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Początki budowy modeli 3D miast mają swoje miejsce 

w  sektorze wojskowym/wywiadowczym (Wojna w IRAKu), 1991, 

(Numeryczne Modele Terenu w pociskach balistycznych i kierowanych)

Jednym z silniejszych impulsów rozwoju modeli 3D Miast

są zamówienia operatorów telefonii komórkowej (koniec lat 90-tych 

XX w) związane w wprowadzaniem systemu UMTS W Polsce. 

W 2004 r powstaje aplikacja Google Earth, a w ślad za nią 

zwiększa się znaczenie modelowania miast i modelowania 

krajobrazu (ze zdjęć satelitarnych) 
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Rozdzielczość pixela, albo GSD (Ground Sample Distance) :

drony :                          1 cm do 10 cm
zdjęcia lotnicze :         3 cm do 50 cm
zdjęcia satelitarne : 30 cm  do 15m

Granica Open Skies Treaty = 30 cm
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3 D  Remote Sensing session

26th EARSeL Symposium Warsaw, POLAND

New Developments and Challenges in Remote Sensing May 29-June 2, 2006



Historia budowy modeli 3D – w Polsce – liczy już sobie ponad 20 lat,….
Bo pierwszy model 3D – Warszawy w formacie SHP (3D) powstał w roku 1997 

© GEOSYSTEMS Polska, sp. z o.o. model 3D dla firmy CENTERTEL,  144 000 budynków, czas wykonania 8 miesięcy, 1997

Jeden z tylko 4 takich projektów w tym roku w Europie



3 D  Remote Sensing session

26th EARSeL Symposium                              Warsaw, POLAND

New Developments and Challenges in Remote Sensing May 29-June 2, 2006

Stereopary wykonane
z satelity IKONOS w 2005r
Satelitarne Centrum
Operacji Regionalnych (SCOR)



3 D  Remote Sensing session Physical Planning, simulation

26th EARSeL Symposium Warsaw, POLAND

New Developments and Challenges in Remote Sensing May 29-June 2, 2006
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Gęstość modeli 3D miast – jest największa w Europie
biorąc pod uwagę – wszystkie kontynenty w świecie….

A przynajmniej tak było – jeszcze 6 lat temu, (2013)











© GEO Secretariat

Need for an Interoperable Architecture and Standard, Interoperable Formats 
to benefit fully from Earth Observation Systems

The Tower of Babel



Porównanie
cech formatów wymiany 
plików (standardów)
wirtualnej rzeczywistości,

2008,
prof. Thomas H. Kolbe





Porównanie standardów wymiany plików – 3D, 2012

Źródło : prof. Jantien Stoter et al, Delft, 2012



budowa, publikowanie 
i utrzymanie w aktualności

modeli 3D (lub 4D)
wcale nie jest zbyt łatwą sprawą….



Grupa SIG 3D opracowała dokumenty ułatwiające zrozumienie wymogów dotyczących modelowania 3D, w tym :
- Reguły walidacji geometrii w standardzie CityGML oraz
- Przewodnik do modelowania obiektów 3D (części 1 i 2) dla pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu szczegółowości 
modeli 3D
(LoD1, LoD2, LoD3)

Modeling Guide for 3D Objects – Part 1: Basics (Rules for Validating GML Geometrics in CityGML, version 2011-05-31)
Modeling Guide for 3D Objects – Part 1: (Rules for Validating GML Geometrics in CityGML ( w okresie 2010-10-01 – 2014-11-11 )
Modeling Guide for 3D Objects – Part 2: Modeling of Buildings (LoD1, LoD2, LoD3)               ( w okresie 2012-05-01 – 2014-11-11 )

na następnych slajdach – ukazywane są niektóre fragmenty tych dokumentów standaryzacyjnych

Rada ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Min. Cyfryzacji
podjęła uchwałę o powołaniu zespołu ekspertów ds. 3D/4D, po to,
by rozpowszechnić w sposób praktyczny wiedzę o modelowaniu obiektów,
jak i zdefiniować kilka różnych testów wdrożeniowych (wzorem Holandii)



SIG 3D Group, 
grudzień 2017

Karlsruhe
ADE Energy
ADE Utilities

Workshop





KILKA NAJCIEKAWSZYCH ROZWIĄZAŃ w świecie
i kilka „jaskółek” w Polsce

Berlin

Kö
ln

Boston



Model 3D Berlina :
pełnił rolę pierwowzoru, modelu 
do naśladowania przez inne miasta
(niemieckie, austrackie, holenferskie)

- ponad 550 000 budynków w bazie,
- kilkanaście atrybutów tekstowych

dla każdego budynku
- Czas realizacji : 2 lata : 2006-2007
- Pierwsze miast w Europie testujące

format/standard CityGML 

Berlin

Pierwszy model 3d miasta metropolitalnego w Europie
zbudowany w standardzie CityGML



W tym miejscu zastosowanie ma software
FME Server, dzięki użyciu którego możliwe jest 

dokonanie konwersji danych modelu 3D
do konkretnego formatu, wskazanego przez 

użytkownika końcowego.
Użytkownik wybiera fragment modelu 3D

do pobrania, po czym otrzymuje go
pocztą elektroniczną.



Model 3D Nowego Jorku :

- ponad 1 000 000 budynków w bazie,
- ponad     500 000 działek,
- Kilkanaście atrybutów tekstowych

dla każdego budynku
- Wielkość bazy danych : > 1,5 TB
- Czas realizacji projektu budowy modelu 3D ?

