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NUMERYCZNY MODEL TERENU   
I  ORTOFOTOMAPA  –  ŹRÓDŁO  DANYCH   
DO OKREŚLENIA  CECH HYDRAULICZNYCH   
DOLINY  RZEKI 

Piotr Gołuch 

Streszczenie. Praca, ma charakter interdyscyplinarny. Produkty, geodezyjno-karto-
graficzno-fotogrametryczny (NMT) i fotogrametryczny (ortofotomapa), wykorzystano  do 
określenia cech hydraulicznych doliny rzeki. NMT wykorzystano do bezpośredniego opi-
su  geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym 
RMA2 z pakietu SMS – punkty siatki modelu hydrodynamicznego importowano z przy-
gotowanego NMT. Stwierdzono równieŜ przydatność ortofotomapy cyfrowej dla wyzna-
czenia obszarów form uŜytkowania terenu, z którymi związane są współczynniki hydro-
logicznej szorstkości terenu. 

Słowa kluczowe: NMT, fotogrametria cyfrowa, ortofotomapa, dwuwymiarowe modelo-
wanie hydrodynamiczne 

WPROWADZENIE 

W ostatnich latach w Polsce prowadzone są prace związane z tworzeniem nume-
rycznego modelu terenu (NMT). Jest to podyktowane zapotrzebowaniem na tego rodza-
ju produkt geodezyjny. Znajomość NMT jest w obecnym czasie wręcz niezbędna w 
wielu dziedzinach Ŝycia gospodarczego i społecznego. 

Powódź z lipca 1997 roku wykazała oraz uświadomiła wielu osobom, jak niedosta-
tecznie jesteśmy przygotowani do zapobiegania tego rodzaju klęskom Ŝywiołowym. 
Ogromne zniszczenia były m.in. skutkiem braku dla obszaru Polski danych odnośnie 
rzeźby terenu, w postaci numerycznej. Od września 1997 roku, po katastrofalnej powo-
dzi, Główny Urząd Geodezji i Kartografii zintensyfikował prace nad tworzeniem NMT 
dla obszaru całego kraju. Z inicjatywy Wiceprezesa GUGiK J. Albina powołany został 
zespół ekspertów, pod kierownictwem prof. Z. Adamczewskiego. Zadaniem tego zespo-
łu było opracowanie programu budowy NMT dla całej Polski [Albin 1998].  

Wykonawcami numerycznego modelu rzeźby terenu są fotogrametrzy i geodeci. Na-
tomiast, według Adamczewskiego [1998] i Baranowskiego [1998], do głównych uŜytkow-
ników NMT naleŜą m.in. hydrolodzy i hydrotechnicy wykonujący modelowanie hydro-
dynamiczne. Są oni zarazem najbardziej wymagającymi uŜytkownikami, jeśli chodzi o 
dokładność NMT (poza geodetami i fotogrametrami), gdyŜ dla nich waŜne jest określenie 
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konfiguracji rzeźby terenu z dokładnością do kilku decymetrów, szczególnie dla obsza-
rów naraŜonych na działanie fali powodziowej [Baranowski 1998].  

Technologia budowania numerycznego modelu rzeźby terenu oraz ocena jego do-
kładności to zagadnienia opisane w literaturze [m.in. Ackermann 1996, Flotron 
i Koelbl 2000, Kurczyński 1998, Li 1994, Torlegård i in. 1986]. Jest to jednak zagad-
nienie aktualne, szczególnie w kontekście bieŜąco realizowanych w naszym kraju prac 
w zakresie wykorzystania NMT w symulacjach przepływu wody w dolinie rzeki, np. 
dla określania stref zagroŜenia powodziowego.  

Ortofotomapa jest jednym z zasadniczych produktów cyfrowego przetworzenia 
zdjęć pomiarowych [Kaczyński i in. 1999]. Na zeskanowanym zdjęciu lotniczym, w 
procesie ortorektyfikacji, eliminuje się zniekształcenia geometryczne spowodowane 
kątem nachylenia i deniwelacją terenu. Utworzony ortoobraz dostarcza aktualnych w 
dacie wykonania zdjęcia, kartometrycznych informacji o terenie.   

