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1. Wprowadzenie 
 

1.1 Przebieg i cel pracy 
W związku z dynamicznym przebiegiem powodzi, dla której określenie skutków i zasięgu było przedmiotem 
realizowanego projektu, zdecydowano się na zastosowanie zdalnych technik rejestracji danych. Do tego celu 
został wykorzystany samolot Cessna 206 z zamontowanym systemem równoległej rejestracji danych cyfrową 
kamerą lotniczą oraz lotniczym skanerem laserowym. Zastosowanie takiej technologii pozwoliło zarejestrowad 
dane dla zdefiniowanego obszaru powodzi o powierzchni 547 km

2
  w krótkim czasie tj. od 12 do 28 czerwca 

2010 roku. Podczas nalotu dla każdego z obszarów (Wilków, Wola Rogowska, Bieruo, Połaniec, Sandomierz) 
zebrano identyczny zestaw danych przestrzennych umożliwiający wygenerowanie produktów takich jak: 
ortofotomapa, numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu,   bryły budynków oraz strefę 
zalewu.  
Zebrane dane pozwoliły na zidentyfikowanie i wyznaczenie strefy zalewu wodami powodziowymi, zebrad dane 
historyczne o powodzi oraz dostarczyd informacji do bieżącego zarządzania w sytuacji kryzysowej. Dla 
badanego obszaru zalanych zostało 288 km

2
, na których zidentyfikowano 12 146 kompleksów budynków, które 

uległy zalaniu lub podtopieniu. 

 

 

1.2 Uzasadnienie realizacji projektu 
Tegoroczna powódź (maj, czerwiec) przyniosła ogromne straty. Wystąpiła na obszarze 14 województw, w 

wyniku czego poszkodowanych zostało ok. 38 tyś. osób (PAP). Nie ulega wątpliwości, że konieczne są działania 
zarówno bieżące (ocena skutków) jak i długofalowe, mające na celu minimalizację obszarów objętych powodzią 
(np. poldery, przesiedlenia, wzmocnienia wałów).  
 

Zastosowanie zdalnych metod pozyskiwania danych przestrzennych pozwala na identyfikację obszarów 
problemowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów tej operacji. W czasie powodzi umożliwiają szybką i 
sprawną inwentaryzację jej skutków. Co więcej, pozyskana zostaje informacja o lokalizacjach krytycznych w 
odniesieniu do odcinków rzek i otaczających je obwałowao oraz lokalnych podtopieo. Wykorzystanie zdjęd 
lotniczych pozwala na rejestrację stanu na obszarach o ograniczonej dostępności dla człowieka ze względu na 
zaleganie wód powodziowych czy zniszczenia infrastruktury transportowej. Zastosowanie danych skaningu 
laserowego, z kolei, w krótkim czasie dostarcza ogromnej liczby informacji o ukształtowaniu terenu – co jest 
elementem kluczowym przy prognozowaniu przebiegu linii zalewu, określaniu zmian w rzeźbie 
spowodowanych powodzią (osunięcia ziemi, zmiany przebiegu koryta rzecznego, akumulacja rzeczna), 
określaniu miejsc i charakterystyki przerwao w wałach.  
  

Techniki laserowego pomiaru z dużych i średnich odległości (LIDAR), przeniesione z doświadczeo 
geodezyjnych i meteorologicznych, są najnowszymi i bardzo dobrze przyjętymi w praktyce metodami pomiaru  i 
modelowania przestrzeni przyrodniczej. Opierają się na fizycznych właściwościach promienia laserowego i 
możliwości współczesnych, bardzo szybkich i precyzyjnych urządzeo pomiarowych. 

