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Podsumowanie

Powstaáe przy pomocy fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta opracowanie elewacji ogrodowej
Paáacu Lubomirskich, pozwala na stwierdzenie faktu o peánej jej przydatnoĞci do wykonywania tego typu
opracowaĔ. Jednak nawet przy komputeryzacji automatyzacji pewnych procesów nie da siĊ caákowicie
wyeliminowaü báĊdów, pomyáek i niedociągniĊü. Powody ich wystĊpowania mogą byü róĪne np.
niedokáadnoĞü operatora, niedoskonaáoĞü uĪytych instrumentów, czy teĪ niewystarczające technologie i
oprogramowanie. Na uwagĊ zasáuguje fakt, iĪ przy opracowaniach elewacji skáadających siĊ z wielu
stereogramów, przy zastosowaniu stacji Delta, wskazanym jest uĪycie moduáu Triada, który pozwala na
unikniĊcie báĊdów powstaáych podczas ich áączenia. Wymaga to jednak dodatkowego klucza sprzĊtowego.
W przypadku opracowaĔ obiektów architektonicznych o duĪej iloĞci detali, zastosowanie rejestratora
w postaci standardowej myszy komputerowej wyposaĪonej w scrollable nie zawsze zdaje egzamin. Takie
rozwiązanie pozwala na punktową rejestracjĊ szczegóáów, a korekta wysokoĞci poáoĪenia znaczka
moĪliwa jest jedynie w punktach zaáamania linii. W przypadku rejestracji szczegóáów takich jak np.
ozdobne kule, rzeĨby, nieregularne wykoĔczenia, lepszym rozwiązaniem zdaniem autorów byáby
rejestrator z moĪliwoĞcią ciągáej rejestracji znaczka pomiarowego.
Oprogramowanie stacji Delta nie posiada moduáów pozwalających na wygáadzanie rysunków oraz
tworzenie modeli 3D, pomocnymi w tym wypadku są programy typu CAD.

1. KwoczyĔska B., Páaczek à., 2006. Zastosowanie niemetrycznego aparatu cyfrowego Canon EOS 300D
do wizualizacji 3D obiektu architektonicznego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.
16. s. 395-402 2. Sawicki P., Rolka J., UrbaĔski W., 2001. Stereogrametryczna inwentaryzacja obiektu
architektonicznego na podstawie niemetrycznych zdjĊü cyfrowych Ğredniej rozdzielczoĞci. Archiwum
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, s. 3.53-3.59
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɦɚɥɵɦ,
ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɥɟɬɚɸɳɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɢ ɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɞɟɥɶɬɨɩɥɚɧɨɜ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɟɬɚɸɳɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ (ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɟɬɪɨɜ)ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɝɟɨɞɚɧɧɵɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.
ɇɢɡɤɨɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ ɩɨɥɺɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɫɚɦɨɥɺɬ – ɞɟɥɶɬɨɩɥɚɧ, ɡɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɵɟ
ɫɧɢɦɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɐɎɋ «Ⱦɟɥɶɬɚ».
Development of air-technology, data communications and remote sensing involve the interest in
applications of small Crewless Air Vehicles (CAV) in different subjects of economy.
Hence the idea of the application of low-altitude images (taken from heights below 200 m) from
crewless air vehicles for quick data updating of geoinformation of local (small) areas by
photogrammetric methods.
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Photogrammetric low-altitude flights realized by small Crewless Air Vehicles - CAV (like small
airplane tested in our Photogrammetry and Remote Sensing Institute, in Agricultural University) are an
interesting alternative for traditional collecting of geoinformation, particularly in local, small areas.
1. Sáowo wstĊpne.
Rozwój techniki lotniczej, teleinformatyki i teledetekcji wpáywa na wzrost zainteresowania maáymi,
bezzaáogowymi Ğrodkami latającymi (BĝL) - stąd pomysá zastosowania ich w fotogrametrii i teledetekcji.