Przepływ wody w rzekach jest jednym z waŜniejszych zagadnień w hydromechanice 
i hydraulice [Radczuk i in. 2001]. Jest to proces złoŜony, w swej naturze trójwymiaro-
wy, zmienny w czasie i przestrzeni.. Z uwagi na to, Ŝe w niektórych pracach inŜynier-
skich wystarcza znajomość jedynie niektórych średnich wartości przepływu, stosuje się
modele matematyczne, które przedstawiają stan rzeczy w sposób uproszczony. Stosuje 
się następujące modele przepływu: model jednowymiarowy; model dwuwymiarowy w 
planie (płaszczyźnie XY), model trójwymiarowy.  

W publikacjach [Przedwojski 1998, Radczuk i in. 2001] zaprezentowano ogólną
ideę powszechnie stosowanych matematycznych modeli hydraulicznych. Wybór odpo-
wiedniego modelu matematycznego jest zasadniczym zagadnieniem.  

W modelach jednowymiarowych geometryczny opis obszaru przepływu dokonuje 
się za pomocą przekrojów poprzecznych cieku. Natomiast w modelach dwuwymiaro-
wych i trójwymiarowych informacje o geometrii doliny rzeki podaje się na podstawie 
punktów rozproszonych uzyskanych na podstawie: pomiaru geodezyjnego w terenie, 
pomiaru fotogrametrycznego na modelu stereoskopowym, digitalizacji istniejących 
map. Dane te równieŜ moŜna pozyskać z numerycznego modelu rzeźby terenu.  

Równanie Manninga [Radczuk i in. 2001], definiujące lokalną prędkość przepływu, 
jest podstawowym sposobem określenia parametrów oporu przepływu. Szorstkość po-
wierzchniowa  uzaleŜniona jest od pokrycia i sposobu uŜytkowania terenu. Jest ona 
zmienna nie tylko na długości cieku, ale i poprzecznie do kierunku przepływu. W mo-
delach hydraulicznych uwzględnia się zmienność oporu przepływu poprzez nadanie 
odpowiedniej wartości współczynnika szorstkości dla poszczególnych form uŜytkowa-
nia terenu.  

W niniejszej pracy, która ma charakter interdyscyplinarny , NMT i ortofotomapa 
(produkty wykonane metodami geodezyjnymi, kartograficznymi i fotogrametrycznymi) 
adaptowano do hydrologicznego opisu doliny rzeki. W pracy sformułowano następujące 
cele badawcze:

1) potwierdzenie moŜliwości bezpośredniego wykorzystania NMT (tj. bez dodat-
kowej interpolacji w modelu hydraulicznym) do opisu geometrii obszaru prze-
pływu wody w matematycznym dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym; 

2) stwierdzenie przydatności ortoobrazu do określenia form uŜytkowania terenu.  



Numeryczny model terenu... 

Geodesia et Descriptio Terrarum  1(1-2) 2002 

35

MATERIAŁY I METODY BADA Ń

Obiektem badawczym jest fragment doliny rzeki Odry (rys. 1) poniŜej Wrocławia, 
pomiędzy stopniem wodnym Brzeg Dolny a budowanym stopniem wodnym Malczyce. 
To środkowy odcinek biegu rzeki Odry.  

Do przeprowadzenia badań zgromadzono następujące materiały źródłowe: 
1. Zdj ęcia lotnicze w skali 1:26 000 wykonane 12 sierpnia 1996 r. w ramach pro-

gramu PHARE (kamera RC20, średnia wysokość fotografowania 4000 m, dia-
pozytywy zdjęć zeskanowano w CODGiK w Warszawie fotogrametrycznym 
skanerem PhotoScan TD firmy Z/I Imaging w formacie RGB z rozdzielczością
14 µm i następnie zapisano na płytach CD przy zastosowaniu kompresji JPEG 
ze współczynnikiem Q=20). 