 
. 
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1.3 Podstawowe pojęcia geomatyczne i ich definicje: 
 

Ortofotomapa        Ortofotomapą cyfrową można z pewnym uproszczeniem nazwad zdjęcie lotnicze 
sprowadzone do postaci mapy. Materiałami niezbędnymi do jej wykonania ortofotomapy 
są: 
- obrazy teledetekcyjne w formie cyfrowej, 
- numeryczny model terenu, w jakości odpowiadającej oczekiwaniom dokładnościowym 
stawianym produktowi koocowemu, 
- dane opisujące parametry zobrazowania (geometria i optyka czujnika), 
- zestaw pomierzonych w terenie punktów kontrolnych, które są możliwe do lokalizacji na 
obrazie teledetekcyjnym. 
Na podstawie tych materiałów wykonuje się proces ortorektyfikacji obrazu 
teledetekcyjnego, który ma na celu przekształcenie rzutu środkowego w rzut ortogonalny. 
Rzut ortogonalny charakteryzuje się przedstawieniem rzeczywistego położenia obiektów 
terenowych, analogicznie do klasycznych map. 
Podstawowe parametry opisujące zobrazowania fotogrametryczne: 
1. rozdzielczośd spektralna - zakres promieniowania elektromagnetycznego rejestrowanego 
przez czujnik lub zespół czujnikó, 
2. rozdzielczośd radiometryczna - gęstośd zapisu informacji w każdym zakresie 
promieniowania (np. 12- bitowa) 
3. rozdzielczośd przestrzenna - rozmiar „terenowej” wielkości piksela. 

 
Aerotriangulacja    proces mający na celu łączne wyznaczenie położenia wybranych punktów na podstawie 

rekonstrukcji wiązek obrazów stereoskopowych, przy uwzględnieniu dostępnych danych o: 
a) położeniu punktów terenowych stanowiących osnowę aerotriangulacji 
b) elementach orientacji wewnętrznej i zewnętrznej obrazów (zdjęd), w tym wyników 
wyznaczeo środków rzutów na podstawie obserwacji GPS. 
Stosowane technologie aerotriangulacji różnią się pod względem: 
a) przyjmowanych modeli funkcjonalnych i stochastycznych 
b) stopnia automatyzacji 

 
NMT                       Numeryczny model terenu jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości topograficznej 

powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej 
kształtu w określonym obszarze. Jedną z form zapisu numerycznego modelu terenu jest 
regularna sied kwadratów, w którym każde pole ma wpisaną wartośd wysokości. Jest to 
model często używany w opracowaniach drobnoskalowych.  

 
Metody fotogrametryczne oparte na lotniczym skaningu laserowym są najnowszymi z 
metod pozyskiwania danych zasilających proces tworzenia numerycznych modeli terenu. 
Pomiary wykonuje się za pomocą dalmierza laserowego umieszczonego na pokładzie 
samolotu. Obecnie wykorzystywane do tego celu urządzenia skanują teren prostopadle do 
kierunku lotu samolotu z częstotliwością dochodzącą do 400 kHz. Tak gęste próbkowanie 
powoduje, że nawet w miejscach pokrytych roślinnością promieo lasera często dochodzi do 
powierzchni terenu. W związku z tym nie ma konieczności wyznaczania obszarów o 
obniżonej dokładności (poza tymi ze stałą zabudową). Obszary te są tworzone w przypadku 
generowania modeli terenu ze stereopar zdjęd lotniczych lub satelitarnych. W ich wypadku, 
jeżeli na terenach leśnych nie można było zaobserwowad powierzchni terenu, wówczas 
decydowano się na odjęcie średniej wysokości kompleksu leśnego od modelu 
wysokościowego wyznaczonego po wierzchołkach drzew. Zabieg ten wprowadzał bardzo 
duże błędy na obszarach zalesionych i zabudowanych co uniemożliwia tworzenie 
wiarygodnych modeli przestrzennych na ich podstawie.  
 
