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Kartografi czna wizualizacja danych MODIS i SRTM

Część I

Z a r y s  t r e ś c i. W artykule omówiono analizę da-
nych i narzędzi pod kątem opracowania wspólnej wi-
zualizacji obrazu otrzymanego za pomocą skanera 
MODIS i numerycznego modelu terenu SRTM oraz 
kolejne wersje procedury ich wspólnego przedstawie-
nia. W drugiej części, która ukaże się w następnym 
numerze przedstawiono wyniki w postaci map opra-
cowanych na tej podstawie: Polski w skali 1:1 000 000, 
Europy Środkowej w skali 1:2 000 000 i Europy w skali 
1:10 000 000.

S ł o w a  k l u c z o w e: model cieniowy, numeryczny 
model terenu, SRTM, MODIS

1. Wprowadzenie

Jest paradoksem, że według obowiązujących 
kryteriów rzeczywisty obraz ukształtowania po-
wierzchni Ziemi widziany z dużej wysokości nie 
jest odpowiedni do przedstawienia terenu na 
mapie. Otóż mapa rysowana jest z użyciem 
przyjętych znaków umownych, a ich objaśnienia 
umieszczone są w legendzie, dzięki czemu osoba 
czytająca mapę nie ma wątpliwości, co oznacza 
określony element rysunku. O tym, jak wygląda 
powierzchnia Ziemi w skali przeglądowej, można 
się dowiedzieć z mapy hipsometrycznej. Mapa 
ta od ponad stu lat stanowi kartografi czny para-
dygmat obrazu globu ziemskiego, będąc z jed-
nej strony barwną wizją działającą na zmysły 
odbiorcy, a z drugiej naukową konstrukcją, po-
zwalającą na odczytanie trzeciego wymiaru po-
przez poziomice i barwy.

Okazuje się jednak, że w kartografi i pojawiały 
się również liczne próby przedstawienia świata 
na mapie w sposób „bliski rzeczywistości”. Jed-
nym z przykładów są mapy Hala Sheltona (ryc. 1). 
Na mapie Nowa Europa z 1968 roku góry przed-
stawione są w taki sposób, iż wydaje się, że przy 
ich opracowywaniu autor dysponował numerycz-

nym modelem terenu. Dodatkowo H. Shelton użył 
barwy zielonej do przedstawienia roślinności 
oraz beżu do pozostałych obszarów, tworząc 
nowy wzór wizualny obrazu świata w małej skali 
(T. Patterson, N. Kelso 2004).

Do czasu lotów satelitarnych wygląd po-
wierzchni Ziemi z dużej wysokości pozostawał 
nieznany. Obecnie obrazy Ziemi uzyskane ze 

zdjęć satelitarnych są bardzo popularne i zaczy-
nają coraz częściej pełnić funkcję referencyjną, 
zarezerwowaną wcześniej dla map fi zycznych. 
Mimo swojej niejednoznaczności obrazy takie 
są czytelne dla obserwatora i często działają na 
wyobraźnię skuteczniej niż rysunek hipsome-

Ryc. 1. Fragment mapy Hala Sheltona Nowa Europa 
w skali 1:5 000 000 z 1968 roku 

Fig. 1. Part of Hal Shelton’s New Europe map in 1:5,000,000 
from 1968
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tryczny. Obraz rzeczywisty jest bowiem kojarzony 
ze światem znanym, zrozumienie mapy wymaga 
zaś intelektualnego wprowadzenia. Po drugie, 
obraz rzeczywisty pokazuje szczegóły terenowe, 
które na rysunku kartografi cznym są przedsta-
wione w sposób uproszczony. Okazuje się, że 
szczegóły te w tym przypadku pełnią istotną rolę 
– urealniają obraz terenu budowany w wyobraźni 
obserwatora. Dlatego coraz częściej w projekty 
grafi czne map wplatane są elementy obrazu 
rzeczywistego, a stosowane techniki naśladują 
„rysunek” fotografi czny. W celu uplastycznienia 
rzeźby terenu wykorzystywany jest model cie-
niowy, który generowany jest komputerowo na 
podstawie danych wysokościowych (T. Patter-
son 2002).

W latach 1999–2000 agencje rządowe Stanów 
Zjednoczonych wykonały zobrazowania sate-
litarne, na podstawie których otrzymano dwa 
znaczące zbiory danych geografi cznych o zasię-
gu globalnym. Były to obrazy powierzchni Ziemi 
w barwach rzeczywistych o rozdzielczości 500 m 
zarejestrowane przez skaner MODIS oraz dane 
wysokościowe (DTM) o rozdzielczości 100 m 
zarejestrowane w ramach projektu SRTM. Bez-
płatne udostępnienie tych danych w sieci było 
dla wielu entuzjastów map zachętą do ekspery-
mentowania. 