2. Fotopunkty, których połoŜenie w terenie wyznaczone zostało techniką GPS.  
Z uwagi na to, Ŝe zdjęcia nie miały sygnalizowanych fotopunktów, wyznaczono 
12 fotopunktów naturalnych. Pomiar GPS przeprowadził zespół pracowników 
Katedry Geodezji i Fotogrametrii AR we Wrocławiu odbiornikami będącymi w 
posiadaniu Katedry. Pomiar wykonano metodą FastStatic w sesjach 20- 
-minutowych (nasze odbiorniki wyposaŜone są w P-code). Po wyrównaniu ob-
serwacji, średni błąd pomiaru fotopunktu w układzie WGS84 wyniósł: 
MX =  ± 0.07 m, MY =  ± 0.09 m, MZ =  ± 0.04 m. Następnie przetransformowa-
no współrzędne z układu WGS84 do układu „1965”.  

3. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:2 000 sporządzone na podstawie 
pomiaru bezpośredniego, w ramach prac projektowych pod stopień wodny Mal-
czyce. Mapa ta posiada podwyŜszoną dokładność wysokościową, gdyŜ przyjęte 
zasadnicze cięcie warstwicowe wynosi 1.0 m. Oprócz warstwicy zasadniczej 
znajdują się tu warstwice pomocnicze (0.5 m) i uzupełniające (0.25 m). Nato-
miast punkty terenowe, tzw. koty, są pomierzone i podane na mapie z dokład-
nością do centymetra.  

4. Przekroje dolinowe w obszarze międzywala (z częścią korytową rzeki) pomie-
rzone zostały w 1996 r. Średnia odległość między przekrojami to 80 m. Pomia-
ry lądowe wykonano tachymetrem elektronicznym Elta 50. WzdłuŜ przekroju 
mierzone były charakterystyczne elementy rzeźby terenu (skarpy, nasypy, wał, 
lokalne obniŜenia i wzniesienia), tak aby według zasad generalizacji błąd po-
miaru wysokości nie przekraczał ± 0.15÷0.20 m. dla naturalnych elementów 
rzeźby terenu, a ± 0.05÷0.15 m dla wałów przeciwpowodziowych i ostróg. 
Sondowanie koryta Odry prowadzono z łódki przy rozciągniętej lince. Przy 
brzegach, do głębokości 2 m, sondowanie wykonywano łatą niwelacyjną,  dla 
głębokości większych zastosowano echosondę YE-43 (dokładność pomiaru 
głębokości ± 0.10 m). Gęstość pomiaru punktów przeprowadzono co 1 m przy 
brzegach i co 2 m w części środkowej koryta.  

Do szczegółowych analiz na obiekcie badawczym wytypowano obszar testowy, 
obejmujący powierzchnię 0.8 km2. Dla tego terenu utworzono numeryczne modele 
rzeźby terenu róŜnymi metodami:  

− wykorzystane zostały wyniki z pomiaru bezpośredniego,  
− przeprowadzono digitalizację map, 
− wykonano pomiar metodą fotogrametryczną na stacji cyfrowej ImageSta-

tion Z IV.  
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Rys. 1. Widok w perspektywie na badany obiekt – ortoobraz nałoŜony na NMT 
Fig. 1. The perspective view on the researched object – drape orthophoto over the DTM 

NMT generowano z wykorzystaniem następującego oprogramowania:  
− ImageStation DTM Collection (firmy Z/I Imaging) i ImageStation Match-T  

(firmy Inpho); 
− MGE Terrain Analyst  firmy Intergraph.  
Są to pakiety oprogramowania, wzajemnie się uzupełniające. Bazują one na środo-

wisku graficznym MicroStation firmy Bentley. W programach tych NMT moŜe być: 
− tworzony na podstawie elementów graficznych (punktów, linii, powierzchni), 

które zostały zarejestrowane w środowisku MicroStation;  
− importowany z innych programów; 
− tworzony na podstawie punktów importowanych z pliku tekstowego lub binarne-

go (XYZ); 
− wygenerowany w sposób automatyczny (technologia fotogrametryczna – pro-

gram ImageStation Match-T), a w środowisku  MicroStation zwizualizowany.  

