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anaglyph (n.) def.: Image in which the right component of a complex image, 
usually red, is superimposed on the left component in a comple-
mentary colour to achieve a three -dimensional effect when viewed 
through appropriately coloured glass filters.
PL: anaglif

analogue camera (n.) def.: Pre‐digital camera which used a film or glass plates. 
PL: kamera analogowa

analogue plotter ǁ 
stereoplotter (n.)

def.: Analogue instrument with the mechanical and optical compo-
nents which provides rigorously accurate solutions for object point 
positions from their corresponding image positions on stereograms.
related terms: analytical plotter, digital ~
PL: autograf analogowy ǁ stereoploter

analytical plotter (n.) def.: Instrument used in photogrammetry in which certain me-
chanical components were replaced with a computer that controls 
image carriers in real time and computer software which enables 
the vector map edition.
related terms: analogue plotter, digital ~
PL: autograf analityczny

angle of incidence (n.) def.: Angle between a ray incident on a surface, which separates 
two media, and a normal to the surface.
PL: kąt padania

anti -aliasing (n.) def.: Technique used in digital graphics processing for smoothing 
lines and removing visual distortions.
related terms: aliasing
PL: antyaliasing

aperture (n.) def.: Diameter of the entrance pupil of a lens.
related terms: relative aperture, SAR
PL: przysłona

aperture stop (n.) see field stop

area measurement (n.) def.: Measurement which establishes the size of a flat surface.
PL: pomiar powierzchni

area -based matching 
[acronym: ABM] (n.)

def.: Method for image matching in which pixels brightness values 
are matched, within a given section of a digital image.
related terms: image matching
PL: dopasowanie obrazów powierzchniami

atmospheric refraction (n.) def.: Change in the direction of propagation of electromagnetic 
radiation or sound waves in traversing the atmosphere caused by 
gradients in the air density.
PL: refrakcja atmosferyczna

attitude (n.) def.: Position of a craft determined by the relationship between its 
axes and a reference datum.
related terms: exterior orientation, orbit -attitude model
PL: nastawienie orientacji
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cross strip ǁ tie strip (n.) def.: Additional strip running orthogonally to the axis of the main 
aerial photo block to enhance aerial triangulation and reduce the 
size of the required ground control.
related terms: tie points
PL: poprzeczny szereg zdjęć

cross -track (adj.) see across -track

CW (n.) see continuous wave

cyan/magenta/yellow/key (n.) see CMYK

cylindrical panorama (n.) def.: Panorama covering 360° horizontally, but where the vertical 
field of view is more limited than in a spherical panorama. 
related terms: image stitching
PL: panorama cylindryczna

D
data capture (n.) def.: Collection of information and then changing it into a form 

that can be read and used by a computer.
PL: pozyskiwanie danych

data mining (n.) cv def.: Extraction of useful information from large datasets. 
related terms: deep learning, machine ~
PL: data mining ǁ wyszukiwanie danych

data snooping (n.) def.: Method of gross error or outlier detection.
related terms: robust estimation
PL: śledzenie danych

database (n.) def.: Computer infrastructure (often relational) that uses datasets. 
related terms: metadata
PL: baza danych

dataset (n.) def.: Collection of data, which may contain metadata and be used 
in a database.
PL: zbiór danych

datum (n., pl. data) def.: Abstract coordinate system with a reference surface (such as 
sea level) that serves to provide known locations to begin surveys 
and create maps.
PL: układ odniesienia

datum problem (n.) def.: Lack of the awareness by the general user of the necessity to 
link coordinate values with a specific datum.
PL: problem z układem odniesienia

dB (n.) see decibel
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flight plan (n.) def.: Study prepared prior to the taking of aerial photographs which 
contains information about the method of obtaining the photo-
graphs and the flight routes plotted on a map.
PL: plan nalotu

flying height (n.) def.: Height of the airplane, normally above ground surface but 
sometimes above MSL (especially in mountainous terrain).
related terms: orbital altitude
PL: wysokość lotu

fly -through (n.) def.: Computer animation over a model or DEM, DSM, DTM.
PL: przelot

FMC  
[full name: forward -motion 
compensation] (n.)

