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A a,li3yrolr pe3ynLrarri HaBeAcIIi y m6iluui Heo6xillro Bia irtru, uo e flocriiiHa 3are)rHicrh Mix po3NripoM

Kalpy (B naHo y Bsna4Ky Bu6nparact aouxrHa Lx) ra {ox}cllolo BiacraHHrc Fr' 'faxrM qrfloM 3aoircyBaBun

nonoxeHHs Soxaropa m ull6paBul4 po3Mip Kaapy (y HauroMy Bxnaany 90 MV) r,oxnxso er3Hattrirf OolilcHy
BiacraHb lrr urora OopMary 3a OopMyJrolo

FP=t'x'r'
ae K nocrfiqien'r nepexoay Bi! aiilcHoi OoKycHoi si/lcmHi ao eKBiBrJIcHrnoi:

Fp- eKBiBaieBrra OoKycua Bi^oraHh-

3Bn.ranHo npH 3MiHi Fr 6yae 3MimoBaf ct BeruquHa K, rorvy Heo6xiaHo 3a3AalefrAh B 3Haqtrrx tri

KoeOiuieHrti npx Heo6xinHxx noloxeHHtx 3Hi[1a Ht !,rt OoKycH x BilcmHeii Bnue3raaanx\r cnoco6o!''

BncHoBXx.

Br3Haqer{Hr Oo(ycHoi BiacraHi $rdJpoBltx ftaMep ra Ancropcii o6'emHBa Bu{oHyBarD 3a rexlronoritMn 12'51

nepea RH(oHaHHtM OoToreononirHnx po6ir Heo6xiitxo scraHoanru Ha drcIlarcpi BianoRinHy petur6Hy 4oKycHy

siacraHL, nicir qorc 3a^ar! po3Mipn Kalpy i po3paxyBarrl erBiBalelnHy OoFycHy BiAcrarrb

Anr po6oqorc aiana3oHy Qo{ycttrx BiacraH€il Heo6xiaHo Bu3HaquTli eKBiBaleHrHi QoxvcHi BircraHi

HeooxiaHo po3po6rrn 6irhu Toqlrirxufi cnoci6 B$3Ha'rerrH, EBHO ({{poBvx KaNrep.
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This pubticatio rcfet to sfinbse oflowheighl, crcteless, mirrittturc Qb |ehiclett filies aho of l.Ivancetl Photo

System comeru itplicttio,t possibili! in loctl photoSrunmet cs Jllies bv usit g of niniature crewle$ dt t'ehicles

(MCAr). Moto4 ng-SlideL w6 been sedrching fot thit p nciples, The publit:|tio also rcfers to the

phologrurfihkticsequipfient(cateN)faitryintheairvehiclesproblens(16-eing,fibtltioneliminationand
image stabilization) uttl cunem actit)tltiort ,eith CPS arylication postibility.

Przeprowadzaj4c niskopulapo$y ( p na wysokosci 20 I00 m) naloi fotogrametrycznv o chal"kte|Ze

tokalnym, niezaleznie od rodzaju bezzalogowego malego statku powierrzrego jaki zoslanie zastosowany warunki

do spelnienia pzez urza.dzenie rejestruj4ce ten obraz to pEede wszystkinr:

- mozliwiejak najmniejsza masa

- stosurkowo tysoka rozdzielczo6c obrazu.

Dodatkorvo nienale znaczenie noze miea tutaj:

- szybki i w),godny doslAp do infornlacji (obrazu)

- iatwosdobrdbkiobr^zu
- ni,ki \o.zr jedro.l\o$y por).\u informac,i.
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Po\r)1sz-e warunki speloia kamera APS; niewielkich rozmiar6w, lckla, ptzy stosunkowo wysokiej

rozdzielc;oaci obrazu moze stanotiC interesuj4cq allemalywQ dla obecnie produkowanych kamer cyfiowych' a ze

wzgledu na nozliwosd pozyskania obrzz6w (wizualizac.ji) zar6wno tradvcyinie na nosniku np papierowym jak i

sirlualnym po uprzednnn zcskanowaniu i archiwiacji chociaT-bv na dvsku CD juz bczposrednio po obrobce

tatoraroryl,,4 nlrru sranori kfok do przodu w stosrnk! do pord$nywalnlch kamer arnlogowvch (tradvcvjnvch)-

Ulalwia to aplikacjQ tych obraz6w do auto$afa'w cvfrosych (Dp'VSD-'^CH) oraz sucji fotogramc!rycznvch

Badania.