W ramach projektu badawczego własnego 
fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w Instytucie Geodezji i Karto-
grafi i wykazano, że na podstawie tych danych 
można wykonać „nowy” obraz powierzchni Ziemi, 
który z jednej strony jest obrazem ukształtowa-
nia terenu, a z drugiej – obrazem jego pokrycia. 
W tym celu na podstawie danych wysokościo-
wych należało komputerowo utworzyć model 
cieniowy, a następnie „pokolorować” go przez 
odpowiednie połączenie z obrazem barw terenu. 
Aby taka kartografi czna wizualizacja była czy-
telna i gotowa do analiz, konieczne było dodanie 
elementów referencyjnych – takich, które har-
monizowałyby z obrazem terenu i (nie zasłania-
jąc zbyt wiele) ułatwiały identyfi kację położenia 
poszczególnych fragmentów obrazu. 

Sposób przedstawienia świata na mapie można 
za D. Montellem (2002) traktować z dużą powagą, 
gdyż mapy jako „narzędzia” do poznawania 
świata kształtują nie tylko nasze mapy mentalne, 
ale także w jakimś sensie nasze psychologiczne 
struktury gromadzenia wiedzy i poglądy na ota-
czającą nas rzeczywistość. Tworzenie nowego 
obrazu Ziemi, który jest obrazem realistycznym, 

bliskim prawdziwego wizerunku, wydaje się w tym 
kontekście zarówno bezpieczne jak i sensowne. 

2. Materiały źródłowe 

2.1. Dane obrazowe MODIS 

Skaner MODIS będący własnością NASA 
(National Aeronautics and Space Administra-
tion) został zaprojektowany do obserwacji lą-
dów, oceanów i atmosfery Ziemi. Termin MODIS 
jest skrótem angielskiej nazwy aparatu reje-
strującego obraz Ziemi: Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer – spektroradiometr 
obrazujący średniej rozdzielczości. Obrazy w bar-
wach rzeczywistych (true color) udostępnione są 
w Internecie bezpłatnie jako pojedyncze zdjęcia 

wykonane konkretnego dnia lub jako kompozycje 
opracowane na podstawie dłuższych obserwacji. 
Kompozycje te są wolne od chmur i defektów 
radiometrycznych, widocznych na zdjęciach chwi-
lowych. Z powodu dużej wielkości globalnych 
zbiorów danych są one podzielone na 8 prosto-
kątnych fragmentów oznaczonych od A1 do D2. 
Na rycinie 2 zamieszczony jest (w zmniejsze-

Ryc. 2. Fragment globalnego obrazu wykonanego 
skanerem MODIS (C1) będący kompozycją obserwacji 

z sierpnia 2004 r.
Fig. 2. Part of a global image done with MODIS scanner (C1), 

a composition of observations from August 2004
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niu) wybrany do badań fragment obrazu wyko-
nanego za pomocą skanera MODIS. 

Rozdzielczość terenowa zdjęcia wynosi 250 m 
dla zakresu czerwonego oraz 500 m dla zakresu 
zielonego i niebieskiego. Rejestracja pasma nie-
bieskiego stanowi o wyjątkowości zdjęć wyko-
nanych za pomocą skanera MODIS, gdyż przez 
długi czas sprawiała ona wiele problemów tech-
nicznych. Do tej pory znane były jedynie zdjęcia 
Ziemi w tzw. barwach naturalnych, polegających 
na sztucznym wytworzeniu komponentu nie-
bieskiego na podstawie danych zarejestrowa-
nych w łatwiejszych do rejestracji pasmach fal 
dłuższych.

2.2. Dane wysokościowe SRTM 

Dane wysokościowe pozyskane w trakcie misji 
SRTM złożone są z trzech rodzajów danych. 
Nazwa każdego z podtypów rozróżniona jest 
liczbą. SRTM1 jest jednosekundowym mode-
lem terenu (dane co około 30 m), który dostępny 
jest tylko dla terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Model trzysekundowy – SRTM3 – jest zbiorem 
danych wysokościowych rejestrowanych co 
około 100 m, zaś w modelu SRTM30 odczyty 
wysokości są wykonywane co 30 sekund (czyli 
co około 1 km). Dwa ostatnie z wymienionych 
zbiorów są ogólnodostępne. Wyjątkowa wartość 
SRTM3 wynika z jego zasięgu geografi cznego 
oraz jednolitości i szczegółowości danych. Można 
bowiem przyjąć, iż zbiór SRTM3 jest globalny, 
gdyż jego zasięg obejmuje pas położony pomię-
dzy równoleżnikiem 55º S a równoleżnikiem 60º N. 
Zbiór tych danych powstał na podstawie jednose-
kundowego oryginału zarejestrowanego w ciągu 
11 dni w lutym 2000 roku, podczas realizacji misji 
promu kosmicznego Endeavour (Shuttle Radar 
Topography Mission). Zanim zarejestrowano zbiór 
SRTM1, istniał już mniej szczegółowy model 
GTOPO30, który był opracowany głównie na 
podstawie map (szczegółowość 30”). SRTM30 
jest więc niejako nową wersją modelu kilome-
trowego, który został opracowany na podstawie 
danych satelitarnych. Dane SRTM3 udostęp-
nione są we fragmentach o wielkości 1º×1º.

