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1. Wprowadzenie
Technologia przetwarzania zdjêæ lotniczych do postaci ortofotomapy zosta³a zapocz¹tkowana w wiecie w po³owie lat 50. XX w. W Zak³adzie Fotogrametrii1) AGH zainicjowano
prace nad ortofotomap¹ na pocz¹tku lat 70., a w 1972 r. opracowano  po raz pierwszy
w Polsce  ortofotomapy w skalach 1:4000 i 1:10 000 przedstawiaj¹ce obszar fotogrametrycznego pola testowego Peèny w Czechos³owacji.
Ortofotomapa jest obrazem fotograficznym przedstawionym w okrelonym odwzorowania kartograficznym. Ortofotomapa powstaje poprzez przetwarzanie obrazów zarejestrowanych  analogow¹ lub cyfrow¹  technik¹ fotograficzn¹. Istot¹ tego przetwarzania
jest przekszta³cenie ród³owej projekcji (np. rzut rodkowy) do docelowej projekcji kartograficznej2). Przedmiotem przetwarzania s¹ najczêciej zdjêcia lotnicze, ostatnio tak¿e obrazy satelitarne. Ortofotomapy mog¹ powstawaæ tak¿e ze zdjêæ naziemnych jako dokumentacja zabytków architektury.
Proces przetwarzania zdjêæ do postaci obrazów odpowiadaj¹cych rzutowi ortogonalnemu dawniej nazywano technik¹ ortofotografii (ten sam termin  ortofotografia  stoso-
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1) Od 1991 r. Zak³ad Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej.
2) W literaturze czêsto okrela siê ortofotmapê jako obraz, który powsta³by, gdyby mo¿liwe by³o
rejestrowanie w rzucie ortogonalnym. W praktyce, z powodu zniekszta³ceñ wprowadzanych
przez stosowane odwzorowania kartograficzne, relacja pomiêdzy tymi samymi szczegó³ami na
obrazie oryginalnym i ortofotomap¹ jest tylko pewnym przybli¿eniem rzutu ortogonalnego.
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wano jako okrelenie produktu przetwarzania), obecnie to przetwarzanie czêciej nazywa
siê ortorektyfikacj¹. Obie nazwy dobrze charakteryzuj¹ sposób realizacji przetwarzania 
dawniej analogowy, obecnie cyfrowy. Dawniej wynikiem przetwarzania by³ nowy obraz
fotograficzny  ortofotografia lub ortofotogram, a przetwarzanie odbywa³o siê na drodze
optycznej (rzadziej  elektronicznej). Obecnie, nawet jeli materia³ pierwotny ma postaæ
fotograficzn¹ (coraz czêciej od razu jest to obraz cyfrowy, który nie zawsze powstaje
w rzucie rodkowym), proces przetwarzania dotyczy obrazu cyfrowego, ma charakter cyfrowy i tak¹ postaæ ma wynik przetwarzania, który nazywa siê ortoobrazem.
Typowe ortofotomapy lotnicze lub satelitarne s¹ kadrowane w kroju arkuszowym
przyjêtym dla map w okrelonej skali, posiadaj¹ siatkê kartograficzn¹ i kilometrow¹, ortofotomapy analogowe s¹ wyposa¿ane w stosowny opis pozaramkowy, a cyfrowe  w metadane wpisane do odpowiedniego pliku. Ortofotomapa z regu³y powstaje poprzez ³¹czenie
ortofotografii (ortoobrazów) wype³niaj¹cych obszar arkusza (w przypadku wykonywania
tzw. zdjêæ celowanych na jeden arkusz ortofotomapy przypada jeden ortoobraz).

2. Technologie opracowania ortofotomapy  analogowa i cyfrowa
Poprzednikiem ortofotomapy by³y fotomapy opracowywane poprzez przetwarzanie
fotomechaniczne. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e genez¹ techniki ortofotografii by³a chêæ zast¹pienia przetwarzania strefowego, którego uci¹¿liwoæ wzrasta³a wraz ze wzrostem liczby stref.