Ciekawą alternatywą dla tradycyjnego sposobu pozyskiwania danych geoprzestrzennych, o charakterze
lokalnym, uzupeániającym i aktualizacyjnym mogą byü naloty niskopuáapowe realizowane przez
bezzaáogowe, niewielkie konstrukcje lotnicze, jak chociaĪby testowana przez autora platforma (samolotmotolotnia) sterowana zdalnie, z której wykonano zdjĊcia niskopuáapowe, a nastĊpnie poddano analizie na
fotogrametrycznej stacji cyfrowej.
PodjĊcie zagadnienia stosowania bezzaáogowych fotogrametrycznych nalotów uzasadnia nie tylko fakt
potrzeby ciągáej aktualizacji geoinformacji ze wzglĊdu na rozwój gospodarczy, ale wymierne korzyĞci
ekonomiczne, które wynikáyby z wdroĪenia opisywanej technologii na skalĊ przemysáową, szczególnie, Īe
wyniki tych analiz są obiecujące jeĞli porównaü opracowanie fotogrametryczne testowanego obszaru z
wynikami pomiaru bezpoĞredniego w terenie.
2. Opracowanie i ocena stereogramów niskopuáapowych na FSC”DELTA”.
W wyniku przeprowadzonego nalotu niskopuáapowego (puáap - ok. 45 m) za poĞrednictwem maáego
(rozpiĊtoĞü-1.8m) samolotu bezzaáogowego (modelu lotniczego opisywanego we wczeĞniejszych
publikacjach autora w „Geodezija…”) wykonano zdjĊcia aparatem staáo-ogniskowym (f=27mm)
VIVITAR, spoĞród których wybrano stereogramy i wykonano opracowanie na fotogrametrycznej stacji
cyfrowej „DELTA” (prod. Ukraina – Winnica) w oparciu o fotopunkty, równomiernie wybrane spoĞród
mierzonych metodą tradycyjną (bezpoĞrednią) punktów na obszarze testowym.

Ryc.1. Przykáadowa, jedna z kilkudziesiĊciu par zdjĊü niskopuáapowych, realizowanych na terenie WIĝiG
Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej w Krakowie – opracowywane na FSC „DELTA”.
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Ryc.2. Okno wáaĞciwoĞci kamery – opracowanie na FSC „DELTA”.

Ryc.3. Dystorsja kamery Vivitar – opracowanie na FSC „DELTA”.
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Raport z przeprowadzonej orientacji bezwzglĊdnej znajduje siĊ poniĪej.

Absolute orientation results
Left photo: C:\Delta\Users\Stanowski, Zdanowicz\tif\L001-025.tif
Right photo: C:\Delta\Users\Stanowski, Zdanowicz\tif\R001-024.tif
Date 2007-03-06 Time 11:27:33
-----------------------------------------------------------------------------ID | X, m | Y, m | Z, m | DX, m | DY, m | DZ(m) |Stat|
-----------------------------------------------------------------------------15 5407501.760 4549056.620 1.024 -0.013 0.000 -0.034 On
17 5407490.490 4549050.160 0.995 0.049 0.009 0.055 On
16 5407499.400 4549051.420 1.090 -0.007 -0.030 -0.012 On
6 5407501.620 4549053.440 1.078 -0.051 0.026 0.052 On
3 5407483.610 4549046.440 1.040 -0.029 -0.009 -0.037 On
24 5407518.770 4549057.900 1.187 -0.062 -0.057 0.082 Off
22 5407510.420 4549056.600 1.197 -0.028 -0.025 0.001 On
19 5407506.230 4549053.730 1.155 0.040 -0.009 -0.015 On
18 5407503.050 4549052.730 1.133 0.038 0.036 -0.010 On
7 5407513.320 4549060.530 1.228 -0.045 -0.070 -0.031 Off
9 5407491.050 4549042.600 1.410 0.062 0.063 -0.156 Off

Root mean square| 0.035 0.022 0.033
Average deviation| -0.004 -0.006 -0.010
Scale 1:163 Relative error in height is 1/1756

Orientation elements
Left photo Right photo
X0, m: 5407529.964 BX, m: -13.016 X0, m: 5407516.948
Y0, m: 4549043.373 BY, m: -0.415 Y0, m: 4549042.958
Z0, m: 59.026 BZ, m: 1.031 Z0, m: 60.056
Alpha, deg: -9.742368 Alpha, deg: 11.813216
Omega, deg: -9.797600 Omega, deg: -7.928772
Kappa, deg: -73.909412 Kappa, deg: -68.492845

gdzie:
Xo, Yo, Zo – wspóárzĊdne poáoĪenia Ğrodka obiektywu w momencie fotografowania;
Alpha, Omega, Kappa – podáuĪny i poprzeczny kąt nachylenia oraz kąt skrĊcania zdjĊcia wyraĪony w
stopniach;
Bx, By, Bz – skáadowe bazy fotografowania;
Scale – skala modelu.