def.: Removal of image blur which is caused by offset movement 
of a sensor.
related terms: IMC
PL: kompensacja rozmazania

f -number (n.) see field stop

focal length (n.) def.: Distance from the optical focus to principal point of the lens 
or the mirror.
related terms: camera calibration, ~ constant
PL: odległość ogniskowa ǁ ogniskowa

focus (n.) opt. def.: Point at which light rays or their extensions intersect after 
passing through a lens or reflecting off a non -flat mirror, if the 
rays pointed at the lens (mirror) formed a beam parallel to its 
optical axis.
related terms: depth of focus, focal length, motion blur
PL: ognisko obiektywu

foot  
[abbrev.: ft] (n., pl. feet)

def.: Non‐SI unit of measurement equal to 12 in or 0.3048 m.
PL: stopa

fore -and -aft overlap ǁ endlap ǁ  
forward overlap (n.)

def.: Along -track overlap between successive images, given as per-
centages.
related terms: lateral overlap, sidelap
PL: pokrycie podłużne

Förstner operator (n.) cv def.: FBM operator for junction, circular point and corner detec-
tion in image matching. 
related terms: blob, edge, feature extraction, Harris detector, 
interest point
PL: operator Förstnera

forward overlap (n.) see fore -and -aft overlap

forward -motion 
compensation (n.)

see FMC
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Mercator projection (n.) def.: Normal conformal cylindrical projection in which the me-
ridians intersect the parallels at a constant angle, and where the 
distances between the meridians are constant and proportional 
to respective longitude differences on the surface of the ellipsoid 
(sphere).
PL: odwzorowanie Mercatora

mesh (n.) def.: Structure in the form of squares, where nodal points have 
specific heights of terrain.
related terms: Delaunay triangulation, point cloud, TIN, wire-
frame model
PL: siatka

metadata (n.) def.: Generic data about data sets, including data quality, data 
distribution, producers, scope, enabling to describe both entire 
data sets and individual geographical objects.
PL: metadane

metre [abbrev.: m] (n.) def.: Unit of length in the metric system, equal to 100 cm.
PL: metr

metric (adj.) def.: Concerned with a system of measurement that uses SI units.
related terms: metric system
PL: metryczny

metric camera (n.) def.: Camera with a known and stable interior orientation and 
known lens distortion characteristics, closely conforming to central 
perspective geometry. 
related terms: consumer  -grade camera, large  -format ~, medium  -
format ~, non  -metric ~, off  -the shelf ~, prosumer ~
PL: kamera metryczna

metric system (n.) def.: Decimal system of measurement based on metre and kilo-
gram. 
related terms: Bureau international des poids et measures, SI
PL: system metryczny

metrology (n.) def.: Field of science and technology that deals with measurements.
related terms: GUM, metric system, VIM, vision metrology
PL: metrologia

micrometre (n.) def.: Unit of length equal to one millionth of a metre (10−6 m); 
symbol μm.
PL: mikrometr

micrometer (n.) 1. def.: Measuring device for measuring geometric dimensions of 
hard objects with an accuracy of 0.01 mm or more.
PL: mikrometr
2. def.: Instrument used with a telescope for measuring angular 
distances.
PL: mikrometr
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prime lens (n.) def.: Camera lens with a fixed focal length.
related terms: zoom lens
PL: obiektyw stałoogniskowy

primitive (n.) cv 1. def.: Basic geometric figure that can be combined with another 
basic figure to build a more complex object.
PL: prymityw
2. def.: Collection of pixels that makes basic objects.
PL: prymityw

principal components analysis 
[acronym: PCA] (n.)

def.: Technique used for identification of a smaller number of un-
correlated variables known as principal components from a larger 
set of data.
PL: analiza głównych składowych ǁ PCA

principal distance (n.) see camera constant

principal plane (n.) def.: Plane through perspective centre orthogonal to optical axis. 
related terms: Scheimpflug condition
PL: płaszczyzna główna

principal point (n.) def.: Orthogonal projection of the perspective centre onto the im-
age.
PL: punkt główny

projective geometry (n.) def.: Branch of geometry concerned with those properties of ge-
ometric figures that remain invariant under projection.
related terms: Euclidean geometry
PL: geometria rzutowa

projective space (n.) def.: Collection of points, lines and planes in the Cartesian coordi-
nate system together with the points, lines and planes at infinity.
related terms: projective geometry
PL: przestrzeń rzutowa

projective transformation (n.) def.: Transformation based on 8 parameters in which the image 
data is converted into the surface data.
PL: transformacja rzutowa

prosumer camera (n.) def.: Camera which is part way between consumer -grade (for av-
erage user) camera and specialist professional camera.
related terms: consumer -grade camera, large -format ~, medium -
format ~, metric ~, non -metric ~, off -the -shelf ~
PL: kamera klasy prosumenckiej

