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ANALIZA PORÓWNAWCZA NMT  
SPORZĄDZONYCH ZE ZDJ ĘĆ METRYCZNYCH  
I NIEMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE  
FRAGMENTU KLIFU W JAROSŁAWCU 

Zdzisław Marcinowski, Kazimierz Salik 

Streszczenie:  Wybrane fragmenty klifu morskiego w Jarosławcu sfotografowano kamerą
pomiarową UMK 10/1318 i aparatem fotograficznym Pentacon six TL. Zdjęcia pomie-
rzono na stekometrze i obliczono analitycznie współrzędne przestrzenne. Pakietem pro-
gramów SURFER zbudowano NMT z opracowań obu rodzajów zdjęć. Wyniki analizy 
porównawczej przedstawiono w postaci map izolinii róŜnic współrzędnej wysokościowej  
Z  oraz w tabeli. Stwierdzono zgodność NMT, w przedziale  mh = ± 0.15 m, dla  90% 
określanej powierzchni. 

Słowa kluczowe: fotogrametria naziemna, kamera niemetryczna, NMT, klif 

WSTĘP 

W literaturze fotogrametrycznej spotyka się wiele przykładów stosowania kamer 
niemetrycznych (aparaty fotograficzne, kamery filmowe) do celów pomiarowych. Ka-
mera niemetryczna – to kamera, której elementy orientacji wewnętrznej są częściowo 
lub całkowicie nieznane i często niestabilne [Sitek 1991]. UŜywanie takich kamer do 
pomiarów metrycznych uzasadniane jest ich ogólną dostępnością, niską ceną a takŜe 
często – specyfiką zadania pomiarowego. Dla precyzyjnych opracowań naleŜy wykonać
kalibrację, w celu określenia elementów orientacji wewnętrznej i charakteru zniekształ-
ceń obrazu [Bujakiewicz 1980, Sitek 1991]. W niektórych zadaniach stosowane są spe-
cjalne techniki fotografowania i opracowania zdjęć [Jachimski i Boroń 1991, Majde 
1984]. 

Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Katedra Geo-
techniki Politechniki Koszalińskiej prowadzą współpracę w badaniach klifu morskiego 
w Jarosławcu. W jej zakresie mieszczą się  pomiary kształtu brzegu klifowego (zachod-
ni fragment o długości 370 m) metodą fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem ka-
mery pomiarowej UMK 10/1318 (stereogramy normalne na negatywowym filmie czar-
no-białym KODAK Double-X aerographic 400 ASA). Efektem opracowania zdjęć są
autogrametryczne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:200 i profile pionowe 
[Marcinowski i Salik 2002].  
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OBIEKT, MATERIAŁY I METODY BADA Ń

Brzegi klifowe stanowią ok. 20% polskiego wybrzeŜa Bałtyku. Klif Jarosławiecki 
jest jednym z najkrótszych odcinków (ok. 2 km). Wysokość skarpy brzegowej sięga  
24 m w jej środkowej części i obniŜa się do 9 m na wschodnim i zachodnim krańcu. 
Klif ma zróŜnicowaną budowę geologiczną (gliny morenowe, piaski, Ŝwiry, pyły, iły). 
Występują tu aktywne procesy geodynamiczne w postaci abrazji morskiej (zwłaszcza 
sztormowej), sufozji i ablacji deszczowej. Powodują one cofanie się brzegu oraz zmiany 
szerokości i wysokości plaŜy [Salik 1999]. Dla zmniejszenia degradacji klifu Jarosła-
wieckiego podejmowano, juŜ od 1873 r, działania zapobiegawcze w postaci budowli 
ochronnych; były to drewniane ostrogi palisadowe. W 1910 r. wykonano pierwszy pro-
jekt betonowej opaski ochronnej. Aktualnie klif zabezpieczony jest, w środkowej czę-
ści, opaską betonową o długości 942 m i narzutem z bloków gwiazdobetonowych. Na 
całej długości zabezpieczają go ostrogi palisadowe (średnia długość 70 m; odstępy 70 – 
80 m). Zabudowa taka zmniejsza wpływ najgwałtowniejszego czynnika destrukcyjnego, 
jakim jest abrazja morska [Marcinowski i Salik 2002]. 

