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le
stereogramów

St:ereoszkic fotograficzny, obiektywnie dokumentujący '''';-'''1''onc<ii;r""",,.-,':U
odkrywki na!tu:ralne i lsztuczne .oraz fragmenty kartowanego terenu, powienien znaleźć 'coraz szersze zastosowanie w fotointerpretacji geologicznej, jak również w dokum'entowaniu analitycznym terenowych opracowań
kartograficzno.-g'eo.logkznych.
Główną wadą stereoszkicu jest niemożliwość jego wykorzystania pomiarowego. W ciągu ostatnich kilku lat praco.wano nad .znalezieniem
uproszczonej rmetody i technicznego postępowania, które pozwoliłoby na
usunięcie tej wady.
W pierwszym okresie poszukiwań kamery armatorskie zostały zaopatrzone w układ współrzędnych tłowych. Metoda ta o.kazała się jednak zbyt
skomplikowana technicznie i niezbyt dokładna. Poszukiwano więc innych
rozwiązań, których wyniki referowane ,były na posiedzeniu Polskiego Tovvarzystwa Fotogrametrycznego. w Warszawie w 1964 r. oraz prezentowane na wystawie XI Międzynarodowego Kongresu Foto.gramet:ry-cznego
w Lizbonie.
Wynikierm tych poszukiwań jest 'metoda wykonywania, opracowania
i pomiarowego wykorzystania fotogrametryczno-geologicznego stE~reOSZKi
cu fotograficznego. Tok pra,c zdjęciowych i kameralnych przebiega następująco:

1. Sporządza się stereoszkic f.otograficzny fragmentu terenu lub odkrywki naturalnej i :sztucznej, przy czym w obrębie 'modelu stereoskopowego rozmieszcza się sygnały, które sfotografow,ane są na obu fotogramach stereoszikicu. Stereoszkic odpowiada w przybliżeniu normalnelTIU
zdjęciu fotografieznemu naziemneilTIu.
2. Z obu stanowisk zdjęcio.wych kaimeryfotograficznej wykonuje
następują'ce pomiary: długości bazy i(odległości poziomej obu :stanowisk)
* Definicję Ister,elOszkicu f,oto,grafdJc,znego podano w artykule pt. "SplQlrządzan,ie uproszczonych zdjęć fo'to'gJr,aficznych stelr'eolsk.opowych dl,a d!Qlkumenta,cji geologkZiIllej" Prz. geol.,
t. 9, nr 2, 191H r.
Kwa,rtalnik Geologic,zny, t. 18, ,nT 3, 1'974 r.
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oraz kątów poziomych i pionowych w stosunku do sygnałów rozm.ieszczonych w terenie objętym im.odelem stereoskopowym. P.omiary odległO'ści do
tych sygnałów 'ze stanowisk bazowych 'mogą, lecz nie muszą być wykonane. Przy pomiarach zakłada się, że punkty zasygnalizowane w lokalnym układzie terenowych współrzędnych prostokątnych, w których kierunek bazy odpowiada osi X, stanowisko hazowe (środek rzutów kamery
i instrumentu) lewe - początkowi układu, prosta pozioma prostopadła do
kierunku bazowego, a przechodząca przez stanowisko lewe - osi Y. Osią
Z
prosta pionowa przechodząca przez stanowisko lewe, prostopadła
do osi X i Y.
3. Obliq:a się współ.rzędne X, Y, Z punktów zasygnalizowanych w układzie
Obliczenia tego dokonuje się jedynie wówczas, gdy metodą
tą
się większy dbszar lub gdy opracowanie stereoszkicu pomiarowego
związane z opraeowaniem topograficzno-geologiczny,m wykonanym innymi metodarni. Przy opracowaniu tylko jednego stereoszkicu
fotograficznego [(jednego stereogra'mu) wystarczy przyjęcie układu 'współ
rzędnych prostokątnych, opaDtego 'O bazę i lewe stanowisko.
4. Na 'przyjętej -rzutni pionowej, równoległej do pionowej płaszczyzny
(płaszczyzny X, Z), wykazuje się punkty zasygnalizowane 'wraz z ich
przesunięciami radialnymi. Rzutnia ta, .oznaczona tu przez Jt o i przyjęta
w
odległości od pionowej płaszczyzny bazowej,charakteryzuj e się
jest ona płaszczyzną rzutowania dwiemawiązkaimi promieni rzutu środkowego punktów zasygnaliz.owanych; środki rzutów znajdują się na obu stanowiskach Vi środku rzutów wiązki kamery fotograficznej zarazem v,r punktach głównych pomiarów kątÓ'w pionowych
i
oraz odległo:ści sygnałów.
przetworzyć lewy i prawy f O'tog rla m stere.oszkicu z przyzblżenia do normalnego na normalne zdjęcie fotogra,metryczne.
IJ ....
to wykonuje się przez zestrojenie punktów zasygnalizowana lewym i prawym fotogramie stereoszkicu,
iUl punktami, które zostały wykazane na rzutni piono''7 r>1'H 7 ,,,"",,, O"n