3. Prace badawcze 

3.1. Założenia teoretyczne 

Wizualizacja danych obrazowych była wyko-
rzystywana w teledetekcji od dawna. Jej klasycz-

nym przykładem jest tzw. false color composite 
(FCC), czyli obraz powstały z pokazania w cy-
frowej strukturze RGB monochromatycznych 
obrazów spektralnych zarejestrowanych w pa-
smach: zielonym, czerwonym i podczerwonym, 
w wyniku czego barwa roślinności na obrazie 
była czerwona. Dzięki takiemu rozwiązaniu trzy 
monochromatyczne obrazy spektralne terenu, 
zarejestrowane z dużej wysokości, mogły być 
analizowane jednocześnie. 

Zauważono, że do wizualizacji można użyć 
danych obrazowych o różnej rozdzielczości 
terenowej, a powstały syntetyczny obraz zacho-
wuje fi zyczny sens. Spostrzeżenie to wykorzy-
stano do ulepszenia zdjęć satelitarnych wysokiej 
rozdzielczości (począwszy od Ikonosa w 1999 
roku). Okazało się, że aby uzyskać założoną 
wysoką rozdzielczość terenową zdjęcia barw-
nego RGB (np. 1 m) wystarczy wyposażyć skaner 
w detektor szerokiego pasma panchromatycz-
nego o danej rozdzielczości, a detektory wą-
skich zakresów R, G, B mogą mieć rozdzielczość 
czterokrotnie niższą. Do uzyskania obrazu barw-
nego o rozdzielczości 1 m wystarczy wówczas 
zastąpienie oryginalnego wyciągu intensywności 
przez zarejestrowany niezależnie obraz panchro-
matyczny. Bardzo ważna jest przy tym możliwość 
zamiany struktury RGB na IHS i odwrotnie, co 
nie było możliwe w wersji analogowej (J. Dra-
chal 1994). 

W przypadku wspólnej wizualizacji danych 
otrzymanych z MODIS i numerycznego modelu 
terenu pozyskanego w trakcie misji SRTM ma-
my do czynienia z przypadkiem podobnym do 
powyższego. Monochromatyczny obraz rzeźby 
terenu jest bardziej szczegółowy (rozdzielczość 
100 m) od barwnego obrazu pokrycia terenu 
(rozdzielczość 500 m). Mimo, że natura wyciągu 
intensywności obrazu barwnego jest nieco inna 
niż obraz rzeźby, to operacja polegająca na na-
łożeniu barw związanych z pokryciem terenu na 
światłocieniowy obraz eksponujący urzeźbienie 
tego samego obszaru ma sens fi zyczny. Z dru-
giej strony obraz syntetyczny, będący uszcze-
gółowionym barwnym obrazem pokrycia terenu, 
zostaje wzbogacony o te szczegóły dzięki doko-
nanej syntezie i takie działanie nie jest logicznie 
sprzeczne. Szczegóły te, czyli zróżnicowanie 
tonów wewnątrz piksela barwnego o boku 500 m, 
wynika z mikrorzeźby na tym niewielkim obszarze 
500×500 m, a rzeźba w naturalny sposób różni-
cuje odcienie barwy dominującej. 

Do utworzenia obrazu syntetycznego o założo-
nej charakterystyce zwykle nie wystarcza zastą-
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pienie jednego wyciągu informacji przez inny, 
tak jak to sugerowałaby rycina 3. W pracach ba-
dawczych stosowany jest zestaw metod i tech-
nik, które zachowują istotę informacji zawartych 
w danych i nie wprowadzają zniekształceń, a je-
dynie niektóre informacje uwypuklają (J. Drachal 
1987). Taki efekt można uzyskać stosując mate-
matyczne przekształcenie obrazu polegające na 
zmianie liczb kodujących piksele. Metoda ta jest 
jednak dopuszczalna tylko wówczas, gdy zmiana 
ta jest jednostajna w całym zakresie liczb (0, 255). 
Wynika stąd dopuszczalność stosowania ope-
racji matematycznych takich jak sumowanie, 
mnożenie czy dzielenie na obrazach traktowa-
nych jako macierze liczbowe. 