Pierwszym zasadniczym krokiem było zbudowanie „wzorcowego” NMT, który 
posłuŜył do wszelkich analiz prowadzonych na pozostałych wygenerowanych modelach 
terenu. Do zbudowania „wzorcowego” NMT wykorzystano następujące dane: 

− wyniki prac terenowych (przekroje dolinowe rzeki – część lądowa i wodna); 
− wyniki digitalizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2 000 (punkty 

oraz linie nieciągłości terenu – wały przeciwpowodziowe, skarpy, ostrogi) – di-
gitalizację przeprowadzono w środowisku MicroStation w sposób manualny, na 
zeskanowanych i skalibrowanych mapach.  
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Uzyskany NMT przyjęto za „wzorcowy”, gdyŜ skonstruowany został na podstawie 
danych o wysokiej dokładności (z pomiarów terenowych i digitalizacji mapy 1:2 000). 
Rysunek 2. ilustruje model „wzorcowy” – jest to mapa przedstawiająca rzędne terenu.  

Rys. 2. Wizualizacja „wzorcowego” NMT 
Fig. 2. The visualization of „master” DTM 

W drugiej kolejności poddano opracowaniu zdjęcia lotnicze w skali 1:26 000 
w następujących etapach: 

− przeprowadzono orientację zdjęć: tzn. orientację  wewnętrzną (średni błąd 
± 6.2 µm) i  aerotriangulację bloku zdjęć metodą automatyczną (wykorzystano 
program ImageStation Match-AT  – błąd średni po wyrównaniu wyniósł  
m0 = ± 5.8 µm);  

− utworzono 9 numerycznych modeli terenu metodą automatyczną (z róŜną wiel-
kością oczka „wtórnej” siatki kwadratów, a takŜe stosując róŜny stopień wygła-
dzania generowanej powierzchni), a następnie poddano je edycji; 

− dokonano ortorektyfikacji zdjęć, tworząc ortoobrazy z pikselem o wielkości 
0.5 m w terenie – stosując oprogramowanie ImageStation Base Rectifier 
(ISBR).  

Przeprowadzono takŜe analizę dokładności zbudowanych NMT.  
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Trzecim krokiem było przeprowadzenie symulacji przepływu wody – wykorzysta-
no w tym celu pakiet programów Surface-water Modeling System (SMS) [SMS 2000]. 
SMS to platforma dla jedno-, dwu- i trzywymiarowych modeli hydraulicznych. Pro-
gram ten jest rozwijany przez  Laboratorium Środowiskowych Badań Modelowych z 
Brigham Young University we współpracy z Laboratorium Hydrauliki (placówką ba-
dawczą Korpusu Armii Amerykańskiej) i Amerykańską Federalną Administracją Auto-
strad. 

SMS, jako graficzny interfejs, jest środowiskiem dla wielu programów do modelo-
wania hydraulicznego. W niniejszej pracy wykorzystano program RMA2, który jest 
matematycznym, dwuwymiarowym modelem hydrodynamicznym do obliczeń, metodą
elementów skończonych, powierzchni zwierciadła wody – Hw i prędkości jej przepływu 
– vx i vy. Model ten utworzony został  w Resource Management Associates (RMA), 
a obecnie jest rozwijany i rozpowszechniany przez USACE-WES-Hydraulics Laborato-
ry (główną agencję Korpusu Armii Amerykańskiej, zajmującą się pracami badawczymi 
z zakresu hydrauliki i hydrodynamiki, a zarazem jedno z największych hydraulicznych 
laboratoriów na świecie). 

Konstrukcję siatki elementów skończonych przeprowadza się w module Mesh
programu SMS. Siatka ta składa się z punktów i elementów (tzw. oczek).  

W pracy punkty tworzące siatkę elementów skończonych importowano z utwo-
rzonego wcześniej NMT  – omija się w ten sposób powtórną interpolację wysokości dla 
tych punktów. 

Kształt siatki ma, w metodzie elementów skończonych, bardzo istotny wpływ na ja-
kość uzyskanego rozwiązania [SMS 2000]. Utworzoną siatkę naleŜy poddać weryfikacji 
– program SMS posiada odpowiednie funkcje przeznaczone do tego celu.  

Po przygotowaniu sieci elementów skończonych definiuje się parametry modelu hy-
drodynamicznego. Wymaganymi informacjami są: 

− warunki brzegowe i wejściowe modelu; 
− dane dodatkowe: ilość iteracji, kryteria zbieŜności obliczeń, sposób rozwiązania 

(model przepływu ustalony czy nieustalony), określenie czasu obliczeń (interwał 
i ilość kroków); 

− formy uŜytkowania terenu oraz charakterystyki dla tych form (współczynnik 
szorstkości i współczynnik dynamicznej lepkości). 

