważ interpretacja wizualna oparta jest na kon-
traście, wzmacnia się go bardzo często przez manipulację 
histogramem i zastosowanie celowo rozciągniętej skali, 
lub wprowadza się go sztucznie; dobrym przykładem 
jest tu dobrze znane cieniowanie analityczne (analytical 
shading). W konsekwencji, zakres i kształt przedstawio-
nych obiektów może być – i zazwyczaj jest – zmieniony.

Jest zatem w oczywisty sposób konieczne, aby wie-
dzieć, w jaki sposób działają różne techniki wizualizacji 
i jak ich używać najkorzystniej zgodnie z właściwościami 
danych, ogólną morfologią terenu i skali oraz stanem za-
chowania obiektów, o których mowa. Gdy dana technika 
jest wybrana do wykrywania lub interpretacji obiektów, 

3   Np. Relief Visualization Toolbox (RVT) 2016; Lidar Visualization 
Toolbox (LiVT) 2013.
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szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, jak działają różne 
ustawienia i jak nimi manipulować. Oczywiście, idealna 
technika nie istnieje i są one w dużym stopniu komple-
mentarne. Ponieważ techniki pokazują różne obiekty 
na różne sposoby, odmiennie podkreślając krawędzie, 
okręgi lub formy liniowe, połączenie metod zwykle jest 
wymagane, aby uzyskać optymalne wykorzystanie da-
nych. 

Techniki wizualizacyjne modelu wysoko-
ściowego uzyskanego z LiDARu

Każda z technik wizualizacji opisanych w tej sekcji jest 
zilustrowana przykładem grodziska Ajdovščina nad Rodi-
kiem (południowo-wschodnia Słowenia), co pozwala na 
bezpośrednie porównanie wpływu poszczególnych tech-
nik. Ajdovščina to prehistoryczne i rzymskie stanowisko, 
z widocznymi potężnymi wałami obronnymi, bramami 
i ścianami poszczególnych domów. Stanowisko znajduje 
się na niewielkim płaskowyżu, na szczycie wzgórza i jest 
całkowicie pokryte lasem. Wszystkie wizualizacje przed-
stawione są w minimalnym-maksymalnym rozciągnięciu 
histogramu, zwykle z nasyceniem minimum, maksimum 
lub w obu. Korzystanie z tego typu rozciągnięcia histo-
gramu ma zasadnicze znaczenie dla sensowności po-
równania. Tam, gdzie jest to uzasadnione, wyświetlany 
zakres jest przedstawiony w legendzie. Złożone obrazy 
z hillshading są zazwyczaj blendowane z zastosowaniem 
procedury matematycznej na podstawie intensywności 
barwy, nie zmniejszając krycia.

Skanowanie laserowe i przetwarzanie danych nie zo-
stało wykonane dla celów archeologicznych. Pomimo 
wysokiej gęstości końcowej chmury punktów, uzyskany 
pomiar nie jest więc optymalny dla celów archeologicz-
nych, ale został wybrany do badań, ponieważ modele 
wysokościowe z tego typu obróbką są zwykle dostępne 
dla zwykłego użytkownika danych LiDAR.

Cieniowanie reliefu (hillshading)

Cieniowanie reliefu dostarcza najbardziej „naturalnego”, 
czyli intuicyjnie czytelnego, wrażenia wizualnego spośród 
wszystkich technik. Metoda opracowana przez Yoëli4 sta-
ła się standardową funkcją w większości oprogramowania 
GIS. Jest łatwa do wyliczenia i prosta w interpretacji na-
wet przez laików i bez przeszkolenia, a jednocześnie jest to 
wspaniała metoda odkrywcza. Jej podstawowym założe-
niem jest, że rzeźba terenu jest powierzchnią lambertiań-
ską, oświetloną przez bezpośrednie światło z fikcyjnego 
źródła z nieskończonej odległości (wiązka światła ma sta-
ły azymut i kąt wzniesienia dla całego obszaru) (ryc. 1C). 
Bezpośrednie oświetlenie ogranicza widzialność w obsza-
rach mocno zacienionych i jasno oświetlonych, w których 
można dostrzec niewiele szczegółow. Pojedyncza wiązka 
światła również nie ujawnia struktur liniowych, które leżą 
równolegle do niej, co może stwarzać problem w niektó-
rych zastosowaniach, szczególnie w archeologii, lub może 
całkowicie zmienić (odwrócić) wygląd krajobrazu (ryc. 2).

