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Anotácia 

V diplomovej práci je popísaný postup pre tvorbu 3D modelu vybraných častí lomu 

v lokalite Dolná Kamenárka u Štramberku. Modely boli vytvárané v programoch 

PhotoModeler Scanner a PhotoScan. Práca sa zaoberá porovnaním 3D modelov objektov 

nasnímaných rôznymi metódami a kontrolou ich kvality. Porovnanie použitých metód 

snímania bolo vykonané v programe CloudCompare. 

Kľúčové slova: 3D mračno bodov, PhotoModeler Scanner, PhotoScan, kalibrácia, 

3D model, CloudCompare 

 

Summary 

The thesis describes the procedure for creating a 3D model of selected parts of the 

quarry, in the area of Lower Kamenárka in Štramberk. Models were created in programs 

PhotoModeler Scanner and PhotoScan. Thesis deals with the comparison of 3D models of 

objects scanned by various methods and their quality control. Comparison of methods, 

which were used for taking photos, was done in the program CloudCompare. 

Key words: 3D point cloud, PhotoModeler Scanner, PhotoScan, calibration, 3D 

model, CloudCompare 
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1 Úvod 

Testovanie fotogrametrických programov pre tvorbu mračna bodov je vzájomné 

porovnanie viacerých programov pri rôznom spôsobe nasnímania a pri použití odlišnej 

metódy spracovania na nasnímanom objekte, alebo predmete. 

Záujmové územie sa nachádza v lokalite Dolná Kamenárka u Štramberku. Objekty 

boli vybraté na základe ich nepravidelného tvaru s rôznorodým povrchom a dostatočnou 

veľkosťou. Zvolený objekt je bývalý lom, ktorý spĺňa požadované podmienky a vlastnosti. 

Súčasťou práce je tvorba 3D modelov objektov, použitím programov PhotoModeler 

Scanner a PhotoScan. Programy sú určené na tvorbu 3D modelov a prácu s nimi. Pre čo 

najlepšie testovanie je potrebné použiť odlišné metódy snímania pri rôznych veľkostiach 

objektu. Pred samotným spracovaním snímok je potrebné kalibrovať nemeračskú kameru, 

s ktorou sa daný objekt fotografuje. Táto kalibrácia je nevyhnutná pre program 

PhotoModeler Scanner. Pri programe PhotoScan tento proces prebieha automaticky. 

Na porovnanie 3D modelov a kontrolu ich kvality je potrebné, aby sa na danom 

objekte umiestnili a geodeticky zamerali vlícovacie body. Pri geodetickom meraní je 

najvhodnejšie použiť univerzálnu meraciu stanicu, ktorá je vybavená bezodrazovým 

modulom pre bezodrazové meranie dĺžok. 

Porovnanie použitých metód snímania sa vykoná programom CloudCompare. Pre 

porovnanie je potrebné, aby jednotlivé dvojice modelov boli zhodne geometricky určené v 

priestore a mali rovnakú veľkosť. 

Diplomová práca je tromi časťami. Prvá časť obsahuje teoretický úvod do 

fotogrametrie a stručne charakterizuje lokalitu Dolnej Kamenárky u Štramberka. V druhej 

časti sú v skrátenej forme popísané jednotlivé metódy snímania objektu, kalibrácia kamier 

a prístrojové a programové vybavenie. V poslednej časti je popísaná praktická časť 

diplomovej práce. 
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2 Fotogrametria 

Fotogrametria je veda, ktorá sa zaoberá rekonštrukciou tvaru, veľkosti a polohy 

predmetov zobrazených na meračských fotogrametrických snímkach.  Podstata 

fotogrametrie je meračská snímka, ktorá je nástrojom pre najvernejšie a najrýchlejšie 

znázornenie umelých a prírodných predmetov. Fotogrametria je metóda optického 

merania. Meranie sa uskutočňuje na fotogrametrických snímkach. Hlavnou funkciou 

fotogrametrie je previesť údaje z centrálnej projekcie snímky na ortogonálnu projekciu. 

Realizujeme to rôznymi prostriedkami a metódami. Týmto spôsobom môžeme nahradiť 

priame meranie v teréne meraním na meračských snímkach, alebo meraním na 

geometrických modeloch.  

Podľa pozície stanoviska, z ktorého sa vykonáva snímanie, rozdeľujeme 

fotogrametriu do dvoch oblastí: 

 pozemná fotogrametria, 

 letecká fotogrametria. [1] 

Fotogrametria, ako spôsob určovania súradníc na objekte bezkontaktným meraním, 

sa používa približne 150 rokov. Počas tohto obdobia prešla fotogrametria rozsiahlym 

vývojom. V prvom polstoročí sa hľadalo uplatnenie novej metódy, skúmali sa základy 

a vyhodnocovali sa snímky. Boli používané iba priesekové metódy pozemnej 

fotogrametrie. Na začiatku 20. storočia vznikla stereoskopia a letecká fotogrametria, čo 

smerovalo ku konštrukcii veľkého množstva dômyselných analógových prístrojov. 

Súčasne s rozvojom počítačovej techniky sa koncepcia fotogrametrie úplne zmenila. 

Následne sa prešlo na analytické metódy a od osemdesiatych rokov minulého storočia na 

digitálne metódy. Potom vznikla družicová fotogrametria a neskôr nasledoval vznik 

technológie laserového skenovania, čo prinieslo úplne nový pohlaď na 3D dokumentáciu 

predmetov. [2] 

2.1 História 

Počiatok fotogrametrie sa datuje ešte pred vynález fotografie. Leonardo da Vinci 

zhotovil prvú dierkovú komoru, pomocou ktorej obkresľoval stredové priemety 
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a rekonštruoval ich späť na mapový obraz. G. B. della Portou ako prvý popísal komoru 

zhotovenú spojnou šošovkou, ktorá bola podklad pre optické základy fotogrametrie. Taylor 

a J. H. Lamber popísali rekonštrukciu stredových premetov. Slovenský vedecký profesor J. 

M. Petzval prispel k rozvoju fotogrametrie tým, že zhotovil moderný objektív. V polovici 

19. storočia bola zhotovená prvá meračská komora pre pozemnú fotogrametriu. V rokoch 

1893 až 1897 sa realizovalo prvé fotogrametrické meranie Vysokých Tatier. Prvá pozemná 

stereofotogrametria bola po prvýkrát realizovaná v Českej republike v roku 1921 pri 

mapovaní Truntnova. Zároveň s rozvojom pozemnej fotogrametrie sa začalo uvažovať 

o vyhotovovaní fotogrametrických snímkov zo vzduchu. V roku 1903 bol vyhotovený prvý 

prekresľovač leteckých fotografií. Na území Českej republiky sa vyhotovila prvá letecká 

snímka z balóna. V roku 1952 sa pri topografickom mapovaní na 70% územia Česka 

a Slovenska  využívala  letecká fotogrametria. Od roku 1957 sa aj pri mapovaní veľkých 

mierok začala využívať fotogrametria. [3] 

2.2 Využitie fotogrametrie 

Dnešnej fotogrametrii už nestačia len znalosti deskriptívnej geometrie. 