Ortofotografia analogowa polega³a na przetwarzaniu pasmami  zdjêcia by³y przetwarzane sukcesywnie pasmami o szerokoci kilku milimetrów, których granice czêstokroæ
by³y widoczne na obrazie przetworzonym  lub na przetwarzaniu segmentami.
W technologii analogowej stosowano kilka metod, które z punktu widzenia techniki
przekszta³cania obrazu zdjêcia na ortofotografiê dzielono na:
 optyczne,
 elektroniczne.
W metodach optycznych wykorzystywano projekcjê optyczn¹, bezporedni¹ lub poredni¹. Natomiast wg kryterium sprzê¿enia technologicznego dzielono technologie na on
line i off line.
W po³owie lat 90. ubieg³ego wieku nast¹pi³o zarzucenie technologii analogowej na
rzecz cyfrowej. Dziêki technologii cyfrowej ortofotomapa tylko nieznacznie ustêpuje jakoci¹ radiometryczn¹ obrazowi pierwotnemu, w analogowej jakoæ produktu znacznie ustêpowa³a materia³owi ród³owemu.

3. Dowiadczenia Zak³adu Fotogrametrii
w zakresie ortofotomapy analogowej
3.1. Dzia³alnoæ naukowa i organizacyjna
Rozpoczête w koñcu 1971 r. w Zak³adzie Fotogrametrii AGH badania nad wykorzystaniem ortofotografii do sporz¹dzania map by³y bardzo spónione w odniesieniu do
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orodków zagranicznych. By³o to spowodowane m.in. na³o¿eniem na zdjêcia lotnicze
w Polsce klauzuli tajne. Wykorzystuj¹c dostêpne w Polsce na pocz¹tku lat 70. rodki
techniczne i zaplecze instrumentalne, przygotowano technologiê i opracowano  pierwsze
w kraju  sekcje ortofotomap. W wiêkszoci wykonanych prac eksperymentalnych stosowano zakupiony w 1972 r. zestaw Topokart-Orthophot firmy Zeiss. Przeanalizowano mo¿liwoci tego przyrz¹du, sprawdzono dzia³ania poszczególnych podzespo³ów oraz oceniono dok³adnoæ systemu. Pozwoli³o to ustaliæ zarówno b³êdy po³o¿enia na p³aszczynie obrazu, jak i b³êdy wysokoci, które nieco przekracza³y wartoci podane przez producenta.
Jednym z pierwszych efektów tych prac by³o opracowanie instrukcji strojenia modelu na
Topokarcie i pod³¹czania Orthophotu [25].
Badania prowadzone w Zak³adzie Fotogrametrii potraktowano kompleksowo, skupiaj¹c siê g³ównie na technologii sporz¹dzania ortofotomapy. Obejmowa³y one:
 metody wytwarzania ortofotografii,
 opracowanie rzeby i pozyskiwanie danych wysokociowych przetwarzanego terenu,
 kompilacjê ortofotomapy,
 reprodukcjê ortofotomap.
Rozwa¿ano tak¿e zagadnienia osnów pomiarowych dla ortofotografii, badania instrumentarium do sporz¹dzania ortofotografii, badania dok³adnoci ortofotomapy oraz dokonywano analiz zwi¹zanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem ortofotografii.
W Zak³adzie Fotogrametrii wykonano szereg badañ i opracowañ eksperymentalnych
dotycz¹cych zastosowania ortofotografii dla potrzeb inwentaryzacji zabytków architektury. Ten kierunek badañ by³ naturaln¹ konsekwencj¹ wczeniejszych dowiadczeñ w zakresie inwentaryzacji zabytków, które do dzia³alnoci Zak³adu w³¹czy³ mgr in¿. Jan Cis³o,
pierwszy jego Kierownik (19531961).