3.2. Badania wstępne 

Pierwsze z wykonanych badań dotyczyły oceny 
szczegółowości modeli terenu opracowanych 
na podstawie zbiorów SRTM3 i SRTM30. Model 
cieniowy utworzony na podstawie danych SRTM3 
porównano z modelem cieniowym utworzonym 
przy tych samych parametrach na podstawie 
danych wysokościowych uzyskanych z mapy 
w skali 1:200 000 (ryc. 4). Dane jakimi dyspo-
nowano obejmowały okolice jeziora Genezaret. 
Zauważono, że model SRTM3 jest co najmniej 
równie szczegółowy jak NMT opracowany na 
podstawie mapy, a w niektórych miejscach ma 
nawet szczegółowość większą (dolina Jordanu, 
wybrzeże Morza Śródziemnego). 

Ryc. 3. A – zdjęcie wykonane skanerem MODIS, B – wyciąg intensywności obrazu A, C – pozostała część barwna 
obrazu A, D – model cieniowy tego samego obszaru

Fig. 3. A – a picture taken by MODIS scanner, B – extract of intensity of picture A, C – the remaining color part of picture A, D – a shade 
model of the same area
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Następnym testem było porównanie modeli 
cieniowych uzyskanych na podstawie danych 
kilometrowych GTOPO30 i SRTM30. Na modelu 
wykonanym na podstawie danych GTOPO30 
na płaskich obszarach widoczne są ślady cięcia 
arkuszowego, czego nie ma na modelu, wyko-
nanym na podstawie nowszych danych kilome-
trowych SRTM30. 

Ponieważ wizualizację w skali 1:10 000 000 
uznano za prostszą do opracowania niż wizuali-
zacje w skalach mniejszych, od niej rozpoczęto 
badania. Zgodnie z założeniami, obraz do wizu-
alizacji w tej skali powinien mieć rozdzielczość 
terenową około 1 km, a więc do jego realizacji 
należało wykorzystać zdjęcie otrzymane za po-
mocą skanera MODIS o takiej właśnie rozdziel-
czości oraz model terenu SRTM30. W tym celu 
z rządowych stron internetowych agencji Stanów 
Zjednoczonych pobrano zdjęcie skanera MODIS 
oraz numeryczny model terenu SRTM30. Pierw-
szy z nich pochodzi ze zbioru całomiesięcznych 
obserwacji wykonanych w sierpniu 2004 roku. 
Obraz ten ma największą dostępną szczegó-
łowość (czyli rozdzielczość terenową 500 m), 
strukturę RGB i składa się z 21 600 linii po 
21 600 pikseli, co w formacie tif zajmuje 1,366 GB 
pamięci. 

Model cieniowy wykonywany jest przy użyciu 
odpowiedniego oprogramowania (w tym przy-
padku Surfer) na podstawie numerycznego mo-
delu terenu. Parametrami modelu, wpływającymi 
na jego jasność i kontrastowość, są wysokość 
słońca „h” – podana w stopniach i współczynnik 
skali pionowej „z” – podany jako liczba rzeczy-
wista. Na formę modelu cieniowego wpływa 

ponadto azymut słońca, który zazwyczaj nasta-
wiany jest na wartość 315º, czyli na kierunek 
północno-zachodni. W trakcie analiz sprawdzono 
również, jak wyglądają modele cieniowe utwo-
rzone dla innych azymutów: 270º, 90º, 0º. Na 
podstawie badań zdecydowano, że w dalszych 
badaniach stosowany będzie jedynie wariant 
z azymutem 315º. 

Analizując znaczenie pozostałych parame-
trów wykonano modele cieniowe dla trzech róż-
nych wartości „z” (0,00001; 0,00005; 0,00010) 
i „h”( 30º; 45º; 60º). Kierując się doświadcze-
niem wybrano modele o wysokości słońca 30º 
i dwóch parametrach skali pionowej: z=0,00001 
oraz z=0,00005 (z powodu ich umiarkowanego 
kontrastu i średnich tonów). Taka charakterystyka 
zwiększa możliwości syntezy obrazu z innym 
bez obawy wykroczenia poza skalę kodów. Po 
wykonaniu prostych syntez z obrazem barwnym 
otrzymanym za pomocą skanera MODIS za-
uważono, że zastosowanie jednej funkcji łącze-
nia obrazów nie jest wystarczające.

