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CepegHi xna4parnuHi 3HaqeHHt ulcreMarnqHux noxn6ox (Ax, Ay) aepo$ororHinaxa nic,rr nepuoro erany
pirueHHn AopieHronalu:

m*.:0.010um mru:0.01I runa.

Cepe4Hi rcaagparr4vui 3HaqeHHt 3iutl4uIKoBI4x noxn6ox (5x, 6y) nic,rx anpoxcuuauii norir.rouor.r Aoping1rearu:
m*., : 0.007urv mr, : 0.007 vrvr,

Cepeaui KBaAparur.lHi loxn6xu Bl43HaqeHHt napauerpie rani6pyeauHr (roeSiqieHrie noliHoH,1y) 6ynv
eupaxooaHi 3a Ba[oBHMfi roe$iqieHravH.

BlrcHoexu
L B saranrHonay, cSopuyJrboBaHo MareMarHLrHy MoAenb cnoco6y qacrroBoro ra,ri6pyuauHr qnsponnx

$orosgirra xi e 3 B H l(opncraH Hr M Aocl iAHoro nolirouy (recr-o6' ercry).
2, BrasHaqeHo aJrrop?rrM piureuur saaa.ii xa'i6pyBaHHr llr,rxonaHo

AocriAHoro noliroHy.
po3paxyHxx am aepoSoro:siuxin

3. Pe:y,rlraru reoperur{Hux i ercnepnveura.nrHux'gocli4xeHu niareepAxy}orr NaoNrueicrb 3acrocyBaHH,
BKa3aHoro MeroAy lUlt tlpoBeAeHHt qacrKoBoro ra,ri6pyaauHs un0posHx aepo$orocr4creM.
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In this poper b'as presented question af research and edacation activit! in photogrammetry-remote sensing
and spatiul information slstems at the Faculty of Environmental Engineering and Land Reclumution of Warsai
Agr iculturol U n ivers ity SGG W.

WPROWADZENIE
Pomiary, opracowania mapy oraz dane geodezyjno-fotogrametryczne stanowiq podstawq prac technicznych i

gospodarczych na wszystkich etapach planowania i projektowania inwestl,cji inZynieryjnych oraz zagospodarowania
przestrzennego z uwzglpdnieniem ochrony Srodowiska naturalnego. Prace geodezyjne s4 niezbEdne podczas
wznoszenia i eksploatacji r62nych obiekt6w oraz przry realizacji projekt6w zagospodarowania obszar6w wiejskich i
zurbanizowanych. Coraz szersze zastosowanie dla tych potrzeb znajduj4 systemy informacji przestrzennej (SIp-
SIT/CIS).PodstawowA bazq danych dla SIP stanowi4 coraz czEsciej fotogrametria i teledetekcja. W pracy omriwiono
rozw6j edukacji i dzialalnoSci naukowej w zakresie fotogrametrii-teledetekcji oraz system6w informacji przestrzennej
na Wydziale Inzynierii i Ksztaltowania Srodowiska Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jak juZ wyzej wspomniano, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostppnianie infomacji o Ziemi ijej Srodowisku
(terenie) ma podstawowe znaczenie w budownictwie oraz inzynierii i ksztahowaniu Srodowiska - bo trudno sobie
wyobrazii planowanie i projektowanie bez odpowiedniej informacji o terenie-Srodowisku, w kt6rym projekt bqdzie
opracowywany a nastqpnie realizowany.

Pocz4tki edukacji w tym zakresie na Wydziale Inzynierii i Ksztahowania Srodowiska SGCW siggaj4 roku 1946,
kiedy to na bylym Wydziale Melioracji zostala powolana Katedra Ceodezji. Wspolzalozycielem Wydzialu oraz
pierwszym kierownikiem Katedry Geodezji byl prof. Stanislaw Kluzniak.
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Katedra rozwijala dzialalnodd dydaktycznq i naukowq w zakresie geodezji dla potrzeb rolnictwa z
ukierunkowaniem na melioracje i budownictwo. Wyrazem du2ej aktywnoSci edukacyjnej i naukowej Katedry sq
opracowywane podrgczniki, udzial w ksztalceniu na poziomie inZynierskim i magisterskim oraz stopnie naukowe
uzyskiwane przez pracown ik6w Katedry.

