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Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser

L'exploració làser en alta definició 3D es pot definir com qualsevol instrument que reculli dades 3D d'una superfície o d'un objecte
d’una manera sistemàtica, automatitzada, i en temps relativament alts, propers a temps real. Això exclou a la majoria d'instruments
tradicionals usats en aixecaments que no compleixen amb aquests tres requisits. Els mètodes tradicionals tals com cintes, teodolits i
tecnologies més modernes tal com estacions totals i GPS proporcionen dades exactes però són mètodes relativament lents i
incòmodes per a la recopilació de dades espacials. L'aixecament làser pot així ser distingit de l'aixecament tradicional pel temps que

L’Escàner utilitzat és un LMS-z420i de la casa RIEGL. El sistema té les 
següents característiques:

Abast 2 a 350m
Precisió 6mm@100m

p p p p g p p q
triga en mesurar el món físic. Els dispositius d'escàner làser poden mesurar en espais de temps que eren prèviament imprecisos,
donant com a resultat dades d'alta definició que generaran bases de dades.

Precisió 6mm@100m
Tipus de làser Classe 1 [Infrarojos IEC60825-

1:1993+A1:1997+A2:2001]
Camp  visual 80º x 360º
Punts/Posició 2.800.000 de punts [0,1º] 7min
Càmera Nikon D100
Imatges/escàner 10 [3.008x2.000 píxels] 3min

MetodologiaMetodologia
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1.1 Captura de dades aixecament en 3D en núvol de punts

L’aixecament tridimensional de la Torre Gironella amb l’ajut de l’Escàner Làser 3D Riegl z420i aporta l’ampli abast i gran precisió (de
3 mm a 20 metres) en la presa de dades de l’edifici. A més la càmera digital d’alta precisió que aporta imatge color real totalment
registrable sobre el núvol de punts tridimensional d’alta precisió. Aquesta tecnologia permet la restitució virtual d'edificis històrics

É

Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser

amb una clara dificultat d'aconseguir una presa de dades precisa que permeti un model òptim a nivell visual i arquitectònic. És molt
important evitar les ombres produïdes per objectes, vehicles i altres elements que priven de la correcta presa de dades de la
superfície desitjada.

Escàner làser

Càmera Digital
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1.2 Tractament dels núvol de punts filtrats i corregits

Es tracta de realitzar un procés d’integració dels diferents escàners en un núvol de punts que sigui manejable que permetin visualitzar
l’entorn en forma tridimensional, en veritable magnitud i en colors reals ajustats als materials on és possible apreciar fins i tot
l'especejament del mur. A més es proporciona un visualitzador que permet desplaçar-se pel model i prendre mesures reals dels

Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser

elements arquitectònics que composen l’espai.

Aquest aplicatiu te un gran interès en tant que permet mesurar les deformacions reals dels elements estructurals i arquitectònics de
les façanes dels edificis, entre d’altres.

Scan 01 Scan 02 Scan 01+02
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1.3 La generació de plànols i ortofotos sobre la base digital de núvol de punts

Sobre la base de núvol de punts es creen les imatges en format digital a escala 1.100 (o 1:50) corresponents als plànols de l’entorn
de la Torre Gironella. Això significa que s’obtindran totes les imatges en planta i alçat de carrer en format JPEG muntades sobre un
arxiu d’autocad, de forma que pugui ser impresa a l’escala requerida a partir de l’autocad. Aquesta és una eina molt eficient per

Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser

mesurar i definir aquells aspectes a protegir, les seves dimensions i altres dades que puguin interessar.
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Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser
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Reconstrucció Torre Gironella, Girona
Aixecament Làser

Secció longitudinal detall
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Mallat d'alta resolució i decimación

Núvol de punts filtrada: es van seleccionar els punts
interpretats com a error de l'instrument, ja que estaven
aïllats i no corresponien amb la mitjana de la superfície
del model, com un procés de neteja comú en la
manipulació de núvols de punts.

218.000 punts

La malla del núvol de punts filtrada es va construir amb
una resolució de 1 vèrtex cada centímetre, després de
provar amb diverses resolucions i sabent que l'error de
l'instrument és de 10 mm.

433.000 polígons

Les malles generades necessitar un procés de correcció
en polígons deteriorats o construïts amb errors, entre els
quals van destacar: Intercepció de polígons, polígons
amb ángulos fora de la mitjana que sobresurten a la
superfície, normals invertides, polígons incorrectament
units "Non-Manifold", polígons solts, no connectats a la
superfície.INTRODUCCIÓ
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Mallat d'alta resolució i decimación 1

El model final es genera per a una plataforma mòbil, que
no pot tenir més de 5.000 polígons. Es desimo la malla
mitjançant prcesos de reducció poligonal per curvatura,
mitjançant una selecció i decimación selectiva,
recuperant el detall mitjançant la informació de color del
núvol de punts.

5.000 polígons
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Mallat d'alta resolució i decimación 2

Núvol de punts filtrada: 1.000.000 punts RGB

Mallat d'alta resolució inicial 1.600.000 polígons

Correcció polígons

El model final es 5 000 polígons
INTRODUCCIÓ
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El model final es 5.000 polígons

INFORMACIÓ BASE

CAPTURA DE DADES TLS

MODELAT 