W 2000 r., obok normalnego cyklu fotogrametrycznego, trzy wybrane fragmenty 
skarpy brzegowej, o nachyleniu ponad 45o, (odkryte, czyli bez roślinności) sfotografo-
wano (stereogramy o orientacji zbliŜonej do normalnej) aparatem fotograficznym Pen-
tacon six TL, ze standardowym obiektywem Biometar 2.8/80. Zdjęcia wykonano na 
barwnym filmie diapozytywowym FUJICHROM 100, w przybliŜonej skali 1:400 
÷1:500 (rys. 1). 

Na zdjęciach pomiarowych (dwa stereogramy w skali ∼ 1:400) zidentyfikowano ob-
szary pokazane na rysunku 1. Obydwa rodzaje zdjęć pomierzono na stekometrze, pro-
wadząc obserwacje w przekrojach pionowych, nieregularną siatką o oczku ok. 0.4 m  
(w miarach terenowych). Na kaŜdym obszarze (A, B, C) zaobserwowano po kilkanaście 
jednoimiennych punktów, o naturalnej sygnalizacji, które posłuŜyły za fotopunkty dla 
zdjęć niemetrycznych. Obliczenia stereogramów pomiarowych wykonano metodą prze-
strzennego wcięcia wstecz w oparciu o wyznaczone geodezyjnie fotopunkty. Do obli-
czeń stereogramów niemetrycznych stosowano trzy metody opracowania: metodę bu-
dowy modelu niezaleŜnego, metodę przestrzennego wcięcia wstecz i metodę prze-
strzennych przekształceń rzutowych [Sitek 1991]. Najmniejsze błędy wpasowania na 
fotopunktach uzyskano w metodzie budowy modelu niezaleŜnego i tę wybrano do dal-
szych obliczeń [Gawarzyński 2001]. Uzyskano sześć plików współrzędnych przestrzen-
nych (po dwa dla kaŜdego obszaru). Dla zbudowania numerycznych modeli terenu 
(NMT) z tych zbiorów zastosowano pakiet programów SURFER, przyjmując wymiar 
siatki  interpolacyjnej 0.2 m x 0.2 m. Na pliki danych nałoŜono siatki maskujące, okre-
ślające dla kaŜdego obszaru, ten sam teren pomierzony na obydwu rodzajach zdjęć. 
Wygenerowane NMT, na badanych obszarach przedstawiają rysunki 2 ÷ 4.  Dla modeli 
tych samych obszarów wyznaczono róŜnice współrzędnej wysokościowej, przyjmując 
model zbudowany ze zdjęć pomiarowych za wzorcowy. Wynikiem takiej operacji jest 
trzeci model przestrzenny, przedstawiający zakres zmienności róŜnic wysokości i ich 
rozkład na obszarze. Graficzna postać takich modeli była mało czytelna i dlatego do 
wizualizacji róŜnic wysokości wybrano formę map izolinii o cięciu 0.15 m (rys. 5). 



Analiza porównawcza NMT... 

Geodesia et Descriptio Terrarum  1(1-2) 2002 

25

Obszar A 
Ground A 

Obszar B 
Ground B 

Obszar C 
Ground C 

Rys. 1. Zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym 
Fig. 1. Photographs made non-metric camera 



Z. Marcinowski,  K. Salik

Acta Sci. Pol.

26

Rys. 2. Numeryczne modele terenu – Obszar A 
Fig. 2. Digital terrain models – Ground A 
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Rys. 3. Numeryczne modele terenu – Obszar B 
Fig. 3. Digital terrain models – Ground B 
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Rys. 4. Numeryczne modele terenu – Obszar C 
Fig. 4. Digital terrain models – Ground C 
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Rys. 5.  Mapy izolinii deformacji NMT 
Fig. 5. Isoline maps of DTM deformation 
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WYNIKI 

Graficzną postać wyników przedstawia rysunek 5. Wykorzystując moŜliwości opro-
gramowania SURFER sporządzono syntetyczne, liczbowe zestawienia deformacji po-
wierzchni, na modelach ze zdjęć niemetrycznych, dla załoŜonych przedziałów róŜnic 
wysokości. Uzyskane wartości przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Deformacje NMT zbudowanych ze zdjęć niemetrycznych 
Table 1. DTM deformations made on non-metric photographs 