r.iUICLI...U·C

przesunięte.

6. Na !tak przetworzonych fotogramach należy wykazać ich punkty
oraz osi X i z tych punktów zestroić stereogram i opracować go
przy 'wykorzys:taniu :stereoskopu zwierdadlanego lub stereomikr.om'etru.
Opracowanie polega na wykreśleniu linii równych paralaks na płaszczyz
nach równoległych do pionowej płaszczyzny bazowej, a zatem jako "pionownic"
przekrojów geologicznych) ,wzajemnie równoległych 'i rówOpracowanie takie można wykonać również na stereoautoH.<t'H7r1Q

najbardziej istotną dla praktyki kartograficzno-geolometody jest to, że zastosować w niej można dowolną
kan1erę fotograficzną "amatorską", pOzibawioną układu orientacji wewnę
(znaczków tłowych wraz z ra:mką tłową i dokładniej wykazanej
octiefHOSCl obrazu względnie ogniskowej obiektywu).
stereoszkiców fotograficznych .opiera się na następują
gicznej

założeniach:

tworząca zdjęcie

fotograficzne (będące rzutem środkowynl
przedmiotu, tu -\.odkrywki) jest geometrycznie porówpromieni (prostych) celow.vch do punktów pomiarowych
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biegunowych z·e stanowiska pomiarowego. Obie wiąz
porównywalne wówczas, gdy ich punkty środkowe
są te same, czyli wtedy, gdy zdjęcie fotograficzne, jak
i pomiary
poziomych, kątów pi'Onowych i odległości do 'celów zostały wykonane z tego salmego stanowiska. Warunek ten jest spełniony w granicach dopusz·czalnej nied6kładności - wówczas, gdy współrzędne
przest.rzenne środka rzutów zdjęcia fotograficznego (środka obiektyvvu
kamery) są w dostatecznym przybliżeniu współrzędnymi przestrzennymi
środka rzutó\v instrumentu pomiarowego (punktu pionowego i pozion1ego obrotu
tego instrumentu), a promienie wiązki pomiarowego
instruffien tu skierowane do punktów są promieniami wiązki ka'mery f 0tworzącymi 'Obrazy fotograficzne tych punktów. Fig. 1 iluspełniającą ten warunek. S stanowisko, zdjęcia fotogra-

Fig. 1

ficznego i zarazem pomiarów geode:zyjnych (= punktowi O); Jlk - rzutnia
odwzorowania fotogr,aficznego (film, klisza kamery fotograficznej); f odległość o!bra'zu ka'mery fotograficznej (tu ogniskowa); Pl, P2, P3 punk·w terenie i 'wykazane rzutem środkowym (odfotograna rzutni jako punkty P/t, P'2, p / 3 promieniami rzutów r't, /2,
. O - środek rzutów i zarazem początek układu współrzędnych prostoS);Bl, B2 - kąty (tu p'Oziome) między promienimui 1'1, 1'3 oraz
1'3, 1'2; Tlo
płaszczyzna równoległa do płaszczyzny XZ bazy JTk VV odleod płaszczyzny n k , na której leżą lewe i prawe
S
S
= O układu X, Y, Z).
2. KątyBl oraz B't; B2 oraz W2 są sobie parami równe. vVyznaczone promieniami 1'1 oraz r2 współrzędne X P1 no oraz X P2 no na rzutni Jto są pro""""·~r>·'G'.r",'<cLu.lC; odpowiednio d'O współrzędnych x' P 2 oraz x' Pl w takim samylu
stosunku proporcjonalności, jaki wys1tępuje w stosunku Y no do f:

