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kolejne miasta
na mapach

w technologii zdjęć ukośnych

Współczesna fotogrametria popularyzuje stosowanie zdjęć lotniczych w wielu
dziedzinach. ze względu na atrakcyjny współczynnik jakości do ceny oraz krótki
czas pozyskania i opracowania ortofotomap są one przedmiotem zainteresowania
ze strony samorządów, które wykorzystują je w różnych obszarach swojej
działalności. Ogólnodostępne zdjęcia pionowe publikowane w serwisach
mapowych lub portalach samorządowych zaczęto z czasem uzupełniać także
zdjęciami ukośnymi. W jakich sytuacjach warto się nimi posłużyć?

mgr inż. witold kuźnicki

inż. grzegorz szklarski

absolwent szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz szkoły Głównej handlowej w Warszawie.
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dla administracji samorządowej.
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat w polskich miastach nastąpił prawdziwy boom inwestycyjny, za którym poszły zmiany widoczne
na każdym kroku. Wraz z nimi na znaczeniu
zyskały ortofotomapy wykorzystywane w procesie planowania przestrzennego. Obecnie rozwój technologiczny daje możliwość pozyskania aktualnej informacji dla dużej powierzchni
miasta w ciągu zaledwie kilku godzin, a zdjęcia lotnicze wyróżniają się obiektywnością
i dużym stopniem dokładności. Porównywanie
prezentowanych przez nie informacji poprzez
nakładanie na siebie map wektorowych pokazuje, że wykorzystanie zdjęć lotniczych znacząco przewyższa skuteczność jakiejkolwiek
innej metody wywiadu terenowego.

Przydatne narzędzie dla
samorządów
Zdjęcia ukośne wykonuje się dla czterech podstawowych kierunków oraz jako
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widok pionowy z góry. Tak zebrana informacja daje możliwość przeprowadzenia analizy
każdego obiektu z kilku widoków jednocześnie. Unikalność zdjęć ukośnych polega na
sposobie ich wykonywania – zawsze pod
kątem 45° dla każdego kierunku, dzięki czemu uzyskuje się perspektywę naturalną dla
ludzkiego oka. To jednak nie jedyna korzyść
płynąca z ich wykorzystania. Samorządy,
które zamawiają zdjęcia ukośne, otrzymują nie tylko dane wspomagające pracę poszczególnych wydziałów, ale także narzędzie do form prezentacji i promocji oferty
inwestycyjnej. Przykłady wielu polskich
miast, m.in. Gdańska, Wrocławia, Opola czy
Kielc dowodzą, że taka forma przedstawiania informacji jest bardzo atrakcyjna i zdobywa popularność wśród mieszkańców,
przedsiębiorców, lokalnych mediów oraz
agencji nieruchomości. Z zalet płynących
z wykorzystania tej technologii skorzystały

warto wiedzieć

Unikalność zdjęć ukośnych polega na sposobie ich wykonywania
– zawsze pod kątem 45° dla każdego kierunku, dzięki czemu uzyskuje się
perspektywę naturalną dla ludzkiego oka.
to jednak nie jedyna korzyść płynąca z ich wykorzystania.
już także Katowice, Łódź, Gliwice, Poznań,
Białystok, Lublin i Rumia.
Ukośne ortofotomapy znajdują także zastosowanie w systemach klasy GIS jako uzupełnienie treści pozostałych map. Dokonując
porównania ze starszymi mapami i zdjęciami
lotniczymi, można zaobserwować zmiany zachodzące w miejskiej architekturze czy zagospodarowaniu przestrzeni. Zdjęcia ukośne
wspierają weryfikację zagospodarowania terenu oraz nadzór podatków od nieruchomości. Prezydent dysponując takim materiałem,
znacznie łatwiej zachęci inwestora do współpracy, a wydział promocji opublikuje ofertę

miasta w wyjątkowo atrakcyjny sposób. Samorządy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego,
że jeśli chcą być postrzegane jako nowoczesne, muszą korzystać z najnowszych technologii. Zarządzanie miastem nie jest bowiem
możliwe bez dostępu do aktualnych danych
o charakterze przestrzennym, które stanowią
podstawę rozwoju współczesnych miast.
Zdjęcia ukośne znacznie przyspieszają
proces analizy, ograniczając czas i liczbę wizji
terenowych. Doskonale inwentaryzują przestrzeń, dokumentując wszystko z kilku perspektyw. Inwestycja w tego typu dane zwraca
się poprzez optymalizację i zminimalizowanie
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rysunek 2. wizualizacja projektowanej zabudowy
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kosztów prowadzenia spraw związanych z planowaniem. Na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg w znacznym stopniu ułatwia tworzenie
ustaleń konserwatorskich dla obiektów objętych ochroną. Wpływa również na lepszą
wizualizację rozwiązań planistycznych, co
doceniane jest na etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Jednocześnie tego typu
dane stanowią dobry materiał dla Architekta
Miasta w prowadzeniu inwentaryzacji budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, dla Biura Inwestycji w przygotowaniu
ofert inwestycyjnych, jak i wykorzystywane
są do szeroko rozumianej promocji miasta –
mówi Mariusz Stępniewski, Główny Specjalista Zespołu Społeczno-Ekonomicznego, Baz
Danych i Informatyki w Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Łodzi.