Pracownicy Zak³adu Fotogrametrii opublikowali w latach 70. szereg prac dotycz¹cych
oceny przydatnoci ortofotomapy dla celów gospodarczych w tym w szczególnoci w górnictwie odkrywkowym [15, 16] oraz analizy dok³adnoci ortofotomap i aspektu ekonomicznego ich wykonywania [30, 31]. Do badania dok³adnoci ortofotomapy wykorzystywano, wobec braku dostêpnoci do materia³ów krajowych, zdjêcia testowych pól fotogrametrycznych w po³udniowej Rodezji (ST. Faith) w skali 1:15 000 oraz w Czechos³owacji
(Peèny)  w skali 1:12 000. Skala opracowanych ortofotomap wynosi³a odpowiednio 1:5000
i 1:4000 [26].
W latach 197275 zrealizowano temat badawczy Nowoczesne metody sporz¹dzania map
z zastosowaniem ortofotografii w obrêbie problemu wêz³owego Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju, zlecone przez Instytut Geografii PAN w Warszawie [24, 26].
Do ciekawszych rezultatów mo¿na zaliczyæ:
 zakrelenie zasiêgu stosowalnoci ortofotografii dla potrzeb inwentaryzacji architektonicznej (elewacje budowli, inwentaryzacja stropów, inwentaryzacja dachów
bloków zespo³ów miejskich);
 ustalenie  wspólnie z zespo³em kierowanym przez prof. Micha³a Odlanickiego-Poczobutta  przydatnoci ortofotografii do prac studialnych i projektowych
w planowaniu przestrzennym (charakterystyka stanu zagospodarowania terenu,
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studium sieci hydrograficznej, sporz¹dzanie map tematycznych dla potrzeb planowania przestrzennego);
 opracowanie technologii wykonania kreskowej mapy zasadniczej na podstawie ortofotografii.
Pod koniec lat 70. prowadzono badania nt. Zastosowanie ortofotografii w kopalniach odkrywkowych wêgla brunatnego (problem wêz³owy Kompleksowe zagospodarowanie z³ó¿ i regionów w górnictwie odkrywkowym). W ramach tych badañ, we wspó³pracy z POLTEGOR we
Wroc³awiu, zrealizowano w Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów kilka zadañ badawczych, których celem by³o wykorzystanie metod fotogrametrii (g³ównie naziemnej), teledetekcji i fotointerpretacji do aktualizacji budowy geologicznej z³o¿a i nadk³adu, badania
statecznoci skarp wkopu, nadk³adu i zwa³owisk oraz postêpu rekultywacji zwa³owisk
[32, 33]. Zdjêcia wykonywano g³ównie fototeodolitem Zeiss 19/1318 na wysokorozdzielczych kliszach TO1. Jednym z produktów opracowañ by³y ortofotomapy wykonane w rzucie na p³aszczyznê pionow¹, równoleg³¹ do g³ównych krawêdzi skarp. W tym czasie stosowano technikê analogow¹ z wykorzystaniem zestawu Topokart-Orthophot.
Interesuj¹cym, nowatorskim kierunkiem badañ prowadzonych w Zak³adzie Fotogrametrii by³a problematyka stereoskopii w ortofotografii, która zosta³a przedstawiona w monografii [7]. Chodzi³o o wykorzystanie zarówno szcz¹tkowego efektu stereoskopowego,
powstaj¹cego przy obserwacji stereoskopowej ortofotogramów wykonanych z obu zdjêæ
stereogramu [4, 7], jak i sztucznego efektu stereoskopowego powsta³ego przez opracowanie stereoortofotografii [68]. Dokonano specjalnej przeróbki zestawu Topokart-Orthophot B,
co umo¿liwi³o opracowanie pierwszych w Polsce stereoortofotogramów [5], które nastêpnie poddano badaniom jakoci [9].