Na rycinie 5 przedstawiono wynik tego bada-
nia przeprowadzonego dla fragmentu zdjęcia 
obejmującego Karpaty wykonanego za pomocą 
MODIS. Na pozycji A zamieszczone jest zdjęcie 
otrzymane z MODIS, na pozycji B – zdjęcie sa-
telitarne dodane do modelu cieniowego, na po-
zycji C – wynik nałożenia zdjęcia otrzymanego 
za pomocą MODIS na model cieniowy funkcją 
overlay, natomiast na pozycji D znajduje się wy-
nik zastąpienia wyciągu intensywności obrazu 
z MODIS w strukturze IHS przez model cieniowy. 
Żaden z trzech obrazów syntetycznych nie zo-
stał jednak zaakceptowany jako właściwa forma 

Ryc. 4. Porównanie danych wysokościowych otrzymanych z mapy 1:200 000 (A) i SRTM3 (B) 
Fig. 4. Comparison of altitude data extracted from a map in 1:200,000 (A) and SRTM3 (B) 
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wizualizacji. Uzyskany efekt przestrzenny został 
okupiony znacznym ograniczeniem skali barw 
w porównaniu z oryginałem otrzymanym za po-
mocą satelity MODIS. 

Podczas analiz zauważono, że nowe możli-
wości łączenia obrazów daje procedura złożona 
z kilku przekształceń. Najlepszą z uzyskanych 
przedstawiono na rycinie 6. W kolumnie obrazów 
po lewej stronie przedstawiono kolejne etapy 
przekształcenia całego obrazu, a w kolumnie po 
prawej pokazano szczegółowo jego fragment. 
Pierwszy etap procedury to obrazy wyjściowe: 
model cieniowy z zaznaczonymi na niebiesko 
wodami (rząd 1) i zdjęcie wykonane przez ska-
ner MODIS, z którego wycięto obszary wód 
(rząd 2). Obraz z sensora MODIS połączony 
z modelem cieniowym funkcją multiply daje 
ciemny obraz lądów widoczny w rzędzie 3 na 
rycinie 6. Po skopiowaniu zostaje on połączony 
z pierwowzorem funkcją screen, czego efektem 
jest obraz w ostatnim rzędzie ryciny 6.

Pomimo tego, że uzyskany obraz syntetyczny 
uznano za poprawny, postanowiono sprawdzić, 
czy istnieją inne możliwości. Jeszcze raz prze-
analizowano więc utworzone wcześniej modele 
cieniowe. Między modelami utworzonymi dla 60º 
i 30º dostrzeżono różnicę jakościową w przed-
stawieniu gór (poza różnicą jasności). Kolejny 
raz przeanalizowano więc wpływ wysokości 
słońca na obraz rzeźby. Okazało się (co widać 

na rycinie 7), że wraz ze wzrostem wysokości 
słońca obraz rozjaśnia się, a ciemne pozostają 
tylko najbardziej nachylone zbocza gór (zbocza 
mocno nachylone są ciemniejsze po stronie po-
łudniowo-wschodniej).

W trakcie badań sprawdzono również, jak wy-
gląda model cieniowy przy wysokości słońca 
90º. Okazało się, że góry wyróżnione są ciem-
niejszym tonem, lecz nie ma to związku z któ-
rymkolwiek kierunkiem. Linie grzbietów i dolin 
przedstawione zaś zostały jasnymi liniami.

Kolejne próby z modelem cieniowym h=90º 
doprowadziły do uzyskania wartościowych ob-
razów, które w dalszym etapie zostały wykorzy-
stane do modelowania obrazu terenu. Okazało 
się bowiem, że przy pięciokrotnie powiększo-
nym parametrze „z” obszar ciemnych tonów 
powiększył się, a obraz stał się bardziej kontra-
stowy (bez tonów pośrednich), wyraźnie sepa-
rując ciemne obszary nachylone od jasnych 
– płaskich.

Postanowiono, że z otrzymanymi w opisany 
sposób obrazami czarno-białymi podjęte zo-
staną nowe próby syntezy z obrazem barwnym. 
W pierwszej kolejności podjęto jednak próbę 
połączenia (scalenia) dwóch obrazów czarno-
-białych (samych modeli cieniowych wykona-
nych zarówno przy tej samej wysokości słońca 
i różnych parametrach „z”, jak i przy różnych 
wysokościach słońca).

Po serii prób z różnymi funkcjami mieszają-
cymi i parametrem „z” modelu 90 zauważono, 
że model ten dla z=0,005 połączony grafi cznie 
funkcją screen z modelem cieniowym m30 daje 
w efekcie obraz nowej jakości. Na obrazie tym 
wyraźnie widoczna jest różnica między ciem-
niejszymi terenami górzystymi i jasnymi obsza-
rami płaskimi (ryc. 8). 