Average deviation – Ğrednie (przeciĊtne) odchylenie.
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Ryc.4. Proces tworzenia numerycznego modelu terenu na FSC ”DELTA”.

Ryc.5. Wygenerowany fragment testowy ortofotomapy – opracowanie na FSC „DELTA”.
Z przedstawionego raportu moĪna odczytaü, Īe Ğrednie báĊdy kwadratowe dla wspóárzĊdnych X,Y,Z
punktów wynoszą odpowiednio:
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0.035m, 0,022m i 0,033m;
natomiast Ğrednie odchylenie po wspóárzĊdnych:
X= -0,004m, Y= -0,006m, Z= -0,010m.
Przeprowadzając analizĊ wyników zaáoĪono, Īe pomiar wspóárzĊdnych sytuacyjnych szczegóáów
terenowych (III grupa dokáadnoĞciowa pomiaru) metodą biegunową wykonano z dokáadnoĞcią 0,1m
(wedáug instrukcji G-4: mx = my = mĞr. = 0,1m ).
WspóárzĊdne uzyskane z pomiaru fotogrametrycznego mieszczą siĊ w granicach tego báĊdu, oczywiĞcie
równieĪ dotyczy to punktów nie stanowiących osnowy fotogrametrycznej (Off), a sáuĪących kontroli –
porównaniu dokáadnoĞci metody fotogrametrycznej z tradycyjną (bezpoĞrednią).
Báąd pomiaru wysokoĞci punktów nie przekracza 0,05m – przy okreĞleniu wysokoĞci punktów wzglĊdem
osnowy wysokoĞciowej (wedáug instrukcji G-4).
Wynika stąd, Īe pomiar wysokoĞciowy mieĞci siĊ w granicach trzykrotnej tolerancji.
Mimo zastosowania amatorskiego sprzĊtu fotograficznego wpáyw dystorsji obiektywu na
dokáadnoĞü póĪniejszego opracowania jak i ewentualnej niepowtarzalnoĞci elementów orientacji kamery
okazaá siĊ niewielki, co nie bez znaczenia ma fakt zastosowania obiektywu typu staáo-ogniskowego
„focus-free’’ oraz technologia nalotu i jego parametry (wysokoĞü lotu).
Stosunkowo maáe znieksztaácenia oraz dobre wyniki analizy dokáadnoĞciowej obrazów
niskopuáapowych, uzyskanych z amatorskiego sprzĊtu, skáoniáy autora do dalszych badaĔ w tej dziedzinie
z zastosowaniem aparatu cyfrowego i techniki zdjĊü wielkoseryjnych.
Przedstawione wczeĞniej przykáady realizacji obrazów niskopuáapowych dotyczą zdjĊü
celowanych - pojedyĔczych tzn. wykonywanych w momencie podjĊtym przez operatora platformy
bezzaáogowej wedáug zasad prowadzenia lotu fotogrametrycznego, uwzglĊdniając jego parametry i
zakáadane parametry oczekiwanego obrazu (czĊsto równieĪ z zastosowaniem podglądu realizowanego
obrazu w czasie rzeczywistym).