PSF  
[full name: point spread function] 
(n.)

def.: 3D diffraction pattern of light emitted from an infinitely small 
point source in the specimen and transmitted to the image plane 
through a high numerical aperture objective.
related terms: convolution, GSD, modulation transfer function, 
motion blur
PL: PSF ǁ funkcja rozmycia obrazu
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topography (n.) 1. def.: Branch of surveying which deals with measurements of the 
physical features of an area, for example its hills, valleys, or rivers, 
or the representation of these features on maps.
PL: topografia
2. def.: Physical shape of the area, including the location of devel-
opment, rivers, tress, etc. in this area.
PL: topografia

topology (n.) def.: Branch of mathematics which investigates those objects of 
the space which preserve their non -metric properties even under 
continuous deformations. 
PL: topologia

total station ǁ electronic 
tacheometer (n.)

def.: Instrument that determines 3D coordinates by measuring 
horizontal and vertical angles and distances with target, retro tar-
get and reflectorless capabilities.
PL: tachimetr elektroniczny ǁ total station

trace (n.) def.: Sum of diagonal elements of a square matrix.
PL: ślad

transformation (n.) def.: Calculation used to convert point coordinates between two 
different coordinate systems.
related terms: affine transformation, conformal ~, Helmert ~, 
polynomial ~, projective ~, similarity ~
PL: transformacja

translation (n.) def.: Elementary transformation in 2D space that moves every 
point of a figure or a space by the same distance in a given direc-
tion.
related terms: rotation, scaling
PL: translacja

triangulated (triangular) irregular 
network (n.)

see TIN

triangulation (n.) def.: Method of determining coordinates of survey points in the 
field by means of the set of triangles forming a triangulation net-
work in which all the angles and some sides are measured, whereas 
the other sides and coordinates of all points are calculated using 
mathematical relations.
PL: triangulacja

trilinear array (n.) def.: CCD array consisting of three parallel rows of CCDs, each 
with its own colour separation filter.
PL: potrójna linijka skanująca

true negative (n.) def.: Number of observations correctly assigned to the negative 
class.
related terms: false negative, ~ positive, true ~
PL: wynik prawdziwie ujemny
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cyfrowa lustrzanka 
jednoobiektywowa (rzecz.)

def.: Rodzaj lustrzanki jednoobiektywowej, w której funkcję mate-
riału światłoczułego spełnia matryca CCD lub CMOS.
patrz także: lustrzanka jednoobiektywowa, bezlusterkowiec
EN: DSLR ǁ digital single -lens reflex

cyfrowa stacja fotogrametryczna ǁ 
autograf cyfrowy (rzecz.)

def.: Zestaw składający się z komputera o dużej mocy oblicze-
niowej wraz ze specjalistycznym monitorem i oprogramowaniem 
umożliwiającym opracowanie obrazów stereoskopowych i kreśle-
nie na ich podstawie map.
patrz także: autograf analityczny, ~ analogowy
EN: digital photogrammetric workstation ǁ DPW ǁ digital 
plotter

cyfrowy model wysokościowy 
[akronim: CMW] (rzecz.)

def.: Model przedstawiający wyłącznie powierznię ziemi, który nie 
pokazuje roślinności, budynków i innych obiektów terenowych.
patrz także: numeryczny model pokrycia terenu, ~ ~ terenu
EN: digital elevation model ǁ DEM ǁ digital height model ǁ 
DHM

cyfry znaczące (rzecz.) def.: Wszystkie cyfry z wyjątkiem początkowych zer w zapisie dzie-
siętnym danej liczby.
EN: significant figures

czarno -biały (przym.) def.: Wyrażony wyłącznie w kolorach czerni, bieli i szarości.
EN: black -and -white

czas otwarcia migawki (rzecz.) def.: Czas, przez który migawka jest otwarta podczas naświetlania.
EN: shutter speed

czas przelotu (rzecz.) def.: Czas przelotu fali elektromagnetycznej od sensora do obiektu 
i z powrotem do sensora, którego znajomość pozwala na obliczenie 
odległości między sensorem a obiektem.
EN: time of flight ǁ ToF

czas wielomianowy (rzecz.) def.: Czas potrzebny algorytmowi na rozwiązanie funkcji wielo-
mianowej.
EN: polynomial time

częstotliwość Nyquista (rzecz.) def.: Częstotliwość próbkowania, która jest równa dwukrotnej naj-
wyższej częstotliwości niezbędnej do utrzymania jakości sygnału/
obrazu podczas próbkowania.
patrz także: aliasing, funkcje przenoszenia modulacji, PSF
EN: Nyquist frequency

czterowirnikowiec ǁ kwadrokopter 
(rzecz.)

