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Współczynnik szorstkości Manninga przedstawia, 
w postaci wartości liczbowych, w jakim stopniu 
grunt jest przyczepny.
Im wyższa wartość tym grunt jest bardziej szorstki.
Poniższa tabela przedstawia wartości współczynnika 
Manninga dla poszczególnych typów pokrycia terenu 
zawartych w projekcie. Oparta została o zestaw tabel 
zawartych w artykule "Open Channel Hydraulics" 
autorstwa Van te Chow.

Coordinate System: PUWG 1992
Projection: Gauss Kruger
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500 000.0000
False Northing: -5 300 000.0000
Central Meridian: 19.0000
Scale Factor: 0.9993
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

Fot. 10 Raster pokrycia terenu 
w rozdzielczości 15 m.

Fot. 11 Raster pokrycia terenu 
w rozdzielczości 30 m.

Fot. 12 Raster wartości współczynnika 
Manninga w rozdzielczości 15 m.

Fot. 13 Raster wartości współczynnika 
Manninga w rozdzielczości 30 m

Fot. 7 CORINE LAND COVER zgeneralizowana 
na potrzeby analizy udziału poszczególnych 
typów pokrycia terenu.

Fot. 8 Zdjęcie satelitarne Landsat 7 
obszaru Żuław.

Fot. 9 Pokrycie terenu na podstawie 
plików LAS.

0 10 20 30 405 Km

Legenda
Zabudowania
Lasy
Krzaki

Trawy
Grunt
Woda

Lp Pokrycie Współczynnik szorstkości
1 Budynki 2
2 Drzewa 12
3 Krzaki 20
4 Trawa 32
5 Grunt 37
6 Woda 40

Tab. 1 Wartości współczynnika Manninga

Fot. 3 Schemat modelu do pozyskiwania budynków z plików LAS.

Fot. 5 Schemat modelu do pozyskiwania wody z plików LAS.

Fot. 2 Schemat modelu do pozyskiwania niskiej, średniej 
i wysokiej roślinności z plików LAS.

Fot. 4 Schemat modelu do pozyskiwania gruntu z plików LAS.

Fot. 6 Schemat modelu uniwersalnego do pozyskiwania 
wybranych typów pokrycia terenu a plików LAS.

   Stworzonych zostało sześć modeli do pozyskiwania poszczególnych typów 
pokrycia terenu z plików LAS oraz jeden model uniwersalny. Wynikami 
wszystkich modeli są warstwy rastrowe binarne w rozdzielczościach 15 m i 30 m 
oraz warstwa poligonowa w rozdzielczości 30 m.
   Schematy przebiegu modeli do pozyskiwania niskiej, średniej i wysokiej 
roślinności są zbliżone, dlatego przedstawiony został jeden z nich (Fot. 2). 
   Jedyną różnicą jest kod, na podstawie którego pracuje narzędzie 
LAS to Multipoint, zawarte w każdym modelu. Są to kody odpowiednio: 3, 4, oraz 
5 i 6 połączone w jednym modelu. 
   Pozostałe schematy przebiegu modeli różnią się od siebie i są uzupełnione 
o dodatkowe funkcje.
   Model do pozyskiwania budynków, na podstawie kodu 7 (Fot. 3), w poligonowej 
warstwie wynikowej, został uzupełniony o funkcję dodawania do tabeli atrybutów 
maksymalnej wysokości każdego obiektu. W wyniku tego można tej warstwy użyć 
w innych rozszerzeniach ArcMap (np. ArcScene). 
   W modelu do pozyskiwania gruntu (Fot. 4) znajduje się opcjonalna, oddzielna 
funkcja, która tworzy raster spadków na podstawie wysokości. Model analizuje 
punkty z kodami 2 i 9, a na obszarach, gdzie teren nie został sklasyfikowany, 
wysokości zostają zinterpolowane.
   Model do pozyskiwania wody (Fot. 5) posiada na początku dwa narzędzia 
LAS to Multipoint. Jedno analizuje punkty o kodach 0,1,2 i 7, a drugie kod 9. 
Utworzone zostały dwie ścieżki, aby zapobiec sytuacji łączenia punktów leżących 
w korycie rzeki z leżącymi poza nim.
   Uniwersalny model (Fot. 6) pozyskuje wybrany przez użytkownika typ pokrycia 
terenu na podstawie omówionych kodów. Można wybrać jeden, dwa lub więcej 
typów pokrycia. Model ten, oprócz tworzenia poligonów i rastrów binarnych, 
opcjonalnie wykonuje raster z wysokościami z wybranymi statystykami 
(m.in. średnią, maksymalną, minimalną) w wybranej, dowolnej rozdzielczości. 

   LIDAR (Light Detection and Ranging) jest to lotniczy skaning laserowy, 
polegający na pomiarze czasu pomiędzy impulsem laserowym wysłanym 
z samolotu w kierunku ziemi i odebranym. 
   W wyniku tego skaningu powstaje plik LAS (Fot. 1). Posiada on zbiór 
(chmurę) punktów wraz ze współrzędnymi x,y,z, z których każdy
posiada swój numer kodu.
      1 - Niesklasyfikowane;
      2 - Grunt;
      3 - Niska roślinność;
      4 - Średnia roślinność;
      5 - Wysoka roślinność;
      6 - Drzewa;
      7 - Budynki;
      9 - Woda.
   Pozostałe klasy nie były brane pod uwagę.
   Na podstawie tych kodów utworzone modele pozyskiwania danych
wybierają poszczególne typy pokrycia terenu. 
   Narzędziem podstawowym programu ArcMap, od którego każdy z modeli 
zaczyna pracę jest LAS to Multipoint

- Przedstawienie form pokrycia terenu pozyskanych 
  z zakodowanych plików LAS w rozdzielczości 15m i 30m;
- Przedstawienie i omówienie narzędzi stworzonych 
  do pozyskiwania poszczególnych form pokrycia terenu;
- Porównanie map pokrycia terenu powstałych tą metodą 
  z CORINE LAND COVER;
- Przedstawienie różnic udziału poszczególnych form pokrycia 
  terenu CORINE LAND COVER i metody projektu;
- Przedstawienie wartości współczynnika szorstkości Manninga
poszczegółnych form pokrycia terenu

Celami projektu są:

Fot. 1 Przykładowy plik LAS wraz z kodami.
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Określenie pokrycia terenu i współczynnika szorstkości Manninga na podstawie danych lidarowych LAS na obszarze Żuław
Praca dyplomowa studiów podyplomowych 
Geograficzne Systemy Informacyjne - GIS 
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