
Mozaika fotoszkiców  oraz 
ortofotomapa archiwalna dla obszaru 

powiatu mińskiego

dr inż. Krzysztof Bakuła 



Materiał źródłowy

• 2562 zdjęcia lotnicze

• Zdjęcia w folderach odpowiadającym teczkom sekcji 65

• Powtórki zdjęć w wielu teczkach

• Różnorodne treści na tych samych zdjęciach

• Obecność zdjęć bez treści

• Zdjęcia z różnych, nieznanych terminów

• Brak metryki kamer, brak informacji o nalotach

• Zdjęcia z wysokości ok. 1700 m  z pokryciem 60/30%

• Brak orientacji zdjęć
• Brak możliwości pomiaru osnowy

• Materiał w postaci analogowych odbitek papierowych

• Skanowany na skanerze bębnowym



Materiał źródłowy

• CEL

Dostarczenie materiału możliwego do publikacji za pomocą 
usługi sieciowej, który ma ułatwić geodetom pracę w ramach 
modernizacji Egib



Materiał źródłowy

• 2562 zdjęcia lotnicze

• „0” - zdjęcia bez treści w postaci szkiców geodezyjnych lub 
zdjęcia z najmniejszą powierzchniowo treścią, jeżeli nie 
posiadano zdjęć bez treści pomiarów geodezyjnych

• „1”, „2”, „3” – zdjęcia z treścią w postaci szkiców • „1”, „2”, „3” – zdjęcia z treścią w postaci szkiców 
geodezyjnych

• „9” – zdjęcia spoza obszaru, powtórki, skany tyłów zdjęć, 
zdjęcia z błędnym zapisem







Materiał źródłowy

• 2562 zdjęcia lotnicze

• Wykorzystano zatem 81% zdjęć  

zdjęcia lotnicze
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Metodyka

1. Orientacja zdjęć
• Odtworzenie szeregów, 

przypisanie kamer

• Manualna orientacja 
pierwszego i ostatniego zdjęcia 
w tereniew terenie

• Wyrównanie bloku zdjęć 
poprzez wyszukanie punktów 
wiążących – dokładność 2 
piksele 

• Pomiar osnowy w bloku



Osnowa

• Pomiar na współczesnych danych 
ewidencji gruntów i budynków

• Konieczność identyfikacji 
niezmienionych szczegółów 
(niekoniecznie I klasy)(niekoniecznie I klasy)



Metodyka

2. Ortorektyfikacja

• Rzutowano na numeryczny 
model terenu 

• Automatyczne mozaikowanie 
imanualna edycja linii dla 
ortofotomapy archiwalnejortofotomapy archiwalnej

• Manualne wycinanie obszarów 
z treścią i ich mozaikowanie 
dla mozaiki szkiców



Produkty

• Produkty dostarczone przez PW

• mozaika fotoszkiców w sekcjach 5000 w układzie 2000,

• ortofotomapa archiwalna w sekcjach 5000 w układzie 2000, 

• Ortoobrazy w formacie geotiff

• Zasięg terenowy ortoobrazów w pliku shp/dxf.





Wyjaśnienia

• Mozaika fotoszkiców obarczona była wielokrotnym 
nanoszeniem przez geodetów treści wzajemnie się 
pokrywającej.

� Było to powodem do dostarczenia dodatkowych ortoobrazów
z georeferencją







Zasięg terenowy ortoobrazów

• Chcąc przejrzeć ortoobrazy dla 
danego obszaru oznaczonego 
numerem obok należy przejrzeć 
wyłącznie zdjęcia:

� 0_91_5767� 0_91_5767

� 1_91_5767

� 2_91_5767

� 3_91_5767 (jeśli są)

� oraz inne z wzajemnie 
pokrywających się obszarów







Wyjaśnienia

• Mozaika fotoszkiców posiada mała dokładność geoemetryczną

• � powody niskiej dokładności to: kilkudziesięcioletnie zmiany 
papierowych odbitek, skanowanie skanerem bębnowym, niskiej 
jakości osnowa, brak metr kamer, konfiguracja bloku

• � Walorem najważniejszym przekazanej mozaiki jest jej 
ciągłość i georeferencja, która jednoznacznie umożliwia 
podejrzenie i dopasowanie widocznych zapisków z lat, kiedy 
przeprowadzano zakładanie ewidencji

• � Topologia widocznych obiektów pozwala na jednoznaczne 
zidentyfikowanie poszukiwanej działki i miar



