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se pleacă în executarea măsurătorilor este ste-
reomodelul, obţinut prin orientărea relativă şi 
absolută a două imagini preluate pe aceeaşi su-
prafaţă din perspective diferite (David, 2013).

Problema realizării de măsurători rapide şi 
precise în industria forestieră este foarte im-
portantă şi actuală, mai ales datorită noilor 
reglementări ce condiţionează tăierile şi di-
feritele procese la care este supus arborele ca 
materie primă. Până nu de mult, măsurarea 
manuală a volumului unui arbore sau oricărui 
produs derivat se făcea prin metode tradiţio-
nale. O dată cu evoluţia tehnologiei, folosirea 
fotogrammetriei terestre digitale în procesul 
de măsurare a diferitelor volume a devenit vi-
zibilă, lucru reliefat de studiile în care seturi 
de fotografii preluate asupra aceluiaşi arbore 
permit obţinerea formei fusului (Dean, 2003; 
Mora-Zamora et al., 2015).

Folosirea fotogrametriei terestre în determi-
narea caracteristicilor dentrometrice ale arbo-
rilor s-a realizat încă din anul 1902 de către 
Weber (Hapca et al., 2009). Principiul folosit în 
aceste cercetări a fost îmbunătăţit de Prodan 
(1965), Crosby et al. (1983), Gaffrey et al. (2001) 
şi Hapca et al. (2009). Dintre toate caracteris-
ticile, determinarea volumului constituie una 
dintre cele mai folosite aplicaţii. În literatu-
ra de specialitate sunt prezentate unele meto-
de de determinare a volumului fusului arbori-
lor până la diferite înălţimi. Astfel, Hapca et 
al. (2009) au conceput o metodă de evaluare a 
volumului arborilor până la o înălţime de 12 
m. Aceştia au folosit o cameră digitală (Dsc-
F505V, SONY Corporation, Japonia) cu care au 
preluat două imagini din direcţii perpendiculare 
care să asigure determinarea volumului şi un soft 
de editare a imaginilor (Corel Photo-Paint, Corel 
Corporation, Ontario, Canada). Alte cercetări 
(Van Den Bulcke et al., 2013) s-au concentrat asu-
pra evaluării arborilor pe picior la speciile mes-
teacăn (Betula spp.) şi salcie (Salix spp.) din dife-
rite provincii ale Belgiei. Cercetările s-au bazat pe 

1. Introducere

Fotogrammetria digitală terestră la mică dis-
tanţă îşi găseşte aplicabilitatea în numeroase 
domenii, precum medicină, arheologie şi con-
servarea patrimoniului istoric şi cultural, dar şi 
în studiul unor elemente din fondul forestier. Ea 
a devenit o alternativă eficientă la măsurători-
le topografice clasice, iar realizarea unei aplica-
ţii necesită respectarea etapelor oricărui proiect 
specific măsurătorilor terestre. În acest sens, sunt 
necesare planificarea măsurătorilor, recunoaşte-
rea terenului pentru organizarea campaniei de 
măsurători, executarea de măsurători propriu-zi-
se şi procesarea datelor pentru obţinerea unor re-
zultate cu valoare tehnică şi ştiinţifică (Stoian şi 
Barliba, 2010). 

Avantajul principal al folosirii metodelor foto-
grammetriei terestre la mică distanţă constă în 
faptul că permite culegerea de date cu o pre-
cizie ridicată legate de diferite detalii, urmărirea 
în timp a comportării acestora, permite realizarea 
de diferite comparaţii în timp etc. De asemenea, 
fotografierea se poate efectua în orice anotimp al 
anului, într-un timp foarte scurt (Haidu şi Haidu, 
1998). 