Zak³ad Fotogrametrii zorganizowa³ w Krakowie trzy miêdzynarodowe sympozja
z zakresu ortofotografii. Pierwsze pod auspicjami ISP  Miêdzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrii (Komisja II: Instrumentacja i Przekszta³canie Danych) odby³o siê w dniach
1921 wrzenia 1974 r. Nale¿y podkreliæ aktywn¹ wspó³pracê przy organizacji tego sympozjum kierownika Sekcji Badan Fotogrametrycznych National Research Council of Canada dr. in¿. Teodora B³achuta. W sympozjum zatytu³owanym Technika ortofotografii
uczestniczy³o 120 osób z 20 krajów wiata; wyg³oszono 18 referatów, które opublikowano
wraz z zapisem dyskusji panelowej w jêzykach angielskim i polskim.
Drugie sympozjum pod auspicjami Miêdzynarodowego Komitetu Fotogrametrii Architektonicznej (ICAP) odby³o siê w dniach 2022 czerwca 1979 r, a tematyka dotyczy³a
udzia³u fotogrametrii i geodezji w rewaloryzacji zabytków. Bra³o w nim udzia³ 170 osób
z 16 krajów, wyg³oszono i opublikowano 29 referatów. Kolejne sympozjum ICAP odby³o
siê w dniach 2325 padziernika 1990 r., bra³o w nim udzia³ ponad 100 osób, na sympozjum
wyg³oszono i opublikowano 41 referatów.

3.2. Przyk³ady opracowañ wykonanych w Zak³adzie Fotogrametrii AGH
W Zak³adzie Fotogrametrii zrealizowano szereg projektów wdro¿eniowych z zakresu
doskonalenia technologii opracowania ortofotomapy i jej póniejszego wykorzystania oraz
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podejmowano siê okrelonych opracowañ, które czy to ze wzglêdu na nietypowe uwarunkowania, czy z powodu jednostkowego charakteru zamówienia nie by³y wykonywane
przez firmy produkcyjne.
Bazuj¹c na technologii opracowanej w Zak³adzie Fotogrametrii w 1973 r., sporz¹dzono, na zlecenie Kombinatu Kopalñ i Zak³adów Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu,
pierwsze polskie sekcje ortofotomapy rejonu Machowa [24]. W planie by³y cykliczne obserwacje skarp i wkopu odkrywki, które jednak zrealizowano tylko czêciowo, z uwagi na
trudnoci w pozyskiwaniu zdjêæ lotniczych.
W Zak³adzie Fotogrametrii wykonano kilka sekcji ortofotomap dla potrzeb badan geologicznych prowadzonych przez Polservice w Libii. Ze zdjêæ w skali 1:25 000 (152,31/
230×230) wytworzono ortofotografiê w skali 1:13 000 oraz wynikow¹ ortofotomapê w skali
1:5000.
Innego rodzaju ortofotomapy opracowano, wykorzystuj¹c stare zdjêcia szkoleniowe
okolic Tyñca ko³o Krakowa. Ze zdjêæ w skali 1:8000 sporz¹dzono ortofotografie w skali
1:2000. Pos³u¿y³y one do kompilacji ortofotomapy, a ta z kolei do opracowania mapy kreskowej [27]. Przyk³ad ortofotomapy i opracowanej na jej podstawie mapy kreskowej przedstawia rysunek 1.
a)

b)

Rys. 1. Ortofotomapa rejonu podkrakowskiego (a) i mapa kreskowa (b)

Na podstawie naziemnych zdjêæ stereoskopowych wykonywano ortofotoplany zabytkowych stropów, rzeb, pomników, organów oraz dachów zespo³ów miejskich. W szerokim zakresie wykorzystano technikê ortofotografii przy sporz¹dzaniu dokumentacji zamku Krzy¿topór w Ujedzie. W oparciu o ortofotoplany elewacji wykonano opracowania
kreskowe o wysokiej szczegó³owoci [24].
Przyk³ad opracowania przedstawia rysunek 2.
