ZESKANOWAĆ WYPADEK,
ZABYTKI, ULICĘ...
P

omysł dość nietypowego wykorzystania laserowych skanerów
3D promuje firma Geopryzmat. „Urządzenia tego typu już
dziś sprawdzają się, m.in. w architekturze, inżynierii, budownictwie, geodezji, co raczej nie jest zaskoczeniem. Tymczasem
skanery laserowe 3D mogą być przydatne również podczas
dokumentowania wypadków drogowych czy zbierania danych
z pogorzelisk. „Są niezwykle dokładne, a krótki czas pomiaru
w połączeniu z jakością uzyskiwanych wyników znacznie redukują koszty” – mówi Kajetan Terlecki z firmy Geopryzmat,
oferującej skanery laserowe 3D niemieckiej marki Z+F.
Wskazuje jednocześnie, że efekt pracy skanerów może być
wykorzystany przy inwentaryzacji zabytków – bogatych fasad budynków czy wnętrz kościołów, jak również skomplikowanych obiektów inżynieryjnych. „Skan najcenniejszych
zabytków pozwala na zachowanie informacji o nich po
wsze czasy, by np. w razie pożaru z łatwością można było
odtworzyć najmniejszy detal spalonego zabytku” – stwierdza Terlecki. Informacje dotyczące działań wykonywanych
z użyciem skanera 3D można uzupełnić o koordynaty geograficzne pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej.
„W połączeniu z technologią GPS z łatwością możemy tworzyć skany wykonywane z ruchomych pojazdów. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby już jednym przejazdem zeskanować
całą ulicę, np. zakopiańskie Krupówki, ze wszystkimi detalami
w nieosiągalnym dotąd czasie kilkudziesięciu minut” – dodaje.
Skanowanie 3D jest procesem, w którym trójwymiarowy
obiekt zostaje opisany przez chmurę współrzędnych, przy
czym każda posiada dodatkowy atrybut – natężenie odbicia
(reflection), dzięki czemu oglądając skan widzimy obraz.
Maciej Pobocha
fot. Z+F, Geopryzmat

Skaner laserowy 3D
jako narzędzie pracy
w miejscach wypadków
i pomocnik przy
inwentaryzacji zabytków?
Jak najbardziej!
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forDrivers

grywalizacja dla kierowców
Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku będziemy mogli korzystać z aplikacji, jakiej
jeszcze kierowcy w Polsce, a może nawet i na świecie, nie widzieli. Pomysłodawcy forDrivers
połączyli w jedno to, co obecnie jest wyznacznikiem sukcesu mobilnego rozwiązania, czyli:
społeczność , grywalizację i motoryzację.

o jakiś czas docierają do nas
informacje o startup’ach,
które próbują podbić świat.
Zazwyczaj jest tak, że są to
ciekawsze, nowocześniejsze czy
nawet ładniejsze wersje istniejących już produktów i usług. Tym
razem jest inaczej.
Twórcy projektu forDrivers zaskakują świeżością pomysłu, którego
myślą przewodnią jest zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy. Nie
byłoby w tym nic nowatorskiego
(w końcu ileż znamy aplikacji
ostrzegających o przekroczeniu
prędkości czy niebezpiecznych
miejscach na drodze), gdyby nie
fakt, że dzięki bezpiecznemu
prowadzeniu możemy rywalizować z innymi kierowcami, zbierając punkty, które docelowo
przełożą się na nagrody i rabaty
u partnerów programu (restauracje, stacje benzynowe, ubezpieczyciele, warsztaty itp.).
forDrivers ma być narzędziem,
dzięki któremu niechlubne
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paliwa gratis? A to tylko jeden
z pomysłów, o którym powiedzieli nam twórcy forDrivers.

statystyki polskich kierowców,
wiążące się z dużą liczbą wypadków i kolizji, zaczną się poprawiać. I jeżeli użytkownicy
ruchu drogowego zechcą wziąć
udział w grze, a wszystko wskazuje na to, że dzięki atrakcyj-

nym partnerom zechcą, pojawi
się pierwszy projekt w Polsce,
który realnie może poprawić
bezpieczeństwo na drodze. Bo
dlaczego nie mielibyśmy jeździć
wolniej, jeśli dzięki temu moglibyśmy na przykład otrzymać bak

forDrivers to aplikacja informująca o tym, co zrobić w samochodzie przed rozpoczęciem
podróży (np. zapięcie pasów,
ustawienie lusterek, włączenie
świateł), o utrudnieniach i remontach na drodze, pogodzie
czy dogodnych postojach. Cały
czas widoczna jest trasa, którą
kierowca się porusza, a automatyczny pilot zwraca uwagę
na przekraczanie prędkości. Co
istotne, aplikacja poinstruuje
także wówczas, gdy czas podróży będzie dłuższy niż dwie
godziny. Za postój zostaną
przyznane punkty. Po dotarciu
do celu będzie można zapoznać się ze statystykami jazdy:
całkowitym czasem, pokonanym dystansem, średnią prędkością, zdobytymi punktami,
liczbą przekroczeń prędkości
i innymi parametrami.
Paweł Kacperek
fot. KGP, Hołowczyc Management
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To bardzo ciekawy pomysł. Z punktu
widzenia Policji wszystkie rozwiązania
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i zmiany postaw kierowców są
godne poparcia. Jest bowiem szansa,
że dzięki nim zmniejszy się liczba kolizji
i wypadków, a co za tym idzie – rannych
i zabitych na naszych drogach.

KRZYSZTOF HOŁOWCZYC
KIEROWCA RAJDOWY

Jeżdżenie zgodnie z przepisami powinno być czymś naturalnym. Nagradzanie
za właściwe zachowania na drodze jest
w związku z tym pomysłem ciekawym,
choć nieco kontrowersyjnym. Z drugiej
strony ma szanse powodzenia w warunkach stosowanej na co dzień metody kija,
polegającej na karaniu za łamanie prawa.
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