Badania dotycT.)ly wlkor4stania obm,'nrv zrealizowanvcb na standardowyN filnie formatu APS (negatvw +

pozyryw) w fornie tradycyinej oraz cyliowcj. zapisancj na dvsku laserowvm (cD) bczposrednio po obn\bce

ttra(Jl;i*j lllmu poddanego ekspozycji aparaten ,'Lixus-canonmate" o o-Qniskowej f=24 nlrn masie 130 g

(rys.l ), ;;k;rzystujqc opisan4 w njnicjszvm ,zcszycie bczzalogowQ mololdniQ o ro7+ialosci l'8 m l"Ocena

prrydatnosci niskopulapo$]ch krtdlv bezzalogowlch .. "1

Rrs. t Kant.tu l.tXUS OtN)nmata b Pol\t|\ro,r( r'!'p()sut|nie ablotni \)t 4" lzekatnikien stcrt'\'awn
t o,lk x, ktirv Nptzcz odpott< dnq krzvrLkq P';lq<zttttt z \lq''nikilnt ko1lrr a*lrb tie i'1

Kamera rcalizuje rdjQcia $ 3 iblnratachi
iwymiarach ncgalywu na kliszy 22 3x15.6 mtn

Z pLrnktu widzcnia optynralizacji obszaru pokrycia tererru i .iego obra^r oraT

Swialbczulego - najbardricj slosownvm jsst fomrat pchv 9/l6 kldry wiaSDie zastoso$aDo'

wykorTystania matcrialu

Rys 2. O?.iorutnyn wrpotEenien bezzdloEovej fotoganerryenej PlatJinry lotnickj note blt niewtelkie
' fn,iz,!**ik,.!,iudas)utzql:enie(iPS,reje\tnjqcetrds<latuateiro'lkilztt6wobtn'';'

- klasyc/-ny o ptoporcji obrazu 2/i
- faDorar)riczny li3:27.4x9 6 m

- pclDy 9/16;27.4x15 6 mln
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Kamcra wykonFlala pr6bne zdj€cia obszaru badanego z wysokosci ok.24 m (czyli przyblizonej skali 1:1000),
co z duzq rezerwq zape\\nialo znlozon4 dokladnos6 opracowania przy generowanqj rozdzielczosci standa.dowego

skanowania rzQdu l.3x2.2tys. pikseli (9/16). Odpowiadaloby to propor.cjom prostokata o wym. w przyblizeniu 27x15
me!r6w, io oznacz-a pikselrzedu 1.2 cm.

Wnioskowaa mozna z tego, ze z powodzeniem rnozna zrfiQkszyi obszar ekspozycji, a tynl samym skal9 i
\r}sokosa lotu. Dla przykladu przy skali l:5000, Nysokosci lotu ok.120 m obraz obszaru 135x75 nr b9dzic rnial piksel
6-cio centymetrowy.

Zarcm nozna byj€szcze bardziej zwiekszaa $ysokoSi lo1rl do gfatic wynaczonych dokladnoSci4 opracowa ia
oraz rDrnaganej ostrosci (wpbw ewentrBlnych drgan).

Wnioski.
Zagadnienie pozomej nieostrosci obraz6w zw;qzanej z ruchem i erve tualnyni drganiami platfomy nosnej

opisano we wczeiriej wsponrnianej publikacji [,,Ocena przydanrosci niskopulatow]ch lot6w bezT-a]ogotlych ... "1.