Imaginile obţinute prin tehnica fotogram-
metriei terestre, în special a celei digitale, sunt 
din ce în ce mai folosite în diferite aplicaţii to-
pografice. Pentru ca imaginea să poată deveni 
piesa de plecare în măsuratori şi reprezentări 
exacte este necesar ca ea să îndeplinească în 
primul rând condiţiile de metricitate şi de ca-
litate (Török-Oance, 2002). Ca atare, imagini-
le folosite trebuie să fie proiecţii centrale, cu 
caracteristici bine cunoscute. Deşi nu are ran-
damentul fotogrammetriei aeriene în ridicări-
le topografice ale teritoriului pe spaţii mari, 
fotogrammetria terestră permite obţinerea de 
rezultate bune în ridicarea unor suprafeţe de 
teren mai mici (versanţi abrupţi, zone aflate în 
unghi mort etc.), reconstituirea faţadelor clădi-
rilor istorice etc. Elementul de bază de la care 
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2. Materiale și metode

Datele de teren au fost culese pe raza Ocolul 
Silvic Săcele, unitatea administrativ teritorială 
(UAT) Săcele. Arborele luat în studiu este un fag 
amplasat într-o zonă cât mai degajată astfel încât 
pe imaginile preluate să nu apară, pe cât posibil, 
alţi arbori sau vegetaţie care să deranjeze studiul 
(fig. 1). Stiva de lemn aleasă a fost amplasată în 
aceeaşi zonă (fig. 2).

Imaginile digitale au fost preluate cu un aparat 
de fotografiat Olympus care a asigurat o rezoluţie 
de 14 megapixeli. Aparatul de fotografiat are un 
obiectiv cu unghi de câmp mare permiţând astfel 
reconstrucţia modelului tridimensional pe baza 
mai multor imagini preluate din puncte diferite. 
Înainte de preluarea imaginilor au fost stabiliţi şi 
materializaţi pe arbore, respectiv pe stiva de lemn, 
prin vopsea, reperii fotogrammetrici care consti-
tuie puncte de referinţă pentru aducerea la scară 

o combinaţie a versiunii modificate a procedurii 
elaborate de Hapca et al. (2007) şi protocolul mo-
dificat dezvoltat de Pinto et al. (2006) care au per-
mis reconstituirea fusului şi coroanei arborilor 
precum şi a structurii interne a acestora (Van Den 
Bulcke et al., 2013). Alături de datele culese din 
teren au fost folosite două sau mai multe imagini 
digitale preluate cu o cameră Sony Cybershot de 
8 megapixeli care au fost prelucrate apoi la birou. 
Legat de determinarea volumului arborilor pe pi-
cior, foarte multe informaţii se găsesc în lucrarea 
lui West (2009).

Pe lângă aceste aplicaţii, imaginile preluate 
prin fotogrammetrie terestră pot fi folosite la 
obţinerea modelului tridimensional al arbori-
lor (inclusiv coroanelor), bocşelor de mangal, 
stivelor mari de lemn etc. în vederea calculării 
volumului. Aplicaţii specializate pot fi realiza-
te în diferite locaţii de interes precum cele din 
parcurile naturale şi naţionale, parcurile den-
drologice, diferite situri din fondul forestier, 
arbori seculari etc. dat fiind faptul că metoda 
este nedistructivă.

Scopul principal al cercetărilor de faţă a con-
stat în realizarea şi testarea unei metodologii de 
obţinere a unor modele tridimensionale pe baza 
imaginilor preluate prin tehnica fotogrammetri-
ei terestre care să permită obţinerea cu precizie 
a volumului unor detalii specifice domeniului 
forestier. Obiectivele specifice au fost: (i) aplica-
rea metodei fotogrammetriei digitale terestre la 
determinarea volumului fusului unui arbore pe 
picior până la baza coroanei sau pe porţiunea 
elagată a acestuia şi (ii) determinarea volumului 
unei stive de lemn de steri.

