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1. Wstęp 

Podziwiając panoramy rozciągające się z górskich szczytów i innych punktów widokowych często 

zastanawiamy się, co tak naprawdę widać – jak nazywają się widoczne wzniesienia, miasta czy budynki. W 

niektórych miejscach, zwłaszcza w górach, można spotkać tablice z fotografiami panoram, opatrzone 

szczegółowym opisem widocznych szczytów i innych obiektów. Niestety, mimo że bywają one 

konsultowane z lokalnymi przewodnikami i znawcami regionu, bywają na nich błędy. Rozpoznanie 

odległych wzniesień i innych elementów krajobrazu bywa trudne – nawet dobra znajomość terenu może 

czasem wprowadzić w błąd, zwłaszcza przy dużych odległościach. 

Z pomocą przychodzą komputerowe symulacje terenu. Istnieją programy, które na podstawie specjalne 

cyfrowej “mapy” (modelu) terenu generują wizualizację panoramy widocznej z dowolnego miejsca na 

Ziemi. Są to: 

 aplikacja mobilna Polskie Góry (http://polskiegory.byledobiec.pl/) 
 Peakfinder (https://www.peakfinder.org) 

 strona Ulricha Deuschle (https://www.udeuschle.de/panoramas/makepanoramas_en.htm) 

 Kashmir 3D 

 

Pierwsze dwa można stosować w terenie, na urządzeniach mobilnych, w celu identyfikacji widocznych 

szczytów. Pozostałe są bardziej rozbudowane i przydają się przede wszystkim do rozpoznawania gór i 

innych obiektów na fotografiach. 

 

2. Aplikacja Polskie Góry 

Polskie Góry to aplikacja mobilna na system Android, służąca do identyfikacji szczytów górskich 

widocznych z miejsca, w którym się znajdujemy. Jej działanie polega na automatycznym nałożeniu na obraz 

z aparatu napisów z nazwami widocznych gór. Do prawidłowego funkcjonowania wymaga telefonu bądź 

tabletu z GPS i dokładnie działającym kompasem. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 

http://polskiegory.byledobiec.pl/. 

 

3. Peakfinder 

Jest to proste w obsłudze narzędzie do wizualizacji panoram, które można wykorzystać nawet w terenie. Jest 

dostępny w 2 wersjach – darmowej na stronie www.peakfinder.org oraz płatnej aplikacji mobilnej. 

Wystarczy wpisać nazwę szczytu lub zaznaczyć położenie punktu widokowego na mapie, a program sam 

wygeneruje pełną panoramę we wszystkich kierunkach. Można ją łatwo przesuwać i powiększać, wszystkie 

istotne wierzchołki są podpisane. Baza nazw szczytów górskich jest bardzo bogata, gorzej z nazwami 

wzniesień w innych regionach. 

 

Strona peakfinder.org 

http://polskiegory.byledobiec.pl/
https://www.peakfinder.org/
https://www.udeuschle.de/panoramas/makepanoramas_en.htm
http://polskiegory.byledobiec.pl/
https://www.peakfinder.org/
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Na pasku nad panoramą znajduje się pole tekstowe na nazwę punktu widokowego, z którego chcemy 

wygenerować panoramę oraz kilka ikonek. 

 

 

Wybór punktu widokowego jest możliwy na kilka sposobów. Najłatwiej wpisać jego nazwę w pole tekstowe 

i zatwierdzić za pomocą lupy. Po rozwinięciu listy za pomocą znajdującej się po jego lewej stronie strzałki 

mamy dostęp do kolejnych opcji: 

 maps – mapa, na której można wybrać dowolny punkt 

 peak directory – wyszukiwarka nazw szczytów i innych miejsc znajdujących się w bazie 

 enter coordinates – możliwość podania współrzędnych geograficznych punktu 

Po wybraniu miejsca panorama zostaje wyświetlona automatycznie. Można ją dowolnie przesuwać, a także 

powiększać w pewnym zakresie. Za pomocą ikonek nad panoramą mamy dostęp do kilku opcji. Klikając na 

pierwszą z nich uzyskujemy podstawowe informacje o miejscu, z którego jest wykonana panorama, takie 

jak: nazwa, współrzędne geograficzne wysokość n.p.m., strefa czasowa, a także aktualne godziny wschodu i 

zachodu Słońca oraz Księżyca wraz z fazą Księżyca wyrażoną w procentach. W przypadku Rysów wygląda 

to następująco: 

 

Opcja lornetki włącza oznaczenia znacznie większej liczby szczytów za pomocą czerwonych kropek. 

