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In publication the authors introduced the possibility of application photogrammetric digital 
station Delta, Ukrainian firm GeoSystem to study of architectural objects. 

Delta has fixed measuring mark as well as the possibility of rewrap the images by scrollable, 
which enlarges her functionality, because it does not require special equipment 

 support  (mouse 3D). 
In study was used the images executed by semi-metric camera Rolleiflex 6006 metric. The 

garden facade of Lubomirskich Palace in Niezdów was the object of study which image 
consisted three stereopairs. 

In final effect the plan of elevation was executed as well as approximate model 3D of whole 
building. AutoCad 2004 was used to creation of final drawings. 

1. Wst p

Wykonywane obecnie opracowania fotogrametryczne obiektów architektonicznych bazuj  na 
obrazach cyfrowych. Powsta e na ich podstawie rysunki elewacji, rzuty i przekroje 
uzupe niane s  opracowaniami komputerowymi modelu obiektów z wykorzystaniem 
oprogramowa  typu CAD. Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu jest obecnie bardzo modn  prezentacj
dokumentacji architektonicznej, a fotogrametria jako ród o pozyskiwania danych dla tych celów jest 
ci gle metod  najlepsz .

Materia em ród owym dla tego typu opracowa  s  obrazy cyfrowe powsta e
w wyniku skanowania zdj  analogowych wykonanych przewa nie kamerami metrycznymi lub 
semimetrycznymi, albo w drodze bezpo redniej rejestracji obiektu kamerami cyfrowymi (Sawicki et al.,
2001, Kwoczy ska et al., 2006). 
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Przyrz dami s u cymi do wykonania wspomnianych wy ej opracowa  s  fotogrametryczne stacje 
cyfrowe, które w wyniku coraz wi kszej komputeryzacji i automatyzacji zdominowa y
rynek fotogrametryczny. Obok znanych od lat firm Intergraph, Leica, LH-Systems, Matra czy Zeiss na 
polski rynek wkroczy y mniej znane jak np. Dephos Polska czy GeoSystem Ukraina. 

Zastosowanie stacji cyfrowych w opracowaniach fotogrametrycznych pozwoli o na automatyzacj
wielu czynno ci, podczas ca ego procesu technologicznego. Stacje te ró ni  si
jednak mi dzy sob  zastosowaniem w nich odmiennych systemów do obserwacji 
stereoskopowej (okulary ciek okrystaliczne wraz z podczerwonym promieniowaniem, okulary migawkowe 
czy te  stereoskop) oraz systemami stawiania wysoko ciowego znaczka 
pomiarowego (manipulatory 3D, zwyk a mysz czy system korb). Wspomniane rozwi zania technologiczne 
maj  nast pnie wp yw na osi gane dok adno ci ko cowych opracowa .

Celem przeprowadzonych bada  by o wykazanie mo liwo ci zastosowania stacji cyfrowej Delta 
firmy GeoSystem z Ukrainy, przy inwentaryzacji obiektu zabytkowego, jakim by  Pa ac Lubomirskich w 
Niezdowie.

2. Charakterystyka stacji cyfrowej Delta 

Delta to stacja cyfrowa bazuj ca na standardowym komputerze kompatybilnym  
z Intelem, dzia aj cym w systemie Windows 98/ME/2000/XP. Oprogramowanie obs uguje tryby wideo od 
1024x768xHiColor do 1600x1200xTrueColor oraz wy sze.

Stacja ta posiada sta y znaczek pomiarowy oraz mo liwo  przewijania obrazów  
z wykorzystaniem menu nawigacyjnego scrollable, co zwi ksza jej funkcjonalno , gdy  nie wymaga 
myszy 3D. U ytkownik mo e przemieszcza  znaczek pomiarowy klasyczn  korb  (uk adem tarcz 
no nych) lub zwyk  myszk . Do obserwacji wykorzystuje si  okulary polaryzacyjne lub stereoskop (rys. 
1).