def.: Rodzaj bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego 
w cztery wirniki.
patrz także: oktokopter
EN: quadrotor ǁ quadcopter
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dystorsja obiektywu (rzecz.) def.: Wada optyczna polegająca na różnym powiększeniu obrazu 
zależnie od jego odległości od osi obiektywu, skutkująca powstawa-
niem wyraźnych zniekształceń obrazu na brzegach pola widzenia.
patrz także: dystorsja decentryczna, ~ radialna, ~ tangencjalna
EN: lens distortion

dystorsja poduszkowa (rzecz.) def.: Dystorsja obiektywu, która występuje, gdy powiększenie 
obrazu wzrasta wraz ze wzrostem odległości od osi optycznej 
obiektywu, objawiająca się zapadnięciem się centralnego punktu 
obrazu, przez co linie zewnętrzne siatki zaokrąglają się do środka.
patrz także: dystorsja beczkowa, ~ obiektywu, obiektyw orto-
skopowy
EN: pincushion distortion

dystorsja radialna (rzecz.) def.: Składowa dystorsji wzdłuż kierunku promienia.
patrz także: dystorsja decentryczna, ~ obiektywu, ~ tangencjalna
EN: radial distortion

dystorsja tangencjalna (rzecz.) def.: Składowa dystorsji poprzeczna do kierunku promienia.
patrz także: dystorsja decentryczna, ~ obiektywu, ~ radialna
EN: tangential distortion

dzielnik wiązki (rzecz.) patrz separator wiązki

E
ECEF (rzecz.) def.: Kartezjański układ współrzędnych, którego początek leży 

w środku Ziemi. Oś +X przechodzi przez przecięcie równika z po-
łudnikiem zerowym. Oś +Z przechodzi przez biegun północny. 
Oś +Y jest prostopadła do osi +X i +Z.
patrz także: ETRS89, ITRF, WGS84
EN: Earth -centred, Earth -fixed ǁ ECEF

efekt kopuły (rzecz.) def.: Błąd systematyczny w cyfrowym modelu wysokościowym 
uzyskanym metodą fotogrametryczną, spowodowany nieskory-
gowaną dystorsją obiektywu w aparatach klasy prosumenckiej 
i konsumenckiej.
EN: dome effect

efekt mory (rzecz.) def.: Niepożądany efekt wizualny spowodowany nałożeniem się 
na siebie dwóch różnych wzorów linii lub siatek.
patrz także: światło strukturalne
EN: moiré effect

efemeryda (rzecz.) def.: Tabela zawierająca pozycje ciała niebieskiego w różnych 
dniach, ułożone w regularnej kolejności.
EN: ephemeris

elektroniczny pomiar długości 
(rzecz.)

def.: Geodezyjna metoda pomiaru odległości między dwoma punk-
tami za pomocą fal elektromagnetycznych.
EN: electromagnetic distance measurement ǁ EDM
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I
IAG  
[pełna nazwa: International 
Association of Geodesy] (rzecz.)

def.: Stowarzyszenie naukowe geodetów promujące współpracę 
naukową i badania w zakresie geodezji na świecie.
patrz także: FIG, geodezja wyższa, geomatyka,
EN: International Association of Geodesy ǁ IAG

ICL (rzecz.) wk def.: Algorytm działający podobnie do algorytmu ICP, z tą różnicą, 
że zbiory punktów są generalizowane do linii.
patrz także: ICP
EN: ICL ǁ iterative closest line

ICP (rzecz.) wk def.: Algorytm, który minimalizuje różnicę pomiędzy dwoma zbio-
rami danych przez wielokrotną translację i obrót (skalowanie) 
jednego zbioru punktów względem drugiego zbioru punktów, który 
jest stały.
patrz także: ICL
EN: ICP ǁ iterative closest point

IFOV (rzecz.) def.: Kąt, w obszarze którego wycinek badanej powierzchni wyemi-
tował promieniowanie oświetlające pojedynczy piksel detektora 
kamery lub skanera laserowego.
EN: IFOV ǁ instantaneous field of view