Przesuwając panoramę bądź lornetkę tak, aby dana kropka znalazła się wewnątrz niebieskiego okręgu, a 

następnie powiększyła się, otrzymujemy poniżej informacje o tym punkcie – nazwę, wysokość, odległość i 

współrzędne geograficzne. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie panoramy Bieszczadów ze szczytu 

Rysów. 

 

Maksymalne powiększenie panoramy z Rysów w kierunku Bieszczadów. Nie wszystkie szczyty są podpisane. 
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Po włączeniu lornetki pojawiają się dodatkowe oznaczenia w formie czerwonych kropek. 

 

 

Po ustawieniu panoramy tak, aby wybrana kropka powiększyła się, poniżej pojawiają się informacje o tym punkcie – w 
tym przypadku jest to szczyt Smerek 1222 m n.p.m., oddalony o 174,4 km, widoczny w kierunku 88,9 stopnia. 

 

Dodatkowe opcje umożliwiają: 

 utworzenie panoramy z punktu na określonej wysokości nad ziemią 

 

 wyświetlenie podziałki z azymutami 
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Jest też możliwość prezentacji miejsc wschodu i zachodu Słońca oraz Księżyca - coś dla miłośników 

fotografii gór na tle tych ciał niebieskich. W lewym dolnym rogu można ustawić dowolną datę i godzinę, 

trzeba jednak pamiętać o nietypowej numeracji miesięcy – od 0 do 11, gdzie styczeń to 0, a grudzień 11. 

 

Położenie Słońca i Księżyca w ciągu całego dnia z godzinami wschodu i zachodu 

 

 

  

W lewym dolnym rogu jest symbol zegara – po jego wybraniu pojawia się możliwość zmiany daty i godziny 

 

Wśród wad można wymienić ograniczony zakres powiększania panoramy - szczyty bardzo odległe lub 

położone blisko siebie zlewają się ze sobą. Zastosowanie poza terenami górskimi jest ograniczone 

ze względu na mniejszą liczbę napisów. 

 

 

4. Program Ulricha Deuschle 

Strona Ulricha Deuschle (https://www.udeuschle.de/panoramas/makepanoramas_en.htm) jest mniej 

przydatna w terenie - odpowiednie ustawienie parametrów panoramy jest bardziej skomplikowane, a jej 

generowanie trwa znacznie dłużej, ponadto funkcjonalność na urządzeniach mobilnych jest ograniczona. 

Jest to jednak najlepsze narzędzie pomocne przy rozpoznawaniu obiektów widocznych na zdjęciach. Główna 

przewaga nad innymi tego typu programami polega na prezentacji położenia wybranego punktu panoramy na 

mapie – jest to unikatowa funkcja umożliwiająca identyfikację nawet bezimiennych wierzchołków, 

budynków i innych, w zasadzie dowolnych obiektów, które można znaleźć na mapach. Daje to również 

niezależność od automatycznie generowanych napisów, w których zdarzają się błędy – położenie każdego 

szczytu można sprawdzić. Rysunek panoramy jest bardzo czytelny, a szeroki zakres powiększeń umożliwia 

rozróżnienie odległych, położonych blisko siebie szczytów, które np. w Peakfinderze zlewają się ze sobą. 
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4.1. Opis strony 

 

Górną część strony zajmuje mapa służąca do zaznaczenia punktu, z którego ma być wykonana panorama. 

Obsługuje się ją jak zwykłą mapę Google. 

Poniżej znajdują się następujące parametry: 

 Altitude - wysokość n.p.m. miejsca, z którego ma być wykonana symulacja. Standardowo jest 

“auto”, czyli wysokość określona automatycznie na podstawie modelu terenu. 