Pochodne cieniowania z różnych kierunków

Wykonanie wielu wersji cieniowania reliefu, oświetlając 
powierzchnię z wielu kierunków, poprawia wizualizację 
topografii. Cieniowane obrazy są czasem wykorzystywane 
przy prowadzeniu obserwacji terenowych, ale porówny-
wanie wielu obrazów w terenie jest bardzo niewygodne. 
Krokiem w kierunku lepszego zrozumienia wyników jest 
łączenie wielu cieniowań biorąc pod uwagę tylko średnią5, 
maksymalną lub zakres wartości dla każdego piksela (ryc. 
3A, B i C). Aby pokazać wyraźniej obszary o niskim zakre-
sie wartości, wynik może być podniesiony do kwadratu.

Zalecamy tworzenie obrazów RGB na podstawie cie-
niowania z trzech kierunków; ze względu na wysoką ko-
relację polecamy stosowanie kolejnych kątów co około 
67° (ryc. 3D). Informacje z cieniowań z wielu kierunków 
mogą być również „podsumowane” poprzez przekształ-
cenie matematyczne z zastsowaniem analizy głównych 
składowych (principal component analysis – PCA)6. 
Pierwsze trzy składowe obliczone z wielu (na przykład 16) 
kierunków zwykle zawierają wysoki procent (zwykle po-
nad 99%) informacji lub zmienności w oryginalnym zbio-
rze. Można zatem oczekiwać, iż będą stanowić podstawę 
do wizualizacji wszystkich danych z minimalną utratą 
obiektów archeologicznych. PCA – zwłaszcza połączenie 
pierwszej i drugiej głównej składowej, lub obraz kompo-
zytowy pierwszych trzech składowych z zastosowaniem 
fałszywych barw – ułatwia interpretację danych z wielu 
cieniowań (ryc. 3E i F). Nie zapewnia jednak spójnych wy-
ników dla różnych zestawów danych.

4   Yoëli 1965.
5   Hobbs 1995.
6   Devereux, Amable i Crow 2008: 471–472.

Typ skanera Riegl LMS-Q780
platforma Śmigłowiec

Data luty, marzec I sierpień 2014
szerokość pasa pomiarowego [m] 900

wysokość lotu [m] 1200–1400 
przeciętne ostatnie i jedyne odbicia 

na m2  
na połączonym zbiorze

5,9

rozdzielczość przestrzenna osta-
tecznego  

modelu wysokościowego [m] 
0,5

dane LiDAR © Słoweńska Agencja Ochrony Środowiska

Tabela 1. Parametry skanowania lidarowego z okolicy 
Ajdovščiny nad Rodikiem, południowo-wschodnia Słowenia
Table 1. Lidar scanning parameters of the region around 
Ajdovščina above Rodik, south-eastern Slovenia
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Ryc. 1. Obraz ortofoto (A), połączenie obrazu ortofotoma-
py w skali szarości i znormalizowanego cyfrowego modelu 
powierzchni (nDSM) (B) oraz analitycznie zacieniowany lida-
rowy model terenu (315° i 35° azymutu elewacji słońca; 1 
m rozdzielczości) (C) z grodziska Ajdovščina nad Rodikiem, 
w południowo-wschodniej Słowenii. Obszar ten jest całkowicie 
pokryty gęstym baldachimem lasu i stanowisko nie jest wi-
doczne z powietrza. Wysokość obiektów rozpoznawalnych na 
ortofotomapie (drzewa w tym przykładzie) można rozpoznać 
na obrazie kompozytowym (oprac. autorów)
Fig. 1. An orthophoto image (A), a composite of a greysca-
le orthophoto image and a normalised digital surface model 
(nDSM) (B), and an analytically shaded lidar derived terrain 
model (315° azimuth and 35° Sun elevation; 1 m resolution) 
(C) of the Ajdovščina above Rodik hillfort, south-eastern Slo-
venia. The area is completely covered by a thick forest canopy 
and nothing can be seen of the site from the air. The height of 
objects recognisable on an orthophoto (trees in this example) 
can be distinguished from the composite image (designed by 
the authors)