Fig. 1. Arborele ales în vederea determinării volumului

Fig. 2. Stiva de lemn aleasă pentru cubaj
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în cazul stivei de lemn 43 de imagini. Înainte de 
prelucrare imaginile au fost analizate din punct 
de vedere calitativ şi al acoperirii longitudina-
le şi transversale, toate îndeplinind aceste crite-
rii. Ca atare, în procesul de reconstruire a părţii 
inferioare a fusului arborelui şi a formei stivei 
de lemn au fost folosite toate imaginile. Aceasta 
este o particularitate a acestor cercetări com-
parativ cu altele care au folosit în reconstrui-
rea fusului arborelui numai două (Hapca et al., 
2009) sau mai multe imagini (Van Den Bulcke 
et al., 2013) dar fără să se ajungă la 40-60 de 
imagini.

Prelucrarea s-a realizat cu programul AgiSoft 
Photoscan care asigură obţinerea modelului tri-
dimensional al unui detaliu din teren pe baza 
mai multor imagini preluate din puncte diferite. 
Modelele tridimensionale obţinute sunt profesio-
nale, de calitate, iar orientarea imaginilor în tim-
pul prelucrării şi reconstrucţia modelelor sunt to-
tal automatizate.

Pentru validarea volumelor obţinute pe baza mo-
delului tridimensional obţinut din imagini prelucra-
te cu programul AgiSoft Photoscan s-au efectuat 
măsurători în teren cu ajutorul unei rulete şi a unui 
clupe care au permis cubarea părţii inferioare a fu-
sului arborelui şi stivei de lemn. În cazul părţii infe-
rioare a fusului, pe teren s-au măsurat diametre din 
50 în 50 cm, pe o lungime de 3,25 m, astfel încât să 
poată fi redată cât mai fidel forma fusului. În cazul 
stivei de lemn au fost măsurate lungimea, înălţimea 
şi lăţimea acesteia fără a se lua în considerare golu-
rile. Toate aceste elemente culese din teren au con-
stituit intrări în programul AutoCAD 2013 pentru 
crearea unor modele tridimensionale de control.

a modelelor tridimensionale (fig. 3). Aceştia asigu-
ră legătura matematică între detaliile înregistrate şi 
imaginile preluate. Distanţele dintre reperii foro-
grammetrici s-au măsurat cu ruleta.

Preluarea imaginilor asupra arborelui şi a sti-
vei de lemn s-a realizat din locaţii diferite am-
plasate pe circumferinţa unor cercuri de diferite 
raze (care au variat între 3 m şi 10 m) astfel încât 
acestea să acopere întregul detaliu iar între ima-
gini să existe o acoperire longitudinală minimă 
de 60-70% şi o acoperire transversală minimă de 
25-30% (Fig. 1). La preluarea imaginilor s-a avut 
în vedere o planificare a sesiunii de fotografiere 
şi evitarea fotografierii obiectelor în mişcare. În 
cazul arborelui s-au preluat 61 de imagini iar 

Fig. 3. Marcarea pe arbore a reperilor fotogrammetrici

Fig. 4. Delimitarea zonelor de interes pe imaginile preluate asupra arborelui
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clar definit a fost necesară încă o prelucrare ce a 
constat în aplicarea unei „plase” care să conducă 
la obţinerea unui model mai apropiat de realita-
te sub aspectul formei şi volumului. Prin aceasta, 
imaginile au fost suprapuse pe modelul obţinut 
anterior, asemenea aplicării de culori reale pe un 
model fără culoare, dar cu formă definită. În con-
tinuare, pe baza texturii fiecărei imagini, progra-
mul a realizat o nouă textură aplicată modelului, 
obţinându-se în final modelul tridimensional care 
redă fidel arborele din teren (fig. 6).

Modelul astfel obţinut a fost adus la scară pe 
baza reperilor fotogrammetrici stabiliţi în teren, 
pe arbore, şi pe imagini. Aducerea la scară a pre-
supus identificarea punctelor marcate şi aplicarea 
distanţelor măsurate (fig. 7). 

3. Rezultate și discuţii

3.1. Determinarea volumului arborelui pe picior

3.1.1. Prelucrarea imaginilor și realizarea mode-
lului tridimensional

Imaginile preluate au fost descărcate în pro-
gramul AgiSoft Photoscan şi au fost verificate din 
punct de vedere al conţinutului şi calităţii. În acest 
sens, s-a constatat că imaginile au înregistrat şi 
alte detalii care nu fac obiectul studiului, motiv 
pentru care a fost necesară delimitarea zonei de 
interes din cuprinsul fiecărei imagini (fig. 4).