Vyhodnocovanie fotografií je podstatne komplikovanejšie a založené na matematicko-

analytických princípoch, ktoré sa riešia výkonnou výpočtovou technológiou, digitálnou 

technológiou pomocou počítača alebo analógovo na komplikovaných optických 

prístrojoch. Fotografie majú dôležitú dokumentárnu hodnotu. Meranie sa môže priebežne 

dopĺňať, rozširovať o nové poznatky, alebo overovať. Pravidelné aktualizované 

fotografovanie rozširuje znalosti o zmene predmetu so zmenou času. Fotogrametria 

výrazne znižuje čas pre zber a spracovanie informácii, najmä pri mapovaní stredných 

a malých mierok. V častých prípadoch pri mapovaní odľahlých či rozsiahlych oblastí sa 

iná metóda ako fotogrametria nedá použiť. Uplatnenie fotogrametrie nie je len v odbore 

geodézia a kartografia, ale našlo sa v rôznych iných oblastiach, do ktorých patria: 

 stavebníctvo, 

 starostlivosť o pamiatky, 

 poľnohospodárstvo, 

 lesníctvo, 

 vodné hospodárstvo, 
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 strojníctvo, 

 medicína, 

 antropológia, 

 ekológia, 

 urbanizmus, 

 dizajn. [2] 

2.3 Rozdelenie fotogrametrie 

Fotogrametria sa počas svojho vývoja rozčlenila na rozličné druhy podľa spôsobu 

zhotovenia a vyhodnotenia snímok. Povojnová fotogrametria sa členila na pozemnú 

a leteckú, keďže sa jednalo o odlišné postupy. Zariadenia pre pozemnú fotogrametriu sa 

nedali použiť pre leteckú a naopak. V súčasnej dobe nemá toto delenie veľké 

opodstatnenie, lebo všetky typy sa momentálne realizujú identickými metódami a tiež aj na 

rovnakých zariadeniach. V poslednej dobe sa situácia zmenila. So vznikom kvalitných 

digitálnych fotoaparátov súvisí pribúdanie a vznik nových programov pre spracovanie 

pozemnej a leteckej fotogrametrie. 

Fotogrametriu môžeme rozdeliť: 

1. Podľa polohy stanoviska, z ktorého bol meračský snímok vyhotovený, sa 

fotogrametria delí na pozemnú, leteckú a družicovú. 

Pozemná fotogrametria, kde stanovisko snímania býva spravidla nepohyblivé, 

umiestnené na Zemi. Počas fotografovania sú k dispozícii technické možnosti a čas pre 

určenie geodetických súradníc stanoviska a priestorovú orientáciu fotografií. Nedostatkom 

pozemnej fotogrametrie je, že pozorované predmety sú navzájom prekrývané a fotografie 

zahŕňajú časť nevyhodnotiteľných oblastí. Podstatným nedostatkom je presnosť merania 

v priestorovej zložke, ktorá sa zmenšuje so štvorcom vzdialenosti. Pozemná fotogrametria 

je vhodná pre objekty, ktoré majú takmer zhodné vzdialenosti. Dosah metódy záleží hlavne 

na komore a je zhruba 500m. [2] 

Letecká fotogrametria je oblasť, ktorá sa zaoberá vyhodnocovaním meračských 

snímok vytvorených z lietadla, alebo z iného lietajúceho telesa. Metóda nie je obmedzená 

terénnymi pomermi a reprezentuje hlavnú činnosť fotogrametrie. [1] Hlavným 
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nedostatkom metódy je nedostatočne presné určenie priestorovej polohy stanoviska 

snímania v okamihu vyhotovenia. V poslednej dobe sa zaviedli GPS/INS zariadenia, ktoré 

umožnili stanoviť prvky vonkajšej orientácie fotografií okamžite počas letu. Na základe 

toho nastal v leteckej fotogrametrii významný pokrok. 

Družicová fotogrametria vznikla v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, na 

podnet interpretačných a špionážnych fotografii vyhotovených na špecializovaných 

družiciach. Po štarte družice Spot-1 v roku 1984, ktorá bola vybavená skenerom s 10m 

rozlíšením, sa družicová fotogrametria začala používať pre civilné využitie. V dnešnej 

dobe majú bežné komerčné družice rozlíšenie lepšie než 1m. [2] 

2. Podľa počtu snímok, ktoré sú nevyhnutné k spracovaniu môžeme fotogrametriu 

rozdeliť na jednosnímkovú a viacsnímkovú. 

Jednosnímková fotogrametria sa najviac využíva v leteckej fotogrametrii pri 

zhotovovaní leteckých plánov. V pozemnej fotogrametrii sa uplatňuje pri zhotovovaní 

projekčných podkladov pre rekonštrukciu, pri stanovení prechodového prierezu trate. [1] 

Pri jednosnímkovej fotogrametrii sa využívajú iba  samostatné meračské snímky, preto na 

jednosnímkovej fotogrametrii môžeme určiť len rovinné súradnice predmetu. Vzťah, ktorý 

predstavuje riešenie pre jednosnímkovú fotogrametriu sa nazýva kolineácia a je 

interpretáciou projektívnej transformácie. 

Viacsnímková fotogrametria je určená pre 3D spracovanie a požaduje zakaždým 

aspoň dve navzájom sa prekrývajúce fotografie. Objekt merania musí byť zachytený na 

viacerých fotografiách, tak je možné zo snímkových súradníc fotografií určiť priestorové 

súradnice objektu. Ak osi záberu fotografií sú vzájomne konvergentné je to viacsnímkové 

priestorové pretínanie. [2] 

3. Podľa spôsobu spracovania fotografií rozdeľujeme metódy na: analógové, 

analytické a digitálne. 

Pri analógovej metóde sa využívajú mechanické a optické technológie, alebo 

kombinácia týchto dvoch technológii, výsledkom je analogický stav. Pre spracovanie 

fotografií sa používa jednoúčelové analógové vyhodnocovacie zariadenie. 

Analytickou metódou rozoznávame analytické vyhodnocovacie stroje a analytické 

vyhodnotenie obsahu fotografie. Analytické zhodnotenie obsahu fotografie slúži k prenosu 
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fotografovaných súradníc pomocou priestorovej transformácie v počítači do geodetického 

systému. Analytické vyhodnocovacie stroje sa používajú k zlúčeniu s počítačom 

stereokompáratorom. Snímkové súradnice, na ktoré sa stroj nastaví za podmienky 

stereovidenia, vypočíta vyhodnocovateľ z modelových súradníc. Následne sa určia 

geodetické súradnice fotografovaných bodov. 

4. Podľa spôsobu záznamu výsledkov merania na fotografiách,  rozdeľujeme záznam 

na grafický a číselný. 

Grafický záznam - výsledok vyhodnotenia fotografií je priamo graficky 

registrovaný na kresliaci stôl spojený s vyhodnocovacím strojom. Metóda je relatívne 

rýchla, tvoria sa priamo polohopisné a výškopisné prvky mapy. Metóda je zastaraná, keďže 

rezultát nemožno ďalej upravovať v počítači, či kvalitne kopírovať. 

