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Wprowadzenie 

• Fotografia sferyczna 
• Videografia sferyczna 
• Fotogrametria 
• Pomiary fotogrametryczne z panoram 
• Zastosowanie pomiarów 



Fotografia panoramiczna 



Fotografia sferyczna 



Google Street View 

https://www.google.com/maps/@50.068758,19.952953,3a,75y,116.59h,85.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1smE0W2XpBHXRHFK-3x54tIQ!2e0


Google Street View 

https://www.google.com/maps/@50.068758,19.952953,3a,75y,116.59h,85.62t/data=!3m4!1e1!3m2!1smE0W2XpBHXRHFK-3x54tIQ!2e0


od 22 marca 2012 



Wirtualne spacery 



Wirtualne spacery 



Wirtualne spacery i mapy 

 

http://portal.gison.pl/zawoja/


Wirtualne spacery Google 

film link 

https://maps.google.com/maps?ll=50.063188,19.95605&spn=0.010111,0.026157&layer=c&panoid=hDYKup56LnIAAAQIt88Scw&cbp=13,332.38,,0,0&cid=17308041445000996742&t=m&z=16&cbll=50.063188,19.95605
http://seeinside.it/pl/all-regions/krakow


Fotografia sferyczna 

Videografia sferyczna 



Videografia sferyczna 

360° 



Kamery 360° video 

Dodeca 

Cineorama (1900) 

Ladybug2 
Ladybug3 

Sony Bloggie (2012) Ladybug3 



http://360stories.net/krakow-360video/ 

Film 360°: 

Discover Krakow 

http://360stories.net/krakow-360video/
http://360stories.net/krakow-360video/
http://360stories.net/krakow-360video/


Fotogrametria 

• dziedzina nauki i techniki zajmująca się 
odtwarzaniem kształtów, rozmiarów  
i wzajemnego położenia obiektów w terenie 
na podstawie zdjęć fotogrametrycznych 

Fotogrametria lotnicza Fotogrametria naziemna 



Fotogrametria lotnicza 

Numeryczny Model Terenu Ortofotomapa 



Fotogrametria naziemna 

Model 3D Ortofotomapa fasady  
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Fotogrametria 

Fotogrametria panoramiczna 
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Efekt stereoskopowy na podstawie  
zdjęć fotograficznych 

Modelowanie 3D  
ze zdjęć fotogrametrycznych 

Modelowanie 3D  
z panoram 

Komplanarność dwóch panoram 

Presenter
Presentation Notes
Fotogrametria - dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych



Pomiary z panoram 



Panoramy i pomiary fotogrametryczne 

360-stopniowe zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, 
zdjęcia sferyczne (poza oglądaniem obszaru 360-stopni w poziomie, 
można również patrzeć w górę i w dół), 
dobry, niczym niezakłócony widok, bez widocznych łączeń na 
obrazie, 
korekta zobrazowań zapewnia stałe, prawidłowe położenie w 
odniesieniu 

 do płaszczyzny horyzontalnej, 
znana jest dokładna data i czas wykonania każdego zdjęcia, 
doskonała georeferencja, precyzyjne informacje o położeniu i 
kierunku widzenia, 
zbiór zorganizowany jest w bazie danych (prostota użytkowania, 
dostępność, także z poziomu urządzeń mobilnych), 
łatwe w użytkowaniu i zarządzaniu przy użyciu urządzeń mobilnych 

 



Dokładność pozycjonowania 

Jeśli określimy współrzędne (XYZ) obiektów to 
możemy: 
 mierzyć odległości, 
wizualizować na zdjęciach istniejące warstwy 
wektorowe (np. sieci uzbrojenia podziemnego). 
 

• GPS 
• INS 
• odometr 



Zastosowanie 



Zastosowania 
 Inwentaryzacja obiektów, dróg, znaków drogowych 
 Przegląd drogi: Gdzie kopać? Jaki jest stan nawierzchni? 
 Gdzie dokładnie zlokalizowane są przewody gazowe i 

elektryczne? 
 Zarządzanie infrastrukturą, nie tylko drogową. 
 Wizualne wspomaganie zarządzania ryzykiem. 
 Ocena ryzyka, a w konsekwencji zapobieganie zagrożeniom. 
 Prowadzenie, symulacji i koordynacja akcji ratunkowych. 
 Ocena wniosków budowlanych. 
 Wycena budynków. 
 Opracowywanie planów rozwoju. 
 Inwentaryzacja zieleni miejskiej. 
 Zarządzanie infrastrukturą techniczną. 
 Wizualizacja w celu promocji. 



Problemy 



Problemy 









 



 



On-line 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/czarnydunajec0001/lucid.swf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/czarnydunajec0001/lucid.swf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/czarnydunajec0001/lucid.swf


Inwentaryzacja reklam z videografii 
sferycznej 

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu 



Modelowanie 3D z videografii 
sferycznej 

Krużganki u Franciszkanów, Kraków 

3D PDF 



Pomiary z videografii sferycznej 

 

Horus View and Explore B.V., The Netherlands, 
www.horus.nu  

Presenter
Presentation Notes
Horus View and Explore B.V., The Netherlands, www.horus.nu 



Pomiary z videografii sferycznej 

 



Pomiary z videografii sferycznej 

 

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu 



 



 



 



 



 



 



Opracowanie wyników 

Arkusz Excela 

Mapa 



 
 Wizualizacja 3D terenów miejskich 

Obiekty 3D 



Podsumowanie 
• Fotografia sferyczna i videografia sferyczna nie tylko pokazują 
przestrzeń, ale mają cechy metryczne i georeferencyjne 
 
• Poprawne połączenie zdjęć i orientacja panoram umożliwia 
dokonywanie pomiarów 
 
• Dokładność pomiarów zależy od  
   - rozdzielczości panoram 
   - odbiornika GPS 
   - odbiornika INS 
• Średnia dokładność: 10-20cm 
• Wizualizacja obiektów 
• Nowość: Videografia sferyczna jako metoda do modelowania 3D 
wnętrz obiektów zabytkowych 



Dziękuję za uwagę 
 

karol.kwiatek@uek.krakow.pl 
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