W pracy formy uŜytkowania terenu wyznaczono na podstawie ortoobrazu wczyta-
nego do SMS (rys. 3). Formy te oraz wartości charakterystyk dla tych form (współ-
czynnik szorstkości i współczynnik dynamicznej lepkości przyjęto jako wartości średnie 
z tabel) stanowią jedynie przykład ilustrujący moŜliwości systemu. Dokładne modelo-
wanie winni, z racji swojego przygotowania zawodowego, przeprowadzić specjaliści z 
zakresu hydrologii i modelowania hydraulicznego. 

Symulacje przepływu wody wykonano w wielu wariantach. W pracy przedstawiono 
wyniki dwóch stanów. Pierwszy stan, gdy woda mieści się w korycie (natęŜenie prze-
pływu Q=100 m3s–1, rzędna zwierciadła wody na wyjściu 100.38 m). Drugi przypadek, 
gdy woda występuje z koryta i płynie w obszarze międzywala (Q=700 m3s–1, rzędna 
zwierciadła wody na wyjściu 102.50 m). Rysunek 4. i rysunek 5. są przykładem tych 
stanów. Przedstawiają one obszary z obliczoną prędkością przepływu wraz z wektorami, 
mówiącymi o kierunku przepływu wody. 



Numeryczny model terenu... 

Geodesia et Descriptio Terrarum  1(1-2) 2002 

39

R
ys

. 
3.

  
P

rz
yk

ła
d 

w
yk

o
rz

ys
ta

ni
a 

o
rt

oo
b

ra
zu

 d
o 

ok
re

śl
en

ia
 f

o
rm

 uŜ
yt

ko
w

an
ia

 t
er

en
u

 
F

ig
. 3

.  
 E

xa
m

p
le

 o
f u

til
iz

e 
d

ig
ita

l o
rt

ho
ph

ot
o

 to
 

d
et

er
m

in
at

io
n

 o
f m

at
er

ia
l t

yp
es

 a
re

as
 



P. Gołuch 

Acta Sci. Pol.

40

Rys. 4. Obszary z obliczoną prędkością przepływu wody wraz z wektorami prędkości dla  
rzędnej zwierciadła wody na wyjściu 100.38 m 

Fig. 4. The velocity magnitude areas with the velocity vector – outflow water surface elevation 
is 100.38 m  

Rys. 5. Obszary z obliczoną prędkością przepływu wody wraz z wektorami prędkości dla  
rzędnej zwierciadła wody na wyjściu 102.50 m 

Fig. 5. The velocity magnitude areas with the velocity vector – outflow water surface elevation 
is 102.50 m  
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WYNIKI 

Analizy dokładności wygenerowanych NMT przeprowadzono w programie 
MGE Terrain Analyst, w którym istnieje moŜliwość dokonania oceny dokładności 
zbudowanego modelu. Jest to funkcja Assess Accuracy of Model, umoŜliwiająca  uzy-
skanie dla podanych punktów kontrolnych róŜnice wysokości  (raport obliczeń jest 
zapisywany w pliku na dysku). W przeprowadzonych analizach wyznaczono takŜe 
procentowy udział błędów grubych w budowanych NMT. Filtracja błędów grubych 
polegała na wyeliminowaniu punktów z błędem większym od progu granicznego. Obli-
czenia te zrealizowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Procentowy udział błędów 
grubych określono w celu sprawdzenia, czy zbudowany model posiada jednorodną
dokładność. MoŜna w ten sposób wytypować najlepszy sposób generowania NMT. 

Dokładności NMT, zbudowanych technologią fotogrametryczną ze zdjęć lotniczych 
w skali 1:26 000, określono na podstawie punktów kontrolnych pozyskanych z modelu 
„wzorcowego”. W tabeli 1 umieszczono wyniki obliczeń.  

