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1. Wprowadzenie
Du¿a przydatnoæ i coraz powszechniejsze zastosowanie metod fotogrametrycznych
przy inwentaryzacji zabytków jest bezsprzeczna. Obiekty architektoniczne nale¿¹ do grupy
bardzo trudnych z punktu widzenia technologii pomiaru. Ka¿dy obiekt wymaga bowiem
indywidualnego potraktowania z uwagi na swoje cechy charakterystyczne. Wynika to równie¿ ze specyfikacji zleceñ. W tradycyjnych inwentaryzacjach stosowano fototeodolity analogowe i teodolity (do pomiaru punktów kontrolnych). Kolejnym etapem by³o stosowanie
analogowych, a potem cyfrowych kamer metrycznych i niemetrycznych, cyfrowa obróbka
materia³u pomiarowego i znacznie szerszy wachlarz potencjalnych produktów (np. ortofotogramy, których stosowanie w fotogrametrii analogowej nie by³o powszechne). Kilkanacie lat temu pojawi³o siê nowe narzêdzie stanowi¹ce wsparcie i znakomite uzupe³nienie
b¹d nawet rozwi¹zanie alternatywne wobec fotogrametrii naziemnej  skanowanie laserowe 3D [2, 4]. Wczeniej tak¹ mo¿liwoæ dawa³y jedynie tachimetry zmotoryzowane o odpowiednim oprogramowaniu. Naturalnie posiada³y dok³adnoæ kilkaset tysiêcy razy mniejsz¹ od aktualnie dostêpnych na rynku skanerów i de facto nie nadawa³y siê do szerokiego
zastosowania w produkcji. W lecie 2002 uczestniczy³em w pracach stanowi¹cych próbê
zastosowania tachimetru do celu inwentaryzacji  zobrazowania fragmentu kamieniarki
i p³askorzeby [9]. Publikacja ta przedstawia skaning jako metodê równoleg³¹ do fotogra-
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metrii. Jednak po up³ywie kilku lat i pojawieniu siê na rynku ca³ej gamy skanerów okazuje
siê, ¿e najbardziej korzystne by³oby po³¹czenie obu metod, tzn. u¿ycie skanera, i kamery
[6]. O mo¿liwociach takiej integracji bêdzie traktowa³ ten artyku³.

2. Ogólny opis metody
Zastosowanie fotogrametrii bliskiego zasiêgu przy pracach inwentaryzacyjnych obejmuje przede wszystkim rejestracjê polichromii, kamieniarki i murów dla generowania
barwnych ortofotoplanów oraz pomiar geometrii obiektów w celu wykrelenia planów architektonicznych: rzutów, przekrojów i widoków elewacji. Ka¿de z tych zadañ posiada
swoj¹ specyfikê. Inwentaryzacja polichromii w postaci barwnych ortofotoplanów musi byæ
wykonana z zachowaniem absolutnej wiernoci kolorystycznej oraz z najwy¿sz¹ mo¿liw¹
rozdzielczoci¹. Stosuje siê obrazy o rozmiarze piksela terenowego rzêdu 0,15÷0,30 mm,
gdy¿ mo¿e wynikn¹æ koniecznoæ wydruku w skali 1:1. Opracowanie ortofotoplanów murów i kamieniarki nie wymaga ju¿ tak wysokiej rozdzielczoci (1÷2 mm). Natomiast dla
celów inwentaryzacji geometrii wystarcza piksel terenowy rzêdu 2÷5 mm. Metoda klasyczna opracowania dokumentacji polega na ortorektyfikacji zdjêæ wyrównanego bloku na
podstawie modelu przestrzennego obiektu pochodz¹cego z pomiaru na fotogrametrycznej
stacji cyfrowej.
Wobec pojawiaj¹cych siê nowych mo¿liwoci pozyskiwania danych geometrycznych,
poprzez skanowanie 3D, podjêto próbê po³¹czenia si³ obu metod rejestracji danych w taki
sposób, aby uzupe³nia³y siê, eliminuj¹c najbardziej ¿mudne etapy technologii fotogrametrycznej. Przyk³adowo, etapem mo¿liwym do ominiêcia jest pomiar geometrii obiektu dla
celów ortorektyfikacji. Po wyrównaniu bloku zdjêæ i orientacji chmury punktów w tym
samym uk³adzie dostêpna jest informacja geometryczna i fotograficzna w formie pozwalaj¹cej na wygenerowanie ortofotogramów. Analiza wspó³czesnej, zagranicznej literatury pokaza³a, ¿e rozwi¹zanie to jest znane i budzi du¿e zainteresowanie na wiecie [5, 7, 8]. Zastosowanie tej metody w pracach autora zostanie przedstawione poni¿ej.