[11
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oraz ogólnie:
Yli o
= j = mno '

[2]

[3]

Twierdzenie to 'można wyrazić następująco: współrzędne prostokątne
X 'Oraz Z punktów 'rzutowanych promieniami rzutu środkowego na rzutnię
równoległą do płaszczyzny XZ 'bazy stereogramu 'Odległą od tej płasz
czyzny 'O wartości Y Jt o dowolnie przyjętą
pozostają w takim stosunku
proporcjonalności do ich rzutów 'środk'Owych na rzutnia'ch f'Otograficznych
przypadku normalnego naziemnego, w jakim pozostaje współrzędna Y tej
płaszczyzny Jto do odległości obrazu leweg'O i prawego fotogran1U stereograimu, wykonanego w przypadku zdjęcia normalnego z lewego i prawego
stanowiska 'bazowego.
Yn
Gdy:
=1, a zarazem gdy 1
= 1 wówczas
m no
·m no
,
,
,
_0

X P1 liO=X p1 ; Xpzlio=Xpz '"
Zp lio=zp' ; Zp lio=zp'
1

l

Z

Z

XPnlio=XPn

•.. Zp

II

[4]

[5]

Wiązkę pomiarową do punktów zasygnaliz'Owanych w terenie można
traktować jako wiązkę tworzącą f'Otogram na dowolnie przyjętej w przestrzeni rzutni Jt m do której prostopadły :promień główny wiązki tworzą
cej fotogra'mu jest osią Y lokalneg'O układu współrzędnych prostokątnych
(lub w ogóle jest wykazany odległością Y tego układu).
Fotogra'm ,ten będzie charakteryzował się tym, że:
a - Odległością jego obrazu może być dowolnie przyjęta wartość, albo
też, że odległość rzutni Jt n może stanowić wartość wyrażoną w liczbie
całkowitej, poOdzieloną przez mianownik skali, który jest również liczbą
całkowitą dowolnie przyjętą. Tak wycechowaną rzutnię będzie się oznaczać przez Jt o , a odległość oIbrazu przez y Jt o •
b - Wszystkie punkty zasygnalizowane w ter,enie, objęte wiązką tworzącą fotogram, hędą wykazane na przyjętej rzutni Jto wraz z ich przesunięciami radialnymi, właściwymi dla rzutni Jt o i jej odl'egłościami Y Jt o ,
jeśli punkty te nie leżą na rzutni Jt o • Wszystkie zaś punkty zasygnalizoOwane - leżą na 'rzutni Jto - 'będą wykazane bez przesunięć radialnych.
3. Fotogram ten 'można zatem :traktować jako fotogram przetwoOrzony
ze zdjęcia ,fotograficznego, wykonaneg.o z punktu zerowego (ze stanowiska) tak pomiarowego, jak i fotograficznego, które to zdjęcie zostalo wykonane kam'erą fotograficzną, zorientowaną w ,ten sposób, że
promień
główny pokrywa się w przybliżeniu z kierunkiem (z osią) YJt o , a środek
rzutów ze 'środkiem wiązki promieni pomiarowych. KaInera fotog.raficzna
nie musi posiadać w tym przypadku elementów 'Orientacji wewnętrznej

(ra,mki tłowej wraz ze znaczkami 'iłowymi i dokładnie wyznaczonego punktu głównego, jak również dokładnie wyznaczonej odległościolbrazu równej ogniskowej). Wiązka tworząca kam,eryfotograficznejmusi jednak
.obejmować co najmniej wszystkie punkty zasygnalizowane.
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podstawą do prz:etworzenia zdjęcia
dowolną kamerą o nieznanych elementach
nor:malne zdjęcie fotograficzne naziemne i to

st:ereofotogrametryczne.
-chcemy wykorzystać do przetworzenia
jako wiązkę tworzącą fotogram rzutopracować, tj. przygotować do prze- wykonanego kamerą ustawioną na
N'...,.,....
analityczny i graficzny.
pr:z:eblle~~a następująco. Zakładamy rnr:z:vl!)adlek
r<r>,h