Niewątpliwą przewagą skaningu laserowego jest możliwośd generowania modeli terenu pod 
pokrywą roślinności. Błąd pojedynczego pomiaru odległości dalmierzem laserowym 
umieszczonym w skanerze LIDAR jest uzależniony od odległości pomiaru i wynosi ok. 2 cm 
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przy pomiarach z pułapu 250 m. Zakładając że coraz częściej pomiary wykonujemy z pułapu 
500 – 700 m, błąd pojedynczego pomiaru wynosi ok. 4 - 6 cm. Promieo lasera nie zawsze 
jest w stanie dotrzed do rzeczywistej powierzchni terenu. Na obszarach leśnych w przypadku 
zakrycia terenu gęstą roślinnością niską może dochodzid do zawyżania pomiarów rzędnych 
terenu do kilkunastu centymetrów. W związku z powyższym można stwierdzid, że 
dokładnośd zobrazowania przestrzeni za pomocą skaningu laserowego jest uzależniona od 
rodzaju badanego terenu i od pułapu z jakiego wykonywany jest pomiar. Błąd RMS modelu 
terenu wytworzonego z chmury punktów wykonywanej z pułapu 500-700 m może wynosid 
10-20 cm, co jest wartością bardzo małą w stosunku do wysokości mierzonych obiektów 
(budynków, drzew). 

 
NMPT              Numeryczny model pokrycia terenu jest cyfrową reprezentacją wysokości obiektów 

„wystających” ponad teren. Dotyczy to obiektów urbanistycznych (zabudowania, dźwigary 
przesyłowe) a także pochodzenia naturalnego (roślinnośd niska – np. szuwar 
wielkoturzycowy, roślinnośd wysoka – drzewa i zakrzaczenia). W przypadku terenów 
pokrytych roślinnością wysoką, model powierzchni terenu DSM opisuje wirtualną 
powierzchnię interpolowaną po wysokościach maksymalnych drzew. 
 
Najbardziej skutecznym źródłem danych do tworzenia numerycznego modelu pokrycia 
terenu jest właśnie skaning laserowy. Poddana specjalnym procesom chmura punktów 
LIDAR jest normalizowana do postaci punktów w rzucie środkowym. W związku z 
powyższym wierzchołki drzew lub innych elementów wysokich mają dokładniejsze 
położenie w porównaniu do położenia tych obiektów zarejestrowanych np. na 
ortofotomapie. Im dalej od środka obrazu teledetekcyjnego jest położony obiekt wysoki, 
tym większa będzie różnica położenia. Należy zaznaczyd, że dane LIDAR pozbawione są tej 
cechy (po specjalnym przetworzeniu). 

 
Chmura punktów   Tym pojęciem określa się cyfrową postad danych pozyskanych bezpośrednio ze skanowania 

laserowego – tzn. punktów o współrzędnych X, Y, Z (trójwymiar, 3D). Są to precyzyjnie 
pomierzone miejsca odbicia promienia lasera od przeszkód. Pomimo tego, że zbiór (chmura) 
punktów jest źródłowym materiałem dla wszelkich analiz przestrzennych i produkcji danych 
pochodnych z LIDAR’a, nie będzie tu omawiana szczegółowo z powodu wysokiego stopnia 
skomplikowania i trudności metodycznych w jej wykorzystaniu do tzw. zastosowao 
powszechnych (na poziomie niespecjalistycznym). Należy jednak zaznaczyd, że w przypadku 
precyzyjnych pomiarów związanych ze stałym monitorowaniem przemieszczeo i odkształceo 
obiektów urbanistycznych – chmura punktów staje się najważniejszym zbiorem danych. 
Konieczne jest wtedy zastosowanie technik obliczeniowych z obszaru geodezji precyzyjnej, 
co wymusza powierzenie tych prac specjalistom. 

 
2. Sprawozdanie techniczne 

2.1  Dane formalno – prawne 

 
Zamawiający                                                   Finansujący 
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej                         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Świętokrzyska 36, kl. IV                                           
00-116 Warszawa 
 

Wykonawca 
 
MGGP Aero Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 33-37 
33-100 Tarnów 
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Przedmiot zlecenia 
 
Przedmiotem zlecenia było określenie granicy występowania wody powodziowej na zalanych terenach podczas 
„Powodzi 2010” na podstawie wykonanych zobrazowao (ortofotomap) oraz danych LiDAR (model NMT). 
 
