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S t r e s z c z e n i e  

W artykule zawarto zwięzły opis celu misji SRTM (Shuttle Radar Topology Mission) oraz 
zasady działania urządzeń wykorzystanych w trakcie misji. Wynikiem obserwacji jest glo-
balny model ukształtowania powierzchni Ziemi z duŜą rozdzielczością. Dodatkowo dane 
upublicznione zostały w sieci internet i moŜe z nich korzystać kaŜdy. Krótko opisane zostały 
takŜe przykładowe moŜliwości związane z wykorzystaniem danych SRTM oraz podstawowe 
parametry charakteryzujące dane topograficzne pozyskane w trakcie trwania misji SRTM. 
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A b s t r a c t  

In this article was presented a short overview of Shuttle Radar Topology Mission (SRTM) 
and an overview of devices used in this mission. A high resolution global terrain model was 
an effect of this observation. SRTM data are published in the internet and everyone can use 
this data. Abilities of using SRTM data and basic data characteristic was also described in this 
article. 
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1. Wstęp 

Podstawą współczesnej nauki o Ziemi jest posiadanie wiedzy na temat kształtu po-
wierzchni ziemskiego globu. Począwszy od hydrologii, gdzie topografia terenu jest 
niezbędna do modelowania np. stanów powodziowych, po teorie dotyczące tarcia warstwy 
atmosfery o powierzchnię terenu. W dobie komputerów i modelowania cyfrowego powstaje 
zapotrzebowanie na wysokiej rozdzielczości numeryczny model terenu (NMT). Znajduje 
on zastosowanie zarówno w inŜynierii cywilnej, jak i wojskowej. 

Do niedawna podstawą tworzenia numerycznego modelu terenu (DEM – Digital 
Elevation Model) były konwencjonalne mapy topograficzne. Mapy te miały róŜną skalę 
oraz rozdzielczość, często były tworzone w układach odniesienia charakterystycznych dla 
danego kraju, a czasem nawet nie pokrywały części terenu – szczególnie trudno do-
stępnego. 

Szybko postępująca globalizacja wymusiła spójność formatu numerycznego modelu 
terenu. Placówki badawcze na całym świecie chciały korzystać ze spójnych map ukształ-
towania terenu, bez konieczności ich kalibracji bądź zmiany formatu. Jednak pierwsze 
propozycje stworzenia globalnej mapy topograficznej, jak np. wykonanie zdjęć lotniczych 
całego globu, okazały się zbyt kosztowne. Z pomocą przyszły misje kosmiczne z wyko-
rzystaniem wahadłowców. 

2. Misja SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

W dniu 11 lutego 2000 roku z przylądka Canaveral na Florydzie z Centrum Lotów 
Kosmicznych im. J.F. Kennedy’ego wystartował prom kosmiczny Endeavour. Misja ta była 
wspólnym przedsięwzięciem amerykańskiej NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) i NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) oraz włoskiej ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana) i niemieckiej DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt). Na pokładzie wahadłowca znajdował się sprzęt radarowy niezbędny do stwo-
rzenia obrazu ukształtowania powierzchni Ziemi. Misja SRTM trwała ok. 11 dni. W tym 
czasie otrzymano zdjęcia radarowe powierzchni globu znajdującej się pomiędzy 60° szero-
kości geograficznej północnej a 56° szerokości geograficznej południowej. Nominalna 
wysokość orbity promu Endeavour to 233 km, natomiast kąt inklinacji orbity wynosił  
57° [2]. 

3. Technologia uŜyta w misji SRTM 

W 1981 roku po raz pierwszy zastosowano pomiary radarowe do obrazowania po-
wierzchni Ziemi. UŜyto do tego radaru typu SAR (Synthetic Aperture Radar) zwanego 
SIR-A (Shuttle Imaging Radar – type A). System ten znajdował się na pokładzie promu 
kosmicznego Columbia. SAR to radar ze sztucznie zwęŜoną wiązką promieniowania. 
Dzięki zwęŜeniu wiązki sygnału uŜywanego do skanowania powierzchni obiektu urządze-
nie odbiorcze jest w stanie otrzymać obraz o większej rozdzielczości. MoŜna zastosować tu 
analogię do fotografii, gdzie apertura to efektywna powierzchnia obiektywu (przesłona 
obiektywu). Gdy ustawimy przesłonę o małym numerze (szeroką aperturę), otrzymamy nie-
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wielką głębię ostrości, co skutkuje małą rozdzielczością. Jeśli natomiast ustawimy prze-
słonę o duŜym numerze (wąską aperturę), uzyskamy duŜą głębię ostrości, czyli większą 
rozdzielczość w stosunku do poprzedniej. 