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a)

b)

Rys. 2. Ortofotoplan muru zamku w Krzy¿toporze (a)
i opracowanie kreskowe (b)

4. Dowiadczenia Zak³adu Fotogrametrii AGH
w zakresie ortofotomapy cyfrowej
4.1. Dzia³alnoæ naukowa i organizacyjna
Zak³ad Fotogrametrii rozpocz¹³ badania nad technologi¹ cyfrow¹ w koñcu lat 80.
ubieg³ego wieku. Na podstawie specjalnie przygotowanego algorytmu, dostosowanego do
mo¿liwoci obliczeniowych komputera Odra, opracowano  cyfrowo po raz pierwszy
w Polsce  ortoobraz ze zdjêcia lotniczego w skali 1:15 000 [10].
Obok przetwarzania zdjêæ lotniczych zajmowano siê tak¿e geometryzacj¹ lotniczych
obrazów skanerowych, generowanych w tzw. dynamicznym rzucie rodkowym [18], proponuj¹c wykorzystanie danych pok³adowych o przestrzennej pozycji skanera, wówczas relatywnie ma³o dok³adnych [19].
Kolejnym kierunkiem badañ by³o wykorzystanie techniki ortofotografii do sporz¹dzania rozwiniêæ sklepieñ budowli zabytkowych3). W Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki
teledetekcyjnej opracowano technologiê sporz¹dzania takich rozwiniêæ zarówno dla malowide³ usytuowanych na powierzchniach rozwijalnych, jak i nierozwijalnych. Numeryczny

3)

Rozwijanie sklepieñ wykonuje siê w celu uzyskania metrycznej dokumentacji na potrzeby prac
konserwatorskich. Techniki stosowane do rozwijania sklepieñ, pomimo pewnej odmiennoci, posiadaj¹ wiele cech wspólnych z technik¹ ortofotografii; w literaturze wynik rozwiniêcia okrela
siê czêsto jako fotoplan.
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model powierzchni (na ogó³ w postaci siatki trójk¹tów) budowany by³ na podstawie pomiarów geodezyjnych i opracowania stereofotogrametrycznego opartego na zdjêciach analogowych wykonanych kamer¹ metryczn¹ (najczêciej stosowano kamerê UMK 10/1318)
lub kamerami cyfrowymi z wykorzystaniem VSD (Video Stereo Digitizer). Przetwarzaniu na
rozwiniêcia poddawano barwne zdjêcia wykonane technik¹ fotograficzn¹ przekszta³cone
do postaci cyfrowej poprzez skanowanie lub w póniejszym okresie, gdy pojawi³y siê aparaty cyfrowe, barwne obrazy cyfrowe wykonane aparatami cyfrowymi (stosowano ró¿ne
aparatury: od pierwszych, które pojawi³y siê na rynku, o rozdzielczoci ok. 1M do nowych,
o rozdzielczoci >5M). Do przetworzenia obrazów oryginalnych na rozwiniêcia wykorzystywano opracowanie fotogrametrycznych stacji cyfrowych do generowania ortofotomapy
lub przetwarzania obrazów cyfrowych. Przekszta³cenie wspó³rzêdnych przestrzennych
modelu obiektu dokonywano w³asnymi programami.
Technologia cyfrowa umo¿liwi³a wytworzenie nowych produktów w postaci przekszta³conego obrazu fotograficznego, których otrzymanie by³o niemo¿liwe w technice analogowej, a przydatnoæ do dokumentowania  zw³aszcza malowide³ na sklepieniach kocio³ów
czy innych zabytkowych budowli  jest dla konserwatorów zabytków bardzo cenna.
Istotnym problemem dotycz¹cym i tworzenia, i u¿ytkowania ortofotomapy cyfrowej
jest znalezienie kompromisu pomiêdzy objêtoci¹ plików obrazowych a strat¹ jakoci, jaka
wystêpuje podczas kompresji obrazów. Problem ten by³ wnikliwie rozwa¿any przez pracowników ZFiIT, analizowano wp³yw kilku ró¿nych metod kompresji na dok³adnoæ opracowañ fotogrametrycznych [14].