Propozycja autorska to zastosowanie kompaktowej kamery cyfrowej z moĪliwoĞcią realizacji zdjĊü
wielkoseryjnych (o dáugim czasie realizacji serii) podczas lotu. Wtedy orientacja wewnĊtrzna kamery jest
powtarzalna w danej sesji, co jest niewątpliwym atutem tej techniki.
Ponadto zdjĊcia wykonywane są automatycznie w staáych odstĊpach czasowych. Przy standardowych
warunkach lotu niskopuáapowego: lot na wysokoĞci ok.100 m, ogniskowa obiektywu w odniesieniu do
równowaĪnika 35mm rzĊdu 25-50mm (w badaniach f=37mm) pokrycie zdjĊü sąsiednich dokonywane jest
z duĪą rezerwą, a nawet wykonanych zostaje wiele zdjĊü nadliczbowych.
W przypadku zastosowania obiektywu niestaáoogniskowego kalibracja kamery przed kaĪdą sesją-serią jest
zalecana w niektórych przypadkach, zwáaszcza, gdy chodzi o wiĊksze dokáadnoĞci, lecz niekonieczna.
Jak wykazaáy wstĊpne badania (analiza) wykonanych zdjĊü seryjnych przy uwzglĊdnieniu podanych
parametrów – ewentualne rozmazanie obrazu, przy optymalnym oĞwietleniu terenu jest niewielkie i nie ma
wiĊkszego znaczenia.
Czasookres wykonywania zdjĊü seryjnych podczas 1 sesji powinien wynosiü minimum 3 – 5
minut. Przy maáej prĊdkoĞci platformy ( 30 km/h) moĪliwe jest wykonywanie zdjĊü seryjnych o
interwaáach poniĪej 1 sek. z aplikacją odpowiedniej klasy lekkiego cyfrowego aparatu fotograficznego
rejestrującego szereg zdjĊü seryjnych z wymaganym interwaáem.
W przypadku zastosowania sprzĊtu wyĪszej klasy - zalecana opcja to kierowanie-nawigacja wg
wczeĞniej okreĞlonej trasy lotu oraz zapewnienie rejestracji Ğrodka rzutów met. GPS (miniaturowy
odbiornik), a takĪe dodatkowa kontrola pozyskiwanego obrazu drogą telewizyjną lub za poĞrednictwem
technologii GSM; przy czym jeĪeli BĝL jest w zasiĊgu wzroku operatora i dysponujemy fotopunktami na
wybranym obszarze to zalecana opcja nie musi mieü wiĊkszego znaczenia.
Prostszy jest wariant wizualnej kontroli lotu, bez koniecznoĞci zastosowania autopilota (GPS),
gdzie sterowanie BĝL przejmują wzajemnie dwie osoby, posiadające sterowniki pracujące na identycznych
czĊstotliwoĞciach radiowych, mające platformĊ w zasiĊgu wzroku, w odlegáoĞci zapewniającej nad nią
kontrolĊ (Ğrednio kilkaset metrów do 2 km).
ZaáoĪona prĊdkoĞü motolotni bezzaáogowej (30 km/h) jako najbardziej stabilnej i optymalnej, nie
wymagającej nawet stabilizacji Īyroskopowej zapewnia pomijalnie maáe rozmazanie obrazu, a ustawienie
interwaáu zdjĊü seryjnych na okres nawet 1s warunkuje stosunkowo duĪą liczbĊ ekspozycji nadliczbowych.
Ponadto wiĊksza manewrowoĞü i dopasowanie wysokoĞci lotu do okreĞlonych potrzeb stwarza optymalne
warunki lotu bezzaáogowego dla celów fotogrametrycznych, co stanowi niewątpliwie jego przewagĊ nad
standardowym lotem zaáogowym.
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We wstĊpnych badaniach, przeprowadzonych przez autora wykorzystano cyfrowy aparat
fotograficzny Canon IXUS 900Ti, f=7.7-23.1mm (równowaĪnik 35mm: 37-111mm), o rozdzielczoĞci 10
Mpiks., manualnej nastawie na nieskoĔczonoĞü i blokowanym obiektywie (zoom i ostroĞü) – wykonując
ciąg 250 zdjĊü seryjnych z interwaáem 0.7 s, przez czas ok. 5 minut na karcie pamiĊci Ultra Speed 2 GB z
rozdzielczoĞcią 3648x2736 pikseli.