Trzy lata później, w 1984 r. zmodyfikowana wersja radaru SAR pod nazwą SIR-B 
została wyniesiona na orbitę przez wahadłowiec Challenger. Nieco później, w latach 90. 
opracowano system radarowy SIR-C, który umoŜliwiał obrazowanie powierzchni globu  
z uŜyciem transmisji na róŜnych częstotliwościach oraz z róŜną polaryzacją zarówno 
sygnału nadawania, jak i sygnału odbioru. 

W misji SRTM w ładowni promu kosmicznego Endeavour znajdował się system rada-
rowy SIR-C/X-SAR (Shuttle Imaging Radar – type C/X – band Synthetic Aperture Radar). 
Była to ulepszona wersja systemu obrazowania SIR-C [5]. W systemie tym zastosowano 
nadajnik sygnału radarowego w trzech róŜnych pasmach – pasmo L (długość fali rów- 
na 23,5 cm); pasmo C (długość fali równa 5,8 cm) oraz pasmo X (długość fali równa  
3,1 cm). Nadajnik z odbiornikiem dla wszystkich pasm nadawania znajdował się w ładowni 
wahadłowca. Dodatkowa antena odbiorcza dla pasm C oraz X umieszczona była na końcu 
60-metrowego masztu z podstawą w ładowni promu (rys. 1) [4]. 

 

 
Rys. 1. Prom Endeavour wraz z systemem radarowym uŜytym w misji SRTM1 

Fig. 1. Space Shuttle Endeavour with radar system used in SRTM 
 

Klasyczny radar w celu zwiększenia rozdzielczości otrzymanego obrazu musi wyemi-
tować węŜszą wiązkę sygnału. Prowadzi to jednak do zwiększenia rozmiarów anteny,  
a w konsekwencji dyskwalifikuje klasyczne metody zwiększenia rozdzielczości ze wzglę- 
du na ograniczoną ładowność promu kosmicznego. Technika radaru SAR pozwala na 
uzyskanie wysokich rozdzielczości obrazu przez zamontowanie urządzenia nadawczo-od-
biorczego na platformie ruchomej (wahadłowcu) względem sondowanego obiektu (po-
wierzchni Ziemi). Dzięki temu moŜna teoretycznie zwiększyć rozmiar anteny przez złoŜe-
nie otrzymanych obrazów, tak jakby dysponowano duŜą anteną. 
                                                           
1 Ten i pozostałe rysunki pochodzą ze zbiorów autora. 
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Powierzchnia badanego terenu była skanowana przez radar pracujący w paśmie C oraz 
w paśmie L. Obecnie uŜywana częstotliwość była uzaleŜniona od rodzaju pokrycia terenu, 
gdyŜ to skutkowało róŜną głębokością penetracji fali elektromagnetycznej. Pasmo C dobrze 
sprawdzało się przy skanowaniu terenu pokrytego warstwą śniegu, natomiast pasmo L 
wykorzystano do obrazowania obszarów piaszczystych na pustyni Sahara. W czasie jed-
nego przelotu promu nad badaną powierzchnią system radarowy był w stanie objąć swoim 
zasięgiem pas o szerokości 225 km rozciągnięty wzdłuŜ toru lotu. Dodatkowo w czasie 
tego przelotu radar działający w paśmie X skanował pas o szerokości 50 km. Zastosowanie 
radaru z pasmem X skutkowało lepszym zobrazowaniem powierzchni terenu na większych 
szerokościach geograficznych. W okolicach równika obrazy z tego radaru były jedynie 
paskami o szerokości 50 km rozstawionymi co 175 km. 

Samo jednak skanowanie radarem SAR jeszcze nie pozwalało uzyskać trójwymia-
rowego obrazu powierzchni terenu. Zastosowano do tego celu technikę interferometryczną 
InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar). Istotą techniki InSAR jest odbiór od-
bitego od powierzchni Ziemi sygnału radarowego przez dwie niezaleŜne anteny odbiorcze  
i porównanie ech odebranego sygnału [1]. 