Ryc. 2. Kąt zależności analitycznego cieniowania stoków 
(hill-shading): 315° oświetlenie azymutu (A) i 45° azymutu (B), 
oba przy 35° wysokości słońca. Należy zwrócić uwagę na róż-
nice między strukturami reliefu, które mogą być obserwowane 
dzięki zmianom azymutu oświetlenia. Tarasy w Jerozolimie na 
Słowenii, przedstawione na modelu terenu o 0,5 m rozdziel-
czości przestrzennej (oprac. autorów)
Fig. 2. Angle dependence of analytical hill-shading: 315° 
azimuth illumination (A), and 45° azimuth (B), both with 35° 
Sun elevation. Note the difference of the relief structures that 
can be observed because of the change in the illumination 
azimuth. Cultural terraces at Jerusalem in Slovenia as eviden-
ced by 0.5 m spatial resolution terrain model (designed by the 
authors)
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Ryc. 3. Średnia (A), maksymalna (B) i pierwiastek zakresu hill-shading (c) w 16 kierunkach. Obraz RGB hill-shading w trzech 
kierunkach (315°, 22,5°, 112,5° azymutu) (D). Kompozyt z pierwszych dwóch składowych (E) i RGB złożony z pierwszych trzech 
składowych analizy głównych składowych analitycznego hill-shading z 16 kierunków (F). Wszystkie obrazy są obliczane przy 35° 
wysokości słońca (oprac. autorów)
Fig. 3. The mean (A), maximum (B) and square rooted range of hill-shadings (C) from 16 directions. An RGB image of hill-sha-
dings from three directions (315°, 22.5°, and 112.5° azimuth) (D). A composite of the first two components (E) and RGB composi-
te of the first three components of a principal component analysis of analytical hill-shading from 16 directions (F). All images are 
computed with 35° Sun elevation (designed by the authors)

Zróżnicowanie wysokości  
(elevation differentiation)

Zróżnicowanie wysokości (nazywane także metodą colour 
coding, colour cast, lub constrained colour ramp) ograni-
cza zakres wartości, które są prezentowane jednocześnie. 

Względna wysokość obiektów archeologicznych ma za-
zwyczaj o wiele mniejszą skalę niż skala topografii krajo-
brazu. Wartości wysokości, których prezentacją jesteśmy 
zainteresowani są więc zawarte jedynie w niewielkiej 
części histogramu całego obrazu. Przy rozciągnięciu hi-
stogramu interesujące nas wartości są rozciągane na cały 
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histogram, zwiększając kontrast pomiędzy jasnymi i ciem-
nymi obszarami.

Istnieje wiele nieliniowych technik i sposobów zwięk-
szania kontrastu i podkreślania szczegółów. Jednakże, jeśli 
ważne jest zachowanie względnych różnic między warto-
ściami (wysokościami), używa się podstawowej metody 
znanej jako liniowe rozciągnięcie z nasyceniem (linear 
stretch with saturation), która służy do odcięcia wartości 
skrajnych w górnych i dolnych częściach histogramu. Hi-
stogram jest liniowo rozciągany, aby wypełnić cały zakres 
wartości pomiędzy zdefiniowaną minimalną i maksymalną 
wartością. Technika ta jest bardzo przydatna do wizualizacji 
interesujących nas obiektów w płaskim krajobrazie i jest 
bardzo łatwa do interpretacji, szczególnie gdy użyta jest 
odpowiednie skala kolorów (ryc. 4A). Jest to również jedy-
na przedstawiona tu technika wizualizacji, która zachowuje 
oryginalną informację o wysokości reliefu. Wartości takie, 
jak głębokość rowów lub wysokość kurhanów są zatem ła-
twe do oszacowania. Jednakże, nawet przy nieznacznych 
różnicach w ogólnej morfologii terenu, technika ta staje 
się mniej przydatna, ponieważ archeologiczne obiekty za-
słaniane są przez zmienność topografii i w celu ich wizuali-
zacji konieczne staje się intensywne manipulowanie histo-
gramem. Z tych względów technika ta całkowicie zawodzi 
w terenie o poszarpanej rzeźbie powierzchni (ryc. 4B).

Stromość stoku (slope severity)

Stromość stoku (gradient) jest pierwszą pochodną DEM 
i jest niezależna od aspektów. Odzwierciedla ona maksy-

malny zakres zmian między poszczególnymi komórkami 
i ich sąsiadami, i może być obliczona bądź jako procent 
nachylenia lub stopień nachylenia. Challis, Forlin i Kin-
cey7 uznali stromość stoku za najlepszą technikę wizu-
alizacji w większości przypadków,które analizowali. Jeżeli 
przedstawiana jest w odwróconej skali szarości (strome 
zbocza są ciemniejsze), stromość stoku zachowuje bar-
dzo plastyczną reprezentację morfologii (ryc. 5). Jednak-
że, potrzebne są dodatkowe informacje, aby odróżnić 
obiekty pozytywne / wypukłe (np. wały) od negatywo-
wych / wklęsłych (np. rowów), gdyż stoki o tym samym 
gradiencie (niezależnie od tego, czy są wznoszące się, czy 
opadajace) odzwierciedlone sa tym samym kolorem.