Rys. 1 Stacja cyfrowa Delta firmy GeoSystem 

Oprogramowanie s u ce do tworzenia map cyfrowych, które oferuje stacja, przeprowadza pe en cykl 
procesów fotogrametrycznych takich jak: orientacja, triangulacja, tworzenie NMT w trybie mono i stereo, 
edytowanie oraz drukowanie cyfrowych map i ortomozaik. 
Najwa niejsze modu y stacji to: Model (umo liwiaj cy przeprowadzenie orientacji  
w sposób pó automatyczny i automatyczny), Triada (automatyczna triangulacja - wymaga dodatkowego 
klucza sprz towego) oraz Mapping (oprogramowanie do tworzenia i redakcji map cyfrowych oraz 
ortofotomap).

3. Opis obiektu bada

Przedmiotem eksperymentalnego opracowania by a elewacja ogrodowa Pa acu Lubomirskich w 
Niezdowie (rys. 2), po o onym w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Budynek 
zosta  wzniesiony przez Aleksandra Lubomirskiego w latach 1776-1804 jako wiejska rezydencja 
magnacka. Jest to klasycystyczny pi trowy pa ac z czterokolumnowym 
portykiem zaprojektowany przez Dominika Merliniego. 
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Rys. 2 Elewacja ogrodowa Pa acu Lubomirskich 

4. Rejestracja zdj

W opracowaniu wykorzystano zdj cia w formacie 60x60 mm, wykonane semi-metryczn  kamer
Rolleiflex 6006 metric. Aparat zaopatrzony jest w siatk  krzy y reseau (121 krzy y w siatce, co 5 mm). 
Zarejestrowano 3 stereogramy, których orientacja zbli ona by a do przypadku zdj  normalnych. Skala 
zdj  Mz wynosi a ok. 550, przy pokryciu pod u nym 77%. Zdj cia te nast pnie zeskanowano z 
rozdzielczo ci  7 μm. Udost pni a je firma Dephos z Krakowa. 

5. Orientacja i opracowanie zdj  na stacji cyfrowej Delta 

Orientacje wszystkich stereogramów przeprowadzone by y niezale nie, bez wykorzystania modu u
Triada. W orientacji wewn trznej rol  znaczków t owych pe ni o 9 wybranych krzy y siatki reseau (rys. 3), 
które zosta y pomierzone manualnie, a otrzymane wyniki przedstawia tabela 1. 

Rys. 3 Schemat roz o enia krzy y siatki reseau z krzy ami wybranymi do orientacji
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Tabela 1. Zestawienie b dów orientacji wewn trznej.

RMS [ m]Zdj cie

Vx Vy

Stereogram 1 

1 0.9 1.0
2 0.7 1.1

Stereogram 2 

2 0.6 0.8
3 0.8 0.7

Stereogram 3 

3 0.6 0.2 

4 0.3 0.8

Wyniki orientacji wiadcz  o wysokiej dok adno ci wyznaczenia wspó czynników transformacji 
afinicznej, rednia warto  Vx = 0.65 [ m], a Vy = 0.77 [ m].

B dy szcz tkowe paralaksy poprzecznej uzyskane w orientacji wzajemnej dla wszystkich 
stereogramów waha y si  w granicach py = 0.5÷0.6 [ m]. Orientacje zosta y wykonane manualnie i 
przeprowadzone na 12 punktach. 

Orientacja absolutna opiera a si  na  19 fotopunktach, które zosta y wybrane w miejscach 
charakterystycznych, atwych do identyfikacji. Pomiarów geodezyjnych dokonano przy pomocy dalmierza 
laserowego, dlatego fotopunkty za o one zosta y w miejscach stosunkowo p askich, aby odczyt by
jednoznaczny. Najcz ciej by y to plamki na murze lub ostre kraw dzie. Rozmieszczenie fotopunktów na 
elewacji przedstawia rysunek 4. 

Rys. 4 Schemat rozmieszczenia fotopunktów na elewacji budynku 

Orientacj  absolutn  ka dego stereogramu wykonano na 6 fotopunktach. Wyniki wpasowania 
kolejnych modeli w fotopunkty przedstawia tabela 2. 

Tabela 2 Zestawienie b dów orientacji absolutne. 