 Camera height - wysokość nad poziomem terenu - domyślnie 10 m. 

Suma obu ww. wysokości daje wysokość n.p.m. punktu, z którego robimy symulację. Zazwyczaj 

wartości domyślne są prawidłowe - model terenu często zaniża wysokość o kilka metrów (zwłaszcza 

jeśli robimy symulację ze szczytu wzniesienia), ale po dodaniu 10 m (camera height) mniej więcej 

zgadza się z rzeczywistością. W razie większych odstępstw należy skorygować te parametry. 

 Look for summit point automatically - zaznaczenie tego pola powoduje automatyczną zmianę 

punktu zaznaczonego na mapie na najbliższy szczyt. 

 View direction - kierunek (azymut w stopniach) środka symulacji. 

 Horizontal extension - rozpiętość (poziome pole widzenia) symulacji w stopniach. 

Zamiast powyższych 2 parametrów można wpisać azymuty lewego i prawego brzegu symulacji - left 

edge i right edge. 

 Zoom factor i resolution - pola te określają powiększenie symulacji, czyli rozdzielczość. Wystarczy 

wypełnić jedno z nich. Resolution to liczba pikseli odpowiadająca 1 stopniowi panoramy, zoom 

factor oznacza to samo, ale jako wielokrotność domyślnej rozdzielczości wynoszącej 20 pikseli na 

stopień. 

 Tilt - nachylenie panoramy w pionie (góra-dół), najlepiej pozostawić bez zmian. 

 Range of sight - zasięg panoramy, domyślnie 300 km. 

 Elev. exaggeration - współczynnik pionowego rozciągnięcia symulacji, należy wpisać 1. Wartości 

większe od 1 powodują nienaturalne podwyższenie wzniesień, co będzie przeszkadzać przy 

nakładaniu na zdjęcie. 

 Colored display - zaznaczenie powoduje pokolorowanie symulacji - kolor zależy od odległości. 
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Po prawej stronie jest małe okienko z podglądem symulacji, jest w nim również podana wysokość n.p.m. 

(parametr "altitude") oraz odległość do najdalszego punktu na symulacji. 

 

4.2. Tworzenie symulacji panoramy i rozpoznawanie szczytów 

1. Otwieramy stronę http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoramas_en.htm 

2. Wybieramy na mapie miejsce, z którego zostało zrobione zdjęcie – niech to będzie szczyt Rysów. 

3. Ustawiamy parametry symulacji – przykładowo widok na Bieszczady. W przypadku Tatr model 

terenu może zaniżać szczyty – jak widać na podglądzie, automatycznie określona wysokość  to 2419 

m n.p.m. – dużo mniej niż faktyczna wysokość Rysów. Wpisujemy więc wysokość 2499 m. Następnie 

wybieramy kierunek – można w tym celu wpisać azymut w stopniach albo kliknąć na mapie na 

środkową z trzech czerwonych linii i obrócić ją we właściwym kierunku (obracanie jest mniej 

dokładne – mapa jest wyśrodkowana na zaznaczonym punkcie i trudno trafić w konkretny kierunek). 

Można odczytać azymut z Peakfindera bądź obliczyć go na stronie 

https://darekk.com/kalkulator/azymut-poczatkowy. Bieszczady z Rysów są widoczne w kierunku 

wschodnim, można więc wpisać E bądź 90 stopni. Rozciągłość panoramy można ustawić za pomocą 

przesunięcia skrajnych czerwonych linii (również mało dokładne) albo wpisać konkretną wartość 

liczbową. Można ją wpisać w przybliżeniu albo wyznaczyć azymuty na 2 skrajne punkty, pomiędzy 

którymi będzie wygenerowana panorama. W naszym przykładzie niech to będzie 20 stopni. 

Bieszczady są dość daleko, ustawmy więc zoom factor 10. Elev. exaggeration zawsze ustawiamy 1, 

aby góry nie były nienaturalnie rozciągnięte. 