ZJTo

\

Fig. 2

bazy tego
oraz
13

ujemną względem płasz-
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Kąty poziome B 'mierzone wadniesieniu do płaszczyzny asi Y, Z przed0
stawiają się następująco: :B P 2 = 0 względnie jest bliskie zeru (a zarazem
90 0 względem płaszczyzny X, Z), BP l i ~P3mają zaś wartość pomierzoną
w terienie Iwiększą od 0, a nie większą od połowy kąta wierzchołkowego
wiązki tworzącej kamery fotograficznej {kąta rozwarcia wiązki kamery)
mieszczą się

w Imodelu stereaskopowym stereogra,mu.
W trójkącie PzOP;' (fig. 3) kąt "{P2 jest kątem pionowym pomierzonym w terenie, prosta OP2 - adległością rzeczywistą punktu P2 od stanowiska S = 0, prosta OP ;'
odległośdą zredukawaną punktu P 2 na
płaszczyznę X, Y i zarazem współrzędną Y punktu P 2 (YP 2 ). \Al spółrzędna
YP2=OP2 cos "( P2. Współrzędna Z punktu P 2 w układzie lokalnym ozna'czona jako ZP2 = OP 2 'sin yP2 •
i

P'

r~

I~ .
I

~====~======~========~~--y--y
Fig. 3
Jeśli przyj1mie się w lokalnym układzie
rzędną Y) płaszczyzny Jt o (traktowanej jako

XYZ, że adległością (współ
rzutnia wiązki tworzącej fotogramu) jest przyjęta, a zatem znana adległaść, wówczas współrzędną
Z p-c:nktu P 2 na tej płaszczyźnie Jto będzie odcinek oznaczony ZP'2' Wartość tego odcinka w rzeczywistośd (w terenie) wynosi:
Z p' 2 = YnQ • tg YP 2
gdyż (jak to wynika z fig. 3) punkt P 2 leży na pionowej płaszczyźnie osi
YZ lokalnego układu współrzędnych prostokątnych (kąt poziomy punktu
P2 ~ 00).
Jeśli przyjąć, że fatogram odpowiadający wiązce tworzącej O pła
szczyzna Jt o jest wykonany w skalimJto , którą przyjęto dla danego fotogranlu, to wów'czas:

[6]
Vvspółrzędna X punktu P2 'równa się O, współrzędna YP 2 odległości rzutni Jt o W terenie, podzielonej przez wartość mJto'

Rozpatrując z kolei trójkąt PlOP;'
trójkąt

i jemu podobny

Pl0P~"

przyję

(fig. 2),

P 1 OP~' powstał z pomiaru kąta pionowega "{Pl i rzeczywistej od-

ległości

punktu Pl

wyrażonej prostą

OP l (promieniem OP 1) i

leży

na pio-

płaszczyźnie tworzącej z płaszczyzną osi YZ kąt poziomyBP l po-

mierzony w terenie.
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'TV lokalnym, przyjęty,m tu i omawianym
dzie wykazany następująco:

bę-

Jeśli

na

układzie

X Pl

(OP l

YPl =

(OP 1 • cos yP l ) ·cos BP l

ZP l

OPi

=

BP l

. COS

· COS.

XyZ punkt Pi

yP l

jednak trzeba wykazać terenowe
wówczas:

XYZ punktu

płaszczyźnie TC o ,

[7]
[8[
y

Z

J eś1i
ni

--

Pll -

wykażemy współrzędne

JT o wiązki tworzącej

no

COS ~Pl

•

tg 'v P. 1 ,

XyZ na
fotogramu, to:
Xp =
1

[9]

I

płaszczyźnie

;to

jako na rzut-

X no ·tg ~Pl
,
m no
[11]