Technologia pozyskiwania danych przestrzennych za pomocą skaningu laserowa 
 

Lokalizacja obiektu 

 
Obiekty, ich powierzchnia i lokalizacja: 
 

Lp. Projekt 
Powierzchnia 
zakresu [km2] 

Zasięg 
pozyskany 

[km2] 

Bufor 
[m] 

Wysokośd 
lotu [m] 

Piksel 
[cm] 

Gęstośd 
pkt./m

2
 

1 Bieruo 11 24 200 1550 21 1 

2 Wola Rogowska 149 229 1000 1110 15 2.5 

3 Połaniec 173 247 1000 1110 15 2.5 

4 Sandomierz 131 180 1000 1110 15 2.5 

5 Wilków 83 142 200 1110 15 2.5 

RAZEM 547 822     

 
 
 
 

1. Bieruo. 
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2. Wola Rogowska. 
 

 
 
 
 

 
 

3. Połaniec. 
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4. Sandomierz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Wilków. 
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Zakresy opracowania zostały sporządzone na podstawie danych opublikowanych przez CBK 
http://gmes.cbk.waw.pl/ oraz na podstawie konsultacji z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej. 
Ostateczne zakresy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

Termin realizacji 
 
Umowny termin wykonania nalotów: do 28 czerwca 2010. 

 

 
Daty wykonania poszczególny lotów: 
 

Lp. Projekt Data lotu 

Godziny 
pozyskania 

zdjęd 

1 Bieruo 2010.06.12 0849-0901 

2 Wola Rogowska 2010.06.12 0926-1141 

3 Połaniec 2010.06.17 0559-0834 

4 Sandomierz 2010.06.28 1239-1425 

5 Wilków 2010.06.28 1059-1222 
 

 

  

 
Data opracowania danych: 31 sierpieo 2010 
 

 

 
Opracował zespół w składzie: 

 

 Łukasz Sławik – kierownik projektu 

 

 Agnieszka Ptak – kierownik zespołu GIS 

 Tomasz Kundzierewicz – dyrektor działu zdjęd lotniczych 

 Maciej Sierka – kierownik zespołu ds. opracowania ortofotomapy 

 Małgorzata Łącka – kierownik zespołu ds. opracowania NMT 

 Joanna Gawron – kierownik zespołu ds. przetwarzania danych 

 

 Michał Sanocki – fotooperator 

 Krzysztof Fuksa – fotooperator 

 Sławomir Krawczyk – fotooperator 

 Paweł Dziechciarz – kierownik zespołu ds. opracowania projektów lotu 

 Jerzy Kluczniak – Szef Operacji Lotniczych/pilot 

 Waldemar Kozioł – pilot 

 Tomasz Nowak – pilot 

 Tomasz Gzik – pilot 
 

 

 

http://gmes.cbk.waw.pl/
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2.2  Informacje szczegółowe 

 
Opis projektu 
 
Podstawowym celem projektu było określenie zasięgów rozlewisk powstałych na wskutek powodzi 2010. 
Przyjęta metodologia pracy obejmowała: 

1. Wyznaczenie przybliżonych zakresów na podstawie zdjęd satelitarnych i dostępnych informacji. 
2. Wykonanie nalotu fotogrametrycznego, obejmującego skaning laserowy LiDAR oraz pozyskanie zdjęd 

RGB. 
3. Opracowanie ortofotomapy oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT). 
4. Opracowanie dokładnych zasięgów wody powodziowej na podstawie obrazu RGB oraz modelowania 

3D. 
 
 

 
Pozyskane materiały: 
 
W wyniku nalotów pozyskano: 

1. Zdjęcia RGB oraz elementy orientacji kamery dla celów opracowania ortofotomapy. 
2. Chmurę punktów dla potrzeb opracowania NMT. 