Číselný záznam spočíva v automatickej registrácií súradníc jednotlivých bodov do 

pamäte počítača, kde sa následne spracovávajú do konečnej podoby. Rezultát 

spracovaného číselného záznamu je buď v rastrovej, alebo vo vektorovej podobe 

(polygóny, body, línie, plochy). [2] 

2.4 Prieseková fotogrametria 

Jednou z najstarších fotogrametrických metód je prieseková fotogrametria. Metóda je 

založená na geodetickej metóde pretínania vpred pomocou meračských snímok, na ktorých 

osi záberu zvierajú konvergentný uhol. Moderná prieseková fotogrametria spočíva 

v snímkovaní predmetov viacerými snímkami, kde najvhodnejší uhol pretnutia osi záberu 

je v rozmedzí 45° až 60°. Pre ideálne výsledky priesekovej fotogrametrie je potrebné, aby 

sa na každej strane objektu použili šesť až osem rovnomerne rozmiestnených vlícovacích 

bodov. Výpočet súradníc podrobných bodov pri priesekovej metóde je možný len za 

predpokladu, že oblasť bola vyhodnocovaná minimálne z dvoch, ideálne z troch snímok, 

s minimálnym 60% prekrytom. [4] 
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Obr. 2.1 Princíp priesekovej fotogrametrie [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  16 

3 Záujmové územie 

Lokalita sa nachádza v Moravskoslezskom kraji, v okrese Nový Jičín v katastrálnom 

území Štramberk. Územie sa rozdeľuje na dve lokality: Dolná a Horná Kamenárka. Dolná 

Kamenárka sa rozprestiera vo východnej časti mesta Štramberk a na juhozápadnom úpätí 

Bílej hory. Areál ma veľmi členitý terén a rozkladá sa na ploche 10 ha. Je to bývalý lom, 

kde sa ťažil vápenec. Ťažba v lome prebiehala od roku 1860 do dvadsiatych rokov 

minulého storočia. Po ukončení ťažby sa vyťažený priestor začal zavážať odpadom a 

postupne z neho začala vznikať skládka. 

 
Obr. 3.1 Poloha obce Štramberk a záujmového územia [5] 

V Dolnej Kamenárke bola založená po príchode biológa Petra Pavlíka v roku 1996 

botanická záhrada. V záhrade sa podarilo vypestovať veľké množstvo vápnomilných 

a teplomilných rastlín. V súčasnej dobe sa v záhrade nachádza viac ako 1200 druhov 

rastlín. Uprostred lomu postavil zakladateľ a majiteľ záhrady Petr Pavlík kamenný labyrint, 

ktorý má symbolizovať stredomorskú oblasť. [6] 

Horná Kamenárka 

Dolná Kamenárka 
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Obr. 3.2 Kamenný labyrint, symbolizujúci stredomorskú oblasť 

Horná Kamenárka bola vyhlásená v roku 2001  za prírodnú pamiatku Kamenárka. 

Predmetom ochrany je odkryv tithonských Štramberských vápencov, na ktorých žije veľké 

množstvo chránených druhov živočíchov a rastlín. Územie je z veľkej časti tvorené 

opusteným vápencovým lomom, ktorého steny dosahujú výšku až 30 metrov. [7] 

 
Obr. 3.3 Prírodná pamiatka Kamenárka 
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4 Optické korelačné systémy 

Optické skenovanie alebo tiež optické korelačné systémy slúžia na zobrazenie 

výsledkov laserového skenovania, ktoré funguje na princípe odrazovej kolorácie. [8] 

Metóda vyhodnocuje dvojicu snímok, pričom z pravej snímky určuje horizontálne paralaxy 

a z ľavej snímky využíva priame binokulárne meranie fotografických súradníc. Pri 

dodržiavaní vhodnej dĺžkovej základne, rovnobežnej osi záberu a približne rovnakých 

výšok stanovísk fotografovania, docielime kvalitné výsledky. Dnešné systémy dokážu 

vyhodnotiť takmer každý nasnímkovaný materiál, ktorý je vyhotovený rôznymi spôsobmi. 

[9] 

Vhodné programy na spracovanie snímok, ktoré boli použité v diplomovej práci sú 

Agisoft PhotoScan a PhotoModeler Scanner. Podstatou metódy je, že dvojica snímok sa 

vyhotoví s rovnobežnými osami záberu (Obr. 4.1). Odporúča sa fotografovať zo základne, 

ktorá je umiestnená na statíve. 

 
Obr. 4.1 Normálny prípad stereofotogrametrie [2] 

P je určovaný bod, O´ a O´´ sú ohniská, H´ a H´´ sú snímkové body, f je ohnisková 

vzdialenosť, dĺžka základne je označená písmenom b, y je vzdialenosť základne od 

určovaného bodu a snímkové súradnice sú označene ako xp´ a xp´´. [2] 
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5 Použité programové a prístrojové vybavenie 

V kapitole je uvedený zoznam a popis použitých programov na spracovanie a 

vyhodnotenie meračských snímok, a porovnanie 3D modelov. Ďalej sa v kapitole nachádza 

popis použitého prístrojového vybavenia. 

5.1 Prístrojové vybavenie 

5.1.1 Nemeračská komora Nikon D3200 

Nikon D3200 je amatérska digitálna jednooká zrkadlovka vybavená 24,2 

megapixlovým snímačom CMOS s rozmermi 23,2 x 15,4 mm. Efektívny obrazový uhol je 

približne 1,5 násobok ohniskovej vzdialenosti objektívu. Fotoaparát vyhotovuje snímky vo 

veľkosti 6 016 x 4 000 (veľká), 4 512 x 3 000 (stredná), 3 008 x 2 000 (malá) vo formáte 

NEF (RAW) a JPEG s vysokou strednou a nízkou kvalitou. Ukladanie je na SD, SDHC 

a SDXC kompatibilné s normou UHS-I. Je vybavený vstavaným hľadáčikom typu 

pentamirror pre jednooké zrkadlovky a systémom na odstránenie prachu z obrazového 

snímača. Bajonet pre objektívy Nikon je typu F s AF kontaktmi. Dioptrická korekcia na 

fotoaparáte je v rozmedzí -1,7 až +0,5 m-1. Čas uzávierky je od 1/4 000 do 30 sekúnd 

s krokom 1/3EV, korekcia expozície sa pohybuje od -5 do +5 EV s krokom 1/3 EV, 

citlivosť ISO s možnosťou nastavenia ISO 100 až 6 400 s krokom 1 EV možno tiež 

nastaviť približne na 1 EV nad hodnotu ISO 6 400, k dispozícii je aj automatické 

nastavenie citlivosti ISO. [10] 
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Obr. 5.1 Nikon D3200 [10] 

5.1.2 Objektív Nikon DX AF-S NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED 

 
Obr. 5.2 Nikon DX AF-S NIKKOR 18-105mm  f/3,5-5,6G ED [10] 

 
Obr. 5.3 Rez objektívom [10] 
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Výkonný približovací objektív formátu DX s 5,8 násobným priblížením 

a ohniskovou vzdialenosťou 18 – 105 mm. Maximálna svetlosť objektívu je f/ 3,5 – 5,6,  a 

minimálna svetlosť je f/22 – 38. Obrazový uhol je v rozmedzí od 15°20´ do 76°. [10] 

5.1.3 Univerzálna meracia stanica Leica TCR 1202+ 

Na zameranie vlícovacích bodov bola použitá univerzálna meracia stanica Leica 

TCR 1202+ (INV. Č. :500 226), ktorá je vybavená modulom pre bezodrazové meranie 

dĺžok (obr. 5.4). Ďalšie pomôcky použité na geodetické zameranie boli statív, výtyčka 

a pásmo. Technické parametre prístroja Leica TCR 1202+ sú uvedené v tabuľke č. 5.1. 

