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Niektóre fotogrametryczne metody określania 
wysokości drzew i drzewostanów 

Некоторые фотограмметрические методы определения высоты деревьев и насаждений 

Some photogrammetric techniques of the determination of tree and stand height 

D określania wysokości drzew na podstawie zdjęć lotniczych można 
Ostosować szereg metod fotogrametrycznych korzystając zarówno 

z pojedynczych zdjęć, jak również z par tworzących stereogram. Wybór me- 
tody, uzależniony od posiadanego sprzętu, warunków terenowych oraz 
rodzaju materiałów fotogrametrycznych, w znacznym stopniu rzutuje na 
dokładność wyników. Z przedstawionych niżej metod niektóre tylko zna- 
lazły szersze praktyczne zastosowanie, inne mają raczej tylko znaczenie 
teoretyczne. W celu jednak przedstawienia ogólnych możliwości stosowania 
metod fotogrametrycznych do określania wysokości drzew i drzewostanów 
metody te nie zostały pominięte w niniejszym przeglądzie. 

1. OKREŚLANIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE DŁUGOŚCI CIENIA 

Metoda ta może być stosowana tylko w wypadku wyraźnie odfotografo- 
wanych padających cieni drzew, czyli dla drzew rosnących pojedynczo, na 
skraju lasu lub zrębu. W drzewostanach, ze względu na brak możliwości 
pomiaru długości cienia, jest ona nieprzydatna. Wysokość drzewostanu 
można określić jedynie na podstawie cienia rzucanego przez ścianę lasu. 

Stosując tę metodę należy na pionowym zdjęciu lotniczym pomierzyć 
długość cienia rzucanego przez drzewo na powierzchnię terenu. Pomiar ten 
wykonujemy za pomocą przenośnika i podziałki lub za pomocą lupy po- 
miarowej (lupa Brinella). Wysokość drzewa określa się ze wzoru (3): 

h=l1*'tg h, * m (m) 
gdzie: 

h — wysokość drzewa (m), 
| — długość cienia (m), 

h, — wysokość położenia słońca (kąt padania promieni słonecznych) 

(stop), 
m — mianownik skali zdjęcia. 

Kąt padania promieni słonecznych można ustalić znając czas wykonania 
zdjęcia (data i godzina) oraz szerokość geograficzną miejscowości. W prak- 
tyce przy stosowaniu tej metody wygodniej jest korzystać ze specjalnych 
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wykresów lub tablic podających długość cienia przedmiotu w stosunku do 
jego wysokości, czyli tzw. stosunkową długość cienia. Wartość tę odczytu- 
jemy z czasu wykonania zdjęcia i szerokości geograficznej miejscowości. 
Tablice takie zostały opublikowane w radzieckim „Przewodniku taksato- 
га”. W tym wypadku wysokość drzewa określa się ze wzoru (13): 

|+ т (m) 
1 = —— m 

p 
gdzie: 

h — wysokość drzewa (m), 
| —- długość cienia (mm), 
qf — stosunkowa długość cienia. 

Niepozioma powierzchnia terenu powoduje zmiany długości cienia, 
a odpowiednie poprawki można wprowadzić jedynie, gdy znany jest kąt 
pochylenia terenu. Dlatego też metoda ta stosowana jest w zasadzie w te- 
renach płaskich. 

Dla równinnych warunków terenowych, korzystając ze zdjęć w skali 
1:10000, Kiriejew (5) otrzymał błąd średni pomiaru wysokości tą me- 
todą równy +7—9%. Wg Biełowa (2) metoda ta zapewnia dokładność 
+7—8%. Samojtowicz (13) podaje, że błędy pomiaru w warunkach 
równinnego terenu wahają się w granicach 1—2 m i nie przekraczają 
w zasadzie 3 m. 

2. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE PARALAKTYCZNYCH 

PRZESUNIĘĆ WIERZCHOŁKA DRZĘWA W STOSUNKU DO JEGO PODSTAWY 

Stosując tę metodę korzystamy ze znanego wzoru na przesunięcie punk- 
tu z tytułu deniwelacji terenu: 

  

  

h'r 
) = H (mm) 

gdzie: 

0 — wielkość przesunięcia punktu na zdjęciu z tytułu deniwelacji 
(w tym wypadku odległość od wierzchołka drzewa do jego podsta- 
wy mierzona na zdjęciu (mm), 

h — wartość deniwelacji (wysokość drzewa) (m), 

H — wysokość zdjęcia (m), 

r — odległość od punktu głównego do wierzchołka drzewa (mm). 