W roku 1955 ukazuje sig wielotomowy podrgcznik pod redakcj4prof. S. Kluzniaka-,,Geodezja gospodarcza",
zaS w roku 1965 podrgcznik prof. Ryszarda Koronowskiego *,,Metody obliczei geodezyjnych". W roku 1979
ukazuje sig podrEcznik ,,Geodezja" autorstwa prof. Jerzego Rogowskiego i Zygnrunta Wollodko, w kt6rym obszerny
rozdizal po$wiEcony fotogrametrii i fotointerpretacji opracowat dr Jerzy Wysocki.

Od pocz4tku lat siedemdziesiqtych zaczgto na Wydziale, obok geodezji klasycznej, rozwijac badania naukowe i
dydaktykg w zakresie fotogrametrii i fotointerpretacji (teledetekcji). W 1982r.na miejsce b. Katedry Geodezji zostala
powolana Katedra Geodezji i Fotogrametrii prowadz4ca aktywn4 dzialalnoSi naukowo-dydaktycznq

W roku 1991 ukazal sig podrgcznik doc. lerzego Wysockiego,,Geodezja z fotogrametri4'a w roku 1993
podrgcznik doc. Wieslawa Kosiriskiego,,Geodezj a".

W latach dziewigidziesi4tych zaczeto na Wydziale rozwijai dzialalnoSi naukow4 i edukacyjn4 w zakresie
system6w informacji przestrzennej . Zagadnienia systemu katastralnego oraz systemu informacji o terenie (SlT)
wykladane sq w ramach przemiotu ,,Geodezyjne wz4dzanie teren6w wiejskich" prowadzonego przez dr hab. inz.
lerzego Wysockiego prof. SCGW.

DZIALALNOSC EDUKACYJNA I NAUKOWA w ZAKRESIE FOTOGRAMETRII -
TELEDETEKCJI ORAZ SIP NA WYDZIALE INZYNIERII

I KSZTALTOWANIA SNONOWISKA SGGW
Za istotny moment rozwoiu edukacji w zakresie fotogrametrii i fotointerpretacji mo2na uznad og6tnopotskie

seminarium naukowe nt. "Fotointerpretacja imozliwosci jej zastosowair w praktyce melioracyjnej" zorganizowane w
1973 r. na b. Wydziale Melioracji Wodnych SGGW-AR. Od 1973r. prowadzone s4 na studiach podyplomowych
seminaria z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji. Od 1974 roku program obowi4zkowych zajgt, dydaktycznych z
przedmiotu ,,geodezja" prowadzonego na Wydziale zostal rozszerzony o zagadnienia forogrametrii i fotointerpretacji.
Nastgpnie zosta'l opracowany iwprowadzony program nowego przedmiotu,,Geodezja ifotogrametria", gdzie
zagadnienia fotogrametrii i fotointerpretacji oraz teledetekcji stanowi4 wydzielon4 czESi tego przedmiotu,
zintegrowan4 jednak z zagadnieniami geodezji klasycznej [4].W 1984 roku zostal wydany skrypt ,,iwiczenia
laboratoryjne z geodezji i fotogrametrii z fotointerpretacj4" autorstwa dr dr Wojciecha Buczka, Jacka
Halkowskiego, Pawla Orlowskiego, Antoniego Keglera, Jerzego Wysockiego oraz Andrzeja Zbuckiego.