Aby wyznaczyć wysokość badanego terenu, potrzebny jest poziom porównawczy – 
powierzchnia odniesienia. W misji SRTM poziomem tym była elipsoida WGS-84. Wy-
sokość terenu była mierzona na podstawie radarowego sygnału, nadawanego przez 
transmiter znajdujący się na wahadłowcu i odbieranego przez dwie anteny – jedną znaj-
dującą się na promie i drugą ulokowaną na maszcie (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Pomiar wysokości terenu wykonany techniką InSAR 

Fig. 2. Terrain height measurement with InSAR 
 

Uproszczony wzór na obliczenie wysokości terenu w punkcie, do którego dociera i od-
bija się wiązka radarowa, wyraŜa się wzorem [1] 

 cosT Ph h r= − ⋅ θ  (1) 
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gdzie: 

Th  – wysokość terenu względem elipsoidy WGS-84, 

Ph  – wysokość wahadłowca względem elipsoidy WGS-84, 

r   – zasięg radaru (odległość od radaru do badanego punktu), 
θ   – kąt, jaki tworzy wysyłana wiązka z linią pionową od wahadłowca w dół. 

Dodatkowo trzeba wyznaczyć drogę, jaką przebywa sygnał radarowy od nadajnika do 
punktu mierzonego, czyli zasięg radaru r. Do określenia tej odległości skorzystano z twier-
dzenia cosinusów dla trójkąta o wierzchołkach w badanym punkcie terenu, w miejscu po-
łoŜenia wahadłowca i anten odbiorczych na wysięgniku (rys. 2). Do niewielkiego uprosz-
czenia wzoru zastosowano takŜe jeden z podstawowych wzorów redukcyjnych. Odległość 
ta wynosi zatem 
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gdzie: 
B    – długość ramienia wysięgnika, masztu (w tym wypadku 60 m), 

r∆  – róŜnica drogi przebiegu sygnału wynikająca z przesunięcia fazowego, 
α    – kąt nachylenia masztu względem płaszczyzny odniesienia. 

Sygnały odbierane przez anteny znajdujące się na końcu masztu oraz w ładowni promu 
pozwalają wyznaczyć wielkość .r∆  Długość tę określa zaleŜność opisująca kąt prze-
sunięcia fazowego dwóch sygnałów odbieranych [2] 
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gdzie: 
λ  – długość fali sygnału odbieranego, 
φ  – kąt przesunięcia fazowego. 

Po wstawieniu wzoru (3) do wzoru (2), a następnie do wzoru (1), otrzymamy komplet- 
ny wzór do obliczenia wysokości punktu względem poziomu porównawczego na podstawie 
danych zebranych przez odbiorniki radarowe 
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4. Dane otrzymane podczas misji SRTM 

Podstawowym załoŜeniem misji SRTM było otrzymanie kompletnych, spójnych oraz 
dokładnych danych na temat ukształtowania powierzchni terenu na Ziemi. Co do ilości  
i spójności uzyskanych informacji był to niewątpliwie milowy krok w stronę unowo-
cześnienia technik pozyskiwania danych topograficznych. W kwestii dokładności – jak na 
globalne przedsięwzięcie – nie moŜna na razie stawiać zbyt wygórowanych wymagań. 
ChociaŜ zgodnie z załoŜeniami misji błąd określenia wysokości nie przekracza 15 m. Na 
terenie Polski (wedle [3]) błąd średni pomiaru to ok. 4 m. Wyznaczenie błędów średnich 
zostało wykonane na podstawie skalibrowanych danych SRTM. 
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Podczas trwania misji radary wraz ze swoim osprzętem zapisały dane uzyskane z po-
miarów interferometrycznych w postaci cyfrowej na specjalnych taśmach rejestrujących. 
Uzyskano w ciągu całego czasu trwania misji 12,3 terabajta danych cyfrowych. Następnie 
juŜ na Ziemi poddano je obróbce w celu wyeliminowania błędów systematycznych, 
moŜliwych do skompensowania. Po tej trwającej ok. roku obróbce danych NASA wraz  
z USGS (United States Geological Survey) udostępniły publicznie dane topograficzne. In-
formacje te są dostępne w dwóch skalach dokładności: SRTM1 oraz SRTM3. Dane pod-
dane obróbce określane są jako wersja 2 modelu SRTM. 

