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S t r e s z c z e n i e  
Zaprezentowane w niniejszym artykule badania dotyczą wykorzystania niemetrycznych 
kamer cyfrowych w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu prac ziemnych i budowlanych. 
Wynikami badań są wnioski dotyczące matematycznego modelu kalibracji aparatu oraz ocena 
błędów, jakich można się spodziewać w przedmiarowaniu fotogrametrycznym z użyciem tego 
typu kamer. 
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A b s t r a c t  
The research was concerned to using non-metric cameras for cost-estimate survey at civil 
works. Conclusions referring to identification of camera calibration mathematical model have 
been presented. The accuracy of measurement have been evaluated on the base of field tests. 
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1. Wstęp 

Rozwój techniki cyfrowej, jaki obserwujemy w ostatnich latach, sprawił, że aparaty 
cyfrowe zostały udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Ta nowa sytuacja implikuje 
kilka pytań ciekawych z naukowego punktu widzenia, a ważnych dla praktyki inżynier-
skiej. Ogólny problem możliwości wykorzystania osiągnięć fotogrametrii analitycznej do 
zadań pomiarowych z zastosowaniem ogólnodostępnych aparatów cyfrowych wymaga bo-
wiem rozwiązania wielu szczegółowych kwestii, a wśród nich określenia możliwości 
takiego połączenia. Nie mniej ważne jest pytanie o przygotowanie użytkowników tej tech-
niki. Czy wymagana jest do tego celu gruntowna wiedza, jaką ma tylko wąska grupa 
specjalistów? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania, zaś celem autora 
jest stworzenie takiego systemu fotogrametrycznego, który pozwalałby na wykorzystanie 
ogólnodostępnych aparatów cyfrowych do niektórych zadań pomiarowych niewymagają-
cych wysokiej dokładności. 

Nie sposób zbadać wszystkich możliwości zastosowania fotogrametrii z użyciem nie-
specjalistycznych kamer, dlatego pole badań zawężono do wykorzystania ich w celach 
przedmiarowania prac ziemnych i budowlanych. 

2. System fotogrametryczny „Barbakan” 

Systemem opisywanym we Wstępie jest autorski program „Barbakan” powstały przy 
wydatnej pomocy studentów informatyki Politechniki Krakowskiej. System „Barbakan” 
jest projektem składającym się z dwóch modułów: 
– Calibration Zone – moduł usuwający błędy systematyczne obrazu, 
– Orientation Panel – moduł wyznaczający elementy orientacji zdjęć stereopary i oblicza-

jący współrzędne punktów sfotografowanego obiektu. Schemat działania systemu przed-
stawiono na rys. 1. 
 

 
 

Główną przeszkodą dla wykorzystania kamer niemetrycznych w fotogrametrii są błędy 
systematyczne aparatu, do których zaliczyć należy: dystorsję obiektywu, niezachowanie 
stałej ogniskowej oraz zniekształcenia geometrii sensora [1]. 

W aparatach amatorskich błędy te mają duży wpływ na geometrię zdjęcia. Ponadto pa-
rametry zniekształceń nie są stałe dla konkretnych kamer, co utrudnia ich opis matema-

 
 
 
Rys. 1. System „Barbakan” 
Fig. 1. The Barbakan system 

Orientacja zewnętrzna 
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tyczny. Wynika to z faktu, że większość aparatów ma obiektywy ruchome. Biorąc to pod 
uwagę, błędy wynikające z konstrukcji aparatów można zmniejszyć, stosując lustrzanki 
cyfrowe mające stały obiektyw. Ich użycie warunkuje zablokowanie możliwości zmiany 
długości ogniskowej i wyłączenie opcji autofocus. Matematyczny opis błędów systema-
tycznych dla tak przygotowanej kamery można wykonać za pomocą modułu Calibration 
Zone. Moduł ten oblicza współrzędne punktu głównego zdjęcia x0, y0, współczynniki 
wielomianu opisującego wpływ dystorsji radialnej k1, k2 oraz współczynniki wielomianu 
opisującego wpływ dystorsji tangencjalnej p1, p2. 