Do rozszerzenia i udoskonalenia edukacji w zakresie fbtogrametlii-teledetekcji przyczynily sip opracowane w
Katedrze Geodezji i Fotogrametrii prace doktorskie:

r dr inZ. Pawla Orlowskiego nt. "Analiza rno2liwoSci wykorzystania modelu stereoskopowego terenu w
projektowaniu sieci wodnomelioracyjnych",

r dr inZ. Jacka Halkowskiego nt. "Ocena przydatnoSci zdi7t, lotniczych do badania wybranych zmian fizjograficznych
meliorowanych dolin rzeczny ch,,

. dr inz. Wojciecha Buczka nt. "Analiza przydatnoSci punkt6w identyfikowanych do opracowania map
fotogrametty czny ch dla wodnych melioracj i"

W 1999 r. zostal wydany podrpcznik dr hab.inz. Jerzego Wysockiego prof SCGW" pt. "GEODEZJA Z
FOTOGRAMETRIA dla inzynierii Srodowiska i budownictwa"

Podbudowg dla edukacji prowadzonej w zakresie fotogrametrii-teledetekcji stanowi dzialalnoSi naukowa, kr6rej
rezultatem s4wspomniane pracedoktorskiejakr6wniezpublikacjenp. [,2, 5"'1 ,8,9, 10, 11,12, 13,14].

W latach dziewigidziesi4tych ma miejsce na Wydziale dalszy rozw6j edukacji w zakresie geodezji klasycznej
oraz fotogrametrii-teledetekcji 17, Sljak r6wniez szybki rozwdj edukacji w zakresie system6w informacji
przestrzennej.

Zostaly powolane nowe przedm i ofy fakul tafywne :

r przednriot pt. ,,Podstawy teledetekcji i GPS" prowadzony przez dr inZ. Wojciecha Buczka, dr inz. Pawla
Orlowski ego, prof. Stefan a lgnara, prof. J erzego Wysockiego,

r przedmiot pt. "Geodezyjne urzqdzanie teren6w wiejskich" prowadzony przezprof , lerzego Wysockiego,



l-eodeein, xapmoepaQin iaepoSomosniuauus, Ne 63, 2003

r przedmiot pt. "lnformacyjne systemy o Srodowisku" prowadzony przezprof. Stefana lgnara,
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r przedmiot pt. ,,Geomatyka z grafikq komputerow4" prowadzony przez dr inl. Jerzego Saczuka, prof. Jerzego
Wysockiego.

Dla potrzeb edukacji w zakresie SIP slu4y program komputerowy Geo Set opracowany przez dr inz. Jerzego
Saczuka [2].

Podbudowg dla edukacji prowadzonej na Wydziale ln2ynierii i Ksztaltowania Srodowiska w zakresie geodezji
klasycznej, fotogrametrii-teledetekcji, systemdw informacji przestrzennej SIP (SIT/GIS) oraz geoderyjnego
urzqdzutia terenu, stanowi dzialalnoSi naukowa, kt6rej rezultatem sq mipdzy innymi przedstawione poniiei
publikacje.
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3arylrcrra O.
Jlrsincuxufi uauioHa,rruuii yninepcrzrer iuesi Iaaua (DpaHxa (JIrnin, VxpaiHa)

TEOIPAOITIHA IH@OPMATI{BHICTb 3OEPAXEHb JIAHNIIIAOTHI4X CI{CTEM
HA KOCMIIIHI{X 3HIMKAX

(A 3azynucarca O., 2003

Llccqedoeanue nondwa{lmuux cucn eM - ca}rcHoe 3BeHo 6 Ha3e.MHoJtt ceKmope oucmgHquoHHozo
sondupocanan 3e"unu e Vxpaune. Odnott t17 ut{tnHhtx npo6ne,v nrrtaemcfl noucK onmuwgJxt Hbtx KoJwno3a4ail ux
xopaKmepacmuqecKux npu3HsKoS d.ln nonyqeHua ,taKcu,tilutbHozo KoJtuqecmBa codepucame"ronoit
an(topnaquu. Eonotuutwu un(topm&quoHHbt"uu ao3inolrcflocntnMa enadenm tpusuonouuagocmb u
zucmozparrMu paenpe^ereHut npKocmu utoqpaerceuuil. Onu undu4upyrum &umoflozuqecxuit cocmas nopod,
opozpa(tun, ocofieanocmu noqeeHuozo noKponil, nopodnozo cocrnana dpeeecaotx nacatcdeautT,
ceJrbcwoxosnilcmeeunatx yzoduil, cmenenu spoluortHoil dezpada4uu u m. d.

