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Projekt polegał na porównaniu współrzędnych 
punktów obrysu budynku, pomierzonych tech-
nologią skaningu laserowego, ze współrzęd-
nymi uzyskanymi z pomiaru biegunowego 
i wyrównanymi metodą najmniejszych kwa-
dratów (MNK).

Naziemny skaning laserowy
w kontekście pomiarów

inwentaryzacyjnych:

� praca kilku branżowców na jednym pliku,

� podniesienie poziomu opracowania
 ze względu  na 3-cią współrzędną H
 (kataster 3D),

� możliwość odczytu potrzebnych wymiarów 
bez potrzeby wyjazdu w teren i w każdym 
momencie,

� dokładności: średnio, średni błąd mP
 (odchylenie standardowe) dla 44 punktów, 

opisujących budynek „V” wyniósł 6 mm, 
średnie odchylenie liniowe dl  wyniosło

 17 mm, a przeciętne odchylenie
 wysokościowe dH wyniosło 10 mm.
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