Do obliczeń ww. parametrów wykorzystywane są zdjęcia planszy kalibracyjnej  
(rys. 2a)). Na podstawie warunków kolinearności oraz komplanarności [1] można określić 
zależności pomiędzy współrzędnymi punktów na zdjęciu a współrzędnymi na obiekcie. Na 
potrzeby programu Calibration Zone równania kolinearności zostały zmodyfikowane po-
przez włączenie do nich parametrów opisujących błędy systematyczne aparatu. 
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gdzie dx0, dy0, dk1, dk2, dp1, dp2 są przyrostami szukanych parametrów kalibracji. 
Równania są układane przez program na podstawie podanych współrzędnych punktów 

na planszy kalibracyjnej i po wskazaniu ich na zdjęciach. Rozwiązaniem równań jest ze-
staw sześciu parametrów, które w przyszłości mogą posłużyć do poprawienia geometrii 
wszystkich zdjęć wykonanych tym konkretnym aparatem. Parametry te zapisywane są  
w pliku kalibracyjnym. W programie Calibration Zone oprócz samej kalibracji aparatu za-
implementowano możliwość poprawienia geometrii zdjęć. Moduł przelicza współrzęd- 
ne każdego piksela zdjęcia, wykorzystując parametry zapisane w pliku kalibracyjnym.  
W efekcie otrzymujemy zdjęcie pozbawione wpływu błędów systematycznych (rys. 2b)) 
przydatne do celów pomiarowych. 

 
a)                                                                      b) 

 
 

Rys. 2. Plansza kalibracyjna: a) zdjęcie oryginalne, b) zdjęcie poprawione 
Fig. 2. Calibration sheet: a) oryginal picture, b) picture after calibration 
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Moduł Orientation Panel (rys. 3) pozwala na obliczenie elementów orientacji zdjęć ste-
reopary. Proces ten może przebiegać w dwojaki sposób. Jeżeli znamy współrzędne tere-
nowe punktów odfotografowanych, możemy wyznaczyć elementy orientacji zewnętrznej 
dla każdego zdjęcia. Są to współrzędne środka rzutów X0, Y0, Z0 (współrzędne aparatu  
w momencie wykonywania zdjęcia) oraz kąty φ, ω, χ względem osi układu współrzędnych 
terenowych. 

 

 
 

Rys. 3. Okno systemu „Barbakan” – orientacja zdjęć 
Fig. 3. Window of Barbakan system – orientation of pictures 

 
Drugi przypadek obejmuje sytuację, w której nie znamy współrzędnych terenowych 

punktów odfotografowanych. W takiej sytuacji możliwe jest wyznaczenie elementów orien-
tacji wzajemnej zdjęć stereopary przez wskazanie par punktów na obydwóch zdjęciach. 
Elementami tymi są współrzędne środka rzutów zdjęcia prawego w układzie współ-
rzędnych zdjęcia lewego Xp, Yp, Zp oraz kąty skręcenia układu zdjęcia prawego względem 
zdjęcia lewego φp, ωp, χ p. Do wyznaczenia tych elementów zastosowano metodę Schuta 
rozwiązania równań warunku komplanarności [2]. 
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Po wykonaniu orientacji zdjęć możliwy staje się pomiar współrzędnych punktów 
obiektu. Pomiar odbywa się w trybie monoskopowym, tzn. operator musi wskazać na oby-
dwóch zdjęciach stereopary punkt mierzony. Jeżeli znane były elementy orientacji zew-
nętrznej, program oblicza współrzędne w układzie terenowym. W drugim przypadku, przy 
znanych elementach orientacji wzajemnej, otrzymujemy model obiektu w nieznanej skali  
w układzie współrzędnych zdjęcia lewego. Współrzędne punktów można wyeksportować  
w postaci pliku tekstowego. Plik ten można zaimportować do dowolnego programu typu 
CAD w celu dalszej obróbki. 
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3. Kalibracja aparatu 

Aby uzyskać zadowalające wyniki kalibracji, należy wydrukowany arkusz kalibracyjny 
obfotografować pod pięcioma różnymi kątami [3] (od frontu, z góry, dołu, z prawej i lewej 
strony). Kamera cyfrowa miała takie same ustawienia, jak podczas wykonywania zdjęć 
pomiarowych. Aby porównać wyniki kalibracji aparatu, zastosowano arkusz kalibracyjny 
komercyjnego programu PI-Calib firmy TOPCON. Arkusz kalibracyjny zawiera wzór skła-
dający się z 165 równomiernie rozmieszczonych czarnych kropek. Operatora czeka więc 
żmudne zadanie wskazania wszystkich punktów na zdjęciach i wpisanie ich współ-
rzędnych. Program Calibration Zone układa na tej podstawie układ 1650 równań z 36 nie-
wiadomymi. Rozwiązanie tych równań zawierające parametry błędów systematycznych 
przedstawiono w tab. 1. 