Usuwanie trendu i lokalny model reliefu

Obiekty archeologiczne mają zazwyczaj o wiele mniej-
szą skalę niż rzeźba terenu, w którym się znajdują. Ko-
nieczne jest zatem odpowiednie dostosowanie technik 
wizualizacji, na przykład wyznaczając mały promień wy-
szukiwania dla obliczenia sky-view factor lub ustawiając 
odpowiedni zakres zróżnicowania wysokości. Nie jest to 
jednak możliwe w przypadku wszystkich technik. Proce-
dura, która oddziela lokalne małe obiekty od dużych form 
krajobrazowych nazywa się usuwaniem trendu. Eliminuje 
ono zmienność wysokości wielkoskalowych form i tworzy 
lokalny model rzeżby terenu (local relief model – LRM), 

7   Challis, Forlin i Kincey 2011: 287.

Ryc. 4. Histogram rozciągnięty w wąskim zakresie wartości. Technika ta działa bardzo dobrze na płaskim terenie, ale nawet 4 
m zakres wartości może stwarzać problemy w identyfikowaniu płytkich obiektów, takich jak grzbiety i bruzdy na pochyłej skarpie 
(A). Dolina rzeki Tame w angielskim Midlands, 1 m rozdzielczości przestrzennej danych LIDAR, zebranych z Optech ALTM 2033, 
© Infoterra Global Ltd., wykorzystane za zgodą Uniwersytetu Birmingham (A). Technika ta nie działa dobrze na zróżnicowanym 
reliefie, ponieważ zakres wartości jest zbyt szeroki, jak można zobaczyć z bliska w Ajdovščinie nad Rodikiem (B) (oprac. autorów)
Fig. 4. Histogram stretch to a narrow range of values. The technique works well on very flat terrain, but even a 4 m range of 
values can be a problem to identify shallow features, such as ridge and furrow on an inclined slope (A). Tame Valley in the En-
glish Midlands, 1 m spatial resolution lidar data, collected with an Optech ALTM 2033, © Infoterra Global Ltd, used with permis-
sion of the University of Birmingham (A). The technique does not work well on diverse relief because the range of values is too 
wide as can be seen from a close-up view of Ajdovščina above Rodik (B) (designed by the authors)
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Ryc. 5. Stromizna nachylenia grodziska Ajdovščina nad Rodikiem (oprac. autorów)
Fig. 5. Slope severity of Ajdovščina above Rodik hillfort (designed by the authors)

który może być użyty jako forma wyjściowa dla wizuali-
zacji przy użyciu innych metod. LRM prezentuje bezpo-
średnio wysokość (głębię) obiektów o małej skali (ryc. 6), 
a także może być łączony z innymi źródłami danych, ta-
kimi jak zdjęcia lotnicze i zobrazowania hiperspektralne. 

Trend może być oceniony poprzez uogólnienie szczegó-
łowego DEM. Ponieważ przetwarzanie jest proste, uogól-
nienie jest zwykle wykonywane z użyciem dolnoprzepu-
stowego flitra splotowego (low pass convolution filter), 
takiego jak średnia lub mediana lub przez powtórne 
próbkowanie DEM do mniejszej rozdzielczości. Lepszym 
rozwiązaniem jest filtr Gaussa, który generuje łagodne 
przejście między obiektami, ale jest pod względem obli-
czeniowym bardziej wymagający. LRM jest różnicą między 
oryginalnym modelem terenu a ocenianym trendem.

Hesse8 udoskonalił proces poprzez wprowadzenie 
„oczyszczonego DEM”. Pierwsze przybliżenie dużych form 
rzeźby terenu jest oceniana z zastosowaniem dolnoprze-
pustowego filtra. Ponieważ obiekty o małej skali są raczej 
wygładzane niż eliminowane przez filtr dolnoprzepusto-
wy, model uzyskany za pomocą tego podejścia jest znie-
kształcony w kierunku preferencji dla małych elementów, 
czyli lokalne wysokości rzeźby terenu są progresywnie 
niedoszacowywane wraz ze wzrostem przestrzennego 