 

 
 

4. Włączamy symulację przyciskiem “Show the panorama”. 

 

5. Tak uzyskaną panoramę można porównać ze zdjęciem i rozpoznać widoczne szczyty. 

 

UWAGA. Wygenerowana panorama zawiera napisy oznaczające wybrane szczyty wzniesień lub inne 

obiekty. Niestety są w nich błędy - częste są literówki, ale nierzadko zdarza się też ich niewłaściwa 

lokalizacja. Wysokość szczytów również nie jest prawidłowa - model terenu, z którego korzysta 

http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoramas_en.htm
https://darekk.com/kalkulator/azymut-poczatkowy
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program odbiega nieco od rzeczywistości. Na ogół odstępstwa wynoszą kilka metrów, ale zdarzają się 

znacznie większe błędy, szczególnie w przypadku stromych, ostrych szczytów np. w Tatrach. 

Najlepiej skorzystać więc z metody prezentującej położenie wybranego punktu na mapie Google, 

odnaleźć go na tradycyjnej mapie i samemu odczytać z niej nazwę, wysokość lub inne potrzebne 

informacje. 

6. Można sprawdzić położenie niemal dowolnego punktu na panoramie – niemal, ponieważ miejsce to 

musi znajdować się na linii oznaczającej kontur powierzchni terenu. Wystarczy kliknąć na taki punkt 

– w nowym oknie otworzy się mapa Google. Sprawdźmy szczyt położony na prawo od polskich 

Bieszczadów, azymut ok. 95,5 st. 

 
 

7. Dawniej na mapie od razu znajdował się znacznik z położeniem danego miejsca, niestety od dłuższego 

czasu jest błąd i położenie nie jest wyświetlane. Można jednak wymusić pojawienie się znacznika na 

krótką chwilę. Trzeba kliknąć „wyznacz trasę”, a następnie anulować krzyżykiem. Znacznik wyświetli 

się przez ok. 1 sekundę. Procedurę można powtórzyć na większym powiększeniu mapy, a także na 

mapie lotniczej („satelitarnej”). 
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8. Teraz trzeba porównać mapę z dokładną mapą turystyczną lub topograficzną z nazwami szczytów. 

Jak widać na mapie Google, góra znajduje się na granicy słowacko-ukraińskiej, na południowy 

wschód od miejscowości Zboj. Można więc wykorzystać mapę turystyczną Słowacji online ze strony 

http://mapy.hiking.sk/ 

9. Odnajdujemy to miejsce na mapie – jest to szczyt Stinská 1093 m n.p.m. 

 

 

 

4.3. Nakładanie symulacji na zdjęcie 

Odnalezienie na symulacji widocznych na zdjęciu szczytów jest często trudne, obarczone ryzykiem błędu, a 

w przypadku terenu o mniej urozmaiconym ukształtowaniu bywa niemożliwe. Jest jednak metoda 

pozbawiona tych wad, pozwalająca na pewne rozpoznanie wszystkich wzniesień, a także innych obiektów, 

polegająca na nałożeniu symulacji na zdjęcie w programie graficznym. Spróbujmy rozpoznać w ten sposób 

wzgórze widoczne z Chełmowej Góry w Krasnobrodzie na Roztoczu. 

 

http://mapy.hiking.sk/
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1. Zaznaczamy miejsce na mapie wg powyższego opisu – w tym przypadku jest to północny stok 

krasnobrodzkiej Chełmowej Góry. 

 

 
 

2. Teraz trzeba ustawić parametry symulacji. Zdjęcie przedstawia na północny zachód, w kierunku 

doliny Wieprza. Kierunek to ok. 300 stopni. Aby dopasować wielkość symulacji w celu nałożenia na 

zdjęcie, trzeba obliczyć rozdzielczość symulacji. dzieląc szerokość zdjęcia (w pikselach) przez 

poziome pole widzenia obiektywu (w stopniach). Należy w tym celu utworzyć symulację o 

wielkości dopasowanej do zdjęcia. Istnieją dwie metody jej wyznaczania: 