SRTM1 są to dane z rozdzielczością jednej sekundy długości i szerokości geogra-
ficznej (ok. 30 × 30 m w okolicach równika). Oznacza to, Ŝe jeden piksel w obrazie uzys-
kanym z danych topograficznych SRTM1 ma wymiary w terenie ok. 30 × 30 m w okoli-
cach równika. Dane te są jednak dostępne publicznie tylko dla terenu Stanów Zjed-
noczonych, pozostała część informacji stosowana jest do celów militarnych i nie jest 
udostępniana. 

Dane SRTM3 o rozdzielczości trzech sekund długości i szerokości geograficznej  
(ok. 90 × 90 m w okolicach równika, natomiast na szerokości geograficznej odpowiadającej 
połoŜeniu Polski rozdzielczość ta wynosi ok. 60 × 90 m) są dostępne publicznie i zawierają 
informacje topograficzne z całego obszaru badanego podczas misji SRTM. Pliki w for-
macie HGT są dostępne na serwerach NASA. Dane topograficzne są podzielone na obszary 
względem siatki południków i równoleŜników. Nazwa pliku z rozszerzeniem HGT 
informuje  uŜytkownika  o  współrzędnych  geograficznych  lewego dolnego krańca obszaru 

 

 
Rys. 3. Przykładowa mapa topograficzna okolicy Bieszczadów uzyskana  

z danych SRTM z pliku HGT 
Fig. 3. Example topographic map – near Bieszczady Mountain. Data from HGT file 
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danych topograficznych. Przykładowo, dysponując plikiem N49E022.HGT (rys. 3), będzie 
moŜna oglądać ukształtowanie terenu pomiędzy 49. a 50. stopniem szerokości geogra-
ficznej północnej oraz pomiędzy 22. a 23. stopniem długości geograficznej wschodniej. 

Wizualizacja danych binarnych z pliku HGT przedstawiona na rys. 3 została wykonana 
z uŜyciem programu 3DEM firmy Visualization Software LLC. 

Rozmiar prezentowanej na rys. 3. mapy topograficznej to 1200 × 1200 pikseli. Wynika 
to z rozdzielczości samych danych SRTM, tzn. jeden piksel to trzy sekundy długości oraz 
szerokości geograficznej. Podzielenie całego stopnia zarówno szerokości, jak i długości 
geograficznej, czyli 3600 sekund (1 stopień to 60 minut) przez 3 daje 1200. 

5. Proponowane przykłady zastosowania danych SRTM 

Niektóre zastosowania danych wysokościowych SRTM są intuicyjne. ChociaŜby mo-
delowanie powierzchni terenu. Obecnie w dobie cyfrowego przetwarzania informacji 
dostęp do danych wysokościowych w jednolitym formacie dla prawie całego globu jest 
ogromnym uproszczeniem przy tworzeniu numerycznego modelu terenu. Łącząc moŜli-
wości współczesnych komputerów z danymi SRTM, moŜna na ich podstawie stworzyć 
mapę poziomicową dowolnego obszaru na Ziemi. 

Przykładowo, dysponując danymi SRTM dla terenu Bieszczadów oraz oprogramo-
waniem o nazwie GPSMapEdit [6] z odpowiednimi dodatkami, uŜytkownik ma moŜliwość 
stworzenia wektorowej mapy poziomicowej (rys. 4). Na rysunku 4 zobrazowano okolice 
góry Halicz – najwyŜszego szczytu Bieszczadów. 

 

 
Rys. 4. Poziomice wygenerowane na podstawie danych SRTM z uŜyciem  

programu GPSMapEdit 
Fig. 4. Contour Line generated from SRTM data by GPSMapEdit software 
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Tworzenie map wektorowych nie jest więc zadaniem trudnym, chociaŜ naleŜy pamiętać, 
Ŝe dane SRTM mają ograniczoną rozdzielczość. Na rysunku 4 poziomice zostały wygene-
rowane co 10 m, a z obserwacji autora niniejszego artykułu wynika, Ŝe bez większych 
uchybień moŜna wygenerować mapę z poziomicami co 5 m (zob. takŜe [3]). Dalsze jednak 
zagęszczanie poziomic nie wnosi nowych informacji, poniewaŜ polega jedynie na liniowej 
interpolacji juŜ istniejących warstwic. 