Aparat ten testowano obok omawianej wczeĞniej kamery analogowej VIVITAR ze wzglĊdu na
jego wyjątkowe parametry, doskonale odpowiadające wymaganiom fotogrametrycznych nalotów
niskopuáapowych.
Jako aparat niemetryczny w opracowaniach fotogrametrycznych moĪna stosowaü go kalibrując zdjĊcia w
trakcie obliczeĔ wspóárzĊdnych punktów sfotografowanego obiektu (samokalibracja); bądĨ wyznaczając
elementy orientacji wewnĊtrznej i dystorsjĊ aparatu, przyjmując je potem jako znane i postĊpując przy
opracowaniu jak przy zdjĊciach metrycznych; moĪna takĪe wykorzystywaü zdjĊcia niekalibrowane oraz
funkcjĊ DLT (BoroĔ 1998).
Wysoka rozdzielczoĞü (10 Mpix.), moĪliwoĞü wyáączenia automatyki (manualna nastawa ostroĞci i
nastawa staáa na nieskoĔczonoĞü z moĪliwoĞcią blokady, bezpoĞrednio wpáywające na powtarzalnoĞü
orientacji wewnĊtrznej), dobre parametry geometrii obrazu (związane gáównie z wysokiej jakoĞci
obiektywem jak: dystorsja, rozdzielczoĞü, takĪe jego jasnoĞü), maáa masa (17 dag) i rozmiary aparatu, a
nade wszystko moĪliwoĞü realizacji zdjĊü seryjnych do momentu zapeánienia pamiĊci karty SD –
desygnuje ten aparat do zastosowania w samolocie bezzaáogowym dla celów fotogrametrycznych.

Ryc.6. Aparat cyfrowy Canon IXUS 900 Ti.
W przypadku zastosowanego aparatu, realizując zdjĊcia seryjne, cyfrowe ze staáą szybkoĞcią ok. 0.7 na
sekundĊ przy zaáoĪonej prĊdkoĞci platformy ~ 50 km/h i wysokoĞci lotu ~ 100 m z rozdzielczoĞcią
3648x2736 pikseli odzwierciedlają obszar o wymiarach ok. 80x60 m, bazie podáuĪnej ~10 m, pokryciu
podáuĪnym powyĪej 85%, co gwarantuje duĪą iloĞü obrazów nadliczbowych, a rozmiar piksela nie
przekracza 2.5 cm, rozmazanie przy czasie ekspozycji 1/1000 nie przekracza 1.4 cm.
W przypadku realizacji nalotu fotogrametrycznego nad terenem niedostepnym lub trudnodostĊpnym,
gdzie uprzednie utworzenie i pomiar fotopunktów jest niemoĪliwy rozwaĪana jest moĪliwoĞü
zastosowania BĝL z rejestracją Ğrodka rzutów met. GPS oraz kątów orientacji kamery za poĞrednictwem
urządzeĔ INS o podwyĪszonej precyzji i dokáadnoĞci.
Ze wzglĊdu na báĊdy w okreĞleniu kątów orientacji potrzebna jest ich korekta, mimo dokáadnych danych
pierwotnych orientacji z GPS/INS.
Mając na uwadze szczególne cechy obrazów niskopuáapowych jak wysoka precyzja, rozdzielczoĞü i
mniejszy wpáyw kątów orientacji na znieksztaácenia ( w porównaniu z obrazem ze standardowego puáapu
lotniczego) autor proponuje technologiĊ opracowywania obrazów niskopuáapowych BĝL terenów trudnolub niedostepnych - bez aplikacji punktów dostosowania na caáym obszarze (jedynie na jego czĊĞci,
sáuĪącej póĪniej wyrównaniu - kalibracji) – z rejestracją GPS/INS oraz korektą kątów orientacji.
