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SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

Zleceniodawca: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Wykonawca: Barbara Błotnicka

Przedmiot zlecenia: Wpływ deniwelacji terenu na niejednorodność skali zdjęcia lotniczego

Otrzymane materiały: 
- zdjęcie lotnicze w postaci cyfrowej terenu rejonu Beskidu Sądeckiego (Wola Łużańska): format 23 x 23 cm, 
piksel skanowania 25 μm, stała kamery 153.17 mm (g.tif). 
- zdjęcie lotnicze w postaci cyfrowej rejonu Nowa Huta: format 23 x 23 cm, piksel skanowania 25 μm, stała 
kamery 152.40 mm (n.tif). 
- mapy topograficzne terenów przedstawionych na zdjęciach w postaci cyfrowej (g.tif i n.tif) 
o pikselu skanowania 70 μm.

Wykorzystane oprogramowanie: GIMP, MS Excel, SMath Studio

Realizacja tematu:
Otrzymano zadanie oceny kartometryczności otrzymanych zdjęć lotniczych. Prace podzielono na etap prac 
pomiarowych oraz etap prac obliczeniowych. Poniżej znajduje się opis prac pomiarowych, wyniki prac 
obliczeniowych, zrzuty ekranu dokumentujące wykonanie pomiarów   oraz wnioski.

Prace pomiarowe:
1. Narysowanie dwóch przekątnych pomiędzy znaczkami tłowymi w celu wyznaczenia punktu głównego 
zdjęcia.
2. Narysowanie na zdjęciu lotniczym odcinka AC oraz BD jako jak najdłuższego odcinka symetrycznego 
względem punktu głównego zdjęcia.
3. Narysowanie na mapie topograficznej odcinka AC oraz BD analogicznie jak z zdjęciu lotniczym (na zdjęciu 
jak i na mapie odcinki miały takie samie początki i końce – skrzyżowania charakterystycznych ulic).
4. Pomiar narysowanych odcinków na zdjęciu lotniczym i na mapie oraz zapisanie wyników.
5. Wyznaczenie wysokości końców odcinków HA, HB, HC, HD w punktach A, B, C i D oraz zanotowanie 
wyników.
6. Wyznaczenie średniej wysokości terenu HŚR na podstawie maksymalnej i minimalnej wysokości odczytanej 
z mapy topograficznej.
7. Narysowanie promieni radialnych do punktów o ekstremalnych wysokościach - rmax i rmin.
8. Pomiar narysowanych promieni radialnych.
9. Powyższe czynności wykonane zostały dla terenu Beskidu Sądeckiego oraz terenu 
Nowej Huty.



Prace obliczeniowe:







  





TEREN NOWEJ HUTY



TEREN BESKIDÓW





Wnioski:

W przypadku występowania deniwelacji terenu skala zdjęcia będzie zmieniała się odpowiednio do 
różnic wysokości terenu. Im większe deniwelacje występujące na danym terenie tym różnice pomiędzy 
ekstremalnymi wartościami pikseli terenowych będą większe.
Pomimo takich samych różnic wysokości od płaszczyzny odniesienia punkty o ekstremalnych wysokościach 
różnią się od siebie znakiem ponieważ leżą one po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia a inne 
wielkości przesunięć radialnych spowodowane są inną wysokością względem płaszczyzny odniesienia. 
Obliczone wielkości przesunięć radialnych dla punktów o ekstremalnych wysokościach w obu przypadkach 
mieszczą się w obliczonym przedziale maksymalnych przesunięć radialnych. Obliczona wielkość 
dopuszczalnej deniwelacji terenu dla spełnienia warunku kartometryczności zdjęcia ma związek z geometrią 
zdjęcia. Podczas obliczeń wykorzystuje się połowę przekątnej obrazu, im większa przekątna tym większe 
deniwelacje mogą występować na kartometrycznym zdjęciu. 
Porównując wyniku badania kartometryczności dla obu przypadków można stwierdzić, że największy wpływ 
na kartometryczność zdjęć lotniczych maja wpływ deniwelacje terenu oraz średnia wysokość lotu. Dla terenów
o większych różnicach wysokości należy wybierać wyższą wysokość lotu aby uzyskać większą część zdjęcia 
które będzie spełniało warunki kartometryczności.