Meranie uhlov 
Stredná chyba merania uhla 2" (0,6 mgon) 
Minimálne čítanie 0,1" (0,1 mgon) 
Metóda absolútne, kontinuálne, diametrické 
Kompenzátor 

Typ centrálny dvojosí kompenzátor + 
elektronická kompenzácia 

Rozsah 4´ (0,07 gon) 
Citlivosť 0,5" (0,2 mgon) 
Meranie dĺžok IR 
Dosah na 1 hranol (GPR1) > 3500 m 
Dosah na minihranol (GMP101) 1200 m 
Dosah na reflexnú fóliu ( 60 x 60 mm) 250 m 
Stredná chyba merania dĺžok 1 mm + 1,5 ppm 
Meranie dĺžok bez hranola (RL) 

Dosah PinPoint R400 > 400 m 90% refl. / >200m 18% 
reflektivita 

Dosah PinPoint R1000 > 1000 m 90% refl. / >500m 18% 
reflektivita 

"Dlhý dosah" - dosah na 1 hranol GPR1 do 12 000 m 
Presnosť 2 mm + 2 ppm 

Tab. 5.1 Technické parametre Leica TCR 1202 [11] 
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Obr. 5.4 Univerzálna meracia stanica Leica TCR 1202 

5.2 Programové vybavenie 

5.2.1 PhotoModeler Scanner 

Fotografie boli spracované vo verzii PhotoModeler Scanner 2013 v 32 bitovej verzii. 

Program PhotoModeler vyvinula kanadská spoločnosť Eos Systems Inc zo sídlom vo 

Vancouveri. Firma pôsobí na trhu v oblasti 3D modelovania od roku 1990. PhotoModeler 

sa používa v mnohých oblastiach, kde je potrebné meranie a modelovanie skutočného 

stavu. Využíva sa najmä pri rekonštrukcii dopravných nehôd, výrobe filmov a hier, 

architektonickom modelovaní, výrobe technických a vedeckých aplikácii, archeologickom 

prieskume. PhotoModeler je software pre meranie a modelovanie reálnych objektov a scén 

pomocou fotografií. [12] 

PhotoModeler Scanner sa od programu PhotoModeler líši tým, že je doplnený o 

možnosť  tvorby mračna bodov. Táto funkcia nahradzuje kvalitnejšiu metódu  skenovania 

pomocou 3D skeneru. 
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Obr. 5.5 Pracovné prostredie PhotoModeler Scanner 2013 

5.2.2 Agisoft PhotoScan 

Software bol vyvinutý ruskou firmou Agisoft zo sídlom v St. Petersburgu ako 

program pre spracovanie meračských snímok. 

 
Obr. 5.6 Pracovné prostredie Agisoft PhotoScan 

Meračské snímky použité v diplomovej práci boli vyhodnotené v 32 bitovej verzii 

programu Agisoft PhotoScan Professional Edition Version 1.0.3. Agisoft PhotoScan 

umožňuje vytvárať 3D modely zo statických obrázkov Je schopný spracovať až desiatky 

tisíc fotiek a výsledok spracovania sa vyznačuje vysokou mierou presnosti v horizontálnej 

aj vertikálnej zložke. Využíva sa pri modelovaní a digitalizácii objektov a scén, pri tvorbe 

videohier a filmov. Software bol naprogramovaný na báze workflow, aby ho používateľ  



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  24 

zvládol bez zložitých postupov a návodov. Je dostupný v štandardnej a profesionálnej 

edícii. Medzi hlavné funkcie patri: automatická kalibrácia fotoaparátu, automatické 

vyhľadávanie hlavných bodov, exportovanie a generovanie 3D modelu v mapových 

textúrach vo formátoch TIN, letecká triangulácia a blokové nastavenie, generácia ortofoto 

textúry,  plošné a objemové meranie, exportovanie do výškových dát GeoTIFF, Arc/Inpho 

ASCII grid a do súborov XYZ formátov. Agisoft PhotoScan umožňuje spracovať snímky 

zhotovené z metrických aj nemetrických fotoaparátov V prípade digitálnych nemetrických 

fotoaparátov je ohnisková vzdialenosť ako neznáma premenná a geometrická stabilita 

detektora dokáže software matematicky modelovať. [13] 

5.2.3 CloudCompare 

CloudCompare je voľne dostupný komerčný software používaný na spracovanie 3D 

mračna bodov a trojuholníkovú sieť. Pre prácu v diplomovej práci sa použila verzia 

CloudCompare V2 Version: 2.5.3 (32 bits). Bol vyvinutý počas spolupráce medzi firmami  

Telecom ParisTech a R&D division of EDF v roku 2003. Pôvodne bol navrhnutý na 

porovnávanie dvoch 3D mračien bodov získanými z laserového skenovania alebo pre 

porovnanie mračna bodov a trojuholníkovej siete. Postupne sa program rozšíril na 

všeobecnejšie použitie, doplnili sa funkcie pre spracovanie mračna bodov. Program dokáže 

spracovať viac ako 10 milión bodov, bez veľkých nárokov na hardvér. V súčasnej dobe 

našiel veľké uplatnenie pri rôznych operáciách s 3D dátami, napr.: registrácia, rôzne 

statické výpočty, prevzorkovanie a pod. [14] 

 
Obr. 5.7 Pracovné prostredie CloudCompare 
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6 Kalibrácia 

Pred samotnou tvorbou 3D modelu je potrebné vykonať kalibráciu meračskej 

komory pomocou kalibračného poľa. Kalibráciou určujeme parametre vnútornej orientácie 

fotografického prístroja. 

6.1 Prvky vnútornej orientácie 

 konštanta fotokomory 

 poloha hlavného bodu snímky 

 skreslenie objektívu 

 rozmer digitálneho čipu 

Konštanta fotokomory je vzdialenosť hlavného snímkového bodu od projekčného 

centra (výstupnej pupily). Určuje mierku snímky. [1] 

Poloha hlavného bodu snímky je priesečník roviny snímky s lúčom prechádzajúcim v 

predmetovom priestore stredom premietania a je kolmý na rovinu snímky. Pri správne 

rektifikovanej komore je hlavný bod snímky totožný so stredom snímky. V prípade, keď 

hlavný bod snímky leží mimo stredu snímkových súradníc, súradnice sú zaťažené chybou a 

musia sa opraviť. 

Skreslenie objektívu narúša centrálnu projekciu. To znamená, že predmetový a 

snímkový fotogrametrický zväzok lúčov nie sú zhodné. Priečne zväčšenie nie je po celom 

poli obrazu rovnaké a tak sa porušuje geometrická podobnosť medzi predmetom a jeho 

obrazom. Veľkosť skreslenia nie je po celej ploche snímky rovnaká. [2] 

6.2 Pracovný postup kalibrácie 

Kalibrácia nemeračskej komory Nikon D3200 s objektívom Nikon DX AF-S 

NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED prebiehala v programe PhotoModeler Scanner na 

rovinnom kalibračnom poli.  
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6.2.1 Kalibračné pole 

Použil som 100 bodové kalibračné pole vo formáte A0, z ktorého sú štyri kontrolné 

body. Kalibračné pole vo formáte .pdf sa nachádza v inštalačnom adresári po nainštalovaní 

PhotoModeler Scanner. 