 

 
Wykorzystany sprzęt: 

 
Nazwa 

 
Przeznaczenie 

 Samolot Cessna 206T, Piper 
Navajo PA-31 

Wykonanie lotów 

 System skanujący Riegl LMS-
Q680i 

Wykonanie skanowania LiDAR 

 Kamera Hasselblad 39Mpix 

 AeroControl-IIe 

Wykonanie zdjęd RGB 
 
Rejestracja parametrów lotu (pozycja/orientacja sensorów) 

 
Wykorzystane oprogramowanie: 

 
Nazwa 

 
Przeznaczenie 

 IGI Plan Przygotowanie lotu fotogrametrycznego. 

 AeroOFFICE Obliczenie trajektorii sensorów. 

 RiProcess 
 

Przetworzenie danych LiDAR (ekstrakcja danych, georeferencja 
danych). 

 TLiD Opracowanie NMT 

 Phocus/ISAT Przetworzenie zdjęd/opracowanie ortofotomap 

 Global Mapper/ArcView Wyznaczenie zasięgów 
 

 
Czynności pomiarowe oraz kolejnośd prac: 

 
1) Pozyskanie danych. 
2) Projekt polowej osnowy fotogrametrycznej. Pomiar fotopunktów. 
3) Aerotriangulacja. 
4) Przetworzenie danych LiDAR. 
5) Pozyskanie danych NMT oraz NMPT. 
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6) Wykonanie ortofotomapy. 
7) Wykonanie NMT. 
8) Korekta NMT. 
9) Wykonanie NMPT. 
10) Korekta NMPT. 
11) Kontrola dokładności ortofotomapy. 
12) Opracowanie zasięgów rozlewisk. 

 
Materiały przekazane Zamawiającemu: 

 
1. Ortofotomapy. 
2. Numeryczny Model Terenu. 
3. Numeryczny Model Pokrycia Terenu. 
4. Zasięgi rozlewisk. 
 
 

2.3  Podstawa prawna. 

2.3.1 Umowa. 

423/10/WN50/NE-WU-TX/D 

2.3.2 Obowiązujące normy prawne 

 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst  

Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 

prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 
78, poz 837) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia 
rodzajów materiałów stanowiących paostwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich 
gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz. U. Nr 30, poz. 297) 

4. Ustawa z dnia 08.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. Nr 11 z dn. 28.02.1999) 
5. Rozporządzenie Rady ministrów z dn. 08.08.2000 r. w sprawie paostwowego systemu odniesieo 

przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821) 
 

2.3.3 Obowiązujące instrukcje techniczne 

 
1. Instrukcja techniczna O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

i kartograficznych, 
2. Instrukcja techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej, 
3. Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
4. Wytyczne techniczne G-1.8 – Aerotriangulacja analityczna, 
5. Wytyczne techniczne G-5.4 - Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z 

zastosowaniem technologii fotogrametrycznej, 
6. Wytyczne techniczne K-2.7 – Zasady wykonywania prac fotolotniczych, 
7.  Wytyczne techniczne K-2.8 – Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000. 
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3. Wykonanie zdjęd fotogrametrycznych 

3.1  Szczegółowe warunki techniczne 

 
Dane techniczne projektu lotu fotogrametrycznego: 

 
1. Informacje podstawowe: 

 Rodzaj zdjęd  Barwne cyfrowe 

 Skala zdjęd  GSD 15cm (Bieruo 21cm) 

 Ogniskowa kamery ~50.00 mm 

 Format zdjęd 5412 x 7216 pikseli 

 Projektowane pokrycie podłużne (p) 60% 

 Pokrycie poprzeczne (q) 30% 

 Kierunek nalotów Dostosowany do kształtu obiektu 

 Zastosowane filtry Brak 

  
2. Liczba zdjęd 8297 
3. Powierzchnia pokrycia zdjęciami 2396km

2
 

 
Opis przebiegu prac 

 
1. Sporządzenie planu nalotu 
2. Analiza notamów oraz komunikatów meteorologicznych 
3. Wykonanie nalotu 
4. Wyznaczenie elementów orientacji kamery (pozycja oraz orientacja) w oparciu o dane GPS/INS przy 

uwzględnieniu mimośrodu mocowania anteny GPS względem IMU (patrz raport wyznaczenia 
mimośrodu): 