Po przekształceniu otrzymamy wzór na wysokość drzewa: 

h 0:H 
=— (m) 

Pomiar wielkości 0 możliwy jest tylko wówczas, kiedy na zdjęciu lotni- 
czym wyraźnie widoczne są podstawa i wierzchołek drzewa, czyli w drze- 
wostanach o małym zwarciu lub przy ścianie lasu. Ze względu na małe 
wartości paralaktycznych przesunięć wierzchołka drzewa w stosunku do 
podstawy należy używać wg Biełowa (2) zdjęć w dużych skalach — 
1:7000 1 większych. Wielkość przesunięcia wzrasta wraz z odległością 
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obrazu drzewa od punktu głównego zdjęcia. Centralne partie zdjęcia (r < 40 
mm) nie nadają się do stosowania tej metody ze względu na bardzo małe 
wartości 0. Wielkość 0 można zwiększyć stosując do wykonywania zdjęć 
obiektywy o krótkich ogniskowych (szczególnie obiektywy nadszerokokąt- 
ne). Metoda może być stosowana zarówno dla terenów płaskich, jak i gó- 
rzystych, pod warunkiem, że można określić rzeczywistą wysokość zdjęcia 
nad danym punktem. Wg badań Kiriejewa (6) na zdjęciach lotniczych 
w skali 1 : 3500 błędy średnie pomiaru wysokości drzew wynoszą +1,2 do 
1,5 m, a pomiar samych paralaktycznych przesunięć za pomocą przeno- 
śnika i podziałki można wykonać z błędem średnim +0,20—0,25 mm 
w skali zdjęć lotniczych. Oznacza to, że jeżeli wartość 0 = 2 mm lub mniej, 
to błędy pomiaru wysokości drzew mogą przekroczyć 10%, co dyskwalifi- 
kuje tę metodę pomiaru. Z uwagi na to, jak również na wymienione wyżej 
ograniczenie, metoda jest praktycznie mało przydatna. 

3. OKREŚLANIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE STEREOSKOPOWEGO 
SZACOWANIA „NA OKO” 

Naturalny efekt stereoskopowy (pozbawiony deformacji) można uzyskać 
jedynie na podstawie zdjęć, które zostały wykonane z bazy równej rozsta- 
wie naszych oczu oraz oglądane będą z odległości równej ogniskowej, 
kamery, którą je wykonano (9). Model stereoskopowy utworzony na pod- 
stawie zdjęć lotniczych jest zdeformowany. Ma on inną skalę w płaszczyź- 
nie poziomej i pionowej. Powiększenie układów optycznych przyrządów 
ilotogrametrycznych jednakowo wpływa na zmianę obydwu skal. 

Używane obecnie zdjęcia lotnicze mają skalę w płaszczyźnie pionowej 
zawsze większą od skali w płaszczyźnie zdjęcia. W związku z tym drzewa 
i inne przedmioty modelu stereoskopowego wydają się bardziej wyciągnięte 
w górę w porównaniu z ich wymiarami w płaszczyźnie poziomej. Skalę 
modelu stereoskopowego w płaszczyźnie pionowej można wyznaczyć ko- 
rzystając ze wzoru (14): 

  

  

1 5,°b 

my  H-b,-1000- 
gdzie: 

00 — odległość najlepszego widzenia (mm), 
b — baza zdjęcia (mm), 

b, — baza oczna (mm), 
H — wysokość zdjęcia (m). 

Stosunek skali modelu stereoskopowego w płaszczyznie pionowej do 
skali w płaszczyźnie poziomej (czyli skali zdjęcia) nazywamy współczynni- 
kiem deformacji modelu k. Wynosi on (14): 

- 1 1 5,°b 

om, m 7 f. * bo 

Z, wzoru tego wynika, że nie dla wszystkich obserwatorów stereoskopo- 
wy model terenu będzie jednakowy. Wysokości przedmiotów terenowych 
będą wydawały się tym większe, im większa będzie odległość dobrego wi- 
dzenia 0, i im mniejsza baza oczna Бо. 
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Znając wartość skali pionowej modelu stereoskopowego oraz określając 
„na oko” stereoskopową wysokość drzew można ustalić ich wysokość rze- 
czywistą h. Stosujemy wówczas wzór (2): 

  

h,*m 

A 1000:k:v (mn) 
gdzie: 

h; — stereoskopowa wysokość drzewa (mm), 
m — mianownik skali zdjęcia lotniczego, 
k — współczynnik deformacji modelu stereoskopowego, 
v — powiększenie przyrządu stereoskopowego. 