 Jeśli zdjęcie stanowi oryginalny kadr z aparatu, nie było dodatkowo przycinane i znamy kąt 

widzenia obiektywu – wystarczy podzielić szerokość zdjęcia w pikselach przez poziomy kąt 

widzenia. Kąt ten można obliczyć na podstawie ogniskowej obiektywu np. na stronie 

http://www.fotografuj.pl/Article/Kalkulator_katow_i_pola_widzenia_obiektywu/id/68. W tym 

przypadku zdjęcie ma szerokość 2000 pikseli, ogniskowa to 336 mm (ekwiwalent dla matrycy 

pełnoklatkowej), poziome pole widzenia wynosi 6,13°. Trzeba jeszcze uwzględnić skalowanie 

obrazu przez system operacyjny, jeśli jest inne niż 100%. W moim komputerze wynosi ono 125%, 

rozdzielczość wynosi więc 2000/6,13/1,25=261 pikseli/stopień. 

 Gdy nie mamy takich danych lub zdjęcie jest przycięte, trzeba znaleźć dwa punkty, najlepiej 

położone jak najdalej od siebie, które możemy rozpoznać bez symulacji lub na podstawie 

porównania symulacji ze zdjęciem, ale bez jej nakładania. Nie zawsze jest to możliwe. Najpierw 

należy zmierzyć poziomą odległość między nimi w pikselach. Następnie wyznaczamy azymuty na 

oba te punkty (np. na ww. stronie), obliczamy różnicę pomiędzy nimi i dzielimy zmierzoną 

odległość przez tę różnicę. Ten sposób jest opisany oddzielnie. 

Wpisujemy więc view direction 300, resolution 261, elev. exaggeration 1, horizontal extension niech 

będzie 6. Dodatkowo wpisałem wysokości 330 m n.p.m. i 1 m n.p.t. 

 

http://www.fotografuj.pl/Article/Kalkulator_katow_i_pola_widzenia_obiektywu/id/68
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3. Włączamy symulację. 

 

 
 

4. Tak przygotowaną symulację nakładamy na zdjęcie. Najpierw najlepiej zapisać symulację jako plik, 

można też wkleić zrzut ekranu bez zapisywania. Przy szerszych panoramach symulacja nie mieści 

się na ekranie i trzeba użyć rozszerzenia przeglądarki internetowej do zapisywania zrzutów stron. 

Tak to wygląda przy użyciu Mozilla Firefox i Screengrab: 

 

 
 

5. Teraz można przystąpić do nałożenia symulacji w programie graficznym. Opiszę metodę, której 

używam w programie Gimp. 

 Otwieramy zdjęcie w Gimpie. 

 Wybieramy z menu Plik – Otwórz jako warstwy i otwieramy plik z zapisaną symulacją. 

 

 Trzeba teraz ustawić przezroczystość warstwy z symulacją, najprościej wybrać z menu Kolor – 

Zmiana koloru na alfę. 
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 Otworzy się małe okienko, w którym powinien być wybrany kolor biały (z białego do alfy). 

 

 Po kliknięciu OK wciskamy klawisz M i przesuwamy symulację na właściwe miejsce na zdjęciu 

(trzeba “chwycić” kursorem za nieprzezroczysty fragment symulacji, żeby nie przesunąć zdjęcia). 

Jeśli symulacja jest większa niż zdjęcie, wybieramy z menu Obraz – Dopasuj płótno do warstw, 

aby powiększyć rozmiar obrazu. 

 

 Teraz można przystąpić do identyfikacji naszego wzgórza. 
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 Na symulacji otwartej w przeglądarce internetowej klikamy na szczyt tego wzgórza. 

 

 Otwiera się mapa, na której włączamy znacznik wcześniej opisaną metodą („wyznacz trasę” i 

anulowanie krzyżykiem). 

 

 Na podstawie porównania z dokładną mapą turystyczną możemy stwierdzić, że jest to Padalcowa 

Góra (mapa wyd. Compass ze strony goryiludzie.pl). 

 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku stronach z darmowymi mapami online. 

 Geoportal (http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/) – serwis Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

z dokładnymi mapami topograficznymi (mapa „raster”) w skali do 1:10000 oraz ortofotomapą 

(„orto”) całej Polski. Mapa rastrowa jest już dość stara – większość map zawiera dane sprzed 

1990 r., jednak ukształtowanie terenu przeważnie jest nadal aktualne.  

