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Generowanie ortofotoplanów w programie  
Pointools – zastosowanie skanera laserowego 3D 
 

Creating cost-effective orthophotoplans  
with Pontools software – one innovative application 
of 3D laser scanning 
 
Do tej pory fotogrametria była praktycznie jedyną 
metodą umożliwiającą wygenerowanie ortofoto-
planów elewacji budowli zabytkowych, często 
wymaganych przez konserwatorów. Wymagania 
te znacznie zwiększają koszty opracowania pełnej 
inwentaryzacji. Implementacja skanerów 3D do 
generowania zdjęć metrycznych usprawnia proce-
dury pomiarowe, co w efekcie pozwala na znacz-
ne obniżenie kosztów.  

Fotogrametria nie ustępuje jednak całkowicie. 
W przypadku gdy projekt zakłada wykonanie 
ortofotoplanu o wielkości piksela mniejszej niż  
3 mm, zastosowanie tylko i wyłącznie skanowania 
laserowego 3D jest zadaniem trudnym. W więk-
szości skanerów istnieje tak zwany czwarty wy-
miar, to znaczy oprócz standardowych trzech 
współrzędnych punktu mierzona jest jego inten-
sywność, co składa się na siłę odbitego promienia 
laserowego. Tworzy to pewne złudzenie tekstury, 
wydatnie wspomagając obróbkę oraz interpretację 
chmury punktów, jednak nie oddaje realnie rze-
czywistości. Warunki świetlne tak istotne w foto-
grametrii nie mają znaczenia podczas skanowania, 
możliwa jest praca w całkowitej ciemności. Istot-
ny jest jednak rodzaj oraz kolor materiału skano-
wanego obiektu, od których zależy siła odbitego 
sygnału. 

Przykładem zastosowania skanowania lasero-
wego 3D do wygenerowania ortofotoplanów może 
być jeden z naszych projektów przedstawiony po-
niżej. Zleceniodawca inwentaryzacji w „Łazienkach 
Warszawskich” w Warszawie zamówił wykonanie 
czarno-białych ortofotoplanów wszystkich elewa- 

Photogrammetry – often an indispensable tool 
for architectural restorers – was once virtually 
the only method for generating an orthophoto 
elevation of an historic building. But creating 
such an image often significantly increase the 
costs of a project. Using 3D scanners to gener-
ate metric images, however, improves the meas-
urement accuracy and significantly lowers costs 
at the same time. 

Photogrammetry, however, cannot be elimi-
nated completely. If the project involves the im-
plementation of orthophotoplans with a pixel size 
of less than 3mm, creating an image with the use 
of 3D scanning alone is difficult. Most scanners 
are “fourth dimensional”, that is in addition to the 
standard three coordinates of a point they also 
measure the intensity of the reflected laser beam. 
This creates an illusion of texture and aides the 
treatment and interpretation of the pointcloud, but 
it does not accurately reflect the physical reality of 
the object scanned. Light conditions which are so 
important in photogrammetry are not a factor at all 
during the laser scan, so it is possible to work in 
complete darkness. However, the type and color of 
the material of the scanned object is important, 
since it determines the strength of the reflected 
signal. 

One of our projects on showcase below is an 
excellent example of how 3D laser scanning can 
be used to generate an orthophoto. For our survey 
of the “Łazienki Królewskie” complex in Warsaw 
(euphemistically known as the “Royal Baths”) we 
needed to create a black and white orthophoto for 
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Rys. 1. Ortofotoplan południowej elewacji “Pałacu na Wodzie” w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wielkość piksela 4 mm. 

Ortofotoplany wygenerowane w programie Pointools 
Fig. 1. Orthophotoplan of south elevation of “Palace on the Water” in Warsaw. Pixel size 4 mm. Orthophotoplan generated in program 

called Pointools View Pro 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Fragment południowej elewacji 

Fig. 2. Part of south elevation 
 
 
 
 

 
Rys. 3. Detal architektoniczny elewacji południowej 

Fig. 3. Architectural detail of south elevation 
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cji „Pałacu na Wodzie”. Do pomiaru wykorzy-
stano skaner laserowy Faro LS 880 oraz precy-
zyjny tachimetr Leica TCRA 1101 plus. Dla 
zwiększenia globalnej dokładności chmury pun-
ków wykonaliśmy pomiar i wyrównanie sieci 
geodezyjnej, szacujemy iż osiągnęliśmy do-
kładność na poziomie 3 mm. Narzędziem do 
wygenerowania widoków orto był program Po-
intools View Pro, który posiada funkcję wy-
świetlania chmury punktów w widokach orto-
gonalnych, a następnie tworzenia zdjęć o zało-
żonej wielkości piksela. Zdjęcia te mogą być 
produktem końcowym. Istnieje również możli-
wość dodawania współrzędnych do wygenero-
wanych zdjeć, co umożliwia odpowiednią orien-
tację ich w programach CAD i późniejszą wek-
toryzację. Pomiar metodą skanowania laserowe-
go trwał cztery dni, prace kameralne zajęły 
dwóm osobom dwa tygodnie. Nasza oferta za-
wierała również wykonanie tego zlecenia meto-
dami tradycyjnymi. Zleceniodawca ze względu 
na znacznie wyższą cenę i dłuższy czas opraco-
wania przy zastosowaniu metody tradycyjnej, 
zdecydował się na zastosowanie skanowania 
laserowego 3D. 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Łazienek Kró-
lewskich w Warszawie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

each external wall of the “Pałac na Wodzie” or 
“Palace on the Water”. To do this we used the 
Faro Laser Scanner LS 880 and a Precision To-
tal Station Leica TCRA 1101 plus. To increase 
the accuracy of the global pointcloud we inte-
grated all the images from multiple observation 
points into a survey network. This gave us accu-
racy within 3 mm. To generate orthophotos we 
used a program called Pointools View Pro, 
which can display point clouds in an orthogonal 
view and create images based on the representa-
tive size of a pixel. These images are our final 
product. Another feature allows adding the co-
ordinates to the generated ortho which incorpo-
rates the appropriate orientation and the subse-
quent vectorization in Cad. It took us 4 days to 
complete all the 3D scanning and surveys. Of-
fice work (including data processing and gen-
eration of orthophotoplans) was finished by two 
people over two weeks. If our client had chosen 
traditional protogrammetry, the price would 
have been higher and the final product would 
have been the same. The traditional method 
would also have taken longer to complete than 
3D laser scanning. 

Below we have a few examples from the “Ła-
zienki Królewskie” project in Warsaw. 
 
 
 
 
 

 

 
* 3Deling, Kraków, Polska 
 3Deling, Cracow, Poland 

 