Z panmelrow kamery i obraz6w widai, ze warunek rozdzielczo(ci (dokladnosci) obrazu zosiaje spchliony,
:odobniejak nasa i rohrjary kamery t{'raz z urzqdzeniani pomocniczymi (uhlad mechanicmy akty$,acji kanery) sE

::aryle niskie iz desygnuj4 urzqdzenie do aplikacji nabezpilotowej, miniaturowej plalformie lonriczej.
Opisana konfiguracja aparatify reieslruj4ccj (rys.I.) stanowi nozliwie najprostsze !v zasadzic amarorskie

nzrvi4zanic !rymagaj4ce obscrwacji ikontroliwizualnej lotu z po$,ierzchni ziemi.
W wykonaniu bardziej profesjonalnym mozliwe jesl tcl pop*ez mechaniczne sprzQzenie przekaznjka

:Itywujqcego kamcrQ z wl4czrikiem sygnowania lzw- ,,waypoints" zastosowanie niewielkiego urzEdzenia rawigacji
:"telitamcj GPS, zapisuj4cego Srodki georn€tryczne rejestrowanych ohaz6w wmz z lini4nalolu, wysokosC loru, itd.

Zatem obrazy rejestrowane kamerami APS z nalot6w niskopulapowycli mog4 byi przJdalne dla
:biogramelrycznego pozyskiwania inlbrrnacji o le.cnie (mon ornrgu) o charakterze lokainyn szczeg6lnie na
rbszar ach wieiskicb.
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OCENA PRZYDATNOSCI NISKOPULA"OWYCH LOT6W I'trZZALOGOWYCH
DLA POZYSKIWANIA GEOINFORMACJI METODAMI TOTOGRAMETRYCZNYMI

aA Ja kowicz lJ., 2043

Thb publiL tion rcfer to unalJse of lottheight, crcwless, miniuturc ab vehicles Jlries application for
photogrum,ttetics servicing of agficultarul arcu, abo of digital CCD still @d hto|ie cumera application possibili4t
ilt hct'l photogtdmmehcs Jbries by using of tnhtiaturc crevless ai, whictet (MCAV). MotoJnng-elide\ 'x been

tearchi,tg Jor tis ttincipl.s- 'llte publicatio,t abo rcfert to the photogrammel cs ett ipment (&dem) Jixi g itt the
an whkles problems (leveling, ibtulion elh intio and bnage stabilixation) ml cane r ctirotion.

Slorvo wstppn€.

ObDizenie koszldw oraz zwiekszenie bezpieczensNa nelod realizacji (w lym takze lot6w fotogrametrycznych)

:owycl opmcowai lub aktualizacji juz istniejqcych map to zawsze akualne problemy. Dlatego wato zastanowii sie

nad mozliwosciq zastqpienia w uzasadnionych przypadkach bezposrednich, geodez)anych pomiar6w tercnowyci
ntelodami fotogrametryczrymi, a konketnie - po4skiwaniern obraz6\r terenu w skalach 1:5000 do l:500, a nawcl w
szczegdlnyclr przypadkach - drobniejs4,ch z bczzalogowych, miniaturor,),ch platfonn lotnicz-ych (z ang. Micro
Crewless,^ir Vehicle) wyposazonych docelowo w niewielkie kamery cyfrowc o rozdzielczosci zapewniaj4cej

$ynagan4 dokladnosC dla okeslorych opracowan.

lnler€sujAc4 alternao'wq oze byc nie$ ielka konstr-ukcj a bybrydowa - motolotnia slcrorvana z ziemi.

W $€rsj; bardzjej aawansowancj tecbnologicmie zdalnie sterowana kame.a z kontrol4 obrazu przcsylanego na

ziemiQ zapemjlaby dokonanie odpowiodnich ujai lerenr.
Kiedy obszar naszego zainlcrcsowania stanowi4 tereny o rzadkiei i slosunkowo riskiej Tabudowie jak tereny

.olnicT-e, czqsto niewielkie obszarowo pojed)ncze dziatki, to z-astosowanic miniaiurowcgo (rodka ira.sporlu
lotriczego ( platformy lotniczej MCAV) z umiesz.czonq na jego pokladzie kamer4 moze stanowia interesuj4c4