IMC (rzecz.) def.: Akt synchronizacji obrazu z urządzeniem rejestrującym, 
który ma za zadanie zrekompensować rozmycie obrazu spowo-
dowane przesuwaniem się pojazdu powietrznego lub kosmicznego 
podczas fotografowania obiektów naziemnych.
patrz także: kompensacja rozmazania, rozmycie obrazu spowo-
dowane ruchem
EN: IMC ǁ image motion compensation

impuls z ostatniego odbicia 
(rzecz.)

def.: Impuls wracający po odbiciu od ostatniej powierzchni wykry-
tej przez skaner laserowy, takiej jak twardy grunt.
patrz także: impuls z pierwszego odbicia, skaning laserowy re-
jestrujący pełne profile energii
EN: last -return pulse

impuls z pierwszego odbicia 
(rzecz.)

def.: Impuls wracający po odbiciu od pierwszej powierzchni napo-
tkanej przez sygnał skanera laserowego, takiej jak górna krawędź 
ogrodzenia lub wierzchołek drzewa.
patrz także: impuls z ostatniego odbicia, skaning laserowy reje-
strujący pełne profile energii
EN: first -return pulse

IMU (rzecz.) def.: Samodzielny system, który mierzy ruchy liniowe i kątowe, 
zwykle za pomocą trzech żyroskopów i trzech przyspieszenio-
mierzy.
patrz także: INS
EN: IMU ǁ inertial measurement unit
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krawędź (rzecz.) wk def.: Jednowymiarowy prosty element topologiczny.
patrz także: detektor Harrisa, ~ krawędzi Canny’ego, dopasowa-
nie obrazów, fragment obrazu, narożnik, prymityw [w znacz. 1]
EN: edge

kriging (rzecz.) def.: Statystyczna metoda estymacji średniej wartości pola lo-
sowego za pomocą kombinacji liniowej znanych wartości tego 
pola w skończonej liczbie punktów obserwacyjnych.
EN: kriging

krzywa B -sklejana (rzecz.) def.: Parametryczna krzywa złożona z wycinków krzywych wie-
lomianowych.
patrz także: NURBS, snake
EN: B -spline ǁ basis spline

krzywa Gaussa (rzecz.) patrz rozkład normalny

kwadrokopter (rzecz.) patrz czterowirnikowiec

kwaternion (rzecz.) def.: Obiekt algebraiczny stanowiący uogólnienie liczb zespolo-
nych.
EN: quaternion

L
ladar (rzecz.) termin niezalecany patrz lotniczy skaning laserowy

LAS (rzecz.) def.: Format plików przeznaczony do wymiany i archiwizacji da-
nych pochodzących z chmur punktów lidara.
EN: LAS ǁ LASer file format

laser (rzecz.) def.: Urządzenie, które generuje intensywną wiązkę spójnego 
światła monochromatycznego przez stymulację emisji fotonów 
z pobudzonych atomów lub cząsteczek.
patrz także: lidar, radar
EN: laser ǁ light amplification by stimulated emission of ra-
diation

lewoskrętny układ współrzędnych 
(rzecz.)

def.: Kartezjański układ współrzędnych Oxyz w przestrzeni trój-
wymiarowej, którego oś Oz ma zwrot przeciwny do kierunku ru-
chu śruby prawej (zwykłej), gdy jej główka wykonuje obrót zgodny 
z układem Oxy.
EN: left -handed coordinate system

liczba przysłony (rzecz.) patrz wartość przysłony

lidar (rzecz.) patrz lotniczy skaning laserowy

linearyzacja (rzecz.) def.: Stworzenie równań liniowych w celu rozwiązania problemów 
nieliniowych.
EN: linearisation
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O
obiekt (rzecz.) 1. def.: Zbiór powiązanych cech lub elementów w przestrzennej 

bazie danych.
patrz także: obiektowy [w znacz. 1]
EN: object
2. def.: Element budynku lub powierzchni terenu.
patrz także: dopasowanie cechami, wykrywanie cech
EN: feature [w znacz. 2]

obiektowy (przym.) 1. IT def.: Odnoszący się do systemu, języka programowania lub 
oprogramowania, które bazują na pojęciach obiektów logicznych 
i których działanie polega na tworzeniu, wykorzystywaniu i za-
rządzaniu obiektami wielokrotnego użytku w celu wykonania 
określonego zadania lub realizacji jakichś działań.
EN: object -oriented
2. def.: Dotyczący obiektu jako elementu budynku lub elementu 
powierzchni terenu.
EN: object -based