Określanie wysokości tym sposobem wymaga odpowiedniego przeszko- 
lenia obserwatora w ocenie stereoskopowej wysokości drzew. Zadaniem 
obserwatora jest oszacowanie „na oko” wysokości stereoskopowej w mm. 
Odpowiedni trening przeprowadza się na specjalnie przygotowanych ma- 
kietach. Makieta to szereg wbitych w deseczkę igieł, których wysokości są 
różne od 1 do 10 mm z odstopniowaniem co 1 mm. Patrząc na igły z góry 
obserwator określa ich wysokość. Odpowiednie przeszkolenie obserwatora 
można przeprowadzić również na wybranych powierzchniach próbnych, 
gdzie uprzednio pomierzono wysokości drzew i na tej podstawie określono 
ich stereoskopowe wysokości h,, korzystając ze wzoru (13): 

h + 1000 

R m 

Wg Samojłowicza (13) błędy średnie określania wysokości tą me- 
todą na podstawie zdjęć lotniczych w skalach 1 : 10000 — 1 : 25 000 wahają 
się w granicach +1 do £2m.Biełow (2) podaje odpowiednio: skala zdjęć 
1:5000—1 : 20000, błędy -1,5—2,5 m. Obydwaj autorzy zwracają uwagę 
na dostępność i prostotę tej metody pomiaru. 

"k*v (m)   

S 

4. OKREŚLANIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE POMIARÓW ŚREDNICY 
KORON DRZEW 

Metoda ta może być stosowana tylko do pomiaru wysokości drzewosta- 
nów. Między średnicami koron i wysokością drzew istnieje korelacyjna za- 
leżność, która pozwala określić wysokość drzewostanu (2). Dokładność tej 
metody jest jednak znacznie mniejsza niż metod przedstawionych wyżej. 
Przyczyną tego jest stosunkowo mała dokładność pomiaru samych średnie 
koron na zdjęciach lotniczych (błędy dochodzą do 20%) oraz niestałość ko- 
relacyjnej zależności między średnicami koron a wysokością drzew. Zależ- 
ność ta zmienia się wraz ze zmianą składu, wieku, zadrzewienia i warunków 
siedliskowych. 

Zaletą tej metody jest uniezależnienie się od potrzeby widoczności po- 
wierzchni terenu, co było niezbędne przy opisanych uprzednio metodach. 
Biorąc jednak pod uwagę jej małą dokładność nie znalazła ona zastosowania 
w praktyce. 
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5. OKREŚLANIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE POMIARU RÓŻNIC 

PARALAKS PODŁUŻNYCH 

W drzewostanach o małym zwarciu (0,7 i mniejszym), gdzie możliwe 

jest na zdjęciach lotniczych oglądanie dna lasu, uzyskanie najlepszych wy- 

ników zapewnia metoda oparta na podstawie pomiaru różnic paralaks po- 

dłużnych. Stosując tę metodę można korzystać z różnych przyrządów 

stereoskopowych, umożliwiających pomiar różnic paralaks podłużnych. 

Wysokość drzewa i drzewostanów określamy w tym wypadku korzystając 

ze znanego wzoru na określenie różnic wysokości na podstawie pomiaru 

różnic paralaks podłużnych: 

H 
  h = : 
b + Ap Ap (m) 

gdzie: 

h — wysokość pionowa drzewa (m), 
H — wysokość zdjęcia (m), 

Ap — różnica paralaks podłużnych (mm). 

Przy określaniu stosunkowo małych różnic wysokości (np. wysokość 

drzewa) w porównaniu z wysokością zdjęcia, różnice paralaks przyjmują 

małe wartości w stosunku do bazy zdjęcia. Można więc w tym wypadku 

korzystać ze wzoru uproszczonego, bez wyraźnego wpływu na dokładność 

określenia wysokości drzewa: 

H 
h = — * Ap 

Błędy z tego tytułu dla drzew o wysokości 15—20 m nie przekraczają 

0,1 m (1). 
Dokładność określania wysokości tą metodą zależy od dokładności 

określania poszczególnych elementów wchodzących do wzoru na wysokość 

drzewa. Wysokość lotu ustala się na podstawie skali zdjęcia lotniczego. 

Skalę zdjęcia można ustalić na podstawie mapy. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, aby końce odcinków wziętych do ustalania skali leżały na tej samej 

wysokości. Otrzymamy w tym wypadku wysokość zdjęcia nad przyjętym 

poziomem. Jeżeli oś kamery lotniczej w czasie wykonywania zdjęcia nie 

była pionowa, wówczas skala odpowiadająca pewnemu poziomowi nie bę- 

dzie jednakowa na powierzchni całego zdjęcia. Aby otrzymać przybli- 

żoną wysokość zdjęcia należy wybrać odcinek przechodzący przez jego 

środek i symetrycznie względem niego położony. Wg Axe lsona (1) błąd 

wyznaczenia w ten sposób wysokości zdjęcia nie przekracza 1%. 