RóŜnice wysokości 
Height difference 

–0.75 m÷ –0.15m –0.15m ÷ +0.15m +0.15m ÷ +0.75m 
Obszar 
Ground 

Powierz- 
chnia 
Area 
[m2] 

powierzchnia 
area 
[m2] 

udział 
use 
[%] 

powierzchnia 
area 
[m2] 

udział 
use 
[%] 

powierzchnia 
area 
[m2] 

udział 
use 
[%] 

A 59.9 0.21 0.4 58.03 96.8 1.66 2.8 

B 71.1 3.32 4.7 66.14 92.9 1.68 2.4 

C 76.7 3.42 4.5 69.38 90.4 3.92 5.1 

Wyjaśnienia moŜe wymagać przyjęte na mapach izolinii róŜnic wysokości (rys. 5) 
cięcie o wartości 0.15 m. Według Instrukcji technicznej G-4 [2002] średni błąd wyso-
kości pikiet, przy nachyleniu terenu > 6o  nie powinien przekraczać wartości ±0.70 m. 
Obliczony przez Gawarzyńskiego [2001] spodziewany błąd wyznaczenia wysokości na 
metrycznych, normalnych stereogramach klifu wynosi mZ = ±0.035 m, przy liberalnie 
przyjętej dokładności pomiaru na zdjęciach ±0.02 mm. Mapy autogrametryczne ze 
zdjęć metrycznych wykonane są z cięciem warstwicowym 1 m [Marcinowski i Salik 
2002]. Biorąc pod uwagę powyŜsze dane, przyjęto intuicyjnie rzeczone wyŜej cięcie a 
takŜe przedziały wartości róŜnic wysokości w tabeli 1. Skrajne wartości deformacji 
modeli przyjęte w tabeli 1 (±0.75 m) wynikają bezpośrednio z map izolinii przedsta-
wionych na rysunku 5. 

PODSUMOWANIE 

W świetle przedstawionych wyŜej wyjaśnień, wykonana analiza porównawcza 
NMT, uzyskanych z dwóch róŜnych materiałów zdjęciowych, dała pozytywny rezultat. 
Uzyskana zgodność modeli, w przyjętym przedziale ±0.15 m wynosi ponad 90%. Więk-
sze deformacje modeli, pozyskanych ze zdjęć niemetrycznych – bez korekcji obrazów, 
pojawiają się głównie na skrajach mierzonych obszarów (rys. 5). Wartość ±0.15 m w 
skali zdjęć 1:500 wynosi ±0.3 mm. Sądzić więc moŜna, Ŝe zniekształcenia obrazu,  
w uŜytym egzemplarzu aparatu fotograficznego Pentacon six TL, mieszczą się w tym 
zakresie. Praca w terenie, z aparatem jest o wiele łatwiejsza i wygodniejsza niŜ z kame-
rą UMK wraz z jej osprzętem. Obserwacje barwnych diapozytywów dostarczają więk-
szych wraŜeń estetycznych niŜ czarno-białe negatywy. Przedstawione badania obejmo-
wały jedynie obszary odkryte, czyli bez roślinności, ale teŜ takie fragmenty brzegów 
klifowych są najbardziej podatne na degradację. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DTM MADE ON THE BASIS METRI C AND 
NON-MERIC PHOTOGRAPHS FOR EXAMPLE THE CLIFF COAST 
FRAGMENTS AT JAROSŁAWIEC 

Abstract:  The selection fragments of the cliff coast at Jarosławiec was photographed of 
UMK 10/1318 camera and Pentacon six TL non-metric camera. The photographs was 
measured on stecometer. Next the space coordinates was calculated. DTMs was generated 
from elaboration of the both type of photographs on the basis SURFER software package. 
The result of comparative analysis was presented on the form of Z-coordinate diffrences 
isoline maps and on the table. It was found that DTMs was similar, on the range  
mh = ± 0.15 m, for 90% the determinate surface. 

Key words: terrestrial photogrammetry, non-metric camera, DTM, cliff coast 
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