 
Stacja referencyjna Nie dalej niż 30km od obiektu 
Rozdzielczośd trajektorii lotu 2 Hz 
Docelowy układ współrzędnych poziomych PUWG1992 
Docelowy układ współrzędnych wysokościowych Geoida egm96 
Maksymalny błąd wyznaczenia środków rzutów < 10cm 
 

Załączniki: 
  

 Karty pracy fotolotniczej. KartyPracy.pdf 

 Metryka wyznaczenie mimośrodu anteny GPS 
względem IMU. 

MimosrodAntenyGPS.pdf 
 

 Kopia kalibracji kątów między kamerą a 
urządzeniem INS  

BINGO-AT.txt, BINGO-AT.jpg 
 

 Wykaz elementów orientacji kamery. 20100612_Bierun.txt 
20100612_WolaRogowska.txt 
20100617_Polaniec.txt 
20100628_Sandomierz.txt 
20100628_Wilkow.txt 

 Projekt lotu Bierun.igimp.kml 
Polaniec.igimp.kml 
Sandomierz.igimp.kml 
Wilkow.igimp.kml 
WolaRogowska.igimp.kml 
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3.2  Plan nalotu 

 
1. Bieruo. 

 

 
 

2. Wola Rogowska. 
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3. Połaniec. 
 

 
 
4. Sandomierz. 
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5. Wilków. 
 

 
 
 
 

4. Polowa osnowa fotogrametryczna 

4.1  Szczegółowe warunki techniczne 

 
Rodzaj i rozmieszczenie osnowy polowej 

  

 Rodzaj fotopunktów Fotopunkty naturalne 

 Lokalizacja fotopunktów Fotopunkty pozyskano w oparciu o serwis Geoportal 
www.geoportal.gov.pl 
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5. Aerotriangulacja 

5.1  Charakterystyka wykonanej aerotriangulacji 

 
Opis przebiegu prac 

 

 Inicjacja projektu na stacji fotogrametrycznej: 

 Zdefiniowanie zakresu obszarowego, wielkości pokrycia podłużnego/poprzecznego, liczby szeregów 

 Wprowadzenie danych z metryki kamery 

 Deklaracja dokładności fotopunktów i pomiaru na zdjęciach 

 Pomiar znaczków tłowych i punktów osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach 

 Obliczenie elementów orientacji wzajemnej 

 Wyrównanie aerotriangulacji 

 Kontrola jakości 

 
Metoda pomiaru zdjęd automatyczna 
Metoda wyrównania aerotriangulacji metoda niezależnych modeli 
Układ współrzędnych, w którym przeprowadzono 
wyrównanie 

PUWG 1992 

Liczba wykorzystanych zdjęd 8297 

 
6. Numeryczny Model Terenu 
 
Pozyskanie danych Numerycznego Modelu Terenu 

  

 Gęstośd próbkowania LiDAR  2.5 pkt./m
2
 (Bieruo 1pkt./m

2
) 

 Pomierzona ilośd odbid Ekstrakcja sygnałów fali ciągłej. 

 
NMT – dane techniczne 

  

 Obszar opracowania  j.w. 

 Postad NMT Grid 0.5m 

 Format zapisu IMG 

 Układ odniesienia PUWG1992 

  
Produkty pochodne wygenerowane z NMT:  

 Model warstwicowy TAK/NIE Cięcie warstwicowe:  

 Mapa spadków TAK/NIE  

   

Opis przebiegu prac 
 
1. Wygenerowanie chmury punktów (ekstrakcja, kalibracja, georeferencja) 
2. Obniżenie atrybutu wysokości chmury punktów do geoidy, na podstawie powierzchni 

wygenerowanej w programie GeoNET. 
3. Oczyszczenie chmury punktów poprzez odfiltrowanie wartości ekstremalnych wysokości. 
4. Wygenerowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz Numerycznego Modelu Pokrycia 