3 miesiące !!!

New York City



Model Paryża :

- budowany z fotogrametrycznych zdjęć
lotniczych oraz ze zdjęć ukośnych

- Zdjęcia pionowe : 14 000
- Zdjęcia ukośne : 128 000
- Ilość pixeli 6500 Gigapixeli
- Wielkość bazy danych > 23 TB
- Rozmiar pixela : 7-9 cm,

3 miesiące !!!

Paryż

Pierwsze, modelowe rozwiązanie modelu 3D
w postaci modelu siatkowego (ang:  „mesh-model”)
w skali metropolitalnej (2012-2013), 23 TB danych)



Model 3D Śródmieścia :
- ok. 12 000 budynków (LoD2),
- LIDAR (ISOK), 2012r, 12 pkt/1m²
- LIDAR (MGGP Aero), 2014r 20 pkt/1m²
- skaning naziemny, (LEICA P20), dokł. 2 cm.
- Zdjęcia ukośne, 7 cm piksel
- Kilka atrybutów tekstowych

dla każdego budynku (z EGiB)
- NMT (ISOK), dokładność 20 cm („z”)
- Model siatkowy (Mesh model), piksel 7cm
- Wielkość bazy danych : > 1,5 TB
- Czas realizacji projektu budowy modelu 3D ?
- 3 tygodnie (budynki : CityGML LoD1)

Lublin



Model 3D Poznania :

- ponad 108 000 budynków w bazie,
- ??? działek,
- Kilka atrybutów tekstowych

dla każdego budynku
- Wielkość bazy danych : > 1,5 TB
- Czas realizacji projektu budowy modelu 3D ?

8 miesięcy

Poznań



Model 3D Śródmieścia :

- ponad 1 000 000 budynków w bazie,
- ponad     500 000 działek,
- Kilkanaście atrybutów tekstowych

dla każdego budynku
- Wielkość bazy danych : > 1,5 TB
- Czas realizacji projektu budowy modelu 3D ?

Katowice





Ważny tekst lub cytat. Lorem ipsum dolor sit 
amet, lorem ipsum dolor sit amet sid elit

”

Korzyści zastosowania modeli 3D :

Lublin : (Śródmieście) 
„odblokowanie inwestycji wartych setki mln zł, które w 
wcześniej nie mogły uzyskać szerokiego consensusu i były 
zablokowane przez przynajmniej 6 lat”

Katowice (Śródmieście) :
dzięki precyzyjnym wizualizacjom i obliczeniom kubatury – modeli 3D
znaleziono rozwiązanie trwającego pond rok konfliktu : Inwestor-
Muzeum Śląskie- Miasto, po zakupie gruntów (20 mln zł), po znalezieniu 
„złotego środka” w postaci optymalnego kształtu zabudowy
Znaleziono rozwiązanie win-win-win, zaspokajające wszystkie strony 
konfliktu.



Lublin
Obszar Podzamcza był  – obszarem sprzecznych 
gier różnych grup interesów, które wzajemnie 
się blokowały, uniemożliwiając uchwalenie 
racjonalnego planu zagospodarowania przez co 
najmniej 6 lat.

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Dzielnicy Podzamcze 
w Lublinie uchwalony został 21 maja 2015r
w formule 3D.

W dniu poprzednim (20 maja) zgłoszono 191 
uwag do planu zagospodaowania, które jednak 
w całości zostały odrzucone, po głosowaniach 
trwających 2 godz. 40 minut.

9-cio minutowy film, wykorzystujący dane 
LIDAR (ukazujące rzeczywistość) i dane 3D 
zabudowy projektowanej – pozwoliły skutecznie 
przekonać radnych.





Rozważane warianty zabudowy działki inwestycyjnej 
położonej przy terenie Muzeum Śląskiego ukazały wiele 
możliwości, o których inwestor wcześniej nie myślał.

Inwestor nabył działkę za 20 mln zł i próbował 
przekonać zarząd Miasta, że budowa 12 lub 18-sto 
piętrowych bloków w tym miejscu może być dobrym 
rozwiązaniem.
Generowało to konflikt z Dyrekcją Muzeum Śląskiego, 
która nie chciała się zgodzić na „dewastację 
krajobrazu” wokół kilkudziesięciu budynków Muzeum.

Okazało się jednak w drodze symulacji 3D, że realizacja 
zabudowy 6-cio piętrowej z garażami podziemnymi 
daje większą gęstość zabudowy niż nawet 30-
piętrowych bloków. 

Obecnie trwają negocjacje i dokładne obliczenia,
Wydaje się, że konflikt został zażegnany, a każda ze 
stron będzie usatysfakcjonowana jego rozwiązaniem.



Realizacja projektów : ISOK i CAPAP przez GUGIK – doprowadziła do 
sytuacji, w której dla 2/3 powierzchni Polski – istnieją modele 3D 

budynków w standardzie CityGML na drugim poziomie szczegółowości.

Właściwie tylko od inwencji włąsnej twórców zależy, 
czy i jak ten potencjał zostanie wykorzystany.

Pierwsze przykłady opracowań urbanistycznych w formule 3D, wraz z 
wykorzystaniem modelowania 3D – ukazują, że może być to przestrzeń 

wielu korzystnych rozwiązań.,



Dziękuję za uwagę

Robert Lach
+48 511 814 126

robertlach00@gmail.com
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