3. Opis przyrz¹du
W pracach inwentaryzacyjnych w Kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze Wawelskiej
zastosowano skaner laserowy Z+F LARA 53500 (rys. 1).
Jest to skaner o wydajnoci pomiaru ok. 100 000 punktów/s. Poziomy k¹t widzenia to
360o, pionowy  310o. Wobec zasiêgu pomiaru (do 53 m) znakomicie nadaje siê do pomiaru
zarówno wnêtrz, jak i elewacji zewnêtrznych niewielkich obiektów. Pomiar polega na obrocie korpusu skanera o odpowiedni k¹t w poziomie (min. 0,01o), obrocie zespo³u optycznego o k¹t w pionie (interwa³ min. 0,018o) i pomiarze odleg³oci (dok³.: ±2÷4 mm). K¹ty odk³adane s¹ z dok³adnoci¹ ±0,01o [1]. Natychmiast zostaje obliczone po³o¿enie punktu

Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych...

385

i zapisane w pliku chmury punktów. Efektem pracy instrumentu jest zgrubnie spoziomowana chmura punktów zarejestrowana z ka¿dego ze stanowisk skanera. Stanowiska dobiera siê tak, aby zminimalizowaæ liczbê martwych pól (cieni) w chmurze i otrzymaæ zak³adan¹ rozdzielczoæ terenow¹ chmury punktów. Warto dodaæ, ¿e skaner Z+F oprócz rejestracji
po³o¿enia punktu zapisuje czwart¹ wspó³rzêdn¹  jest to wartoæ okrelaj¹ca natê¿enie
promieniowania laserowego powracaj¹cego od obiektywu skanera, tzw. refleksyjnoæ. Zale¿y ona od materia³u, koloru, temperatury i owietlenia celu. Wobec tego pojawia siê mo¿liwoæ generowania widoków chmur punktów, w projekcji ortogonalnej, które mog¹ stanowiæ wartociowy materia³ mapowy np. dla konserwatorów [3].

Rys. 1. Skaner laserowy Z+F LARA 53500 (fot. www.zflaser.com)

4. Prace na polu testowym
Prace wykonano w zwi¹zku z inwentaryzacj¹ Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu,
któr¹ przeprowadzi³ zespó³ firmy DEPHOS w Krakowie. Obiektem s³u¿¹cym zastosowaniu metody integracji danych pochodz¹cych ze ród³a fotogrametrycznego i skanerowego
by³ nagrobek Anny Jagiellonki. Jest to renesansowy pomnik wykonany z czerwonego marmuru przedstawiaj¹cy pi¹c¹ królow¹. Poni¿ej postaci umieszczono epitafium. Obiekt zosta³ wybrany z uwagi na wysoki stopieñ skomplikowania geometrycznego oraz rodzaj materia³u mog¹cy stwarzaæ dodatkowe problemy przy skanowaniu  zdarza siê, ¿e w wyniku
skanowania obiektów b³yszcz¹cych otrzymuje siê b³êdne wyniki. Wobec stopnia trudnoci
pola testowego mo¿na uwa¿aæ, ¿e wyniki testowania metody ró¿niczkowego generowania
ortofotogramów w oparciu o skanerow¹ chmurê punktów s¹ reprezentatywne. Wystêpuj¹
tu bowiem wszystkie rodzaje form i kszta³tów: pocz¹wszy na ostrych krawêdziach filarów,
poprzez g³adkie za³amania sukni, a¿ po obszary o niewielkiej krzywinie lub ca³kiem p³a-
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skie. Napisy epitafium stanowi¹ doskona³y test jakociowy wiernoci odwzorowania treci
zdjêæ w projekcji ortogonalnej.
Prace terenowe przebiega³y w nastêpuj¹cy sposób: zasygnalizowano 15 punktów
osnowy fotogrametrycznej i pomierzono je w dwóch seriach biegunowo tachimetrem bezlustrowym Trimble 3305 DR. Nastêpnie wykonano dwa szeregi zdjêæ, po szeæ zdjêæ ka¿dy,
kalibrowan¹ kamer¹ cyfrow¹ Canon EOS 300D wyposa¿on¹ w obiektyw o ogniskowej
20 mm. Osnowa fotogrametryczna zosta³a zasygnalizowana takimi bia³o-czarnymi tarczami, jakimi sygnalizuje siê punkty osnowy s³u¿¹ce do orientacji chmur punktów. Zatem tarcze te pos³u¿y³y do orientacji zdjêæ i efektu skanowania laserowego  chmur punktów. Skanowanie odby³o siê z dwóch stanowisk w celu wygaszenia powstaj¹cych martwych pól 
cieni. Rozdzielczoæ skanowania ustalono na redni¹ (high). Rysunek 2 przedstawia widok
chmury punktów na powierzchni cylindrycznej pomierzonej z lewego stanowiska.