Na podstawie danych SRTM moŜna równieŜ w prosty sposób stworzyć trójwymiarowy 
model terenu oddający jego rzeczywiste ukształtowanie. MoŜna takŜe nanieść na dane 
wysokościowe mapę topograficzną (skalibrowaną do układu odniesienia WGS-84), tworząc 
jej przestrzenną reprezentację. Do wygenerowania sceny przestrzennej z rys. 5 zastoso-
wano, oprócz danych wysokościowych SRTM, mapę topograficzną Wojskowego Instytutu 
Geograficznego z 1937 r. w skali 1:100 000. Obszar mapy obejmuje większą część 
obecnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego, natomiast scena z rys. 5 przedstawia sło-
wacką część Bieszczadów – dokładniej okolice wsi Nová Sedlica. Na podstawie pobieŜnej 
analizy poziomic z mapy WIG moŜna stwierdzić, Ŝe dane SRTM z duŜą dokładnością 
oddają ukształtowanie powierzchni terenu. Widać zatem, Ŝe misja SRTM pozwoliła na 
uzyskanie dokładnych danych i są one zgodne z układem poziomic map z lat 30. ub. wieku. 
Scena 3D z rys. 5 została wygenerowana w programie 3DEM [7]. 
 

 
Rys. 5. Scena trójwymiarowa na podstawie danych SRTM 

Fig. 5. 3D scene created from SRTM data 
 

Dane SRTM znajdują zastosowanie nie tylko w geomorfologii, ale równieŜ w hydro-
logii. UŜywając odpowiedniego oprogramowania (np. wspomniany wcześniej program 
3DEM), moŜna wyznaczać powierzchnię obszarów zalanych podczas powodzi. Jednak do 
takiej symulacji, oprócz danych wysokościowych, trzeba dysponować danymi na temat 
maksymalnej objętości wody odpływającej ze zlewni. W programie 3DEM, aby uzyskać 
zobrazowanie obszaru zalanego, naleŜy podać rzędną terenu, na której znajduje się 
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zwierciadło wody. Dodatkowo zakłada się, Ŝe rzędna zwierciadła jest stała na całym 
obszarze zalewowym. Jest to mało ścisłe załoŜenie, gdyŜ w rejonach górskich spadek 
zwierciadła jest zwykle duŜy, głównie ze względu na prędkość poruszającej się wody. 
Jednak na terenach nizinnych załoŜenie to jest spełnione z dobrym przybliŜeniem. 
Przykładowa symulacja stanu powodziowego (rys. 6) została przeprowadzona w programie 
3DEM, gdzie rzędna poziomu wody znajduje się na wysokości 610 m n.p.m. Analizowany 
obszar to okolice wsi Dydiowa na granicy polsko-ukraińskiej, nad rzeką San. Mapa topo-
graficzna nałoŜona na model trójwymiarowy to ta sama mapa co w poprzednim przykładzie 
(mapa WIG, skala 1:100 000, arkusz Dźwiniacz Górny). 
 

 
Rys. 6. Zastosowanie modelu trójwymiarowego terenu do symulacji stanu powodziowego 

Fig. 6. Application of 3D terrain model to simulate a flood-stage 
 

Inne, bardziej rozbudowane przykłady zastosowań danych SRTM znajdują się w [2]. 
Obecnie dane te słuŜą naukowcom i inŜynierom z całego świata, ale moŜliwości wykorzy-
stania tych danych nie zostały jeszcze do końca ściśle określone. 

6. Podsumowanie 

Misja SRTM była przełomowym wydarzeniem w dziedzinie zdalnego rozpoznawania 
(teledetekcji). Upublicznione dane pomagają obecnie w róŜnych gałęziach szeroko pojętej 
nauki o Ziemi. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dane te nie są doskonałe i na 
pewno w niedalekiej przyszłości uda się uzyskać dokładniejsze. Szybki rozwój techniki 
umoŜliwi zbudowanie bardziej precyzyjnych urządzeń pomiarowych, w efekcie czego 
nowe dane telemetryczne będą obarczone mniejszym błędem. Jak dotąd wysokościowe 
dane SRTM są jedynym globalnym modelem ukształtowania powierzchni terenu. Współ-
cześnie są one więc podstawą do badań obejmujących znaczne obszary, wykorzystujących 
topografię terenu. 
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