Rozjaśnienie obszarów płaskich ujawniło drobne 
różnice wysokości występujące na terenach 
płaskich niewidoczne na modelu zwykłym (m.in. 
zarysy dolin rzecznych). Dzięki temu klasyczny 
model cieniowy został wzbogacony o delikatny 
rysunek sieci wodnej. W rezultacie typowy mo-
del cieniowy, eksponujący jedynie góry, został 
zamieniony na bardziej realistyczny obraz terenu, 
na którym zaznaczone są elementy sytuacyjne 
także na obszarach płaskich.

W zmodyfi kowanym modelu cieniowym tony 
przestały odgrywać tak jednoznaczną rolę jak 
w modelu zwykłym, gdzie ton jasny oznacza 
spadek po stronie oświetlonej, ton ciemny – spa-
dek po stronie nieoświetlonej, a ton pośredni 

Ryc. 5. A – obraz ze skanera MODIS i wyniki jego syn-
tezy z modelem cieniowym: B – opacity, C – overlay, 

D – zastąpienie wyciągu Intencity w IHS 
Fig. 5. A – a picture from MODIS scanner and the results of its 
synthesis with a shade model, B – opacity, C – overlay, D – re-

placing of intensity extract in IHS
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Ryc. 6. Procedura łączenia zdjęcia wykonanego skanerem MODIS z modelem cieniowym
Fig. 6. Procedure of combining a MODIS scanner picture with a shade model
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– brak spadku. W nowym modelu zarówno tony 
jasne jak i ciemne w taki sam sposób przedsta-
wiają góry, a ton jasny dodatkowo oznacza 
obszary płaskie. Ponadto tonem szarym przed-
stawione są skarpy i krawędzie dolin, które są 
niewidoczne w modelu zwykłym. Co ciekawe, 
z powodu wprowadzonej modyfi kacji model wcale 
nie traci na przejrzystości, a staje się bardziej 
poglądowy (jako swoisty obraz terenu). Praw-
dopodobnie dla naszej obserwacji bezwzględna 
jasność tonu ma mniejsze znaczenie niż lokalne 
relacje jasnych i ciemnych fragmentów obrazu. 

Jeśli potraktujemy technikę modelu cienio-
wego jako sposób naukowej wizualizacji danych 
to można powiedzieć, że mieszany model cie-
niowy nadaje się do tego celu najlepiej. Model 
ten pokazuje bowiem szczegółowość danych 
na obszarach płaskich, czyli w miejscach, gdzie 

ten nowy typ danych (SRTM) ujawnia zaletę ho-
mogeniczności.

Uzyskany obraz poddano analizie aby wyja-
śnić, w jaki sposób połączenie dwóch modeli 
daje taki wynik. Modele tworzone są zgodnie 
z prawem Lamberta, tzn. jasność oświetlonej 
powierzchni Jo jest największa, gdy powierzch-
nia ta jest zwrócona do źródła światła (kąt „i” 
między normalną do powierzchni a kierunkiem 
promieni wynosi zero), a zmniejsza się do war-
tości J, gdy powierzchnia ta odchyla się od źró-
dła światła pod kątem „i” różnym od zera, przy 
czym jest to zależność cosinusoidalna, tak jak 
we wzorze (1).

  J = Jo cos(i)              (1)

Z dokładnością do współczynnika propor-
cjonalności wzór ten opisuje jasność każdego 

Ryc. 7. Porównanie modeli cieniowych utworzonych dla różnych wysokości słońca: A – 30º, B – 75º, C – 90º
Fig. 7. Comparison of shade models created for various sun altitudes: A – 30º, B – 75º, C – 90º

Ryc. 8. Porównanie modeli cieniowych: A – model prosty (m30), B – model mieszany (m3090)
Fig. 8. Comparison of shade models: A – simple model (m30), B – mixed model (m3090)
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piksela modelu cieniowego. Usytuowanie takiej 
elementarnej powierzchni (piksela) względem 
źródła światła wyraża się wielkością kąta „i” li-
czonego na podstawie numerycznego modelu 
terenu dla wybranego azymutu i wybranej wy-
sokości słońca. 

W przedziale wartości spadków od 0 do 90 war-
tość kąta „i” dla m90 zmienia się dokładnie tak 
jak spadek, ponieważ normalna do powierzchni 
pokrywa się z kierunkiem promieni. Funkcja J 
w modelu m90 dla spadku zerowego osiąga mak-
simum czyli kolor biały na obrazie (cos 90º=1), 
potem spada do wartości 0,87 dla 30º oraz do 
połowy dla 60º. Pozostałe wartości funkcji w prze-
dziale do 90º są mniejsze od 0,50 i są widoczne 
jako ciemne tony szare. 