= - - _. . _.__._--

ZP
l

[12]

n1no

Jak wyżej w!sp omnia no, :punkty Pl oraz P 2 leżą w przestrzeni między
punktem o: = S oraz płaszczyzną Jto , punkt Pa zaś za płaszczyzną Jto •
Jego współrzędne t'erenowe X, Y, Z będą obliczone w sposób przedstawiony
wyżej, a współrzędne X p / 3 , Yp / 3 , Zp/3 na rzutni Jt o w sposób następujący;
od wyliczonej terenowej współrzędnej Y tego punktu odeJmuje się róż
nicę L1Y i wykonuje działanie jak przy wyliczeniu X, Y, Z punktu Pl, jeśli kąt poziomy do tego punktu jest większy od 0°.
Współrzędne punktów terenowych zasygnalizowanych w terenie i wykazanych w układzie wIspółrzędnych tł'Owych ..fotogramu mają tę właści
W!(jść, że ich współrzędną Y' = Y Jt o jest wantość stała w danym fotogramie, równa odległości 'Obrazu. Punkty te są zatem wykazywane w ukła
dzie współrzędnych tłowych ,fotogramu tymi właśnie współrzędnymi
tłowymi lub odpowiadającymi im kątami poziomymi i pionowymi. Wynika to z właściwości rzutu środkowego, która polega na tym, że wszystkie
punkty leżące na tY'm sa'mym promieniu rzutu środkowego mają te same
współrzędne tłowe, bez względu na to czy leżą na tym promieniu przed,
czy za rzutnią odwzorowania:
WyKorzystując tę 'właściwość rzutu środkowego można podać ostateczne równania współrzędnych dowolnych punktów zasygnalizowanych
w terenie, które ma się wykazać na fotagramie normalnym, zorientowanym w przyjętym, lokalnym układzie współrzędnych prostokątnych
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Y, Z. Zakłada się przy
"rzeczywistymi elelnenta'mi
przestrzennej
dowolnej skali przze ich podzielenie przez
szenia = m no ,
lub ogólnie:
=1.
ne

Wówczas dla każdego
na rzutni Jt n będą

UUllE'-'d

tłowe

5]
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zerowy układu {O
fotograficznej).

=
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stanowisko instrumentu

xieruneA bazy Sp
Fig. 4
przyjętej odległości Y Jto , wykazanej również w odpowiedniej
należy wykreślić prostą równoległą do osi X, jako ślad przecięcia
płaszczyzny Jlo z płaszczyzną poziomą rysunku (z płaszczyzną XY).
3. Ponieważ przez punkt O (= S) przechodzi płaszczyzna pionowa osi
Y O'r,az Z, ,to prosta wykreślona jako prostopadła do osi X z punktu
jest
osią Y do śladu JlOJ a na powierzchni (na położonej płaszczyźnie) Jto jest
osią Z lokalnego układu współrzędnych prostokątnych. Wdbec tego w zasięgu wiązki ka,mery fotogra.ficznej przyjmuj e się w odpowiednim punkcie (środkowym) na osi Z - położonej na rzutni (płaszczyźnie) Jt o - ślad
spodka promienia głównego, którym jest oś Y, w miejscu oznaczonym