Rys. 2. Wizualizacja (na powierzchni cylindrycznej) chmury punktów pomierzonej skanerem
z lewego stanowiska. Skala szaroci odpowiada natê¿eniu promieniowania laserowego odbitego
od obiektu

Prace kameralne podzielono na trzy etapy.
Najpierw obliczono wspó³rzêdne punktów osnowy. Uzyskana dok³adnoæ ich wyznaczenia wynios³a oko³o ±1 mm.
Nastêpnie przyst¹piono do opracowania chmur punktów. Wyniki rejestracji zosta³y
przefiltrowane przy wykorzystaniu oprogramowania udostêpnianego przez producenta
skanera. Proces ten usun¹³ z chmury te punkty, które s¹ wynikiem b³êdnej, w pewnych
sytuacjach, pracy dalmierza skanera. Od tego momentu wszystkie prace kameralne odbywa³y siê przy zastosowaniu w³asnego oprogramowania firmy DEPHOS. Modu³ scanview
wspó³pracuj¹cy z programem DEPHOS Maper s³u¿y do opracowywania chmur punktów
(transformacji, ³¹czenia, edycji, eksportu, wektoryzacji). Przy wykorzystaniu jego mo¿liwoci zaimportowano chmury w formacie ASC, przetransformowano je na 15 punktów osno-
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wy, uzyskuj¹c odchy³ki wpasowania wynosz¹ce oko³o 1 mm. Tak przygotowane zbiory punktów wyeksportowano do w³asnego formatu wektorowego *.det oprogramowania
DEPHOS Maper.
Opracowanie fotogrametryczne przebieg³o w sposób typowy dla tego typu projektów
realizowanych w firmie DEPHOS. Najpierw nast¹pi³o usuniêcie wp³ywu dystorsji i konwersja do formatu TIFF z piramidami obrazów (overview). Nastêpnie za³o¿ono projekt pomiarowy i wykonano wyrównanie cis³e bloku z odchy³kami na punktach kontrolnych poni¿ej 1 mm (DEPHOS External Orientation). Nastêpnie wykonano pomiar na stacji fotogrametrycznej DEPHOS Maper w celu uzyskania geometrii obiektu metod¹ klasyczn¹,
ortofotogramy uzyskane t¹ metod¹ pos³u¿¹ do porównania obu metod. Za pomoc¹ modu³u
DEPHOS Ortho z ka¿dego z 12 zdjêæ wygenerowano ortofotogramy na p³aszczyznê pionow¹ równoleg³¹ do frontu nagrobka.
Dysponuj¹c tak przygotowanym materia³em pomiarowym, mo¿na by³o przyst¹piæ do
prac badawczych. Pierwszy eksperyment zakoñczy³ siê czêciowym niepowodzeniem. Numeryczny model powierzchni, bêd¹cy wynikiem tworzenia siatki TIN punktów chmury,
mia³ dwa powa¿ne b³êdy. W rezultacie zastosowania tego modelu uzyskany ortofotogram
równie¿ nie stanowi³ w³aciwej projekcji ortogonalnej pierwszego planu, patrz¹c na obiekt
prostopadle, od strony p³aszczyzny rzutowania. Przyczyny pojawienia siê tych nieprawid³owoci s¹ dosyæ oczywiste.
Pierwsze niekorzystne zjawisko polega na tym, ¿e ortofotogram posiada informacjê
obrazow¹ nie tylko zwi¹zan¹ z pierwszym planem, ale równie¿ z czêciami zas³oniêtymi,
ale objêtymi skanowaniem i fotogramami. Wynika to z ró¿nic pomiêdzy kierunkiem rzutowania w trakcie skanowania i fotografowania (rzuty rodkowe) a kierunkiem projekcji ortogonalnej. Zjawisko to widaæ na rysunku 3 w górnej czêci woluty.