8   Hesse 2010.

zasięgu obiektów. Dlatego kontury zerowe (kontury pasu-
jące zarówno do DEM trendu, jak i do oryginalnego DEM) 
oblicza się z tego pierwszego przybliżenia, a dane wyso-
kościowe są przypisywane do punktów leżących wzdłuż 
tych konturów. Nowe przybliżenie jest następnie interpo-
lowane z tych punktów. LRM uzyskany z wykorzystaniem 
tego podejścia jest w rezultacie w mniej zniekształconą 
reprezentacją małych form topograficznych, co wierniej 
odzwierciedla wysokość tych obiektów w stosunku do 
otaczającego je krajobrazu. Poziom wygładzania jest okre-
ślany przez rozmiar jądra (kernel) filtra, gdzie mniejsze ja-
dro eksponuje mniejsze elementy i odwrotnie. Dokładna 
wielkość jądra powinna odzwierciedlać wielkość drobnych 
form terenowych; na ogół bezpieczne jest przyjęcie wiel-
kości wynoszącej około 25 m. Metoda ta sprawdza się naj-
lepiej na terenie o równomiernie nachylonych stokach, 
podczas gdy prowadzi do powstawania błędów, takich jak 
sztuczne nasypy i rowy, w przypadkach gdy rzęźba terenu 
jest zróżnicowana i / lub zmieniająca się gwałtownie.

Współczynnik sky-view i anizotropowy 
współczynnik sky-view

Współczynnik sky-view (SVF) może być stosowany jako 
alternatywna metoda mapowania rzeźby terenu w celu 
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przezwyciężenia problemów kierunkowych cieniowania 
zboczy (hill-shading)9. SVF jest parametrem geofizycznym 
(jeśli nie manipulujemy danymi wysokościowymi poprzez 
przesadne uwydatnianie wyniesienia), który mierzy część 
nieba widoczną z pewnego punktu. Część nieba widocz-
na powyżej danej powierzchni jest szczególnie istotna 
w badaniach równowagi energetycznej i obliczeniach 
rozproszonego nasłonecznienia. Rozproszone rastry na-
słonecznienia mogą być również wykorzystywane do 
wizualizacji obiektów archeologicznych10, ale wymagają 
dodatkowych obliczeń, a wyniki są bardziej uogólnione. 
W przeciwieństwie do technik cieniowania opartych na 
kierunkowym oświetleniu, obiekty uwidoczniane poprzez 
SVF nie mają żadnych przemieszczeń poziomych. SVF ma 
zakres wartości pomiędzy 0 i 1. Wartości zbliżone do 1 
wskazują, że prawie cały nieboskłon powyżej danego pik-
sela jest widoczny, co ma miejsce w przypadku ekspono-
wanych miejsc (równiny, grzbiety i szczyty), podczas gdy 
wartości bliskie 0 występują w głębokich zapadliskach 
i niższych częściach głębokich dolin, gdzie niebo niemal 
nie jest widoczne (ryc. 7A).

Na wynik obliczenia SVF wpływa promień wyszukiwa-
nia horyzontu i im większy jest promień poszukiwania, 
tym bardziej uogólnione są wyniki. W przeciwieństwie 
do tego, mały promień wyszukiwania może być wyko-
rzystywany by wizualizować i klasyfikować lokalne for-
my morfologiczne. Na przykład, promień wyszukiwania 
wynoszący 10 km może być wykorzystany w badaniach 
meteorologicznych, natomiast promień wyszukiwania 
wynoszący 10 m nadaje się do poszukiwania obiektów 
archeologicznych. Lokalnie płaski teren, grzbiety i nasypy 
ziemne (np. ściany budynku, redliny na polach, kurha-
ny), które otrzymują więcej oświetlenia są podkreślone 
i pojawiają się w kolorach od jasnych do białego na obra-
zie SVF, natomiast zagłębienia (np. rowy, fosy, bruzdy po 
orce, wyrobiska górnicze) są ciemne, ponieważ otrzymują 
mniej oświetlenia.

Anizotropowy (kierunkowy) SVF bierze pod uwagę 
nierównomiernie jasne niebo. Jasność może zależeć od 
azymutu i odległości słonecznej od wyimaginowane-
go źródła światła11. To przywraca część „plastyczności” 
cieniowania (hill-shading) i daje lepszą szczegółowość 
w przypadku bardzo płaskich przestrzeni (ryc. 7B). Za-
równo SVF jak i anizotropowy SVF są bardzo dobrymi 
ogólnymi technikami wizualizacji, ponieważ na większości 
rodzajów terenu zwiększają widoczność prostych i złożo-
nych obiektów o małej skali, niezależnie od ich orientacji 
i kształtu.