 Wikimapia (http://wikimapia.org) – mapa z oznaczeniami budynków i innych miejsc, których nazw 

często nie ma na innych mapach. Każdy może dodawać nowe obiekty i je edytować. 

 http://mapy.hiking.sk/ – serwis z dokładną mapą turystyczną Słowacji 

 http://mapy.cz/ – czeska strona z mapami 

 http://freemap.com.ua/ – mapy Ukrainy 

http://goryiludzie.pl/mapy-online/roztocze-srodkowe-czesc-zachodnia
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
http://wikimapia.org/?fbclid=IwAR1hPbXlAcC3Co_XigKd4NABBFpU_QsG645iG_zelwWaOnQHKJ7PAh0ZiRE
http://mapy.hiking.sk/
http://mapy.cz/
http://freemap.com.ua/
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4.4. Obliczanie rozdzielczości symulacji na podstawie azymutów 

Gdy nie znamy pola widzenia obiektywu lub zdjęcie jest przycięte, wyznaczenie rozdzielczości jest możliwe 

jeśli znajdują się na nim dwa punkty, które możemy rozpoznać bez symulacji lub na podstawie porównania 

symulacji ze zdjęciem, ale bez jej nakładania. Najlepiej, jeśli są położone jak najdalej od siebie, zmniejsza to 

możliwy błąd. 

Oto zdjęcie Lublina od południa z odległości ok. 20 km (z Dużej Góry k. Piotrkowa). 

 

Znając miasto można na nim rozpoznać m.in. komin elektrociepłowni na Wrotkowie, po prawej wieżę 

telewizyjną przy ul. Raabego, a z lewej wieżowce przy ul. Zana, np. 2 budynki ZUS-u. Miejsca te powinny 

być jak najbardziej oddalone na zdjęciu – z tych 3 obiektów jest to wieża na Raabego i ZUS. Dla większych 

budynków trzeba wybrać konkretny punkt, na przykład róg budynku. 

 

1. Mierzymy odległość poziomą między nimi np. za pomocą zaznaczenia prostokątnego w Gimpie. 

Aby odczytać jego wymiary, musimy kliknąć na zakładkę z prawej strony u góry, oznaczoną 

strzałką. Szerokość zaznaczenia, której szukamy, wynosi w tym przypadku 1482 piksele. 

  

2. Na stronie https://darekk.com/kalkulator/azymut-poczatkowy wyznaczamy azymuty. Zaznaczamy na 

mapie punkt, z którego zostało zrobione zdjęcie, a następnie wieżę na Raabego. Klikamy „Pobierz 

współrzędne z mapy do formularza”, a następnie „Oblicz”. Azymut początkowy wynosi 338,5 

https://darekk.com/kalkulator/azymut-poczatkowy
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stopnia. Przesuwamy znacznik z wieży na budynek ZUS-u – np. na jego róg widoczny z prawej 

strony i ponownie pobieramy dane i obliczamy azymut – wynosi 334,8 stopnia. 

 

3. Rozdzielczość symulacji obliczamy, dzieląc poziomą odległość między punktami w pikselach 

(szerokość zaznaczenia) przez różnicę azymutów. W naszym przypadku 1482/(338,5-334,8)=400,5 

piks./stopień. Jeśli w ustawieniach systemu operacyjnego jest włączone skalowanie obrazu, trzeba je 

uwzględnić – podzielić otrzymaną wartość przez współczynnik skalowania. Dla skalowania 125% 

rozdzielczość wyniesie 400,5/1,25=320,4 piks./st. Dla zdjęć o dużym rozmiarze można przygotować 

symulację o mniejszej rozdzielczości (np. 2-krotnie), a potem powiększyć ją do właściwego 

rozmiaru w programie graficznym. 