Wyjaśnienia

• Ortofotomapa archiwalna nie w każdym miejscu pozbawiona 
jest treści naniesionych przy zakładaniu ewidencji gruntów i 
budynków w latach 60-70

• � Ortofotomapa archiwalna jest dodatkowym produktem, który 
ukazuje zmiany krajobrazu



Wnioski

• Przekazany materiał może ułatwić pracę przy modernizacji Egib

• Materiał ten udostępniony jest w postaci usługi WMS, 
zastanowić się należy jak udostępnić warstwy z ortoobrazami

• Materiał ten jest unikatowy w skali kraju i świata zarówno pod • Materiał ten jest unikatowy w skali kraju i świata zarówno pod 
kątem wykorzystania w geodezji i kartografii jak i w pracach 
badawczych ukazujący zmiany krajobrazu na przestrzeni 
połowy wieku

• Czekamy na poprawkę narzędzia na minski.e-mapa.net





Rozwój fotogrametrii lotniczej
• technologie analogowe cyfrowe 

• kamera
• opracowanie

• opracowania średnioskalowe wielkoskalowe

• opracowania mapowe i bazodanowe• opracowania mapowe i bazodanowe
• ortofotomapy
• opracowania wysokościowe
• 3D modele

• Rola ogólnopolskich projektów takich jak LPIS i ISOK

• Naloty fotogrametryczne dedykowane aktualizacji EGIB



GUGIK



Foto-monitor



Ortofotomapa dla powiatu mińskiego GSD 10 cm

• Ortofotomapa RGB

• Ortofotomapa CIR

• Ortoobrazy �

• Zdjęcia lotnicze z orientacją  �





25 stycznia 2019 r.

• 9:00 Msza św. – kard. dr Kazimierz Nycza 

Kościół pw. Świętego Krzyża, 

ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawaul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

• 11:00 Uroczystości Jubileuszu 100-lecia SGP 

NOT , ul. Czackiego 3 Warszawa

• 19:00 Bal Geodetów 

NOT, ul. Czackiego 3 Warszawa

www.sgp100lat.pl



Koła, kluby w Oddziale Warszawskim SGP

1. Koło Ciechanów

2. Klub Geodety

3. Koło „Geokart”

4. Koło Geo-system

5. Koło GUGiK

6. Koło IGiK

12. Koło Ostrów Maz.

13. Koło Ożarów

14. Koło Płock

15. Koło Pruszków

16. Koło Politechnika

17. Koło Ratusz6. Koło IGiK

7. Koło Inter Tim Warszawa

8. Koło Legionowo

9. Koło „Level” Siedlce

10. Koło Metro Warszawskie

11. Koło Min. Rolnictwa

17. Koło Ratusz

18. Klub Seniora

19. Klub Studentów

20. Koło Węgrów

21. Koło WPG S.A.

22. Koło ZSGGD „Technikum”



Działalność SGP skupia się na trzech polach: 
zawodowym, naukowo-technicznym i 
koleżeńskim

• szkolenia oraz prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu 
na uprawnienia zawodowe,

• opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących geodezji 
i kartografii, katastru, systemów informacji przestrzennej, geodezyjnej i kartografii, katastru, systemów informacji przestrzennej, geodezyjnej 
obsługi budownictwa itp.,

• organizowanie konkursów jakości prac geodezyjnych, scaleniowych
i konkursów wiedzy geodezyjnej (olimpiad geodezyjnych dla uczniów 
techników geodezyjnych), konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
na kierunku geodezja i kartografia,

• prowadzenie klubów zawodowych.



Działalność naukowo-techniczna SGP obejmuje

• organizowanie konferencji naukowo-technicznych krajowych oraz 
konferencji z udziałem międzynarodowym,

• organizowanie sympozjów naukowych we współpracy z Komitetem 
Geodezji PAN,

• udział w sympozjach międzynarodowych FIG, ISPRS

• organizowanie kongresów (katastralnych),

• organizowanie polsko-czesko-słowackich międzynarodowych dni 
geodezji.



Działalność o charakterze koleżeńskim 
i socjalnym obejmuje:

• prowadzenie pomocy koleżeńskiej,

• organizowanie różnorodnych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym 
(mistrzostwa geodetów: narciarskie, tenisowe, brydżowe, szachowe, a 
także rajdy piesze, spotkania klubowe, bale karnawałowe, bale geodetów, także rajdy piesze, spotkania klubowe, bale karnawałowe, bale geodetów, 
jubileusze itp.).





Zapraszam do współpracy!Zapraszam do współpracy!

www.sgp100lat.pl