Rys. 3. Powiêkszenie fragmentu ortofotogramu wstêpnie wygenerowanego z wykorzystaniem chmury
punktów jako numerycznego modelu powierzchni  efekt pierwszych prób integracji danych, przed
zastosowaniem filtrów geometrycznych. Na wolucie widaæ ubytki obrazu pierwszego planu  pojawia
siê informacja obrazowa odpowiadaj¹ca czêci zas³oniêtej. Litery napisów zostaj¹ poszarpane na
skutek b³êdów w pomiarze odleg³oci przez skaner
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W efekcie obraz wygl¹da, jakby by³ podziurawiony, co wynika z istnienia punktów
w drugim planie, które nie s¹ widoczne w pierwszym planie w projekcji ortogonalnej na
p³aszczyznê ortofotogramu. Tworzone trójk¹ty modelu TIN posiadaj¹ czêæ wierzcho³ków
nale¿¹cych do jednego, a czêæ  do drugiego planu. W celu lepszego uwidocznienia przyczyny b³êdu na rysunku 4 pokazano przekrój pionowy chmury punktów, prostopad³y do
p³aszczyzny ortofotogramu.
a)

b)

Rys. 4. Przekrój pionowy przez chmurê punktów: a) pionowe linie pokazuj¹ przebieg przekroju;
b) w bia³ym okrêgu zaznaczono punkty le¿¹ce w drugim planie, powoduj¹ce istnienie b³êdów
ortofotogramu widocznych na wolucie na rysunku 3. W prawym dolnym rogu okienko
dialogowe filtra scvclearscan

Wyranie widaæ, ¿e pojawiaj¹ siê punkty le¿¹ce na normalnej (na rysunku kierunek
poziomy) do p³aszczyzny ortofoto w dwóch planach. Dla usuniêcia tej wady zosta³ oprogramowany specjalny filtr geometryczny. Filtr scvclearscan (od: scanview clear scan) sprawdza dla ka¿dego punktu chmury, czy za nim, wzd³u¿ normalnej do p³aszczyzny ortofotogramu przechodz¹cej przez dany punkt, pojawia siê jaki inny punkt, którego odleg³oæ od
p³aszczyzny rzutowania jest wiêksza. Szukanie punktów w drugim i dalszych planach odbywa siê wewn¹trz walca, którego osi¹ jest w³anie wspomniana normalna, a rednica walca dobrana jest jako jeden z parametrów filtra podawanych przez operatora. Pozosta³ym
parametrem jest wartoæ zbli¿ona do gruboci chmury punktów w danym planie. Warunek
ten s³u¿y temu, aby nie usuwaæ punktów nale¿¹cych do tego samego planu. Punkty, które
mieszcz¹ siê w walcu, a nie zosta³y zakwalifikowane do tego samego planu, zostaj¹ wykasowane (rys. 4).
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Drugim problemem, równie¿ widocznym na rysunku 3, s¹ lokalne zak³ócenia geometryczne obrazu, szczególnie widoczne w obszarach o du¿ej iloci krawêdzi kolorystycznych
 w tym przypadku na napisach epitafium. Widoczna utrata g³adkoci obrazu wynika równie¿ z geometrii chmury punktów. Mianowicie punkty te nie uk³adaj¹ siê w g³adk¹ reprezentacjê modelu, ale w granicach b³êdu pomiaru odleg³oci przez dalmierz skanera (±1÷
2 mm) odstaj¹ od przebiegu powierzchni rzeczywistej (rys. 5).
a)

b)

Rys. 5. Powiêkszenie przekroju przez chmurê punktów: a) przebieg przekroju; b) w bia³ym okrêgu
widoczny defekt wynikaj¹cy z b³êdów pomiaru odleg³oci dalmierza skanera, powoduj¹cych
nieg³adkoæ chmury punktów. W prawym górnym rogu  okienko dialogowe filtra scvsmoother

Drugi opracowany filtr, o nazwie scvsmoother (od: scanview smoother), ma za zadanie
wyg³adziæ chmurê punktów, wykorzystuj¹c analogiczny warunek geometryczny podobnie
jak scvclearscan. Ró¿nica polega na tym, ¿e wspó³rzêdne punktów znalezionych wewn¹trz
walca i mieszcz¹cych siê w okrelonej odleg³oci (tolerancji) przed lub za sprawdzanym
punktem s¹ uredniane. W efekcie uzyskuje siê wyg³adzenie chmury.