4. Postępując we wcześniej opisany sposób tworzymy symulację o takiej rozdzielczości (zaokrąglamy 

ją do liczby całkowitej) i nakładamy na zdjęcie. Przesuwamy ją na zdjęciu tak, aby jednemu z 

naszych punktów odpowiadał prawidłowy azymut na podziałce w górnej części symulacji – czyli 

dokładnie nad wieżą na Raabego powinno być 338,5 stopnia. Sprawdzamy czy wielkość symulacji 

jest prawidłowa – odczytujemy azymut dla drugiego obiektu – czyli w naszym przykładzie ZUS-u. 

Wynosi on ok. 334,8 stopnia – jest prawidłowy. 

 

W tym przypadku symulacja była większa niż zdjęcie (podziałka jest nad zdjęciem), a zatem 

wymagała powiększenia obrazu za pomocą opcji Obraz – Dopasuj płótno do warstw. 
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4.5. Identyfikacja budynków przy użyciu symulacji U. Deuschle i map Google 

Wykorzystując nakładanie symulacji na zdjęcie i mapy Google można sprawdzać również obiekty takie jak 

budynki, maszty, kominy, wiatraki i inne niewidoczne na symulacji. Zobaczmy to na przykładzie panoramy 

Lublina – sprawdźmy budynek oznaczony znakiem zapytania: 

 
 

1. Po nałożeniu symulacji na zdjęcie należy odnaleźć punkt na symulacji znajdujący się w miejscu 

szukanego obiektu lub za nim (ewentualnie przed nim, jeśli ów obiekt wystaje zza horyzontu). 

 

2. Klikamy na ten punkt na symulacji, aby otworzyła się mapa. 

 

3. Za pomocą opisanej wcześniej metody wyświetlamy znacznik i klikamy prawym przyciskiem myszy 

w oznaczonym punkcie. Pomocne bywa przełączenie na mapę lotniczą – łatwiej znaleźć zaznaczony 

punkt. 
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4. Wybieramy „Zmierz odległość”. 

 

5. Przesuwamy mapę na miejsce, którego było wykonane zdjęcie i klikamy lewym przyciskiem myszy 

dokładnie w ten punkt. 

6. Pojawia się linia łącząca oba punkty. Teraz, mając włączoną mapę lotniczą, trzeba przesuwać ją 

wzdłuż wyznaczonej linii. Szukany obiekt powinien być widoczny dokładnie na niej lub tuż obok. 

Jeśli trafimy na symulacji na punkt położony blisko niego, będzie łatwy do odnalezienia w pobliżu 

końca linii. Przełączenie mapy w tryb 3D może ułatwić odnalezienie budynku na podstawie jego 

wyglądu. 

   

  

Wieżowiec ten jest dość charakterystyczny – wysoki i z wąskim pasem okien na środku. Jest to 

rektorat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

7. Przydatne mogą być specjalne mapy: 

 przekaźników telefonii komórkowej http://beta.btsearch.pl/, na której znajdziemy maszty i 

inne wysokie obiekty, na których zamontowano anteny telekomunikacyjne 

 przeszkód lotniczych (http://caa-

pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05

b3) – są na niej oznaczone obiekty o wysokości 100 m i większej, w pobliżu lotnisk także 

niższe (maszty, kominy, wiatraki, wysokie budynki itp.) 

http://beta.btsearch.pl/
http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05b3
http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05b3
http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05b3
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4.5.1. Metoda z przedłużaniem linii pomiaru odległości 

Jeśli szukany obiekt znajduje się za horyzontem, trzeba przedłużyć linię pomiaru odległości. 

 

Powyższe zdjęcie to fragment panoramy ze Stasina k. Lublina na wschód. Na środku widać wysoki maszt. 

Aby sprawdzić, gdzie się on znajduje, można zastosować wyżej opisaną metodę, jednak maszt wystaje zza 

horyzontu. Najdalsze widoczne wzgórze jest bliżej, więc potrzebne będzie wydłużenie linii na mapie. 

 

Tak wygląda zdjęcie z nałożoną symulacją. Klikamy na punkt położony na wzgórzu, zza którego wystaje 

maszt. 