Efektem badañ nad doskonaleniem metody opracowania ortofotomapy by³a propozycja wprowadzenia do procesu ortorektyfikacji innowacji, polegaj¹cej na uprzednim wydzieleniu w obrazie krawêdzi i pozosta³ej treci (t³a), a nastêpnie oddzielnej ich ortorektyfikacji. Uzyskane w ramach testów wyniki przekonuj¹, ¿e taka strategia podwy¿sza jakoæ
radiometryczn¹ ortofotomapy [22].
Ostatnio zosta³y podjête badania nad mo¿liwoci¹ waloryzacji strat radiometrycznych, jakie wystêpuj¹ w procesie opracowania ortofotomapy [23]. Straty te powoduj¹, ¿e
ortofotomapa ma gorsz¹ jakoæ radiometryczn¹, a przez to i wizualn¹, od materia³ów ród³owych, z których powstaje. Zajêcie siê tym problemem wynika z faktu, ¿e ortofotomapa
cyfrowa stajê siê narzêdziem wspomagaj¹cym pracê szerokiego grona u¿ytkowników, sporód których wielu jest zadowolonych z jakoci geometrycznej, ale chcieliby, aby ortofotomapa posiada³a lepsz¹ jakoæ radiometryczn¹. Ilociowe wskaniki jakoci radiometrycznej
mog¹ przyczyniæ siê do usprawnienia procesu technologicznego, ale co wa¿niejsze  do
zapewnienia produktowi najwy¿szej z mo¿liwych jakoci.
W latach 199798 Zak³ad Fotogrametrii by³ wspó³organizatorem szkolenia Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjêæ lotniczych, PHARE Land Information System
PL.9206-02004/II. W szkoleniu, które odbywa³o siê w Krakowie i Sieradzu, szeroko prezentowano problematykê ortofotomapy, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i w zakresie mo¿liwoci wykorzystania w szeroko rozumianych zagadnieniach gospodarczych.
Pracownicy Zak³adu Fotogrametrii  dr in¿. W. Mierzwa i dr in¿. K. Pyka s¹ wspó³autorami wytycznych technicznych K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000
wydanych przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii.
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4.2. Przyk³ady opracowañ wykonanych
w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH
Pocz¹tek lat 90. by³ w Polsce okresem pewnego zastoju w produkcji ortofotomap.
Technologia analogowa zosta³a zaniechana, a nie wdro¿ono jeszcze nowej  cyfrowej. Grafika w rozpowszechniaj¹cych siê wówczas komputerach klasy PC charakteryzowa³a siê zbyt
ma³ymi rozdzielczociami (geometryczn¹ i radiometryczn¹), aby ukszta³towaæ zapotrzebowanie na ortofotomapy cyfrowe. Sytuacja ta jednak zaczê³a siê szybko zmieniaæ, a sprzyja³
temu szybki rozwój sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania GIS. W po³owie lat 90.
pojawi³y siê pierwsze krajowe zamówienia na ortofotomapy cyfrowe, w pierwszej kolejnoci na potrzeby opracowania planów ochrony przyrody w parkach narodowych. Wkrótce
potem z inicjatywy Remigiusza Piotrowskiego (G³ównego Geodety Kraju w latach 1990
1996) rozpoczêto projekt wykonywania barwnych zdjêæ lotniczych ca³ego kraju, zakoñczony z dobrym rezultatem w 1999 r. (niewielkich uzupe³nieñ dokonano w latach nastêpnych).
