GIS Trendy

Rys. 1. Nalot, w którego wyniku pozyskiwane
są w tym samym czasie cztery zdjęcia
ukośne, jedno pionowe i chmura punktów
z lotniczego skaningu laserowego
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Wrocław i Opole to pierwsze miasta w Polsce, które razem z ortofotomapą o rozdzielczości 5 cm zamówiły
zdjęcia ukośne i dane z lotniczego skaningu laserowego. Jednym z głównych założeń realizowanych projektów
było pozyskanie wszystkich danych w jak najkrótszym czasie, tak aby charakteryzowała je jednoczasowość.
Pierwsze zdjęcia ukośne firma MGGP Aero wykonała przy
okazji nietypowego fotografowania kilku obszarów o dużym
potencjale inwestycyjnym w Polsce. Było to 8 lat temu
i stanowiło ciekawe doświadczenie z użyciem wielkoformatowej kamery cyfrowej. W ramach kolejnego projektu
wykonano setki tysięcy zdjęć ukośnych po to, by przeanalizować stan techniczny i otoczenie linii najwyższych napięć.
Zdjęcia ukośne można oglądać godzinami. Wywołują naturalną ciekawość. Niezależnie od zainteresowań możliwe
jest analizowanie detali w zabudowie, zagospodarowaniu
działek, pasa drogowego, technicznego w lesie, konstrukcji
słupów oraz znajdującego się na nich osprzętu.

Fot. 1. Polski
pawilon
i prezentowane
zdjęcia ukośne
podczas
wystawy ICT
na EXPO 2015
w Mediolanie
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Wniosek nasuwał się sam. Skoro jest to tak cenne źródło informacji o przestrzeni, to na pewno będzie przydatne w samorządach.
Nadszedł czas pierwszych projektów dla polskich miast. Zebrane
doświadczenia pozwalały udoskonalić technologię. Przedmiotem
dostaw były cztery komplety zdjęć ukośnych i aplikacja desktopowa do wyszukiwania, przeglądania i analizowania dostarczonych
danych. Użytkownicy zaczęli podkreślać ich wysoką wartość fotointerpretacyjną. Tak duży zakres informacji widocznych na zdjęciach ukośnych nie był wcześniej dostępny ani na ortofotomapie,
ani na modelu 3D. Można było przypuszczać, że rozwój technologii zdjęć ukośnych (pozyskiwanie, przetwarzanie i publikowanie)
pozytywnie wpłynie na zmianę rynku danych geoprzestrzennych
w Polsce.
Wielu użytkowników twierdzi, że jest to obecnie najpełniejszy
zestaw informacji, jakie można uzyskać z pułapu lotniczego.
Wzajemna komplementarność zdjęć pionowych, ukośnych
i chmury punktów umożliwia znacznie szerszy zakres zastosowań
niż korzystanie z popularnych kilka lat temu modeli 3D budynków rysowanych na podstawie zdjęć lotniczych. Zdjęcia ukośne
pozwalają nie tylko na pomiary długości, powierzchni, wysokości,
lecz także na wizyjną analizę fotorealistycznych fasad czy pozostałych ścian budynków widocznych z każdej strony.
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Dużym wyzwaniem było produkcyjne
wdrożenie technologii opracowywania fotoplanów ukośnych i ich publikacji w środowisku przeglądarki internetowej. Miasta od
początku były zainteresowane udostępnieniem tego typu informacji mieszkańcom.

Rys. 2. Ratusz w Opolu widziany z kilku perspektyw w aplikacji ArcGIS
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Podstawowym powodem atrakcyjności zdjęć
ukośnych w stosunku do klasycznych zdjęć
pionowych jest to, iż najczęściej wszystko
oglądamy z perspektywy ukośnej. Nasz umysł,
wykorzystując narząd wzroku, potrafi nam
przedstawiać np. obraz anamorficzny. Atrakcyjność zdjęć ukośnych bierze się stąd, że choć
widzimy płaski obraz w 2D, to postrzegamy
go jako 3D. Dzięki temu użytkownicy zdjęć
ukośnych w sposób domyślny odkrywają coś,
czego nie oglądali dotychczas na ekranach
swoich komputerów. Po wpasowaniu w układ
współrzędnych geodezyjnych możliwe jest
porównanie informacji obrazowej z innymi
informacjami, np. wektorowymi. To znacząco
przyspiesza ocenę wizualną sytuacji, eliminując wyjazdy w teren, i wzbogaca analizę
nie tylko z perspektywy czterech kierunków.
Natomiast narzędzia do pomiarów szczegółów sytuacyjnych czy wysokości, zarówno
na zdjęciach ukośnych, jak i równolegle na
chmurze punktów, to wartość dodana projektu wykonanego z wykorzystaniem wielosensorowej platformy fotogrametrycznej.