Zdjęcia ukośne w praktyce
Rozwój technologii informacyjnych jest
uwarunkowany m.in. silnym popytem ze
strony mieszkańców miast na coraz lepsze
warunki życia. Zwiększenie potrzeb idzie
jednak w parze z jednoczesnym rozwojem
komunikacji, wzrostem zanieczyszczenia powietrza, występowaniem niekorzystnych zja-
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wisk atmosferycznych oraz wzrostem wszelkich zagrożeń dla ludności. Prawdziwym
wyzwaniem jest więc podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz przeprowadzanie
analiz bez informacji o lokalizacji i występujących w środowisku miejskim, powiązaniach
obiektów oraz zjawisk.
Najważniejsze dla rozwoju technologii
są: jej wykorzystywanie, komplementarność oraz możliwość elastycznego zastosowania w konkretnej sytuacji lub podczas
rozwiązywania danego problemu. Typowe
inwestycje miejskie, dla których kluczowe
znaczenie mogą mieć dane przestrzenne
oraz technologie geoinformacyjne, to m.in.
wyznaczanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych, lokalizowanie miejsc budowy
obiektów użyteczności publicznej czy wyznaczanie terenów pod budowę wysypiska
odpadów komunalnych. Dzięki wykorzystaniu technologii zdjęć ukośnych można dokładnie zinwentaryzować teren na etapie
uzgodnień lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie w łatwy i przejrzysty sposób wyznaczyć tereny przeznaczone
pod rozwój przemysłu czy rozbudowę dróg.
Problemem nie będzie również wskazanie budynków i obiektów wymagających
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typowe inwestycje miejskie, dla których kluczowe znaczenie mogą mieć
dane przestrzenne oraz technologie geoinformacyjne, to m.in. wyznaczanie
i rozbudowa terenów rekreacyjnych, lokalizowanie miejsc budowy
obiektów użyteczności publicznej czy wyznaczanie terenów pod budowę
wysypiska odpadów komunalnych.

renowacji, decyzja o ich remoncie, rozbudowie lub likwidacji. Informacje te mogą
być zbierane z poziomu komputera – bez
potrzeby organizowania wyjazdów w teren,
co w znacznym stopniu obniża koszty, redukując ilość czasu przeznaczaną na dane
zagadnienie.
Nie tylko samorządowcy wykorzystują
zdjęcia ukośne. Prezentowane na nich treść
i zakres informacji robią wrażenie również na
innych odbiorcach i stają się atrakcyjną formą uzupełnienia oferty inwestycyjnej. Dzięki
nim prywatni inwestorzy mają możliwość
wytypowania najkorzystniejszych obszarów
pod inwestycje oraz dokonania ich oceny
pod kątem lokalizacji, dostępności i otoczenia. Również po zakończeniu etapu realizacyjnego materiał może w atrakcyjny sposób

prezentować inwestycje powstałe na danym
obszarze.

Nowe możliwości dla służb
ratunkowych
W ostatnich latach kwestia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego stała się
priorytetem na arenie międzynarodowej.
Służby ratownicze, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego mają możliwość szybkiego wykrywania zagrożeń, reagowania i podejmowania decyzji w oparciu
o ewoluujące w zawrotnym tempie systemy
informacji przestrzennej. Zestawienie takich
danych ze zdjęciami lotniczymi może ułatwić
pracę policji, straży pożarnej oraz ratownikom medycznym. Przykładowo dyspozytor straży pożarnej już w chwili otrzymania

rysunek 4. monitoring stanu środowiska bez konieczności wyjazdów terenowych
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Ortofotomapy cieszą się także zainteresowaniem ze strony
turystów i mieszkańców miast. dostępność materiału w internecie sprawia,
że użytkownicy mogą łatwo oglądać miasto
z czterech perspektyw i odszukać własną nieruchomość.
zgłoszenia ma możliwość dokonania analizy
terenów wokół zagrożonego obszaru. Dzięki wykorzystaniu ortofotomap może on bez
problemu zlokalizować wskazany obiekt,
a następnie zmierzyć jego wysokość i zdecydować, jaki rodzaj wozu bojowego należy wysłać na miejsce zdarzenia. Jest także
w stanie zlokalizować hydranty usytuowane
w najmniejszej odległości od budynku.
Nie tylko organy administracji publicznej korzystają z danych zawartych na zdjęciach ukośnych – ortofotomapy cieszą się
także zainteresowaniem ze strony turystów
i mieszkańców miast. Dostępność materiału
w internecie sprawia, że użytkownicy mogą
łatwo oglądać miasto z czterech perspektyw,
odszukać własną nieruchomość lub udostępnić link z wybranym widokiem. Rozwiązania

te pozwalają na promowanie wybranych lokalizacji oraz stanowią przydatne narzędzie
dla organizatorów festiwali, zlotów czy gier
terenowych. Dzięki nim każdy turysta może
szybko zlokalizować na zdjęciu lotniczym
ciekawe miejsca, obiekty gastronomiczne
oraz otoczenie bazy noclegowej.
Technologia zdjęć ukośnych jest przede
wszystkim nowoczesnym narzędziem wspomagania decyzji w szeroko rozumianym zarządzaniu miastem. Dostarcza aktualnych,
atrakcyjnych oraz przede wszystkim w pełni komplementarnych informacji na temat
przestrzeni miejskiej. Poza tym daje też
możliwość mierzenia długości, powierzchni
i wysokości, co znacznie wykracza poza zakres dotychczas wykorzystywanych danych
przestrzennych.

rysunek 5. wykorzystanie zdjęć ukośnych do opracowania map w zarządzaniu kryzysowym
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