obiektyw ortoskopowy (rzecz.) def.: Obiektyw umożliwiający wykonanie zdjęć bez dystorsji.
patrz także: dystorsja beczkowa, ~ obiektywu, ~ poduszkowa
EN: orthoscopic lens

obiektyw rybie oko (rzecz.) def.: Obiektyw ultraszerokokątny, który charakteryzuje się bardzo 
szerokim kątem widzenia, wynoszącym około 180°.
patrz także: obiektyw standardowy, ~ szerokokątny, ~ ultra-
szerokokątny
EN: fisheye lens

obiektyw stałoogniskowy (rzecz.) def.: Obiektyw, w którym ogniskowa jest stała.
patrz także: obiektyw zmiennoogniskowy
EN: prime lens

obiektyw standardowy (rzecz.) def.: Obiektyw o stałej ogniskowej, przy użyciu którego można 
uzyskać obraz zbliżony do tego, jak go widzi ludzkie oko.
patrz także: obiektyw rybie oko, ~ szerokokątny, ~ ultraszero-
kokątny
EN: standard lens

obiektyw szerokokątny (rzecz.) def.: Obiektyw o polu widzenia zawierającym się pomiędzy 60° 
a 150°.
patrz także: obiektyw rybie oko, ~ standardowy, ~ ultraszero-
kokątny
EN: wide-angle lens

obiektyw ultraszerokokątny 
(rzecz.)

def.: Obiektyw o ogniskowej poniżej 24 mm w aparatach cyfrowych 
pełnoklatkowych, zapewniający bardzo szerokie pole widzenia, które 
znacząco przekracza pole widzenia rejestrowane przez ludzkie oko.
patrz także: obiektyw rybie oko, ~ standardowy, ~ szerokokątny
EN: ultra -wide angle lens
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pas pomiarowy (rzecz.) def.: Długi pas obszaru rejestrowany przez kamerę lub lotniczy 
skaner laserowy.
EN: swath

pasmo spektralne (rzecz.) teledet. def.: Ograniczony zakres długości fal, które może wykryć sensor 
w widmie.
EN: spectral band

PCA (rzecz.) patrz analiza głównych składowych

pierwiastek błędu 
średniokwadratowego ǁ RMSE 
(rzecz.)

def.: Miara, która porównuje wartość oczekiwaną z wartością za-
obserwowaną lub znaną wartością.
EN: root mean square error ǁ RMSE

piksel (rzecz.) def.: Najmniejszy element geometryczny obrazu cyfrowego.
patrz także: element krawędziowy, surfel, woksel
EN: pixel ǁ picture element ǁ resolution cel ǁ resolution ele-
ment

pion (rzecz.) 1. def.: Przyrząd w formie ciężarka, zazwyczaj zakończony szpi-
cem u dołu i ze sznurkiem zamocowanym z drugiej strony, służący 
do wyznaczania kierunku pionowego na powierzchni ziemi.
EN: plumb bob ǁ plummet
2. def.: Linka, na której końcu jest ciężarek ze szpicem, służąca do 
wyznaczenia pionowości.
EN: plumb line
3. def.: Linia pionowa pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości 
na powierzchni ziemi, prostopadła do geoidy.
synonimy: linia pionu
EN: plumb line

piramida obrazu (rzecz.) wk def.: Zbiór obrazów w różnej rozdzielczości, gdzie przez redukcję 
rozdzielczości w obrazie wejściowym (najniższy poziom piramidy) 
otrzymuje się strukturę hierarchiczną.
EN: image pyramid

pitch (rzecz.) patrz pochylenie

plan nalotu (rzecz.) def.: Opracowanie sporządzone przed wykonaniem zdjęć lotni-
czych zawierające wszystkie informacje o sposobie pozyskania 
zdjęć wraz z naniesionymi na mapie trasami nalotów.
EN: flight plan

ploter (rzecz.) patrz autograf

płaszczyzna główna (rzecz.) def.: Płaszczyzna przechodząca przez środek rzutów, ortogonalna 
do osi obiektywu kamery.
patrz także: warunek Scheimpfluga
EN: principal plane
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skala mapy (rzecz.) def.: Stosunek odległości na mapie do odległości w terenie.
patrz także: skala, ~ zdjęcia, współczynnik skali
EN: map scale

skala szarości (rzecz.) def.: Zakres odcieni szarości od bieli do czerni.
EN: grey scale