2. W

°

przez O' (punkt główny fotogramu iprzetworzonego). Pr,osta prostapadła do
osi Z na rzutni położonej Jt o , a przechodząca przez punkt 0, jest osią X
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układu współrzędnych
rzuconą (ortogonalnie i 'srodkowo)
'środkowo)
ukladu
wspolrz~dnych prostokątnych,
prostokqtnych, rzuconq
Jt o •
na rzutnię
rzutni~ no.
4. Z punktu O
0
S1)
promienie tworzqce
tworzące kqty
kąty poziome do
punktów
W ten
wykazuje się
kąty BPn względem
punktow
si~ kqty
wzgl~dem osi
OSI
Y. Promienie tworzqce
tworzące graficzne kqty
kąty poziome 13p11 dopunktow
do punktów Pl
P 1 ....
..
- :przedluzone
:przedłużone przez
pT'zez te punkty iwykazane
i wykazane na płaszczyźnie
plaszczyznie XY do sladu
śladu
przeci~da rzutni JT o przecięcia
odkladajq
odkładają :na
na tej rzutni (poprzez ten jej slad)
ślad) war,tośd radialnie przesuniętych
Jt o tych
tosd
przesuni~tych współrzędnych
wspolrz~dnych na rzutni no
do pIn
p l n (fig. 4 - rzutnia pozioma).
związku z
od punktów
punktow przecięcia
przeci~da się
si~ tych promieni z
W zwiqzku
noo wyprowadza'my na kladzie
Jt
kładzie rzutni no
Jt o proste rownolegle
równoległe do osi
ni ITo.
Jl o • Na prostych tych
punkty P'l
p'! .... p' n wykazane rówrowniez
nież z radialnym, sobie
przesuni~ciem w zakresie ich
przesunięciem
,
rzędnych
rz~dnych Z na rzutni JTo •
Wa-rtosci
Wa-rtości Z na rzutni JT o znajdujemy graficzniew
graficznie w sposób
sposob przykładowo
przykladowo
pokazany dla punktów
punktow
oraz P2 na fig. 4. ]\!Iianowicie:
J\!Iianowicie: po wspomnianych
w'Spomnianych
wyzej
wyżej prostych tworzqcych
tworzących kqty
kąty poziome (wraz z osiq
osią Y) do punktów
punktow
P1
Pl ..... P
p 11 wykonujemy klady
kłady pionowych płaszczyzn
plaszczyzn kqtow
kątów pionowych ';',
pomierzonych w terenie do punktów
punkt6w Pl'
Pi' ... P n na płaszczyznę
plaszczyzn~ poziomą
poziomq
rysunku (na płaszczyznę
plaszezyzn~ XY). Na kladach
kładach tych wykreslamy
wykreślamy kqty
kąty pionowe
yPl1 ....
(na fig. 3 - yP 2 i
Następnie
yP
•••• yP 11 (nafig.
Nast~pnie w punktach przecięcia
'Przeci~cia promieni celowych do punktów
punktow
.... P 11 (tworzqcych
(tworzących kqty
kąty poziome
BP n) względem
śladem rzutni ITo
Jlo odkladamy
odkładamy kqty
kąty proste. Boki
wzgl~dem osi
08i yY ze sladem
tych kqtow
kątów prostych przecinają
przecinajq
w punktach
.... p' n Z
tworzqcymi
tworzącymi kqty
kąty pionowe
pion owe
.... 'Y p' 11 (na fig. 4 pokazano jjee
punktow
punktów
oraz P 4).
W ten sposób
sposob otrz~ymujelmy graficznie wykazane i szukane wartosci
wartości
Zpt
,.
Zpt"
Jl o . W zaleznosci
zależności od znaku (±) kqtow
kątów
Zp'l1 ..,.
Zp'" na rzutni ITo.
odklada·my
odkłada'my ± Zpt! ... Zpt"
Zp'"
na rzutni' ITJlo , liczq:c
licząc od osi X płaszczyzny
plaszczyzny JT o
(jej kladu
kładu pozimnego na rysunku). Tak 'wykazane punkty P/l'
P/l ...
.. P'n na
rzutni Jt
'wyżej podano) do przetworzenia zdjęcia
Tzutni
noo posłużą
posluzq (jak 'wyzej
zdj~cia
nanego ze stanowiska
(= 0)
O) na zdjęcie
zdj~cie normalne.
Post~pujq:c podobnie ze zdjęciem
Postępując
zdj~dem fotograficznym i pomiarowym do
punkt6w Pi .... P n ze stanow'iska prawego bazowego (Sp) otrzymamy po
punktów
pr.zet'worzeniu Istereogra:m odpowiadajqcy
om6wioodpowiadający (na waTunkach TIizej
niżej omówionych) przypadkowi normalnego zdjęcia
'Zdj~cia fotogrametrycznego
fotogrametrycznega naziemnegO'.
naziemnego.
Przetworzenia
dokonuje się
si~ zwyczajnym
Z'wyczajnym powiększalnikiem,
powi~kszalnikiem, ty!TI
samYlm obiektywem, w który
samYIm
ktory zaopatrzona
zo.opatrzona jest kamera fotograficzna zastozo.s1:asowana w terenie do
dO' wykonania
wykGnania zdjęcia
zdj~cia fotograficznego
fotagraficznego ze stanowiska
stanawiska
(= 0)
O) i 'le
ze stanowiska Sp, aawi~'c
więc z obu stanowi'sk bazowychgtereogramu.
bazowychstereogramu.
Wykorzystuje Isię
Isi~ wówczas
wowczas zasadę
zaso.d~ Porro-Koppego. A zatem odtworzenie kqtow
kątów poziomych
paziomych i pionowych, wykonane graficznie iw sposób
sposob opisany jest wierne, oczywiscie
oczywiście w grankach
granioach wiernosci
wierności takiego odtworzenia
opartego na opracowaniu graficznym.
Wy,dz:i'ał Ge'Ollo'gi,i
GelQl,og'i,i
Wy,dz:i'al
Uruwensy,tetu
UruwerlSy,tetu W.arrsz,a
W,arr.sz,a wSik,ie,g;o
w,sik,ie,g;o
W,aifszawa, ut
W,a:rszawa,
ul. ZwLrkli
ŻwLrkli [ Wó.'gury
Wd.'gury 9:3
Naldesi.ano dnia
Naldesi,ano
dn:ia 20 cZle!rwca 19'1'3 r.
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Ka3HMe)I( rY3HK