Pentru obţinerea modelului tridimensional 
al părţii inferioare a fusului arborelui, imaginile 
prelucrate au fost orientate prin punerea de acord 
(sincronizarea) a pixelilor comuni din fiecare 
imagine, identificându-se poziţia şi orientarea fi-
ecărei imagini. Având în vedere criterii precum 
complexitatea modelului, acurateţea acestuia şi 
resursele folosite, în orientarea imaginilor s-a op-
tat pentru opţiunea High. În acest fel s-a obţinut 
un nor de puncte comune, în număr de 17214 pe 
cele 61 de imagini folosite (fig. 5.a.). Densitatea 
norului de puncte oferă informaţii legate de adân-
cimea informaţiei. Norul de puncte astfel obţinut 
a fost îndesit folosind tot opţiunea High ajungân-
du-se la un număr de 116218 puncte pentru cele 
61 de imagini (fig. 5.b.). Punctele obţinute au con-
stituit structura viitorului model tridimensional 
şi au fost dispuse sub forma unei reţele de trian-
gulaţie (TIN).

Modelul obţinut este format dintr-un nor de 
puncte şi pentru a forma un corp închis şi foarte 

Fig. 5. Norul de puncte obţinut în urma procesului de orientare a imaginilor (a) 
şi îndesire (b)

Fig. 6. Modelul 3D obţinut în 
urma aplicării plasei şi a texturii

(a) (b)

(a) (b)

Fig. 7. Puncte folosite la aducerea modelului la scară (a) şi 
măsurarea distanţelor dintre acestea (b)
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obţinându-se un volum de 0,605 m3 pentru tron-
sonul cuprins între baza arborelui şi înălţimea 
de 3,25 m faţă de nivelul mediu al terenului. 
Validarea volumului obţinut s-a realizat pe baza 
măsurătorilor realizate şi notate într-o schiţă a 
arborelui în faza de teren şi realizarea modelu-
lui tridimensional al arborelui în AutoCAD 2013 
prin construirea unui corp care să respecte mă-
rimile respective. Introducerea datelor culese de 
pe teren, construirea modelului tridimensional 
al fusului arborelui, precum şi citirea volumu-
lui s-au făcut cu ajutorul unor comenzi de lucru 
şi construire a corpurilor specifice programului 
AutoCAD. Volumul astfel obţinut a fost de 0,754 
m3, existând o diferenţă faţă de cel determinat pe 
baza imaginilor de 0,149 m3.

Calitatea aducerii la scară a modelului tridi-
mensional a fost verificată prin calcularea erori-
lor dintre datele de intrare reprezentate de dis-
tanţele înregistrate de aparatul de fotografiat din 
două perspective diferite şi distanţele măsurate 
pe teren între aceleaşi puncte. Eroarea totală cu-
mulată a celor trei distanţe folosite pentru aduce-
rea la scară a modelului a fost de 0,071 m (fig. 8). 

Modelul tridimensional final al părţii inferioa-
re a fusului arborelui s-a obţinut după îndepăr-
tarea diferitelor porţiuni şi obţinerea unui corp 
închis, ultima fiind necesară din cauza lipsei de 
puncte din diferitele părţi ale arborelui (partea 
supraterană superioară şi cea subterană) (fig. 9).

3.1.2. Determinarea volumului părții inferioare a 
fusului arborelui pe picior

Determinarea volumului modelului tridimen-
sional obţinut şi implicit a părţii inferioare a fu-
sului arborelui pe picior s-a realizat automat 
prin intermediul programului AgiSoft Photoscan 

Fig. 8. Erorile determinate după aducerea la scară a 
modelului

Fig. 9. Modelul obţinut în urma îndepărtării porţiunilor în 
plus şi a închiderii acestuia

Fig. 10. Imagini prelucrate în vederea delimitării stivei de lemn
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tridimensional eroarea totală a fost de 0,172 m, 
cea mai mare eroare fiind de 0,249 m identifica-
tă în cazul celei mai mari distanţe măsurate (6,4 
m). Zonele adiacente care nu au prezentat interes 
pentru modelul 3D dar care au fost incluse în re-
alizarea acestuia au fost decupate, obţinându-se 
în final modelul tridimensional al stivei de lemn 
pentru care s-a calculat volumul (Fig. 14).