Pod kierunkiem pracowników ZFiIT wdro¿ono cyfrow¹ technologiê opracowania
ortofotomapy w kilku firmach produkcyjnych. W roku 1994 na zamówienie Krakowskiego Przedsiêbiorstwa Geodezyjnego opracowano 30 ortofotomap w skali 1:2000 na podstawie zdjêæ 1:8000 obszaru Koniñskiego Zag³êbia Wêglowego, wykorzystuj¹c program
GRASS [20]. W krakowskiej firmie Compass SA w 1997 r. zosta³y opracowane pierwsze
opracowania o charakterze masowym, jednym z ciekawszych by³o seria 40 ortofotomap
cyfrowych ze zdjêæ spektrostrefowych, powsta³a na zamówienie dla Pieniñskiego Parku
Narodowego [21].
Zak³ad Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej sukcesywnie gromadzi³ rodki
techniczne pozwalaj¹ce na samodzielne wykonywanie ortofotomapy w technologii cyfrowej. W roku 2002 dla Zak³adu Geomorfologii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
wykonano ortofotomapê Ziemi Wedela Jarlsberga na Spitsbergenie. Do opracowania NMT
(Numerycznego Modelu Terenu) i ortorektyfikacji wykorzystano zdjêcia lotnicze w skali
1:50 000.
W trakcie opracowania wyst¹pi³y dwa powa¿ne problemy:
1) brak szczegó³ów na jednolicie jasnej powierzchni lodowców,
2) g³êbokie cienie na zdjêciach.
Utrudnia³y one zasadniczo pomiar punktów do NMT, jak te¿ wp³ywa³y niekorzystnie
na jakoæ wizualn¹ ortofotografii. Do ich rozwi¹zania wykorzystano program generuj¹cy
NMT i oprogramowanie do korekcji radiometrycznej zdjêæ.
W trakcie prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ZFiIT w ramach projektu celowego KBN System Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim w aspekcie mo¿liwoci
jego wykorzystania przez samorz¹dow¹ administracjê zespolon¹ wykonano ortofotomapê gminy
Zaleszany [3]. Opracowanie wykonano na podstawie specjalnie zamówionych zdjêæ lotniczych w skali 1:10 000 oraz czêciowo w skali 1:13 000 (znana by³a ju¿ wtedy koncepcja wykonywania zdjêæ w skali 1:13 000 na potrzeby sytemu LPIS  Land Parcel Identification System).
Pracownicy Zak³adu mieli istotny wk³ad w zorganizowaniu i nadzorowaniu projektu
ROPSIM (Registration of Polluted Sites in the Malopolska Region) zrealizowanego przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego we wspó³pracy z partnerskim regionem duñ-
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skim Fionii. W ramach projektu, którego celem by³a inwentaryzacja sk³adowisk odpadów
i terenów przemys³owych, opracowano w latach 20012003 blisko 800 ortofotomap (ze
zdjêæ w skali 1:26 000/29 000). Za pomoc¹ ortofotomap wskazywano tereny, na których
by³a prowadzona w przesz³oci dzia³alnoæ gospodarcza i przemys³owa, wskutek czego
istnia³o domniemanie, ¿e do gruntu zosta³y wprowadzone substancje zanieczyszczaj¹ce
(sta³e, p³ynne lub gazowe). Efektem projektu by³o ustalenie listy miejsc potencjalnie zanieczyszczonych, która by³a weryfikowana przez spo³ecznoæ lokaln¹, a nastêpnie zosta³a wykorzystana w ustaleniu strategii dzia³añ naprawczych. Wszystkie opracowane ortofotomapy zosta³y udostêpnione w portalu internetowym Wrota Ma³opolski, w dziale Ma³opolska
z lotu ptaka (www.malopolska.pl).