Pomiar bazy zdjęcia przeprowadza się bezpośrednio na zdjęciach lotni- 

czych ustalając wartość średnią ze zdjęcia lewego i prawego. Należy jednak 

pamiętać o tym, że jeżeli zdjęcia są pochylone, to wyznaczona w ten sposób 

wielkość bazy jest obarczona pewnym błędem. Błędy pomiaru wysokości 

drzew z tego tytułu mogą w wypadku najbardziej niekorzystnym (zdjęcia 

zbieżne y = 3 ) dochodzić do + 10% (1). 

Pochylenie zdjęć ma znaczny wpływ na dokładność pomiaru paralaks 

podłużnych. Błędy pomiaru wysokości drzew z tego powodu mogą docho- 

dzić do 13% (1). W wypadku znacznych pochyleń należy zdjęcia przetwo- 

rzyć. 
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Wg badań autorów radzieckich (5, 12) średnie błędy pomiaru wysokości 
drzew i drzewostanów tą metodą na podstawie zdjęć lotniczych w skalach 
1:5000 do 1 : 25 000 wahają się w granicach +1,0—2,0 m. Axelson (1) 
podaje, że błędy średnie nie przekraczają + 2,5 m. Z doświadczeń przepro- 
wadzonych przez Staneckiego (15) w Instytucie Badawczym Leśnic- 
twa uzyskano błąd średni pomiaru wysokości pojedynczych drzew + 0,3 do 
0,5 m, korzystając z diapozytywów, oraz + 0,6—0,8 m w wypadku odbitek 
stykowych. Większość autorów zwraca uwagę na występowanie ujemnych 
błędów systematycznych. Powodowane są one występowaniem roślinności 
zielnej i podrostu, co uniemożliwia ustawienie znaczka pomiarowego bez- 
pośrednio na powierzchni terenu, jak również niewidocznością na zdjęciu, 
ze względu na małe wymiary wierzchołków drzew. Ericsson (4) stwier- 
dził, że wielkość błędu systematycznego zależy w dużej mierze od obser- 
watora. 

Znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć stosując instrumenty fotogra- 
metryczne umożliwiające bezpośredni pomiar rzędnych wysokościowych 
(autografy). Stanecki (15) podaje dla autografu A5 Wilda błąd średni 
pomiaru wysokości pojedynczych drzew równy +0,4—05 m. Neuman 
(8) podaje, że średni błąd pomiaru wysokości drzew i drzewostanów za po- 
mocą autografu, przy wykorzystaniu zdjęć w skali 1 : 8000—1 : 12 000, wy- 
nosi + 0,20 m. A 

Przy stosowaniu tej metody do określania wysokości drzewostanu, ze 
względu na nie zawsze dobrą widoczność powierzchni terenu, ilość ustawień 
znaczka pomiarowego i odczytów na wierzchołkach drzew i powierzchni 
terenu może być różna. W celu obliczenia wysokości drzewostanu można 
korzystać w tym wypadku ze średnich arytmetycznych z odczytów usta- 
wienia znaczka pomiarowego na wierzchołkach drzew i powierzchni tere- 
nu. Sposób ten może być jednak stosowany tylko w terenach płaskich. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wielu autorów nie podaje jakimi me- 
todami uzyskano wysokości drzew, które przyjęte były jako wartości po- 
równawcze do określenia błędów pomiaru metodami fotogrametrycznymi. 
Część podaje, że pomiar wysokości w terenie wykonano przy użyciu wyso- 
kościomierzy Blumego-Laissa lub Weisego. Dokładność pomiaru tymi wy- 
sokościomierzami jest zbyt mała, aby można uzyskane tą drogą wyniki 
uważać za bezbłędne i na ich podstawie oceniać dokładność metod fotogra- 
metrycznych. 

zagadnienie określania wysokości drzew i drzewostanów metodami fo- 
togrametrycznymi podejmowane było przez szereg autorów w wielu kra- 
jach, w tym również i w Polsce. W wyniku tych prac stwierdzono, że do- 
kładność metod fotogrametrycznych jest wystarczająca do celów urządza- 
nia lasu. Badania te dotyczyły jednak tylko drzewostanów położonych na 
terenach równinnych. Należy tłumaczyć to znacznymi trudnościami, jakie 
występują na terenach górzystych przy fotogrametrycznym określaniu 
rzędnych wysokościowych podstawy drzewa. Teren górzysty stwarza do- 
datkowe trudności lub całkowicie uniemożliwia stosowanie niektórych 
metod. 