Investigation of the landscape systems is an imporlant lin* of the ground sectar of the remote sensing in
Ukraine. The search of the optimal composition of their information chsracteristics to receive moximam
sabstantial information is the main problem. PhysionomiQ and reflectance distribution histograms have broud
possihilities in this context. They indicate rock's lithologic composition, orogruphy, peculiarities of the soil cover,
trees composition, agriculturul territories, erosion degree etc.

Teopir ra MeroauKa ,'raugrua$ro:HaBcrBa, a raKo)K roroeHHii o6'exr fior-o AocliAXeHHr - lauauraOrui
cacreMr.r aKTHBHo :aAirHi y c$epi reMaruqHofo onpaqroBaHHs tratr4x Aucrauqiiinofo 3oHAyBaHHg 3ervr,ni (A33) s
VxpaiHi. flpo ue cBiaqarb rry6nircaqii AoruqHux 4o rocnivuoi ra"rysi nponi4uux HayKoBr.rx ycraHoB f4, 5, 6,7,8, gl.
Veara ro HayKu flpo ,'raugrua$rHi ct4creMu :yuon:r€ua nepeAyciiu HaMaraHHrM Maxcr4MulrrbHo BpaxoByBarq
o6'exrranHi peui, a caMe OaKr naHArua$rHoi opranisarrii npu3eMHoro 3oHAoBaHoro urapy. ,{ocroeipne elagireuun
e,renreHrin qiei opraui:ar1ii - yrr,lona o6'ercrunuoro pafioHynaHHr repuropii ra ruacrz$ircauii scraHoareHr.rx paftorlin.
MepeNa ra BJlacrnBocri ocrauuix - octroBa 3apoAXeHHq ra po3Br4rKy reoexoloriqunx npouecia ra rBhsl,
o6rpyHryeaHur opraui:aqiino-rocnoAapcbKr4x 3axoAin, roe'l3aHr4x s ci,'rscurr4Nt, lricoeul,r, BoAHr4M rocfioAapcrBoM
roulo. Touy BAocKoH€ueHHfi crapux ra po:po6neuHr HoBHX MeroAis 4eurraQpyeauHr nangura$rHnx crjcreM, loruyK
ra Aoc,'tiAxeHnq ixHix Aiarsocrnquttx o3HaK, aHa:ri: reorpaSivHoi iHtpopuarilnHoi pricrxocri ixHix so6paNeuu -
aKTytlnbHe 3aBAaHHt. BcraHoetaelxH oltrt4MarbHui't ua6ip xapaKTepHc'r'r{qH}rx napaMerpin lauA[ra$ruux cflcreM Ta
ouiHnnuru iiui igeHrn$ixarlifrHi rr.loNnr.rnocri, o,repxy€Mo 3Mofy i ai:ya:ruHo, i xoun'rcrepHrav cnoco6on
(anrovarlruHo qn aBToManrsoaauo) enisuasaru naH4ua$rHi yrBopeHHfl Ha naarepianax 4NcraHqiriunx sHiuaHl,
BH3HaqarH ixHi e,'Iacrugocti, vtlHHuxrz $opvyeaHHr, rpofHo3yBarh po3Br4Tox ra $yHrrliouynaHHl, nponoHyBarki
e$exrprani ynpaeiriHcuxi piurenua uloAo ixHbofo Btrxopr4craHHr ra norinueHHq.