Najwiêkszym opracowaniem wykonanym w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki
Teledetekcyjnej by³o wykonanie ortofotomapy dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
i jego otoczenia w okresie padziernik 2002  czerwiec 2003. Ortofotomapa powsta³a z 285
przetworzonych zdjêæ spektrostrefowych w skali 1:10 000. Du¿y problem przy wykonaniu
aerotriangulacji i opracowaniu numerycznego modelu terenu stanowi³ fakt, i¿ wiêkszoæ
obszaru pokryta by³a gêstym lasem. Powodowa³o to powstawanie ró¿nego typu b³êdów
obrazu na ortofotogramach i problemy przy ³¹czeniu s¹siednich ortofotografii. Dowiadczenia zebrane przy tej okazji pos³u¿y³y do opracowania zasad przetwarzania zdjêæ
obszarów o du¿ym stopniu zalesienia oraz kontroli dok³adnoci geometrycznej i jakoci
wizualnej ortofotomapy [1, 2].
Opracowan¹ w ZFiIT technologiê sporz¹dzania rozwiniêæ sklepieñ obiektów zabytkowych wykorzystano do opracowania dokumentacji zamawianych przez konserwatorów
sztuki i zabytków.
Wród najciekawszych prac nale¿y wymieniæ [1113]:
 dokumentacjê malowide³ na sklepieniu biblioteki opactwa Cystersów w Lubi¹¿u,
 dokumentacjê malowide³ na sklepieniu w kociele Pijarów,
 dokumentacjê malowide³ na sklepieniu w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
Pod opiek¹ pracowników Zak³adu wykonano równie¿ kilkadziesi¹t prac dyplomowych zwi¹zanych z problematyk¹ ortofotomapy.

5. Podsumowanie
Problematyka ortofotomapy by³a od dawna przedmiotem badañ i wdro¿eñ prowadzonych w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH. W latach 70. prace
mia³y charakter prekursorki w skali krajowej a osi¹gniêcia by³y doceniane na arenie wiatowej. Potwierdzeniem tego faktu by³a organizacja przez Zak³ad sympozjów miêdzynarodowych i wysoka pozycja profesorów Zbigniewa Sitka i Józefa Jachimskiego w towarzystwach miêdzynarodowych International Society for Photogrammetry (obecnie International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) i ICAP (International Committee for
Architectural Photogrammetry).
Godna podkrelenia jest wieloletnia, systematyczna i konsekwentna praca na rzecz
doskonalenia technologii opracowania, a tak¿e sposobów wykorzystania ortofotomapy.
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Z pewnoci¹ przyczyni³a siê ona do podjêcia w Polsce ogólnokrajowych programów
wykonywania ortofotomapy [17] i jej zastosowania do opracowania bazy dzia³ek rolnych
oraz kontroli powierzchni u¿ytków deklarowanych przez rolników w ramach dop³at unijnych. Za sukces nale¿y tak¿e uznaæ przekonanie wielu konserwatorów sztuki do korzystania z dokumentacji opracowanej technologi¹ pokrewn¹ do ortofotografii.
W dzia³alnoci ZFIiT dotycz¹cej metod opracowania ortofotomapy widoczne s¹ dwa
okresy, jeden zwi¹zany z technologi¹ analogow¹ a drugi  z cyfrow¹. Niew¹tpliwie okres
pierwszy mia³ charakter prekursorski w skali kraju i w pewnych aspektach  w skali miêdzynarodowej. Okres drugi nie by³ tak spektakularny, jednak podtrzyma³ znacz¹c¹ rolê
Zak³adu w zakresie znajomoci techniki ortofotografii. Interesuj¹ce z badawczego punktu
widzenia s¹ ostatnio podejmowane projekty dotycz¹ce opracowania ortomotomapy pozbawionej przesuniêæ radialnych obiektów budowlanych wystaj¹cych ponad poziom terenu
(tzw. prawdziwa ortofotomapa) oraz waloryzacji spadku jakoci radiometrycznej, jaka
ma miejsce w procesie opracowania ortofotomapy. Tak wysublimowana problematyka badawcza jest wyrazem d¹¿enia do podwy¿szenia jakoci ortofotomapy i wiadczy o tym, ¿e
ten specyficzny rodzaj mapy zosta³ zaakceptowany przez odbiorców i wype³nia wiele potrzeb ¿ycia gospodarczego.
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