Różne pakiety oprogramowania dostarczają różnych 
algorytmów obliczania SVF. Różnica między wynikami, 
w szczególności dla celów wizualizacji, może być ogrom-
na. Na przykład, kod podany przez ZRC SAZU12, który jest 

9   Kokalj, Zakšek i Oštir 2011: 266.; Zakšek, Oštir i Kokalj 2011: 399.
10   Challis, Forlin i Kincey 2011: 281.
11   Zakšek et al. 2012.
12   ZRC SAZU 2010.

realizowany w pakiecie Relief Visualization Toolbox13, 
nie ma nasycenia, a implementacje w pakiecie SAGA GIS 

13   Relief Visualization Toolbox (RVT) 2016.

Ryc. 6. Obraz zacieniowany (A) oraz rozciągnięcie histo-
gramu (B) miejscowego modelu reliefu i LRM przedstawione 
z celowo zaprojektowaną skalą kolorów nałożoną na obraz 
zacieniowany (C). LRM zostało obliczone z maksymalnym 
zakresem 12,5 m (oprac. autorów)
Fig. 6. A hill-shaded image (A) and a histogram stretch (B) 
of a local relief model, and the LRM presented with a purpose-
ly designed colour ramp overlaid on a hill-shaded image (C). 
The LRM was calculated with a 12.5 m maximum range (desi-
gned by the authors)
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Ryc. 7. Współczynnik sky-view (A) (promień wyszukiwania 5 m w 16 kierunkach) oraz anizotropowy sky-view (B) (promień wy-
szukiwania 5 m w 16 kierunkach, niski poziom anizotropii). Można dostrzec wiele szczegółów w tym obrazie, pomimo zmiennej 
morfologii reliefu (oprac. autorów)
Fig. 7. Sky-view factor image (A) (5 m search radius in 16 directions) and anisotropic sky-view factor image (B) (5 m search 
radius in 16 directions, low level of anisotropy). Many details can be perceived in this image despite the variable relief morpholo-
gy (designed by the authors)

zwykle dają bardzo nasycone obszary dla niskiego SVF. 
Oznacza to, że w dolinach nie można dostrzec żadnych 
szczegółów. Pominięcie najbliższego sąsiadniego piksela 
w obliczaniu SVF znacznie poprawia widoczność obiek-
tów archeologicznych gdy dane są zaszumione z powo-
du niedokładnego nałożenia nalotów lub ustawienia roz-
dzielczości zbyt ambitnie.

Otwartość (openness)

„Otwartość” jest innym terminem na określenie rozpro-
szonego oświetlenia powierzchni (diffuse relief illumi-
nation). Metoda ta jest oparta na szacowaniu średniego 
kąta elewacji horyzontu w określonym promieniu wy-
szukiwania14. Pozytywna otwartość jest równa średnie-
mu kątowi zenitu wszystkich wyznaczonych horyzontów, 
natomiast ujemna otwartość jest oparta na kątach na-
diru. Otwartość nie ogranicza oszacowania każdego ze-
nitalnego kąta matematycznym horyzontem (jak czyni 
to SVF). Innymi słowy, otwartość bierze pod uwagę całą 
sferę, a nie tylko niebiańską półkulę. W rezultacie, mak-
symalna wartość otwartości może być większa niż 90°. 
Ponadto, równina (długi stok lub płaszczyzna pozioma) 
nie zawierająca przeszkód, będzie zawsze miała wartość 
otwartości 90°, niezależnie od jej nachylenia. Zatem in-
terpretacja wyników otwartości jest czasami trudna, 
ponieważ stok wizualizowany jest w taki sam sposób jak 
płaszczyzna pozioma. Jednak, ponieważ otwartość bierze 
pod uwagę przy obliczeniach całą sferę, wynikiem jest 
dużo bardziej „płaski” obraz, pozbawiony ogólnej topo-
grafii – rodzaj obrazu z usuniętym trendem (ryc. 8A). Ma 
on te same korzystne właściwości, jak wizualizacje SVF 

14   Yokoyama, Shlrasawa i Pike 2002: 258–259.

z tym wyjątkiem, że wizualne wrażenie ogólnej topografii 
zostaje utracone. Interpretacja jest zatem nieco trudniej-
sza, ale otwartość ma wielką zaletę dla automatycznego 
wykrywania obiektów, ponieważ „sygnatury” obiektów 
są bardziej jednorodne, gdyż są takie same bez względu 
na ich położenie na płaszczyźnie lub stoku15.

Ujemna otwartość nie jest odwrotnością dodatniej 
otwartości i zapewnia dodatkowe informacje. Podczas 
gdy pozytywna otwartość podkreśla topograficzne wy-
pukłości, np. wypukłości grzbietu między holwegami czy 
krawędzie kraterów po bombach, negatywna otwartość 
podkreśla najniższe części wklęsłości, np. same holwe-
gi, najniższe części wąwozów i dolne krawędzie urwisk. 
Dla zgodności odczytu zaleca się, aby ujemna otwartość 
była wizualizowana jako odwrócona skala szarości (tj. 
ciemniejsze kolory dla wyższych wartości). W ten sposób 
wklęsłe obiekty są zawsze przedstawiane w ciemnych 
barwach (ryc. 8B).