Tabela 1.  Dokładność NMT utworzonych na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:26 000 
Table 1. The accuracy of DTM generated on the base of aerial photographs on scale 1:26 000 

Nazwa NMT – DTM name 
z26 Parametr 
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Średni błąd wysokości 
RMSE of  height,  m 

0.95 1.01 0.87 0.86 0.89 0.84 0.95 0.97 

Liczba punktów kontrolnych 
Number of control points 

6072 6158 6158 6150 5853 5853 5853 5717 

Procentowy udział punktów 
z odchyłką większą niŜ ± 2.5 m 
Percentage of  points with differences 
greater than ± 2.5 m,  %  

1.2 1.8 0.4 0.4 0.6 0.4 1.2 1.0 

Średni błąd wysokości po eliminacji 
błędów większych niŜ ± 2.5 m 
RMSE of  height after elimination of 
errors greater than ± 2.5 m,  m 

0.89 0.92 0.87 0.84 0.86 0.82 0.83 0.84 

Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe dokładność zbudowanych NMT jest na poziomie 
± 0.8÷0.9 m, tj. 0.2‰ · W (W – wysokość lotu). W celu określenia procentowego udzia-
łu błędów grubych, w utworzonych NMT wyeliminowano punkty, w których otrzymane 
róŜnice były większe od załoŜonego progu granicznego. Obliczenia wykonano dla pro-
gu  ±2.5 m – jest to około 3-krotny błąd pomiaru wysokości na zdjęciach 1:26 000. Na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, Ŝe udział punktów z błędem więk-
szym niŜ ± 2.5 m wynosi 0.4÷1,8 %, najmniejsza liczba błędów grubych jest 
w modelach z26_10-mw i  z26_15-mw, w których zastosowano filtr wygładzający 
medium, a wielkość oczka wtórnej siatki kwadratów 10 i 15 m. Uzyskana dokładność
NMT, po eliminacji punktów błędami grubymi, równieŜ jest na poziomie ± 0.2‰ · W. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdza się moŜliwość bezpośredniego 
wykorzystania NMT do opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym 
matematycznym modelu hydrodynamicznym RMA2. NMT zbudowany technologią
fotogrametryczną i uzupełniony danymi z pomiaru bezpośredniego (koryto rzeki, wały 
przeciwpowodziowe) i z digitalizacji map, został przyjęty przez moduł Mesh pakietu 
SMS, jako podstawa do budowy siatki elementów skończonych. Tak skonstruowana 
siatka posłuŜyła do modelowania prędkości przepływu vx i vy oraz powierzchni zwier-
ciadła wody programem RMA2. 

W pracy wykazano równieŜ przydatność zastosowania ortofotomapy do określenia 
obszaru poszczególnych form uŜytkowania terenu. Ortofotomapa jest aktualnym, w 
dacie wykonania zdjęć, obrazem terenu posiadającym cechy metryczne. Program SMS 
ma  moŜliwość wczytania, jako podkładu kartometrycznego, ortofotomapy cyfrowej lub 
ortoobrazu, na podstawie których moŜna dokładnie zdefiniować połoŜenie i wielkość
form uŜytkowania terenu.  

W wyniku dokonanej analizy dokładności NMT, wygenerowanych w programie 
ImageStation Match-T automatyczną metodą fotogrametryczną ze zdjęć pha-
re’owskich, zeskanowanych z rozdzielczością 14 µm, zaleca się stosować wielkość
oczka wtórnej siatki kwadratów w granicach 10÷15 m i średni (medium) filtr wygładza-
jący. 
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DTM AND ORTHOPHOTO – THE BASIS OF DETERMINATION  
OF RIVER VALLEY HYDRAULIC CHARACTERISTICS  
ON TWO-DIMENSIONAL HYDRODYNAMIC MODELLING  

Abstract: The work has interdisciplinary character. The geodesy-cartography- 
-photogrammetry product (DTM) and the photogrammetry product (digital orthophoto) 
were used to determination of river valley hydraulic characteristic. DTM was used to di-
rect description of geometry of water flow region on the two-dimensional hydrodynamic 
model RMA2 from the SMS software package – the mesh nodes of hydrodynamic model 
were imported from DTM. Also it was found that digital orthophoto was useful to deter-
mination of material types areas, with which roughness values were combined.  

Key words: DTM, digital photogrammetry, orthophoto, two-dimensional hydrodynamic 
modelling 
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