5. Ocena uzyskanych wyników
Po tych dodatkowych czynnociach przygotowawczych uzyskano oczekiwany efekt
(rys. 6). Ocenie podano jego dwa aspekty.
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Rys. 6. Powiêkszenie fragmentu ortofotogramu wygenerowanego z wykorzystaniem chmury
punktów jako numerycznego modelu powierzchni, po zastosowaniu filtrów geometrycznych
 w porównaniu z rysunkiem 3 widoczne s¹ spodziewne efekty dzia³ania filtrów (scvclearscan,
scvsmoother). Ca³y pierwszy plan zakrywa elementy dalsze, litery maj¹ proste krawêdzie

Pierwszy to jakoæ obrazu. Pocz¹tkowo niedostateczna, po zastosowaniu filtrów osi¹gnê³a w przybli¿eniu poziom obrazu fotograficznego. Pojawiaj¹ siê jeszcze drobne nieci¹g³oci na krawêdziach, wyeliminowanie ich wymaga³oby zastosowania algorytmu krawêdziuj¹cego. Do oceny jakoci ortofotogramów mo¿na wykorzystaæ teoriê falkow¹ [10].
Natomiast drugim aspektem jest ocena dok³adnoci otrzymanego produktu. Sk³adaj¹
siê na ni¹: uzyskana dok³adnoæ wyrównania bloku zdjêæ (po³o¿enie punktu na modelu
mo¿na okreliæ z dok³adnoci¹ ok. ±1÷2 mm) oraz dok³adnoæ wyznaczenia po³o¿enia
punktów chmury (równie¿ ok. ±1÷2 mm). W celu przeprowadzenia kontroli ortofotogramu
otrzymanego metod¹ integracji danych wykonano pomiar kontrolny. W p³aszczynie równoleg³ej do p³aszczyzny ortofotogramu pomierzono bezporednio 66 odcinków o d³ugoci
od 0,10 m do ponad 2 m o dowolnym przebiegu: pionowych, poziomych i ukonych. Nastêpnie pomierzono te same odcinki autogrametrycznie na bloku zdjêæ oraz na wygenerowanym ortofotogramie. Wyniki przedstawiaj¹ tabele 1 i 2.
Tabela 1 weryfikuje podan¹ wy¿ej dok³adnoæ wyrównanego bloku. Wiêkszoæ odchy³ek ma wartoæ równ¹ ±1 mm lub mniejsz¹, wyliczone odchylenie rednie wynosi 0,9 mm.
W tabeli 2 podano odchy³ki pomiêdzy miarami bezporednimi a miarami pobranymi z ortofoto-gramu. Dane w tej tabeli, o podobnym rozk³adzie w tabeli 1, potwierdzaj¹ uzyskanie
wiarygodnych wyników  wyliczone odchylenie rednie wynosi 1,0 mm.
Drug¹ zastosowan¹ metod¹ kontroli by³o porównanie wspó³rzêdnych 14 punktów
osnowy stabilizowanej na obiekcie bia³o-czarnymi tarczami: pomierzonych bezporednio,
pomierzonych autogrametrycznie oraz na ortofotogramie. Wspó³rzêdne pochodz¹ce z pomiarów w terenie i na modelach nale¿a³o przetransformowaæ do uk³adu ortofotogramu.
Wyniki porównania s¹ podane w tabelach 3 i 4.
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Tabela 1. Rozk³ad odchy³ek pomiêdzy bezporednimi miarami liniowymi
a wyznaczonymi z pomiaru autogrametrycznego
Odchy³ka
[±mm]

Liczba
wyst¹pieñ

0,0

14

0,5

17

1,0

1&

1,5

&

2,0

7

2,5

1

!,0

2

!,5

0

Tabela 2. Rozk³ad odchy³ek pomiêdzy bezporednimi miarami liniowymi
a pomierzonymi na ortofotogramie
Odchy³ka
[±mm]

Liczba
wyst¹pieñ

0,0

1!