 
Obr. 6.1 Snímkované kalibračne pole (PhotoModeler 2013) 

6.2.2 Snímkovanie kalibračného poľa 

Počas kalibrácie sa vyhotoví osem snímok zo štyroch stanovísk (zo všetkých strán) 

približne pod uhlom 45° od testovacieho poľa. Fotografovanie sa skladá zo štyroch snímok 

nasnímaných po šírke a štyroch snímok nasnímaných po výške. Aby sa zabránilo zmene 

hodnôt prvkov vnútornej orientácie, fotoaparát sa počas snímkovania nesmie vypnúť. 

Počas celého fotografovania sa snímky vyhotovujú s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou 

a v maximálnom rozlíšení (Tab. 6.1). Plocha snímky by mala obsahovať čo najväčšie 

percento kalibračného poľa. Na takto vyhotovených fotografiách dokáže PhotoModeler 

automaticky detekovať stredy bodov. [15] 

Rozlíšenie fotoaparátu 6016 x 4000 
ISO citlivosť ISO - 800 
Ohnisková vzdialenosť 18 mm 
Clonové číslo F/10 
Čas expozície 1/40 s 
Režim blesku Bez blesku 
Tab. 6.1 Nastavené hodnoty fotoaparátu pri snímkovaní kalibračného poľa 

Kontrolné body 
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6.2.3 Spracovanie snímok kalibračného poľa 

Po spustení PhotoModeler Scanner v úvodnom okne zvolíme (Obr. 6.2) Camera 

Calibration Project (Projekt kalibrácie fotoaparátu). 

 
Obr. 6.2 Založenie nového kalibračného projektu 

 
Obr. 6.3 Importovanie fotografii do programu PhotoModeler Scanner 

Po pridaní snímok pomocou ikony Add Photos (Pridať fotky) (Obr. 6.3)  

pokračujeme kliknutím na príkaz Next. Otvorí sa okno Automated Camera Calibrator 

(Automatická kalibrácia fotoaparátu), kde pomocou tlačitka Run (Spustiť) spustíme 

kalibráciu. Počas výpočtu kalibrácie sa zobrazuje počet identifikovaných bodov 

testovacieho poľa. Pri ideálnych podmienkach je z každej fotografie referencovaných 96 
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bodov, plus 4 kontrolné body. Snímky, ktoré sú vykonanou kalibráciou akceptované pre 

výpočet sa vyznačia v pravom hornom rohu ikonou fotoaparátu. V opačnom prípade je 

v pravom hornom rohu červený krížik.  

6.2.4 Výsledky kalibrácie 

Kalibračné pole bolo snímkované viackrát. Po spracovaní snímok kalibračného poľa 

sme použili snímky s najlepšou dosiahnutou presnosťou výpočtu. Výsledok kalibrácie je 

uvedený v tabuľke č. 6.2.  

Focal Length (Ohnisková vzdialenosť) 19,4002 mm 
Principal Point  
(Poloha hlavného bodu) 

X 12,2216 mm 
Y 7,8520 mm 

Lens Distortion 
(Skreslenie) 

radiálne 
K1 4,442*10-4 
K2 -8,764*10-7 

tangenciálne 
P1 -6,070*10-5 
P2 6,529*10-6 

Tab. 6.2 Súhrn výsledkov kalibrácie 

Presnosť vykonanej automatickej kalibrácie udáva hodnota Total Error (Tab. 6.3). Je 

to bezrozmerné číslo, ktoré sa pohybuje okolo hodnoty 2. Čím je táto hodnota nižšia, tým 

je výsledok výpočtu kvalitnejší. Druhou významnou veličinou je hodnota percentuálneho 

pokrytia snímky kalibračným poľom. Minimálna odporúčaná hodnota je 80%. Ďalšia 

významná hodnota je Overall Residuals (stredná kvadratická chyba). Jej medzná hodnota 

je 0,5 pixel a pri Maximum Residuals (maximálna reziduálna chyba) by nemala hodnota 

prekročiť 1 pixel. 

Total Error 2,800 
Photo Coverage 81% 
Overall Residuals 0,328 pix 
Maximum Residuals 1,143 pix 
Minimum Residuals 0,260 pix 

Tab. 6.3 Kvalita kalibrácie 

Podrobnejší výsledok kalibrácie je možné zobraziť kliknutím na ikonu Show Report 

(zobraziť správu) a môžeme ho exportovať do súboru .txt. Do výpočtu kalibrácie vstupujú 

spolu s fotografiami aj približné hodnoty meračskej komory, ktoré si program dokáže určiť 
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hneď pri načítaní snímok (Obr. 6.4). Po výpočte kalibrácie sa hodnoty meračskej komory 

upresnia (Obr. 6.5). 

 
Obr. 6.4 Nastavenie meračskej komory pred kalibráciou 

 
Obr. 6.5 Nastavenie meračskej komory po kalibrácii 
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Polohu stanovísk snímania počas fotografovania vzhľadom k testovaciemu poľu je 

možné zobraziť pomocou ikony  Open 3D View (otvoriť 3D zobrazenie) (Obr. 6.6). 

V 3D zobrazení je možné zobraziť čísla jednotlivých testovacích bodov, čísla stanovísk a 

tiež polohy snímok, v ktorých boli nasnímané. 

 
Obr. 6.6 Poloha fotoaparátov počas snímania kalibračného poľa 

 
Obr. 6.7 Zvyšková chyba zväčšená 1000-krát 
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7 Terénne práce 

V kapitole sú zahrnuté a popísané práce, ktoré boli realizované v teréne. Terénne 

práce môžeme rozdeliť do štyroch základných častí:  

 rekognoskácia terénu 

 rozmiestnenie a zameranie vlícovacích bodov  

 vyhotovenie meračského náčrtu 

 samotné snímkovanie územia 

7.1 Rekognoskácia 

Prvým krokom v teréne pre účely tvorby mračna bodov, čiže pred samotným 

snímkovaním vybraného objektu, je rekognoskácia terénu. Pri rekognoskácii overujeme, či 

bude možné dané územie vhodne nasnímať a či sa v okolí nenachádzajú prekážky, ktoré by 

mohli ovplyvniť snímkovanie. Taktiež je potrebné lepšie preskúmať charakter územia 

a prehodnotiť, v ktorých častiach bude nutné vykonať podrobnejšie snímkovanie. 

Problematické môže byť snímkovanie pri tesnej blízkosti porastu v okolí záujmového 

územia.  

7.2 Vyhotovenie meračských vlícovacích terčov 

Postup vyhotovenia terčov v programe PhotoModeler: v hlavnom menu klikneme na 

ikonu File (súbor), následne v rolovacom menu klikneme na Create Coded Targets 

(vytvoriť kódované ciele). 
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Obr. 7.1 Vyhotovenie značiek vlícovacích bodov 

V dialógovom okne (Obr. 7.1) nastavíme jednotlivé parametre: Target Type (typ 

značky), zvolíme 10-Bit Coded (10-bitové kódovanie). Range of targets to create (rozsah 

značiek k vytvoreniu) vyberieme hodnotu od 1 do 45. Farba značky je bielo-čierna 

s možnosťou nastavenia bieleho alebo čierneho pozadia Target color (farba značky). Kvôli 

lepšej signalizácii značky bolo použité čierne pozadie. V diagonálnom okne, ktoré sa 

zobrazí po kliknutí na ikonu Estimate target radius (odhadovaný polomer značky), sa  

vložia kalibračné údaje z meračskej komory a približná najdlhšia vzdialenosť stanoviska 

a terča. Následne môžeme upraviť Percentage of diameter to use as border (percento 

priemeru použiť ako ohraničenie), pre dosiahnutie čo najväčšej  značky zvolíme 1%. Ďalej 

Inner target diameter (vnútorný priemer značky). Záleží od veľkosti papiera, na ktorý sa 

značka vytlačí. Následne sa prejde k vytlačeniu terčov pomocou ikony print (tlačiť). 