 
T a b e l a  1 

Porównanie parametrów kalibracji kamery 
Parametr PI–Calib Calibration Zone 
ck [mm] 5,9412000 5,8500000 
x0 [mm] 2,9782800 2,8417000 
y0 [mm] 2,1072630 2,2237000 

k1 [–] 7,5166890E–03 8,3421770E–03 
k2 [–] –2,1309640E–04 –2,0530400E–04 

p1 [–] –3,7395330E–04 –4,1578100E–04 
p2 [–] 1,3524090E–04 1,5390700E–04 

 
Główne różnice uzyskanych wyników są skutkiem tego, że twórcy PI–Calib wyko-

rzystali algorytm, który oblicza długość ogniskowej [3]. W algorytmie programu Calibra-
tion Zone przyjęto ogniskową za stałą, co bezpośrednio wpływa na wartość przesunięcia 
punktu głównego. Z kolei współczynniki dystorsji radialnej i tangencjalnej pośrednio 
zależą od punktu głównego, stąd i tutaj można zaobserwować drobne różnice. 

Punkty na planszy kalibracyjnej zlokalizowane są na prostych. Fakt ten można wy-
korzystać do sprawdzenia poprawności kalibracji przez wyliczenie średniej odchyłki 
położenia punktów od prostych teoretycznych (rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Fragment planszy kalibracyjnej: a) zdjęcie oryginalne, b) zdjęcie pozbawione dystorsji 

Fig. 4. Fragment of calibration sheet: a) oryginal picture, b) picture after correction of distortion 
 
Średnia odchyłka położenia punktów wynosiła 7,8 piksela przed poprawą i 3,7 piksela 

po poprawie geometrii zdjęcia. Wyniki te wskazują, że należy zastosować lepszy model 
usuwania błędów systematycznych obrazu. Zasadne wydaje się, jak to zrobiono w prog-
ramie PI-Calib, obliczanie w procesie kalibracji stałej kamery, a nie przyjęcie jej arbitralnie 
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na podstawie danych producenta. Ponadto może okazać się konieczne wprowadzenie para-
metrów opisujących zniekształcenia sensora aparatu. 

4. Tworzenie modelu 3D konstrukcji ziemnej 

Celem doświadczenia było wyznaczenie błędów pomiarowych oraz praktyczne spraw-
dzenie przydatności metody do oceny kubatury obiektu. Jako obiekt badawczy obrano 
sztuczny nasyp znajdujący się w pobliżu skrzyżowania dwóch krakowskich ulic Łokietka  
i Opolskiej. Tachimetrem elektronicznym dokonano pomiaru kontrolnych punktów znajdu-
jących  się  w  obszarze nasypu. Punkty te wykorzystano dwojako – do orientacji zdjęć oraz 
 

 
Rys. 5. Wyznaczanie współrzędnych X, Y, Z punktów powierzchni terenu 

Fig. 5. Survey of X, Y, Z coordinates of terrain surface 
 

T a b e l a  2  
Porównanie błędów dla wyznaczonych punktów 

Nr punktu dX [m] dY [m] dZ [m] 
  2 –0,151 –0,197   0,197 
  3 –0,077 –0,180   0,025 
  4   0,069   0,038   0,055 
  5   0,069   0,051   0,129 
  6 –0,070   0,050   0,104 
  7 –0,103 –0,108 –0,081 
  8 –0,024 –0,063   0,091 
10 –0,072   0,051 –0,035 
11   0,071 –0,0970 –0,056 

 
jako punkty kontrolne. Wykonano 6 zdjęć uprzednio skalibrowanym aparatem. Stanowiska 
aparatu oddalone były od obiektu o 70–100 m. Znane współrzędne punktów nasypu po-
zwoliły na wykonanie orientacji zewnętrznej zdjęć. Pięć stworzonych stereopar pozwoliło  
na pomiar współrzędnych w układzie terenowym punktów na powierzchni nasypu. Pomiar 
ten był utrudniony ze względu na trudności w identyfikacji homologicznych punktów  
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w obrębie stereopary (rys. 5). Punkty kontrolne pozwoliły na wyznaczenie błędów pomia-
rowych (tab. 2). Odchyłki większości punktów mieszczą się w granicach 10 cm, wyjątkiem 
są punkty 2 i 3 trudno identyfikowalne na zdjęciach i zlokalizowane najdalej od środków 
zdjęć stereopary. Współrzędne punktów pomierzonych w systemie „Barbakan” po zaimpor-
towaniu do programu ACAD pozwoliły na zbudowanie modelu 3D obiektu. 