Diferenţa dintre volumul calculat pe cale foto-
grammetrică şi cel calculat în AutoCAD pentru 
partea inferioară a fusului arborelui pe picior este 
apropiată de diferenţa găsită prin alte studii care 
au folosit aceluiaşi soft de prelucrare şi procesare 
a imaginilor (Mora-Zamora et al., 2015).

3.2. Calculul volumului stivei de lemn

3.2.1. Prelucrarea imaginilor și crearea modelului
Prelucrarea imaginilor preluate din teren a pre-

supus aceleaşi operaţii realizate ca şi în cazul de-
terminării volumului arborelui pe picior. În acest 
sens s-au prelucrat toate imaginile şi s-a delimi-
tat, pe cât posibil numai zona care cuprinde stiva 
de lemn (fig. 10).

În urma orientării imaginilor au fost 
determinate 49.290 puncte comune celor 43 
imagini (fig. 11.a). Acest nor de puncte a consti-
tuit baza în realizarea modelului tridimensional şi 
a fost îndesit obţinându-se în final un nor format 
din 737.927 puncte (fig. 11.b).

Pe modelul tridimensional s-a aplicat o „plasă” 
şi s-a realizat textura ca şi în cazul arborelui astfel 
încât modelul să redea cu o cât mai mare fideli-
tate nuanţele reale de culoare ale stivei de lemn 
(Fig. 12). 

Pentru aducerea la scară a modelului tridimen-
sional al stivei de lemn s-au folosit 5 reperi foto-
grammetrici distribuiţi relativ uniform pe aceasta 
şi între care s-au măsurat atent distanţele (Fig. 13). 
În urma verificării aducerii la scară a modelului 

Fig. 11. Norul de puncte obţinut în urma orientării imaginilor prelucrate (a) şi în urma îndesirii (b)

Fig. 12. Modelul stivei de lemn obţinut după aplicarea „plasei” (a) şi texturii (b)

(a) (b)

(a) (b)

Fig. 13. Distribuţia pe stiva de lemn a reperilor fotogram-
metrici folosiţi la aducerea la scară a modelului 3D

Fig. 14. Modelul obţinut în urma decupării zonelor 
adiacente şi închiderii acestuia 
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de fotografiere, posibilitatea fotografierii şi 
reconstituirii unor corpuri de volume mari şi 
foarte mari, precizia ridicată a determinărilor etc. 
Dintre dezavantajele metodei se menţionează: 
necesitatea fotografierii, pe cât posibil, a unor 
corpuri izolate, necesitatea utilizării unor 
calculatoare cu resurse computaţionale ridicate, 
atenţie sporită în faza de prelucrare a imaginilor 
etc. 

Procedeul prezentat este unul alternativ, 
simplu şi nedestructiv, care nu este destinat să 
înlocuiască procedeele clasice de determinare a 
volumului prin măsurători directe, dar poate fi 
utilizat, de exemplu, în cercetare. De asemenea, 
procedeul poate fi aplicat în arborete cu 
consistenţă redusă care să permită preluarea de 
imagini în jurul fiecărui arbore luat în studiu. 
Fiind un procedeu bazat pe tehnica imaginilor 
digitale, procedeul aduce la birou modelul 
tridimensional al detaliului analizat, permiţând 
astfel realizarea de măsurători pe acesta în orice 
loc cu o acurateţe acceptabilă. Procedeul poate fi 
comparat cu scanarea laser dar prin comparaţie 
cu aceasta este foarte ieftin necesitând doar un 
aparat de fotografiat cu rezoluţie mai ridicată şi 
un program software de prelucrare a imaginilor. 
Deşi productivitatea este scăzută comparativ 
cu scanarea laser,  procedeul poate fi utilizat în 
situaţiile care necesită analizarea şi urmărirea în 
timp a unor detalii izolate, punctiforme, fără a 
fi generalizat. Cu toate că sistemele de scanare 
laser sunt performante şi productive, costul lor 
este foarte ridicat, putând ajunge la 150000 euro, 
nejustificat în majoritatea situaţiilor din sectorul 
forestier.
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3.2.2. Determinarea volumului aparent al stivei 
de lemn