Inne techniki i zestawienia

Istnieje wiele innych metod, które mogą być stosowane 
w celu ułatwienia identyfikacji małych form terenowych 
i interpretacji środowiska obiektów archeologicznych 
w ogóle. Na przykład, operacje logiczne i arytmetyczne, 
klasyfikacje, analizy widoczności i inne, mogą być wykorzy-
stane do uwydatnienia krawędzi obiektów lub w inny spo-
sób poprawić ich rozpoznawalność. Ciekawym podejściem 
jest wykorzystanie kombinacji znormalizowanego nume-
rycznego modelu powierzchni (nDSM) lub modelu wyso-
kości baldachimu (CHM) i cieniowanego reliefu (ryc. 9A) 

15   Doneus 2013.
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Ryc. 8. Dodatnia (A) i ujemna otwartość (B) (promień wyszukiwania 5 m w 16 kierunkach) (oprac. autorów)
Fig. 8. Positive (A) and negative openness (B) (5 m search radius in 16 directions) (designed by the authors)

Ryc. 9. Złożony obraz modelu wysokości baldachimu i zacieniowanego reliefu (A), Złożony obraz Laplace’a-Gaussa i zacienio-
wanego reliefu (B), złożony obraz reliefu krzywizny w kierunku nachylenia i zacieniowanego reliefu (C) oraz złożony obraz całko-
witej krzywizny reliefu i zacieniowanego reliefu (D) (oprac. autorów)
Fig. 9. A composite image of a canopy height model and shaded relief (A), a composite image of Laplacian-of-Gaussian and 
shaded relief (B), a composite image of relief curvature in the direction of slope and shaded relief (C), and a composite image of 
total relief curvature and shaded relief (D) (designed by the authors)

lub zobrazowania ortofoto w skali szarości (ryc. 1C), które 
pomagają ocenić środowisko obiektów, zwłaszcza gdy po-
kryte są lasem. Podejście, które jest szczególnie skuteczne 
w wizualizacji sieci hydrologicznych zostało zaproponowa-

ne przez Kennelly’ego16, który połączył cieniowanie reliefu 
i krzywiznę reliefu (ryc. 9C i D). Ponadto, wiele miejsco-
wych filtrów obróbki obrazu może być stosowanych do 

16   Kennelly 2008.
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Ryc. 10. Wizualizacja (A) jest kombinacją czynników sky-view (25% krycia, mnożenie), pozytywnej otwartości (50% 
krycia, overlay), nachylenia (50% krycia, jasność) i cieniowania stoków (A). Wizualizacja (B) jest kombinacją czynników 
sky-view (50% krycia, mnożenie), pozytywnej otwartości (70% krycia, overlay), nachylenia (50% krycia, jasność) i obra-
zu RGB hill-shading z trzech stron (B) (oprac. autorów)
Fig. 10. The visualisation on (A) is a combination of sky-view factor (25% opacity, multiply), positive openness (50% 
opacity, overlay), slope (50% opacity, luminosity) and hillshading (A). The visualisation on (B) is a combination of sky-
-view factor (50% opacity, multiply), positive openness (70% opacity, overlay), slope (50% opacity, luminosity) and an 
RGB image of hillshading from three directions (B) (designed by the authors)
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DEM w celu wykrycia zmienności wysokiej częstotliwości 
(np. flitry Laplace’a, Sobela, Roberta, maska wyostrzająca). 
Najprostszy jest filtr Laplace’a, zaprojektowany specjalnie 
dla miejscowego wykrywania krawędzi, to znaczy podkre-
ślania ostrych anomalii17. Ponieważ filtry detekcji krawędzi 
podkreślają szum, często stosuje się je do obrazów, które 
zostały uprzednio wygładzone w niewielkim stopniu – na 
przykład Laplace’a-Gaussa (ryc. 9B). Wszystkie wizualizacje 
dla celów interpretacyjnych są zazwyczaj łączone z anali-
tycznym cieniowaniem (hill-shading).

Łączenie rezultatów różnych wizualizacji w sensowny 
i zamierzony sposób opiera się na ich mocnych stronach. 
Dwa takie przykłady pokazane są na ryc. 10. Nie tylko 
możemy bawić się różnymi rozciągnięciami histogramu 
i tabelami kolorów, ale również stopniem przejrzystości 
i matematycznymi operacjami łączenia warstw. Sformuło-
wanie „bawić się” celowo zostało wyżej użyte bez cudzy-
słowu, ponieważ proces tworzenia wyrazistej wizualizacji 
jest rzeczywiście tyleż sztuką, co pracą.