7.3 Rozmiestnenie a zameranie vlícovacích bodov 

Po preskúmaní terénu sa stabilizovali terče vlícovacích bodov na snímkovanom 

objekte a zamerali sa. Meranie vlícovacích bodov na stene lomu bolo vykonané 
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univerzálnou meracou stanicou Leica TCR 1202+ z jedného stanoviska v miestnom 

súradnicovom systéme. Pri menších objektoch (kamenný múr, kamenný kruh) boli 

vzdialenosti zamerané meračským pásmom dĺžky 30 m. Namerané hodnoty a tvar 

snímkovaného objektu sa zakreslili do meračského náčrtu (Príloha č. 1). Umiestnenie 

terčov na hornú hranu lomu prilepením nebolo možné z bezpečnostných dôvodov. Preto sa 

použili na referencovanie snímok len terče umiestnené v dolnej časti steny. Pri ostatných 

objektoch sa použili iba prirodzené signalizované body. 

 
Obr. 7.2 Terč vlícovacieho bodu 

7.4 Snímkovanie 

7.4.1 Zásady pri vyhotovovaní meračských snímok 

Podobný princíp, ako pri vyhotovovaní meračských snímok, platí aj pri fotografovaní 

kalibračného poľa na kalibráciu meračskej komory. Objekt snímania je mnohonásobne 

väčší ako kalibračné pole, preto sa podmienky snímania prispôsobujú podľa tvaru, veľkosti 

a okolia daného objektu. Dôležité zásady sú: všetky snímky musia byť vyhotovené 

s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou, meračská komora musí byť nastavená na najväčšie 

rozlíšenie, počas snímkovania sa fotoaparát nesmie vypínať, prekryt medzi jednotlivými 

snímkami musí byť čo najväčší. Aby bol pozorovaný objekt zobrazený na čo najväčšej 

ploche snímky, nastavenie fotoaparátu musí byť rovnaké ako pri kalibrácii. [15] 
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7.4.2 Konvergentné snímkovanie 

Konvergentné snímkovanie sa zaraďuje medzi viacsnímkovú fotogrametrickú 

metódu, ktorá si vyžaduje spracovanie v špeciálnych fotogrametrických programoch. Pre  

túto metódu snímkovania je charakteristické, že fotoaparáty sú navzájom vo všeobecnej 

polohe a osi zvyčajne smerujú to stredu (Obr. 7.3). Z metodického hľadiska sa jedná 

o vyrovnanie zväzku lúčov s matematickým modelom perspektívnej transformácie. 

Zvýšenie efektivity merania (skrátenie času a zvýšenie presnosti) dosiahneme pri použití 

automatického merania umelých terčov, automatickým vyhľadávaním identických bodov 

na jednotlivých snímkach, automatickým identifikovaním kódových terčov a automatickou  

tvorbou TIN modelu. Hlavnou vlastnosťou konvergentného snímkovania je preurčenie pri 

zobrazení bodu na viac ako dvoch snímkach. Tým vieme docieliť väčšiu presnosť určenia 

bodu a získavame kontrolu nad hrubými chybami. So zvyšujúcim sa počtom meračských 

snímok z ďalších stanovísk sa zvyšuje presnosť metódy. Na výslednú polohovú presnosť 

푚  má vplyv konfigurácia vlícovacích bodov a stanoviska snímania. Polohovú presnosť 

vypočítame pomocou vzorca: 

 푚푝 = 푀푠 ∙ 푚´ ∙ (표 + 푣 ∙ 푝) (1) 

kde o je faktor prieseku a závisí od uhla prieseku určovacích lúčov a ich počtu na 

danom bode, p je faktor počtu a rozloženia vlícovacích bodov, v je deformačný faktor a 

určuje skrútenie a stočenie objektu ako voľnej siete a m´ je presnosť merania obrazových 

súradníc. 

 
Obr. 7.3 Princíp konvergentného snímkovania 
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7.4.3 Paralelné snímkovanie 

Metóda paralelného snímkovania, v literatúre tiež uvedené ako „normálny prípad“,  

je situácia, kde osi záberu sú kolmé na základňu a sú navzájom rovnobežné (Obr. 7.4). 

Dĺžka základne ja daná vzdialenosťou základne od snímkovaného objektu. Odporúčaný 

pomer dĺžky základne a vzdialenosti objektu od základne je v rozmedzí 1/3 - 1/8. Pri 

dlhších základniach nie sú snímky dostatočne podobné a následne dochádza k tomu, že 

snímky horšie korelujú. Odporúča sa preto voliť dĺžku základne čo najkratšiu. 

Mračno bodov takto nasnímaných fotografií sa vyhodnocuje princípom optickej 

korelácie z kombinácie snímkových dvojíc v programe PhotoModeler Scanner a Agisoft 

PhotoScan. Metódu je vhodné použiť pri dostatočne výraznej textúre ako je tehla, skala či 

drevo. Medzi nevhodné textúry sa zaraduje sklenený, plastový alebo kovový povrch. [9] 

 
Obr. 7.4 Princíp paralelného snímkovania 

7.4.4 Snímkovanie záujmového územia 

Po rozmiestnení vlícovacích bodov sa prešlo k samotnému snímkovaniu objektu, 

ktoré prebehlo dňa 2.11. 2013 (sobota) od 9:00 do 16:00 hod. Meralo sa za zamračeného 

počasia pri teplote 15°C. Fotografované objekty boli štyri: 

 stena lomu nachádzajúca sa v lokalite Horná Kamenárka 

 kamenný múr, ktorý je súčasťou kamenného labyrintu umiestneného 

v botanickej záhrade 

 kamenný kruh, ktorý sa nachádza v arboréte 

 prírodná pamiatka Horná Kamenárka 
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Stena lomu: pri fotografovaní steny lomu sa použili umelé signalizačné vlícovacie 

body, ktoré sa následne použili na pripojenie modelu do mierky a porovnanie odmeranej 

a vypočítanej dĺžky. Objekt sa snímkoval dvomi metódami: konvergentne (Obr. 7.5) 

a paralelne (Obr. 7.6). Pri navrhnutí rozmiestnenia stanovísk snímania sa dbalo na to, aby 

každý bod vo vyhodnocovanej oblasti bol minimálne na dvoch fotografiách. Stanoviská 

snímania a rozmiestnenie vlícovacích bodov sú znázornené v meračskom náčrte (Príloha č. 

1). 