Terenu (NMPT) w formie rastra (format zapisu: Erdas Imagine) o wielkości piksela 0,5m.  
5. Korekta NMT oraz NMPT – identyfikacja oraz usunięcie nieodfiltrowanych elementów pokrycia 

terenu (budynki i inne konstrukcje pochodzenia antropogenicznego oraz roślinnośd – patrz 
rysunki poniżej) z NMT oraz usunięcie tzw. „pików” i błędów na wodzie z NMT oraz NMPT.   

6. Docięcie poprawionych modeli terenu do wcześniej przygotowanych ramek. 
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7. Wykonanie ortofotomapy 
 
Etapy procesu technologicznego, wykorzystane materiały 

 
1. Ortorektyfikacja 

 
Materiały: 

 

 

 Cyfrowe zdjęcia lotnicze 

 Dane z kalibracji kamery 
fotogrametrycznej 

 Elementy orientacji zewnętrznej 

 Numeryczny Model Terenu 
2. Edycja, mozaikowanie 
3. Kontrola jakości   

 
Ortorektyfikacja zdjęd 

  

 Terenowa wielkośd piksela pierwotnego (zdjęd) 15cm (Bieruo 21cm) 

 Terenowa wielkośd piksela wynikowego 15cm (Bieruo 21cm) 

 Układ współrzędnych ortoobrazów PUWG1992, sekcje 1:5000 

 Rodzaj kompresji JPG (q = 4) 

 Format zapisu TIF 

 Dodatkowe UWAGI       

 
Edycja, Mozaikowanie 

 
1. Korekcja radiometryczna zdjęd – wyrównanie tonalne zdjęd źródłowych 
2. Mozaikowanie: 

 Liczba wykorzystanych zdjęd j.w. 

 Sposób utworzenia linii łączenia  („Linii szycia”) 
zdjęd 

Automatyczny z manualną korektą 

 
Ortofotomapa – informacje szczegółowe 

  

 Tryb zapisu RGB 

 Format zapisu TIF 

 Sposób podłączenia informacji o georeferencji Zarejestrowane w nagłówku/Plik referencyjny (np. 
tfw) 

 Rodzaj kompresji/Stopieo kompresji q = 4 



  4450-KZGW 

MGGP Aero Sp. z o.o.  www.mggpaero.com 18 

 Rozdzielczośd radiometryczna 8 bit   

 

 Wykaz wynikowych ortofotomap. 

 

Lp. Obiekt 
Wielkośd piksela 
terenowego [cm] 

Liczba 
arkuszy 

1 Bieruo 21 12 

2 Wola Rogowska 15 60 

3 Połaniec 15 68 

4 Sandomierz 15 48 

5 Wilków 15 41 
 

 

8. Kontrola dokładności ortofotomapy 
 
Kontrola dokładności ortofotomapy obejmowała sprawdzenie:  

1) Wewnętrznej zgodności łączeo i styków. 

8.1  Kontrola wewnętrznej zgodności ortofotomapy 

 
Kontrola linii łączenia ortoobrazów oraz styków pomiędzy ortofotomapami 

  

 % ortofotomap poddanych analizie: 100% 

 Niezgodności łączenia ortoobrazów (większe od 3pix) dla 
wybranych szczegółów sytuacyjnych Stwierdzono/Nie stwierdzono 

 Rozbieżności w rejonach cięd sekcyjnych Stwierdzono/Nie stwierdzono 

 Występowanie zniekształceo geometrycznych obiektów 
wynikających z wpływu NMT Stwierdzono/Nie stwierdzono 

 Występowanie istotnych różnic tonalnych  Stwierdzono
1
/Nie stwierdzono 

 

 
 

                                                 
1
 Ze względu na krótki czas realizacji zadania wynikający z charakteru prowadzonych prac częśd obiektów 

została odfotografowana z cieniami chmur.  