Wnioski

Krajowe rejestry dziedzictwa zwykle zawierają dane wek-
torowe zadokumentowanych obiektów. Za pomocą te-
ledetekcji, a zwłaszcza LiDARu, ogromna liczba nowych 
odkryć dokonywana jest każdego roku, nawet w obsza-
rach, które były intensywnie badane przez dziesięciole-
cia. Aby zminimalizować dwuznaczność, byłoby wskaza-
ne, aby zapisywać w jakiś sposób informacje na temat 
tego, jak dany obiekt został odkryty. Nie mamy na myśli 
tylko nazwy danej technologii, ale także szczegółowe in-
formacje na temat pozyskiwania danych bazowych, ich 
przetwarzania i wizualizacji, a także procesu interpretacji. 
Pomimo wielu standardów metadanych, nawet wymaga-
ne minima nie są zwykle dostarczane ani wykorzystywa-
ne przez interpretatora; stąd istnieje wyraźna potrzeba 
opracowania dobrych praktyk. Kokalj i Hesse18 proponują 

17   Štular et al. 2012: 3356.
18   Kokalj i Hesse 2016.

wytyczne dotyczące parametrów technicznych dotyczą-
cych wykorzystania różnych technik i sugerują które me-
tadane uwzględniać w raporcie.

W niniejszym artykule opisaliśmy szereg metod wi-
zualizacji. Oceniliśmy cieniowanie reliefu i wielokie-
runkowe cieniowanie reliefu, różnicowanie elewacji, 
usuwanie trendu, stromość nachylenia stoków, współ-
czynnik sky-view, nasłonecznienia, jak również wymie-
niliśmy kilka innych technik. Metody wizualizacji mogą 
być związane z wielkościami fizycznymi lub uzyskiwane 
tylko dla reprezentacji reliefu. Mogą być proste lub bar-
dzo wymagające obliczeniowo. Większość z nich została 
uwzględniona w standardowym oprogramowaniu GIS, 
jest dostępna w postaci dodatków lub jako samodzielne 
produkty.

Przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody trzeba 
rozróżnić dwa główne cele wizualizacji reliefu: odzwier-
ciedlenie wysokości / topografii i wykrywanie obiektów. 
Dla uzyskania odwzorowania wysokości dowolny standar-
dowy sposób, na przykład najbardziej znane cieniowanie 
stoków (hill-shading), jest wystarczający. W przypadku 
ręcznego lub automatycznego wykrywania obiektów, 
wybór jest bardziej złożony. Zwykle interpretacja może 
być dokonana na ograniczonej liczbie wizualizacji w tym 
samym czasie; a w rzeczywistości interpretator może ob-
serwować tylko jeden podgląd na raz. Istotne jest zatem, 
aby ograniczyć liczbę wizualizacji, ale czy możemy wy-
brać tylko jedną? Jak wykazaliśmy, różne obiekty są le-
piej widoczne w różnych wizualizacjach. Niemniej jednak 
uważamy, że zróżnicowanie wysokości, usuwanie trendu 
i czynnik sky-view są najbardziej skuteczne, zwłaszcza 
w połączeniu z cieniowaniem stoków (hill-shading). Co 
najważniejsze, sugerujemy, że co najmniej dwie meto-
dy powinny być stosowane w interpretacji a łącząc kilka 
z nich możemy w znaczący sposób zarówno ułatwić, jak 
i usprawnić proces interpretacji.

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
i Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Visualising high-resolution relief models

Summary

Archaeological interpretation of lidar derived relief models is 
strongly dependent on the specific particularities of different 
data visualisation techniques. We argue that a thorough inves-
tigation of microrelief structures has to involve many different 
visualisations or their combination. This paper addresses dif-
ferent visualisation techniques, their specifics, advantages and 
weaknesses in the context of archaeological interpretation of 
various types of historical landscape features from high resolu-
tion digital elevation models (DEMs). The techniques addressed 
in detail are: analytical hillshading, derivatives of hillshading 

from different directions (range of hill-shadings, mean of hill-
shadings, PCA of hill-shadings), elevation differentiation, trend 
removal, slope severity, sky-view factor, openness, and some 
others. Tools that have become freely available in the recent 
years make possible to compute these visualisations quickly 
and effortlessly, without slowing down the interpretation pro-
cess. 
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