Determinarea volumului aparent al stivei de 
lemn s-a realizat din modelul tridimensional 
obţinut pe baza imaginilor digitale preluate 
asupra acesteia. Volumul obţinut a fost de 7,409 
metri steri. Verificarea volumului s-a realizat 
folosind acelaşi principiu ca în cazul volumului 
părţii inferioare a fusului arborelui pe picior pe 
baza măsurătorilor efectuate în teren şi calcularea 
acestuia în AutoCAD 2013. Volumul obţinut pe 
cale fotogrammetrică este acelaşi cu volumul 
determinat prin măsurători clasice, având în 
vedere că în AutoCAD analiza s-a făcut la nivelul 
întregii stive şi nu s-a analizat separat proporţia 
spaţiilor pline şi a celor goale. Rezultatele 
obţinute sunt în acord cu cele obţinute în alte 
studii şi determinări mult mai complexe care au 
vizat stive de lemn de mărimi şi forme diferite 
(Knyaz et al., 2014).

4. Concluzii

Determinarea volumului părţii inferioare 
a fusului arborelui pe picior şi a stivei de 
lemn a presupus parcurgerea unor etape de 
lucru, specifice de altfel fotogrammetriei 
terestre, atât pe teren cât şi la birou. Pe teren 
a fost necesară alegerea unui arbore şi a unei 
stive reprezentative, materializarea reperilor 
fotogrammetrici pe detalii, măsurarea distanţelor 
dintre reperii fotogrammetrici şi preluarea 
imaginilor cu ajutorul unui aparat de fotografiat 
obişnuit cu o rezoluţie ridicată. La birou a fost 
necesară prelucrarea imaginilor care a constat 
în delimitarea zonelor de interes, orientarea 
imaginilor şi obţinerea unui nor de puncte iniţial, 
îndesirea norului de puncte şi obţinerea unui 
nou nor de puncte care are la bază reţeaua de 
triangulaţie TIN, aducerea la scară a modelului, 
îndepărtarea zonelor care nu fac parte din 
acesta şi obţinerea modelului tridimensional. 
Diferenţele între volumele determinate pe baza 
modelului tridimensional şi a măsurătorilor din 
teren sunt mici, în cazul stivei de lemn neexistând 
practic diferenţe.

În urma parcurgerii tuturor etapelor de 
teren şi birou necesare determinării volumului 
pot fi formulate unele avantaje ale metodei 
studiate precum: echipament minim şi costuri 
reduse în faza de teren, efort scăzut în faza 
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Estimation of standing tree stem’s lower part and woodpile volumes using digital terrestrial 
photogrammetry

Abstract:
Digital terrestrial photogrammetry can be used in various fields such as the archeology, medicine, archi-

tecture as well as in the study of details specific to forest activity. This technique is an effective alternative 
to typical topographic surveying because of its high efficiency during the field activities and the accuracy 
at wich the filed collected information can be returned. In this study are presented some of the short-range 
digital terrestrial photogrammetry applications related to the volume determination of a standing tree and a 
woodpile using Agisoft Photoscan software. The volumes estimated by digital photogrammetru are compared 
with those estimated by classical measurements. The results show relatively small differences between the 
two techniques indicating a promising potential to use the short-range digital photogrammetry in forestry 
applications.

Keywords: terrestrial photogrammetry, forestry, 3D models, standing tree, woodpile, volume