Dopracowano technologię wykonywania zdjęć
ukośnych, ich przetwarzania i wykorzystywania w aplikacjach klasy GIS, zarówno typu
desktop, jak i działających w Internecie. Oba
rozwiązania oparte są na technologii Esri.
W pierwszym przypadku jest to aplikacja desktop działająca w środowisku ArcGIS. Pozwala
ona przede wszystkim na wczytanie kilku
tysięcy zdjęć dla wszystkich czterech kierunków do już istniejącego projektu. Operator ma
możliwość oglądania danego obiektu z kilku
stron jednocześnie poprzez automatyczny
wybór interesującej go lokalizacji. Dostępne
są także narzędzia pomiarowe.
Zdjęcia ukośne należą do bardzo wymagających danych zarówno pod kątem przygotowania planu lotu, jak i samego nalotu,
przetworzenia czy opracowania produktów
pochodnych. Wpasowanie w układ współrzędnych geodezyjnych, powiązanie zdjęć,
mozaikowanie dla każdego kierunku osobno
stworzyło kolejne możliwości, m.in. publikacji
tego typu danych w Internecie.

Rys. 3. Wrocław, Sky Tower w autorskiej aplikacji webowej (ukosne.pl) do wizualizacji i pomiarów zdjęć ukośnych, mapka
nawigacyjna i wyszukiwanie adresów z SIP zbudowanego w technologii Esri

Przykładem zdjęć ukośnych dostępnych
w Internecie są zdjęcia Wrocławia. Projekt
zakładał wykorzystanie komponentów Esri.
Chodziło nie tylko o publikowanie ortofotomapy i czterech fotoplanów ukośnych, lecz
także mapki nawigacyjnej bezpośrednio
z miejskiego SIP. To samo dotyczyło wyszukiwania adresów zwracających współrzędne
XY na podstawie jednej i tej samej miejskiej
bazy danych. Takie rozwiązanie nie dubluje
bytów w postaci baz punktów adresowych,
mapek z nazwami ulic i ich ciągłej aktualizacji.
Tego typu projekty otwierają nowe
możliwości zastosowań zdjęć ukośnych
w polskich samorządach. Jak się okazuje,
materiały są atrakcyjne wizualnie nie tylko
dla mieszkańców, lecz także dla przedsiębiorców. Wspierają konkretne procesy
decyzyjne w obrębie poszczególnych referatów urzędów miejskich. Wydaje się, że
wpływ na wzrost bezpieczeństwa w mieście
ma korzystanie ze zdjęć ukośnych również
przez straż pożarną, policję, straż miejską
czy osoby odpowiedzialne za zarządzanie
kryzysowe.
Warto podkreślić, że internetowa technologia zdjęć ukośnych została wyróżniona
w konkursie Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji. Podczas polskiego tygodnia ICT
na EXPO w Mediolanie prezentowano zdjęcia ukośne Wrocławia w aplikacji dostępnej
za pośrednictwem stołu dotykowego.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że w ciągu
najbliższych lat zdjęcia ukośne będą
powszechnie wykorzystywane w polskich
samorządach oraz biznesie. Spodziewamy się rozwoju aplikacji poszerzających
możliwości publikacji danych oraz budowania fotorealistycznych modeli 3D. Jeśli
techniki prezentacji zostaną stworzone
z wykorzystaniem hologramów i rzeczywistości rozszerzonej, to zdjęcia ukośne będą
zawierały najciekawsze treści w tego typu
rozwiązaniach.
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