Pewne prace nad stosowaniem metod fotogrametrycznych do określania 
wysokości drzew na terenach górzystych przeprowadzono w Instytucie 
Organizacji Gospodarstwa Leśnego Akademii Rolniczej (10). Celem ich było 
stwierdzenie, czy zmienione warunki terenowe w istotny sposób decydują 
o dokładnościach pomiaru. Pomiar wysokości drzew (jodła i modrzew) me- 
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todami fotogrametrycznymi przeprowadzono za pomocą 3 przyrządów foto- 
grametrycznych zapewniających różną dokładność opracowania (autograf 
A8 Wilda, stereomikrometr kartograficzny SMG4 i stereometr precyzyjny 
Drobyszewa S5M-4), korzystając ze zdjęć lotniczych w skali 1 : 15 000. Błędy 
średnie określenia wysokości pionowej pojedynczego drzewa wahały się 
w granicach od £1,6 m do 2,4 m. W wyniku tych prac stwierdzono, że 
dokładność określania wysokości drzew na terenach górzystych nie różni 
się w zasadzie od uzyskiwanych dokładności na terenach równinnych. 
Przyczyny błędów są tego rodzaju ,że stosowanie bardziej precyzyjnych 
przyrządów iotogrametrycznych nie podniesie dokładności otrzymanych 
wyników. Dlatego też należy podać w wątpliwość podawane przez niektó- 
rych autorów duże dokładności uzyskiwane na wysokiej klasy przyrządach 
(autografy). 

6. OKREŚLANIE WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE PROFILÓW PODŁUŻNYCH 

Metodę tę można stosować do wyznaczania wysokości drzewostanów. 
Na jednym ze zdjęć lotniczych wykreśla się kilka linii równoległych, prze- 
biegających przez drzewostan. Następnie na autografie kreśli się przekrój 
podłużny drzewostanu wzdłuż naniesionych linii, prowadząc znaczek po- 
miarowy po powierzchni terenu i wierzchołkach drzew. Stosunek powierz- 
chni otrzymanego profilu (można wyznaczyć ją za pomocą planimetru) 
do jego długości poziomej jest wysokością drzewostanu. | 

Podane wyżej dokładności określania wysokości drzew i drzewostanów 
różnymi metodami fotogrametrycznymi dotyczą wypadków stosowania 
zdjęć lotniczych wykorzystywanych do prac urządzeniowo-leśnych. Do- 
kładności te w wielu wypadkach są wystarczające i metody fotogrametrycz- 
ne mogą zastąpić pomiar naziemny. Podwyższenia dokładności należy ocze- 
Kiwać przy zastosowaniu zdjęć wielkoskalowych. W wypadku stosowania 
metod stereoskopowych, w celu uniezależnienia się od wpływu wiatru na 
dokładność wyników, zdjęcia tworzące stereogram należy wykonywać jed- 
nocześnie. Podjęto już takie próby (7) wykonując zdjęcia za pomocą 2 ka- 
mer podwieszonych pod helikopterem. Należy przypuszczać, że w tym kie- 
runku prowadzone będą dalsze badania. 
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Краткое содержание 

В статье представлены фотограмметрические методы определения высоты деревьев. 
и древостоев путём использования отдельных аэрофотоснимков, а также стереопар. 
Рассмотрены методы определения высот исходящие из: 1) измерения длины тени, 
2) измерения паралектических сдвигов вершиин деревьев по отношению к их основанию, 
3) стереоскопической оценки «на глаз», 4) измерения диаметра крон деревьев, 5) раз- 
ницы продольных параллесков и 6) продольных разрезов. 

Для каждого из представленных методов даются общие принципы его применения, 
а также получаемые точности при использовании аэрофотоснимков используемых для 
лесоустроительных работ. Установлено, что точность фотограмметрических методов во. 
многих случаях достаточна и они могут вполне заменить наземную съемку. 

Summary 

The article presents photogrammetric techniques of the determination of height. 

of trees and stands with the use of single air photograms and pairs of them forming 

stereograms. Techniques of the determination of height based on: 1) measurement. 

of shade length, 2) measurement of parallaxic shifts of tree top in relation to its base, 

3) stereoscopic estimate “at a guess”, 4) measurement of the diameter of tree crowns, 

5) differences in longitudinal parallaxes, and 6) longitudinal profiles, were discussed.. 

For each technique were presented general principles of its use as well as accu- 

racy obtained with the use of air photos used for forest survey purposes were given. 

It was found that the accuracy of photogrammetric techniques is in numerous cases. 

sufficient and they may completely replace the measurement on ground.