 

Postępując według punktów 4-5 wyznaczamy linię do tego punktu. 
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Teraz klikamy lewym przyciskiem myszy na punkt położony mniej więcej na przedłużeniu linii, położony 

dalej niż spodziewana odległość do masztu. Gdyby okazało się, że maszt znajduje się jeszcze dalej, można 

przedłużyć linię ponownie. 

 

Na większym powiększeniu mapy przesuwamy końcowy punkt tak, aby linia przechodziła przez środkowy 

punkt, wyznaczony za pomocą symulacji – wszystkie 3 punkty powinny znajdować się na jednej linii. 

 

Teraz szukamy masztu wzdłuż linii. Wysokie maszty można łatwo znaleźć przy pomocy mapy przeszkód 

lotniczych. 

 

Jest to maszt Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Piaskach. 
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4.6. Zastosowanie symulacji U. Deuschle do sprawdzania widoczności szczytów 

Za pomocą symulacji można sprawdzać, co widać z danego punktu – jeśli widać jakiś szczyt na 

wygenerowanej panoramie, to powinien być teoretycznie widoczny również w rzeczywistości. W praktyce 

nie zawsze tak jest z kilku powodów. 

 Symulacja nie uwzględnia lasów, budynków i innych przeszkód wznoszących się nad poziomem 

terenu, które mogą zasłaniać widok. 

 Model terenu wykorzystywany przez ten program nie jest wystarczająco dokładny w przypadku 

ostrych, spiczastych szczytów np. w Tatrach czy stromych skał na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej. Takie wzniesienia są zazwyczaj zaniżone – rozdzielczość modelu jest za mała, 

aby poprawnie odwzorować ostre szczyty. Strome wierzchołki są bardziej zaokrąglone i przez to 

zaniżone, w przypadku Tatr błąd może wynosić kilkadziesiąt metrów. Jest więc możliwe, że szczyt 

jest widoczny, mimo że nie pojawia się na symulacji. Symulacje z użyciem dokładniejszego 

modelu terenu SRTM1 można wykonać w programie Kashmir 3D. 

 Podobny efekt – widoczność szczytów niewidocznych na symulacji może być wywołany przez 

większe niż zazwyczaj ugięcie (refrakcję) światła w atmosferze Ziemi. Dzieje się to przy 

nietypowym rozkładzie gęstości powietrza, np. podczas inwersji temperatury – światło biegnie po 

bardziej zakrzywionym łuku, „zaglądając” dalej za horyzont. 

Istnieje specjalna strona heywhatsthat.com służąca do tego celu – prezentuje na mapie obszary, z których 

teoretycznie widać dany punkt. Jest też możliwość wyświetlenia profilu terenu z linią przebiegu promieni 

światła przy dowolnym współczynniku refrakcji atmosferycznej – pozwala to w pewnym stopniu określić 

wpływ lasów bądź innych przeszkód na potencjalny widok. 

 

5. Kashmir 3D 

Kashmir 3D jest japońskim programem do tworzenia wizualizacji krajobrazów. Jego przewaga nad 

podobnymi narzędziami polega na tworzeniu bardzo realistycznych obrazów – był wykorzystywany m.in. do 

tworzenia scenerii w grach komputerowych i filmach. Można w nim otworzyć dokładny model terenu 

SRTM1 pozwalający na dobre odwzorowanie kształtu stromych szczytów np. w Tatrach – jest to najlepszy 

program do generowania panoram tych gór. W przypadku stosowania go do rozpoznawania widoków jego 

obsługa jest jednak dość skomplikowana, a możliwości poza górami ograniczone. Można w nim 

wygenerować panoramę z napisami (baza napisów musi być wgrana z oddzielnego pliku), jednak brakuje 

integracji z mapami jak w aplikacji Ulricha Deuschle. Rozpoznanie miejsc, których nie ma w bazie jest dużo 

bardziej czasochłonne i nie zawsze możliwe w porównaniu z wyżej opisanymi technikami przy pomocy 

programu Ulricha. 

Jest dostępny tylko jako program do zainstalowania na komputerze, bez wersji mobilnej. Strona programu: 

https://www.kashmir3d.com/index-e.html. 

heywhatsthat.com
https://www.kashmir3d.com/index-e.html