BbInOJIHEHHE <I>OTOCTEPE03CKH30B KAK H3MEPHTEJIbHbIX CTEPEorPAMM
,2];.IDI rEOJIOrO-KAPTOrPA<I>HqECI{HX ........L.<"'''--''-''••
Jl

Pe3IOMe

B

CTaTbe npe,n:CTaBJleH MeTo,n: pa3pa6oTKH H HCnOJIb30BamUI

,rrmr H3MepeHHH

<poToCTepeo3CKH-

30B KaK <poTorpaMMHOrO CHHMKa. <I>parMeHT nJIOma)1H (OChITIb, 06Ha)I(eHH:e) C 0603Ha'IeHHhIMH
nYHKTaMH CJIe,n:yeT c<poTorpa<pHpoBaTb O,n:HHM H TeM )I(e cPOToannapaTOM C ,n:ByX TO'IeK: JIeBOH-

S1

H npaBOH

Sp.

3aTeM OT 060HX TO'IeK H3Mep5IeTC5I ,n:mma 6a3Hca (pacCT05IHHe OT

S1

,n:o

Sp),

ropH30HTaJIbHble yrJIbI (6eTa) H BepTHKaJIbHhIe yrJIhI (raMl'vm) ,n:o CHrHaJIC)B Ha nJIOma,n:H; Ha BepTH-'
KaJIbHOH npoeKll;HH no nOKa3hIBaIOTC5I

0603Ha'IeHHhle nyHKTbI BMeCTe C

MemeHHeM. ITpeo6pa30BaHHe JIeBOrO H

npaBoro <pOTOCTepe03CKH3a B

pH'IeCKHH CHHMOK npOH3Bo,n:HTC5I nyTeM COrJIaCOBaHH5I nYHKTOB,

pa,n:HaJIbHhIM HX nepe06hI'IHhIH

0603Ha'IeHHbIX H

KaK pa,IIHaJIbHO nepeMemeHHble aHaJIHTU'IeCKUM H rpaqnrqeCKHM MeTO,IIOM

cPOTorpaMeTnOKa3aHHblx

(<PUT. 1-4).

Kazimietz G UZIK
PHOTOGRAPHIC STEREOSKETCHES MADE AS MEASURING
STEREOGRAMS FOR CARTOGRAPHIC-GEOLOGICAL PURPOSES

Summary
The article presents a method oif making photographic stereosketches used as
a photogrammetric survey. For this purposes, a fragment of terrain (lanslide,
exposure) with the sygnalled points should be photographed, using the same camera,
from two positions: left position - SI and right position Sp' Then, the length of the
basis (i.e. the distance between SI and Sp) should be measured from both positions,
as well as horizontal angles (beta) and vertical angles (gamma), measured to the
signals in the terrain, be read off. The signalled points and their radial displacementc
are then presented on vertical projection plane ;(0' The transformation of the left
and right photographic stereosketches into a normal photogrammetric survey is
made by co-ordinating the points signalled and presented as those with radial
displacements by means of analytical and graphical methods (Figs 1-4).