skala zdjęcia (rzecz.) def.: Stosunek między odległością na obrazie a rzeczywistą odle-
głością na ziemi, obliczony jako stosunek długości ogniskowej do 
wysokości lotu nad średnią wysokością terenu.
patrz także: skala, ~ mapy, współczynnik skali
EN: photo scale ǁ image scale

skalar (rzecz.) def.: Wielkość, która ma tylko wartość, a nie ma kierunku i zwrotu.
patrz także: wektor
EN: scalar [w znacz. 1]

skalarny (przym.) def.: Dotyczący skalara.
EN: scalar [w znacz. 2]

skalibrowana ogniskowa (rzecz.) def.: Wyrównana wartość ogniskowej wyliczana przy uwzględnie-
niu minimalnych wpływów błędów obrazu.
patrz także: odległość ogniskowa
EN: calibrated focal length

skalowanie (rzecz.) def.: Przekształcenie elementarne w przestrzeni 2D powodujące 
powiększenie lub zmniejszenie obiektu za pomocą współczynnika 
skali.
patrz także: rotacja, translacja
EN: scalling

skaner hiperspektralny (rzecz.) def.: Skaner o wysokiej rozdzielczość spektralnej mierzący setki 
wąskich (3–15 nm) zakresów spektralnych.
patrz także: spektroskopia, ultraspektralny, wielospektralny
EN: hyperspectral scanner

skaner linijkowy (rzecz.) def.: Skaner wykorzystujący linijkę sensorów w procesie skano-
wania.
patrz także: linijka sensorów, ramka ~, skaner skanujący po-
dłużnie
EN: line scanner

skaner skanujący podłużnie 
(rzecz.)

def.: Skaner składający się z linijki sensorów (CCD), gdzie każdy 
z sensorów skanuje fragment obszaru na powierzchni ziemi.
EN: pushbroom scanner

skaner wielospektralny (rzecz.) def.: Urządzenie teledetekcyjne, które może rejestrować dane 
w promieniowaniu ultrafioletowym, jak również w podczerwieni.
patrz także: hiperspektralny, panchromatyczny, ultraspektralny, 
wielokanałowy, wielospektralny
EN: multispectral, scanner MSS
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światło strukturalne (rzecz.) def.: Siatka lub inny wzór świetlny rzutowany na obiekt w celu 
podświetlenia przedmiotu, który będzie skanowany.
patrz także: obrazowanie trójwymiarowe
EN: structured light

światłosiła ǁ jasność obiektywu 
(rzecz.)

def.: Stosunek średnicy obiektywu do jego ogniskowej.
EN: lens speed

T
tachimetr (rzecz.) def.: Rodzaj teodolitu służący do pomiaru odległości, wysokości 

i kątów.
EN: tacheometer ǁ tachymeter

tachimetr elektroniczny ǁ total 
station (rzecz.)

def.: Instrument do wyznaczania współrzędnych 3D, mierzący 
kąty poziome i pionowe oraz odległości; wykorzystujący do po-
miaru tarcze, tarcze odblaskowe, jak również umożliwiający bez-
lustrowy pomiar odległości.
EN: electronic tacheometer ǁ total station

technika pokazująca głębię 
(rzecz.)

def.: Technika wykorzystywana do tworzenia obrazu 2D, który 
pokazuje odległość od punktów do kamery.
EN: range imaging

teledetekcja (rzecz.) def.: Technologia pozyskiwania informacji o obiekcie z urządzenia 
niebędącego w bezpośrednim kontakcie z tym obiektem.
EN: remote sensing

teodolit (rzecz.) def.: Instrument geodezyjny do pomiaru kątów pionowych i pozio-
mych, którego rolę przejął tachimetr elektroniczny.
patrz także: tachimetr, ~ elektroniczny
EN: theodolite

teoria błędów (rzecz.) def.: Tradycyjne podejście do dokładności w geodezji, geomatyce 
i fotogrametrii, charakteryzujące się stosowaniem statystyki i ana-
lizy Gaussa oraz eliminacją lub minimalizacją źródeł błędów.
patrz także: błąd gruby, ~ przypadkowy, ~ standardowy, ~ sys-
tematyczny, pierwiastek błędu średniokwadratowego
EN: error theory

terenowa odległość próbkowania ǁ 
GSD (rzecz.)