Metóda Konvergentná Paralelná 
Počet vyhotovených snímok 20 15 
Počet zameraných bodov 37 37 
Rozlíšenie snímky 4512 x 3000 4512 x 3000 
Clonové číslo F/10 F/10 
Čas expozície 1/200 s 1/200 s 
Rýchlosť ISO ISO-400 ISO-400 
Ohnisková vzdialenosť 18 mm 18 mm 
Režim blesku Bez blesku Bez blesku 

Tab. 7.1 Základné informácie zo snímkovania steny lomu 

 
Obr. 7.5 Rozmiestnenie stanovísk snímania steny lomu konvergentne 
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Obr. 7.6 Rozmiestnenie stanovísk snímania steny lomu paralelne 

Kamenný múr (časť labyrintu) sa na rozdiel od snímkovania steny lomu líši tým, 

že sa nepoužili žiadne signalizačné vlícovacie body, nakoľko sa na objekte nachádzalo 

dostatok použiteľných prirodzených signalizovaných bodov, ktoré sa zmerali pomocou 

pásma. Zásady snímkovania sa dodržiavali rovnaké ako pri predchádzajúcom objekte. 

Opäť sa použila konvergentná (Obr. 7.7) a paralelná metóda (Obr. 7.8) na tvorbu 3D 

mračien bodov. Náčrt odmeraných dĺžok, ako aj stanoviská snímania fotografií, sú 

vykreslené v meračskom náčrte (Príloha č. 1). V tabuľke č. 7.2 sú uvedené informácie 

o snímkovaní objektu. Zápisník geodetického zamerania univerzálnou meracou stanicou 

Leica TCR 1202+ je uvedený v prílohe č. 2. Výpočtový protokol – určenie vlícovacích 

bodov sa nachádza v prílohe č. 3. 

Metóda Konvergentná Paralelná 
Počet vyhotovených snímok 10 13 
Počet odmeraných vzdialeností 14 14 
Rozlíšenie snímky 4512 x 3000 4512 x 3000 
Clonové číslo F/10 F/10 
Čas expozície 1/100 s 1/100 s 
Rýchlosť ISO ISO-400 ISO-400 
Ohnisková vzdialenosť 18 mm 18 mm 
Režim blesku Bez blesku Bez blesku 

Tab. 7.2 Základné informácie zo snímkovania kamenného muru 
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Obr. 7.7 Rozmiestnenie stanovísk snímania kamenného múru konvergentne 

 
Obr. 7.8 Rozmiestnenie stanovísk snímania kamenného múru paralelne 

Kamenný kruh, snímkovanie sa vykonalo metódou kruhu (Obr. 7.9 ) bez použitia 

umelých signalizačných vlícovacích bodov. Na referencovanie snímok sa použili 

prirodzené signalizované body. Pri vyhotovovaní fotografií sa dodržiavalo pravidlo, aby 

zámerné osi susedných snímok zvierali malý uhol (<45°) a dodržiavala sa správna 

vzdialenosť stanoviska snímania od objektu, ktorá by mala byť približne rovnaká 

u každého stanoviska. Správna vzdialenosť sa určuje pomocou zvolenej ohniskovej 

vzdialenosti a veľkosti snímkovaného objektu. Informácie týkajúce sa nastavenia 

fotoaparátu, počtu vyhotovených fotografií a odmeraných vzdialeností sú uvedené 

v tabuľke č. 7.3. Odmerané vzdialenosti sú znázornené v meračskom náčrte (Príloha č. 1). 
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Metóda Kruhu 
Počet vyhotovených snímok 23 
Počet odmeraných vzdialeností 3 
Rozlíšenie snímky 4512 x 3000 
Clonové číslo F/10 
Čas expozície 1/100 s 
Rýchlosť ISO ISO-400 
Ohnisková vzdialenosť 18 mm 
Režim blesku Bez blesku 

Tab. 7.3 Základné informácie zo snímkovania kamenného kruhu 

 
Obr. 7.9 Rozmiestnenie stanovísk snímania kamenného kruhu metódou kruhu 

Prírodná pamiatka Horná Kamenárka bola snímkovaná metódou kruhu 

s využitím umelých signalizovaných vlícovacích bodov, ktoré sa následne použili na 

pripojenie modelu do mierky a porovnanie odmeranej a vypočítanej dĺžky. Bližšie 

informácie sú uvedené v kapitole č. 8.4. 
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8 Spracovanie snímok 

8.1 PhotoModeler Scanner 

PhotoModeler Scanner 2013 má dve možnosti vyhotovenia 3D mračna bodov: 

automatický a štandardný. V diplomovej práci som použil štandardný spôsob výpočtu. 

8.1.1 Importovanie 

Prvým krokom pri tvorbe modelu je založenie nového projektu (Standard Project). 

Spustí sa podobné dialógové okno ako pri kalibrácii, kde vyberieme snímky, s ktorými 

budeme pracovať. Program nás vyzve na potvrdenie uložených údajov o vykonanej 

kalibrácii, resp. kalibračných parametrov fotoaparátu. Po potvrdení sa zobrazia fotografie v  

„Photo List-e“. 

8.1.2 Idealizovanie snímok 

Idealizovanie snímok slúži na to, aby sa eliminovalo skreslenie objektívu a aby sa 

poloha hlavného snímkovaného bodu stotožnila zo stredom fotografie. Súčasne je to 

nevyhnutný krok pre tvorbu 3D mračna bodov v programe PhotoModeler. Proces 

idealizovania spočíva v zmene veľkosti snímok v obrazových bodoch. Pri tomto kroku 

však musíme počítať s určitou stratou detailov na snímkach. 

Funkcia idealizovania sa spustí pomocou príkazu Project → Idealize Project. Pred 

samotným začatím je treba zadať počet snímok prevzorkovania (number of images to 

resample in parallel), hodnota sa musí rovnať počtu snímok. Po ukončení procesu je 

projekt vhodné uložiť pod novým názvom, upravené snímky sú automaticky uložené 

pridaním koncovky „_ideal“. V programe sa ďalej pracuje len s idealizovanými snímkami. 

Nižšie je pre porovnanie uvedená snímka pred idealizovaním (Obr. 8.1) a idealizovaná 

snímka (Obr. 8.2). 
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Obr. 8.1 Meračská snímka pred idealizovaním 

 
Obr. 8.2 Idealizovaná meračská snímka 

8.1.3 Orientácia snímok 

Po idealizovaní snímok sa pristupuje k referencovaniu, vzájomnému zorientovaniu 

jednotlivých snímok. Prakticky ide o označovanie identických bodov na viacerých 

snímkach, minimálne však na dvoch. Pre orientáciu snímky je potrebné na susedných 

snímkach vyznačiť minimálne šesť bodov a na troch snímkach musí byť aspoň jeden bod 

spoločný. Na zorientovaných snímkach sa namiesto červeného krížika objaví ikona 

fotoaparátu, podobne ako pri kalibrácii. Pre presnejšie výsledky je vhodné referencovať z 

viacerých snímok. Referencovanie sa aktivuje v hlavnom paneli príkazom Referencing → 
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Referencing Mode alebo klávesovou skratkou „R“. Pre kontrolu a pre jednoduchšiu 

orientáciu je vhodné zapnúť číslovanie referencovaných bodov. Číslovanie zapneme na 

paneli „View Tools“ ikonou „Visibility on Photos“ a v sekcii „Points“ označíme IDs. 