Zwiększając przewyższenie czyli podnosząc 
wartość parametru „z” można na podstawie tych 
samych danych modelu terenu powiększyć obli-
czane wartości spadków, wpływając w ten spo-
sób na wygląd modelu cieniowego. W skrajnych 
przypadkach można zmienić wartości całego 
zakresu spadków większych od np. 20º, na 
spadki o skrajnie dużych wartościach (rzędu 
80º–90º), a wówczas model cieniowy będzie 
w miejscach prezentujących obszary górzyste 
prawie czarny. Duże wartości „z” nie mają żad-
nego wpływu jedynie na obszary idealnie płaskie, 
o spadku zakodowanym wartością 0, natomiast 
na minimalne załamania płaszczyzny już tak. Te 
drobne załamania obszaru płaskiego są dobrze 

wyeksponowane na modelu m90 z dużą warto-
ścią „z”.

Drugim składnikiem modelu mieszanego jest 
zwykły model m30, czyli model utworzony dla 

wysokości słońca h=30º. W tym samym zakre-
sie spadków wykres funkcji (J) dla tego modelu, 
czyli dla m30 jest przesunięty w prawo o 60º 
w stosunku do wykresu m90 tak, że funkcja ta 
osiąga maksimum dla spadku 60º. Zaczyna jed-
nak od wartości średniej 0.5 dla spadku zerowego, 
a przyjmuje wartości bliskie 1 dla spadków od 
30º przez 60º do 90º (tony bardzo jasne). Zgod-
nie z zasadą działania funkcji screen, w wyniku 
złożenia obrazów m30 i m90 niezmienione po-
zostały te obszary modelu m30, które trafi ły na 
bardzo ciemne tony modelu m90 (obszary gó-
rzyste). Pozostałe obszary modelu m30 trafi ły 
na ton biały i uległy znacznemu rozjaśnieniu.

3.3. Procedura nr 1

Grafi czne sumowanie modeli cieniowych posze-
rzyło możliwości tworzenia obrazów syntetycz-
nych z udziałem barwnego zdjęcia wykonanego 
skanerem MODIS. Po serii badań opracowano 
procedurę syntezy obrazu dla skali 1:10 000 000. 
Jako wyjściowe przyjęto następujące obrazy: 

– model cieniowy (C30) utworzony przy wyso-
kości słońca 30º, azymucie 315º (NW) i współ-
czynniku z = 0,00005 (ryc. 9A).

– model cieniowy (C90) utworzony przy wy-
sokości słońca 90º i współczynniku z=0,0005 
(ryc. 9B),

– obraz MODIS (ryc. 9C).

Obrazy czarno-białe połączono funkcją multiply 
w proporcji 67% obrazu C30 na 33% obrazu C90. 
Na obraz wyjściowy nałożono (funkcja overlay 
100%) zdjęcie ze skanera MODIS (otrzymano 

Ryc. 9. A, B, C – obrazy wyjściowe w procedurze nr 1 łączenia obrazów (modele: C30, C90 i zdjęć wykonanych 
skanerem MODIS)

Fig. 9. A, B, C – output pictures in picture combination procedure no.1 (models: C30, C90 and pictures done with MODIS scanner)
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obraz oznaczony jako MOa). Z kolei zauwa-
żono, że obraz C90 o większym współczynniku 
„z” (z=0,001, ale jeszcze nie 0,005 jak na rycinie 
11C) wyznacza obszary płaskie. Wykonano taki 
obraz i użyto go w ten sposób, że dwukrotnie 
dodano do niego barwny obraz MOa w proporcji 
60% do 40%. Obraz po drugim sumowaniu 
(MOc) to ostatni etap tej procedury. W całym 
opracowanym zasięgu geografi cznym obraz lą-
dów wygląda jak na rycinie 10.

3.4. Procedura nr 2 

Przed zastosowaniem tej samej procedury do 
skal większych zbadano, czy możliwe jest uzy-
skanie obrazu mniej kontrastowego, w którym 
byłoby mniej tonów bardzo ciemnych, więcej od-
cieni, a skala barw byłaby bardziej urozmaicona. 
Korzystając z doświadczeń uzyskanych podczas 
pierwszej procedury, podjęto próbę wprowa-
dzenia ulepszeń. Po wykonaniu szeregu analiz 
stwierdzono, że poza klasycznym modelem cie-
niowym zastosowanie znajdują dwa modele 
cieniowe utworzone dla wysokości słońca 90º, 
o skrajnych wartościach parametru „z”: najmniej-
szej z=0,00005, dającej obraz bardzo jasny 
(ryc. 11B) i największej z=0,005, dającej niemal 
czarny obraz lądów (ryc. 11C). W drugiej proce-
durze, poza zdjęciem barwnym pozyskanym ze 
skanera MODIS (oznaczonym jako MO), znalazły 
się trzy czarno-białe obrazy wyjściowe (ryc. 11): 

– model cieniowy (C30) utworzony przy wyso-
kości słońca 30º, azymucie 315º (NW) i współ-
czynniku z=0,00005 (ryc. 11A);

– model cieniowy (C901) utworzony przy wy-
sokości słońca 90º i współczynniku z=0,00005 
(ryc. 11B);

– model cieniowy (C902) utworzony przy wy-
sokości słońca 90º i współczynniku z=0,005 
(ryc. 11C).