0,5

14

1,0

21

1,5

9

2,0

6

2,5

4

!,0

0

Tabela 3. Rozk³ad odchy³ek XY pomiêdzy wspó³rzêdnymi
wyznaczonymi bezporednio a pomierzonymi na modelach
Odchy³ka :;
[±mm]

Liczba
wyst¹pieñ

0,0

14

1,0

10

2,0

0
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Tabela 4. Rozk³ad odchy³ek XY pomiêdzy wspó³rzêdnymi
wyznaczonymi bezporednio a pomierzonymi na ortofotogramie
Odchy³ka :;
[±mm]

Liczba
wyst¹pieñ

0,0

14

1,0

11

2,0

2

3,0

1

4,0

0

Odchylenia rednie pomiêdzy wspó³rzêdnymi wyznaczonymi bezporednio a pomierzonymi na modelach wynosz¹ tyle samo wzd³u¿ osi X i Y  0,4 mm. Natomiast kontrola
zgodnoci wspó³rzêdnych pomierzonych bezporednio i odczytanych z ortofotogramu
(tab. 4) daje rednie odchy³ki odpowiednio 0,9 i 0,6 mm.
Na podstawie tych dwóch metod oceny zgodnoci wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e
metoda integracji danych dostarcza produktu o wysokiej wiarygodnoci. Nale¿y wnioskowaæ, ¿e dok³adnoæ po³o¿enia punktu na ortofotogramie wynosi ±1÷2 mm.

6. Podsumowanie i wnioski
Ortofotogram wygenerowany metod¹ integracji danych w praktyce nie ustêpuje jakoci¹ ortofotogramowi pochodz¹cemu z metody klasycznej, tzn. powsta³emu w oparciu
o model 3D pomierzony na stacji fotogrametrycznej (rys. 7a, b).
Jednak wci¹¿ pozostaje problem jakoci obrazu na krawêdziach obiektu. Istnieje mo¿liwoæ dodatkowego, rêcznego pomiaru linii szkieletowych na stacji cyfrowej, co stanowi³oby uzupe³nienie chmury punktów, b¹d automatycznego wyszukiwania krawêdzi geometrycznych.
Ortofotogram bêd¹cy wynikiem integracji danych stanowi zaawansowany technologicznie produkt geodezyjnej inwentaryzacji zabytków. Jest znacznie szybszy w wykonaniu,
gdy¿ nie wymaga pomiaru autogrametrycznego geometrii obiektu. Jakoæ produktu pozwala na wydruk nawet w skali 1:1. Równie¿ dok³adnoæ ortofotogramu skanerowego
jest porównywalna z dok³adnoci¹ klasycznego ortofotogramu. Prawid³owe skanowanie
i przygotowanie chmur punktów zapewnia uzyskanie warunków dok³adnociowych modelu trójwymiarowego s³u¿¹cego do ortorektyfikacji podobnych do warunków uzyskiwanych przy pomiarze na stacji fotogrametrycznej. Na rysunku 8 pokazano ostatecznie wygenerowane ortofotogramy przed zmozaikowaniem.
Publikacja ta ma na celu przedstawienie cz¹stkowych wyników otrzymanych w ramach badañ prowadzonych nad zagadnieniem integracji danych pochodz¹cych ze skanerów laserowych oraz danych fotogrametrycznych.
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a)

b)

Rys. 7. Porównanie ortofotogramów wygenerowanych metodami integracji danych oraz metod¹
fotogrametryczn¹ bazuj¹c¹ na pomiarze modelu powierzchni na stacji cyfrowej: a) fragment
produktu integracji danych  ortorektyfikacja oparta na chmurze punktów; b) fragment
ortofotogramu powsta³ego w sposób klasyczny  ortorektyfikacja oparta na pomiarze
na fotogrametrycznej stacji cyfrowej
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A. Rzonca

Rys. 8. Ortofotogramy cz¹stkowe przed zmozaikowaniem  zastosowanie
na ca³ym polu testowym ortorektyfikacji metod¹ integracji danych

Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie mo¿liwoci integracji danych i zapowied publikacji na ten temat dalszych badañ oraz wyników.
Za pomoc w zebraniu danych autor pragnie serdecznie podziêkowaæ zespo³owi firmy DEPHOS, a szczególnie £ukaszowi Ortylowi oraz Arturowi Rybarczykowi, natomiast informatykom:
Grzegorzowi Mroczkowi, Piotrowi Belniakowi oraz Marcinowi Grabowskiemu  za pomoc w realizacji rozwi¹zañ programistycznych.
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