def.: Miara określająca odległość w terenie pomiędzy środkami 
dwóch sąsiadujących pikseli.
patrz także: fragment obrazu, rozdzielczość przestrzenna
EN: GSD ǁ ground sample distance

termowizja (rzecz.) def.: Technika rejestracji obrazów, która polega na detekcji promie-
niowania w pasmie podczerwieni i zamianie tego promieniowania 
na obraz widzialny, co umożliwia obserwację i ocenę rozkładu 
temperatur na zewnętrznej powierzchni badanego obiektu.
patrz także: kamera termalna, podczerwień
EN: thermal imaging
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undulacja geoidy (rzecz.) patrz odstęp między geoidą a elipsoidą

ustawienie (rzecz.) def.: Sposób, w jaki rozmieszczone są względem siebie urządzenia.
EN: set -up

usuwanie szumu (rzecz.) def.: Usuwanie niechcianych szumów z obrazu.
patrz także: transformata falkowa
EN: denoising

V
VIM (rzecz.) patrz Międzynarodowy słownik metrologii

VNIR (rzecz.) patrz zakres światła widzialnego i bliskiej podczerwieni

VR (rzecz.) patrz rzeczywistość wirtualna

W
w czasie rzeczywistym  
(wyraż. przyim.)

def.: Odnoszący się do trybu pracy komputera, w którym komputer 
gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wyniki w trakcie trwania 
jakiegoś procesu, co ma na celu kontrolowanie tego procesu.
patrz także: on -the -fly, post -processing
EN: real -time

wariancja (rzecz.) def.: Średnia sumy kwadratów odchyleń od średniej arytmetycznej.
EN: variance

warstwica (rzecz.) geod. def.: Linia łącząca punkty o jednakowej wysokości na powierzchni 
terenu.
EN: contour [w znacz. 1]

wartość oczekiwana (rzecz.) def.: Nieobciążona błędem systematycznym szacowana wartość 
zmiennej w modelu stochastycznym.
EN: expected value ǁ EV ǁ expectation

wartość przysłony ǁ liczba 
przysłony (rzecz.)

def.: Szerokość, na jaką jest otwarta przysłona; im wyższa wartość 
przysłony, tym otwór względny obiektywu jest mniejszy, a więc 
do wnętrza aparatu wpada mniej światła; odwrotność otworu 
względnego.
patrz także: otwór względny
EN: field stop ǁ aperture stop ǁ f -stop ǁ f -number

wartość własna (rzecz.) def.: Skalar wykorzystywany do transformacji wektora własnego.
patrz także: wektor własny
EN: eigenvalue

warunek epipolarny (rzecz.) def.: Warunek, który określa konieczność położenia punktu obiektu 
i dwóch środków perspektywy na płaszczyźnie zawierającej rów-
nież punkty obrazu.
EN: epipolar constraint
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wzór kosiarkowy (rzecz.) def.: Wzór stworzony przez linie lotu samolotu lub drona, w któ-
rym kolejno wykonywane szeregi zdjęć (aczkolwiek fotografowane 
w przeciwnych kierunkach) przylegają do siebie, tworząc blok zdjęć.
patrz także: wzór Zamboniego
EN: lawnmower pattern

wzór Zamboniego (rzecz.) def.: Wzór stworzony przez linie lotu bezzałogowego statku po-
wietrznego, który wykonuje szerokie skręty, na skutek czego na-
stępujące po sobie szeregi zdjęć nie przylegają do siebie, ale są 
rozdzielone przez pas o szerokości połowy bloku.
patrz także: wzór kosiarkowy
EN: Zamboni pattern

X
XML (rzecz.) def.: Metajęzyk służący do definiowania innych języków, stosujący 

do tego znaczniki, wykorzystywany do wyświetlania dokumentów 
w Internecie.
EN: XML ǁ eXtensible Markup Language

XS (przym.) patrz wielospektralny

X, Y, Z (rzecz.) def.: Współrzędne obiektu nieposiadające georeferencji. 
patrz także: E, N, H
EN: X, Y, Z

Y
yaw (rzecz.) patrz odchylenie

Z
z nadmierną liczbą parametrów 
(wyraż. przyim.)

def.: Odnoszący się do równania zawierającego zbyt dużą liczbę 
parametrów, których nie można dokładnie wyznaczyć ze względu 
na silne korelacje pomiędzy nimi.
EN: overparametrised

zakres (rzecz.) def.: Przedział, w którym zmienia się wartość jakiegoś zjawiska 
pomiędzy wartością najwyższą a najniższą w danej skali.
EN: range [w znacz. 2]
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