W pierwszym etapie procedury Nr 2 połączono 
informacje z trzech obrazów czarno-białych two-
rząc syntezę w następujący sposób: obraz C901 
dodano w proporcji 70/30 do obrazu C902, co 

utworzyło obraz pośredni – P90. Następnie, po-
łączono go funkcją multiply z obrazem C30, co 
umożliwiło otrzymanie ciemnego obrazu synte-
tycznego oznaczonego jako BW. 

W kolejnym kroku procedury Nr 2 połączono 
obraz BW z barwnym obrazem MO: obraz MO 
nałożono na obraz BW najpierw przy użyciu 
funkcji overlay, a następnie dwukrotnie przy uży-
ciu funkcji screen. Wynik – MSC okazał się zbyt 
kontrastowy, co objawiło się utratą rysunku na 
jasnych fragmentach obrazu. Aby złagodzić kon-
trast wykonano więc obraz dodatkowy: pastelową 
kopię obrazu wykonanego skanerem MODIS 
o nazwie MCMY zapisanego w strukturze CMYK, 
ale bez wyciągu czarnego K. Nakładając obraz 
MCMY na obraz BW uzyskano kolejną wizuali-
zację pomocniczą – MOV. Ten obraz po doda-
niu do obrazu MSC w proporcji 50/50 przywrócił 
rysunek na jasnych fragmentach wizualizacji 
(obraz MSC2 – ryc. 12A).

Gdy na uzyskany wynik (ryc. 12A) nałożono 
przy użyciu funkcji screen jeden z obrazów wyj-
ściowych – C902, powierzchnie wód na obrazie 
przyjęły barwę białą, obszary płaskie zostały 

Ryc. 10. Obraz lądów po zastosowaniu procedury nr 1 dla skali 1:10 000 000 
Fig. 10. Land image after application of procedure no.1 for the scale 1:10,000,000
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nieco rozjaśnione, a barwy straciły jaskrawość 
(ryc. 12B). Poprawę nasycenia i wzajemnego 
kontrastu uzyskano po przeniesieniu obrazu do 
przestrzeni IHS (przestrzeni Lab w oprogra-
mowaniu Photoshop) i wzmocnieniu kontrastu 
składowych barwnych (MSC2BS, ryc. 12C). Uzy-

skany obraz lądów uznano za właściwy i na nim 
zakończono doskonalenie procedury. Procedurę 
tę zastosowano do mapy obrazowej Europy 
Środkowej w skali 1:2 000 000 i mapy obrazo-
wej Polski w skali 1:1 000 000. 

Zakończenie w następnym numerze

Ryc. 11. A, B, C – czarno-białe obrazy wyjściowe w procedurze nr 2 łączenia obrazów (C30, C901, C902) 
Fig. 11. A, B, C – black and white output pictures in picture combination procedure no.2 (C30, C901, C902)

Ryc. 12. A, B, C – końcowe etapy procedury nr 2 łączenia obrazów (MSC2, MSC2B, MSC2BS) 
Fig. 12. A, B, C – fi nal stages of picture combination procedure no.2 (MSC2, MSC2B, MSC2BS)
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K e y w o r d s: shading relief model, Digital Terrain 
Model, SRTM, MODIS

In the years 1999–2000 government agencies of 
the United States created two sets of geographical 
data of global range, which were soon put on the In-
ternet. They were images of the Earth’s surface in real 
colors in the resolution of 500 m registered by the 
MODIS scanner and altitude data (DTM) in the resolu-
tion of 100 m registered as part of the SRTM project. 
The Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw 
decided to analyze the data. It has been assessed 

that the materials are of great informative value, ideally 
suited for obtaining an image of the area for the needs 
of a modern small scale referential map. In order for 
such a map to be created, the task was to fi nd a way 
of common visualization of both types of data.

The fi rst part of the article is devoted to a discussion 
of data analysis and of theoretical assumptions of cre-
ating a visualization of satellite image and model of 
terrain as well as to the discussion of successive ver-
sions of procedure for their common presentation.

Translated by M. Horodyski

Cartographic Visualization of MODIS and SRTM Data
Part I

S u m m a r y