Propozycja taka wymaga jednakĪe zastosowania juĪ bardziej profesjonalnego, droĪszego sprzĊtu –
platformy lotniczej jak i aparatury rejestrującej obraz oraz systemu nawigacji i stabilizacji.
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Celem niniejszej pracy byáo przeprowadzenie badaĔ na podstawie, których moĪna stwierdziü w
jakim stopniu zdjĊcia z niskopuáapowych lotów bezzaáogowych mogą byü przydatne do opracowaĔ
związanych z szeroko pojĊtą architekturą krajobrazu - szybkim, lokalnym pozyskiwaniem informacji o
terenie; w związku z tym jak dokonaü optymalizacji parametrów ich realizacji.
W ramach prac wykonano nalot fotogrametryczny, wybrano zdjĊcia i poddano je obróbce cyfrowej.
Wykonano równieĪ kontrolny pomiar bezpoĞredni szczegóáów terenowych znajdujących siĊ na terenie
wybranego obiektu, nastĊpnie obliczono wspóárzĊdne szczegóáów terenowych oraz wykonano
opracowanie fotogrametryczne na stacji cyfrowej.
Podsumowując, wyniki analizy pomiaru i obliczeĔ stwierdzono, Īe:
1. RóĪnice wspóárzĊdnych pomierzonych bezpoĞrednio w terenie i wspóárzĊdnych obliczonych
metodą fotogrametryczną są niewielkie, mieszczą siĊ w granicach báĊdu pomiaru tych metod, co wskazuje
na wysoką przydatnoĞü zastosowanej metody dla okreĞlonych celów.
2. Biorąc pod uwagĊ, Īe do nalotu fotogrametrycznego zostaá uĪyty amatorski sprzĊt, uzyskane
wyniki są tym bardziej zadowalające w kontekĞcie zastosowania docelowo maáej kamery cyfrowej (ew.
odpowiedniej klasy lekkiego cyfrowego aparatu fotograficznego) z moĪliwoĞcią rejestracji szeregu zdjĊü
wielkoseryjnych z interwaáem ca 0.7 sek., a w opcji bardziej zaawansowanej - nawigacji i kierowania
lotem metodą Īyro(INS)+GPS (miniaturowy odbiornik), a opcjonalnie dodatkowej kontroli pozyskiwanego
obrazu drogą telewizyjną lub technologii GSM.
3. Realizacja lotniczych zdjĊü fotogrametrycznych, pozyskiwanych z niskich wysokoĞci, przy
zastosowaniu bezzaáogowych Ğrodków transportu powietrznego ma duĪe szanse staü siĊ rutynowym
sposobem rozwiązania geodezyjnych zagadnieĔ związanych z lokalnym pozyskiwaniem informacji i
monitorowaniem maáych obszarów. Metoda ta moĪe byü w szczególnoĞci wykorzystywana dla celów
szybkiego monitorowania Ğrodowiska, jak równieĪ w terenach o stosunkowo niskiej i rzadkiej zabudowie
(tereny wiejskie), terenach trudnodostĊpnych do aktualizacji i uzupeániania treĞci map. Z powodzeniem
moĪe byü stosowana w architekturze krajobrazu o zasiĊgu lokalnym.
4. Bogata róĪnorodnoĞü form zagospodarowania nieruchomoĞci oraz wysoka dynamika zmian stwarza
niejednokrotnie duĪo problemów przy ich pomiarze metodami bezpoĞrednimi. ZdjĊcia wykonane z
niskiego puáapu takich terenów pozwalają na wierne odtworzenie na mapie wszystkich elementów
zagospodarowania terenu.
Zaletą tej metody w porównaniu z metodami bezpoĞrednimi niewątpliwie jest szybkoĞü z jaką moĪna
pozyskaü potrzebne dane.
Reasumując, pomyĞlny wynik przeprowadzonych testów potwierdziá przydatnoĞü badanych obrazów i
przedstawionej technologii dla celów uzupeániania i aktualizacji danych geoprzestrzennych oraz
szybkiego monitorowania Ğrodowiska, a takĪe w architekturze krajobrazu o zasiĊgu lokalnym.
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