B dy orientacji absolutnejStereogram

mx my mz

1 0.01 0.01 0.01

2 0.01 0.01 0.01
3 0.018 0.007 0.005 
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Otrzymane rednie warto ci b dów na fotopunktach mx = ±0.013 m, my = ±0.009 m  
i mz = ±0.008 m wiadcz  o du ej dok adno ci wpasowania modeli w osnow  fotogrametryczn , pomimo 
wspó p aszczyznowego po o enia fotopunktów.

Wektoryzacj  tre ci sytuacyjnej poszczególnych stereogramów wykonano po wcze niejszym
zdefiniowaniu warstw tematycznych. Wymaga o to równie  ustawienia odpowiednich opcji (skok kursora 
myszy, sposób obserwacji oraz dok adno  przyci gania punktu wzgl dem osi Z), gdy  w opracowaniu 
zastosowano stacj  cyfrow  Delta wyposa on  w zwyk  mysz i okulary polaryzacyjne. Ustawienia te by y
niezb dne dla osi gni cia wysokiej dok adno ci opracowania. Z racji ma ych ró nic g boko ci (o  Z) 
poszczególnych elementów elewacji przyci ganie wzgl dem osi Z ustawiono na 0.1 mm. 

Po wektoryzacji wszystkich stereogramów, otrzymano trzy osobne mapy elewacji, które nast pnie
po czono w jedn  ca o  (rys. 5) w module Mapping. 

Rys. 5 Zwektoryzowana elewacja ogrodowa Pa acu Lubomirskich 

Podczas czenia okaza o si , e mapy pochodz ce z wektoryzacji modeli skrajnych   
(w cz ci dachowej elewacji), nie pokrywa y si  idealnie z modelem rodkowym. Powsta e rozbie no ci
wynika y g ównie z faktu, e ka dy stereogram orientowany by  oddzielnie oraz ró nica g boko ci
pomi dzy fasad  budynku a szczytem dachu i kominami by a stosunkowo du a.

Pliki wektorowe zapisano w formacie DXF, a powsta e mapy wektorowe elewacji poddano dalszej 
obróbce i opracowaniu w programie AutoCad 2004. Kolejnym etapem by o opracowanie przybli onego
modelu 3D ca ego budynku (rys. 6). Efekt  opracowania stanowi y rysunki elewacji 
i model 3D wykonany w skali 1: 100.

Rys. 6 Przybli ony model 3D ca ego budynku 
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6. Podsumowanie

Powsta e przy pomocy fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta opracowanie elewacji ogrodowej 
Pa acu Lubomirskich, pozwala na stwierdzenie faktu o pe nej jej przydatno ci do wykonywania tego typu 
opracowa . Jednak nawet przy komputeryzacji  automatyzacji pewnych procesów nie da si  ca kowicie 
wyeliminowa  b dów, pomy ek i niedoci gni . Powody ich wyst powania mog  by  ró ne np. 
niedok adno  operatora, niedoskona o  u ytych instrumentów, czy te  niewystarczaj ce technologie i 
oprogramowanie. Na uwag  zas uguje fakt, i  przy opracowaniach elewacji sk adaj cych si  z wielu 
stereogramów, przy zastosowaniu stacji Delta, wskazanym jest u ycie modu u Triada, który pozwala na 
unikni cie b dów powsta ych podczas ich czenia. Wymaga to jednak dodatkowego klucza sprz towego.

W przypadku opracowa  obiektów architektonicznych o du ej ilo ci detali, zastosowanie rejestratora 
w postaci standardowej myszy komputerowej wyposa onej w scrollable nie zawsze zdaje egzamin. Takie 
rozwi zanie pozwala na punktow  rejestracj  szczegó ów, a korekta wysoko ci po o enia znaczka 
mo liwa jest jedynie w punktach za amania linii. W przypadku rejestracji szczegó ów takich jak np. 
ozdobne kule, rze by, nieregularne wyko czenia, lepszym rozwi zaniem zdaniem autorów by by
rejestrator z mo liwo ci  ci g ej rejestracji znaczka pomiarowego. 

Oprogramowanie stacji Delta nie posiada modu ów pozwalaj cych na wyg adzanie rysunków oraz 
tworzenie modeli 3D, pomocnymi w tym wypadku s  programy typu CAD. 
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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. 