5. Przedmiarowanie elewacji budynku 

Drugim zadaniem testowym przydatności programu było przedmiarowanie elewacji 
fragmentu budynku „Kotłowni” na Politechnice Krakowskiej. Założono, że przyszły użyt-
kownik nie będzie miał możliwości wyznaczenia współrzędnych punktów potrzebnych do 
orientacji zdjęć. W takim przypadku program „Barbakan” pozwala na stworzenie modelu 
obiektu w nieznanej skali. Skalę tę można określić, znając długości pomiędzy charak-
terystycznymi punktami na obiekcie. Długości te łatwo zmierzyć, posługując się chociażby 
ruletką. Pracę rozpoczęto od dokładnego pomiaru budynku metodami geodezyjnymi. Wy-
niki posłużyły do sprawdzenia poprawności modelu stworzonego w programie. Budynek 
obfotografowano skalibrowanym aparatem (rys. 6). Odległości fotografowania wahały się 
od 20 do 30 m. Następnie wykonano orientację wzajemną dla każdej stereopary, wskazując 
na obydwóch zdjęciach punkty homologiczne. W dalszej części pomierzono na zdjęciach 
punkty charakterystyczne każdej ściany. Punkty te po zaimportowaniu do programu ACAD 
umożliwiły stworzenie modelu w nieznanej skali. Przeskalowanie wykonano oddzielnie dla 
każdej ściany, wykorzystując pomierzone ruletką odległości. Efekt złożenia modeli elewa-
cji przedstawiono na rys. 7. 
 

 
Rys. 6. Pomiar elewacji budynku 

Fig. 6. Survey of building front elevation 
 

 
Rys. 7. Model budynku wykonany na podstawie pomiaru fotogrametrycznego 

Fig. 7. Building model worked out on the base of photogrametry survey 
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Błędy położenia punktów nie przekraczały 10 cm. Jednak wynik ten nie jest miaro-
dajny, gdyż wpływa na niego sposób przeskalowania i dopasowania poszczególnych frag-
mentów budynku. Najbardziej wiarygodne wydaje się porównanie powierzchni elewacji 
(bez otworów okiennych) z wielkościami rzeczywistymi. 

 
T a b e l a  3 

Błędy wyznaczonych powierzchni elewacji budynku 

Elewacja Pow. rzeczywista [m2] Pow. pomierzona [m2] Odchyłka 
Wschodnia   44,32   45,46   1,14 m2 – 2,5% 
Południowa   38,10   38,51   0,41 m2 – 1,1% 
Zachodnia   53,21   54,62   1,41 m2 – 2,6% 
Dach 190,56 187,16 –3,40 m2 – 1,8% 

 
Z powyższej tabeli wynika, że błąd pomiaru powierzchni nie przekracza 2,6% elewacji 

lub 3,5 m2, można więc stwierdzić, że użycie aparatu cyfrowego w przedmiarowaniu może 
być alternatywą dla tradycyjnych metod. 

6. Wnioski 

Weryfikując tezę artykułu o przydatności niemetrycznych kamer cyfrowych do nie-
których zadań pomiarowych, można stwierdzić, że: 
1. Z dostępnych na rynku aparatów fotograficznych najlepsze do celów pomiarowych są 

lustrzanki cyfrowe ze względu na stały obiektyw. 
2. Ich wykorzystanie możliwe jest tylko przy dostępności programu fotogrametrycznego 

oferującego możliwość kalibracji aparatu. 
3. Model kalibracyjny powinien uwzględniać wyznaczanie stałej kamery, parametrów 

dystorsji, przesunięcie punktu głównego oraz zniekształcenia sensora aparatu. 
4. Spełnienie wyżej wymienionych warunków pozwala na wykorzystanie kamer nieme-

trycznych w przedmiarowaniu robót ziemnych i budowlanych. 
 
 

Praca została wykonana w ramach własnego projektu badawczego „Technologia budowy szcze-
gółowych modeli 3D inżynierskich obiektów kubaturowych” N N 526 1628 33, nr umowy 
1628/B/T02/2007/33, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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