Taktiež je tu možné zapnúť „Residuals“ a v položke „magnify“ napísať hodnotu pre 

zväčšenie. Táto položka znázorňuje vektory presnosti na jednotlivých bodoch. Po 

prepojení všetkých fotografií sa spustí výpočet modelu pomocou funkcie Project → 

Process, ktorá vyrovná zväzky lúčov z jednotlivých fotografií a tiež určí hodnotu chyby 

Total Error. Táto hodnota odpovedá o kvalite doteraz vytvoreného modelu. Výsledné 

hodnoty jednotlivých modelov po ukončení referencovania sú uvedené v tabuľke č. 8.1. 

Presnosť jednotlivých bodov použitých na zorientovanie (Príloha č. 4) vyvoláme cez Table 

Windows → Point table – Quality. Dôležité sú číselné hodnoty pri jednotlivých bodoch v 

stĺpci „Largest Residual (pixels)“. Tieto čísla udávajú rozdiely medzi bodmi na 

jednotlivých fotografiách, z ktorých sa určuje presnosť celého modelu. Preto ich je 

potrebné kontrolovať priebežne a opravovať body s najväčšou chybou pre dosiahnutie 

kvalitných výsledkov. 

Model a metóda snímania Total Error 

Stena lomu 
konvergentne 0,50 
paralelne 0,52 

Kamenný múr 
konvergentne 0,96 
paralelne 0,68 

Kamenný kruh metóda kruhu 0,91 
Tab. 8.1 Chyba Total Error pre jednotlivé modely 

Na referencovanie fotografií steny lomu sa využili terče z kapitoly 7.2, pri ostatných 

snímkach boli použité na zorientovanie len prirodzené signalizované body. Snímka, ktorá 

nie je a ani nebola referencovaná je označená červeným krížikom v pravom hornom rohu, 

zorientovaná má značku malého fotoaparátu a snímka, ktorá bola zorientovaná, ale 

identické body sa zmazali je označená prečiarknutým fotoaparátom (Obr. 8.3). 

 
Obr. 8.3 Náhľad nastavenia snímok 
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8.1.4 Pripojenie modelu do mierky a nastavenie orientácie 

Doteraz sa pracovalo s priestorovým modelom, ktorý nebol zorientovaný v priestore,  

bol tvorený a počítaný bezrozmerne. Preto je potrebné zadefinovať súradnice X,Y,Z (stena 

lomu) troch bodov alebo mierku, počiatok a smery súradnicových osí (kamenný múr, 

kamenný kruh). Tieto parametre zadáme cez príkaz na hlavnom paneli Project → 

Scale/Rotate Wizard. Po otvorení dialógového okna ako prvé definujeme mierku. Mierka 

sa definuje na základe odmeranej vzdialenosti v teréne. Najvhodnejšie je použiť najdlhšiu 

odmeranú vzdialenosť na objekte, ktorú vyznačíme na vytvorenom projekte v podobe línie. 

Ďalej definujeme dve súradnicové osi podobným spôsobom ako mierku. Pri určení osi 

pomocou línie si je potrebné uvedomiť, že os bude smerovať v tom smere ako bola línia 

nakreslená. Napríklad, ak začneme kresliť líniu od bodu A do bodu B, počiatok osi bude 

v bode A a os bude smerovať do bodu B. Znázornenie pripojenia modelu do mierky a 

znázornenie súradnicových osí sa nachádza v prílohe č. 5. Zoznam bodov a ich súradníc 

použitých na referencovanie je uvedený v prílohe č. 6. 

8.1.5 Určenie výpočtovej plochy na fotografii 

Na ploche snímky sú často zachytené aj predmety, ktoré nie sú dôležité pre ďalšie 

spracovanie a nechceme, aby ďalej vstupovali do výpočtu mračna bodov. Sú to najčastejšie 

objekty, ktoré sa nachádzajú v pozadí objektu alebo chceme, aby sa na snímke počítala len 

určitá časť plochy. Túto výpočtovú plochu fotografie určíme pomocou funkcie Dense 

Surface → DSM Trim Mode (DSM polygón plochy). 
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Obr. 8.4 Ohraničená výpočtová plocha na snímke 

8.1.6 Výpočet mračna bodov 

Následne môžeme prejsť k samotnému tvorbu 3D mračna bodov. V programe 

PhotoModeler Scanner spustíme výpočet mračna bodov pomocou funkcie Dense Surface 

→ Create Dense Surface. Otvorí sa panel so záložkou DSM Options, v ktorej sa nastavujú 

kritériá pre výpočet mračna bodov a Meshing Options, záložka, v ktorej sa nič nenastavuje 

a nechajú sa všetky možnosti neoznačené. DSM Options sa skladá z troch častí (Obr. 8.5):  

 Information and  Warnings - informatívna časť, ktorá nás oboznamuje 

o kvalite projektu, počte oblastí určených pre výpočet mračna bodov 

a o základnom pomere stereodvojice snímok 

 Photos - určovanie dvojice meračských fotografií, medzi ktorými sa bude 

počítať mračno bodov 

 Settings - stanovenie parametrov pre výpočet modelu 
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Obr. 8.5 DSM Options 

Výber dvojíc meračských snímok z oddielu Photos sa vykoná pomocou príkazu Best 

→ Ordered pairs (1-2, 2-3, 3-4, etc.)  a kliknutím na ikonu OK sa označia všetky susedné 

snímky v tvare (1-2, 2-3, 3-4). Tretia časť Settings sa rozdeľuje na zložky Basic 

a Advanced. V zložke Basic (Obr. 8.6) sa definuje vzdialenosť rozostupu určených bodov 

na povrchu objektu, ďalej či sa bude výpočet týkať celej plochy snímky alebo len DSM 

polygónu z kapitoly 8.1.5 a rozmedzie nad a pod zámernou osou snímania, z ktorého sa 

bude vyhodnocovať. V diplomovej práci v programe PhotoModeler Scanner sa DSM 

polygón použil pri každom modeli. Rozmedzie nad a pod zámernou osou si software 

dokáže určiť sám. V tabuľke č. 8.2 sú uvedené hodnoty pre výpočet zo zložky Basic pre 

jednotlivé modely. 
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Obr. 8.6 DSM Option - Settings Basic 

Model a metóda snímania Sampling intervel Depth from 

Stena lomu 
konvergentne 100 mm ± 13,477 m 
paralelne 100 mm ± 11,802 m 

Kamenný múr 
konvergentne 8 mm ± 1,411 m 
paralelne 8 mm ± 0,823 m 

Kamenný kruh metóda kruhu 8 mm ± 0,394 m 
Tab. 8.2 DSM Option - Settings Basic pre jednotlivé modely 

V sekcii Advanced sa definujú hodnoty pre vyhodnotenie povrchu objektu, ktorými 

sú opakovanie sa textúr a miera zvlnenia. Hodnoty sa použili totožné pre každý model, ako 

môžeme vidieť na obrázku č. 8.7. 

 
Obr. 8.7 DSM Option - Settings Advanced 

Súčet bodov zo všetkých dvojíc snímok, ktoré boli zahrnuté do tvorby mračien 

bodov jednotlivých modelov sa nachádza v tabuľke č. 8.3. K podrobnejšiemu výsledku 

z výpočtu mračna bodov sa dostaneme pomocou Table Windows → PointMesh table – All 

(Príloha č. 7). 

Model a metóda snímania Počet určených 
bodov 

Počet dvojíc 
meračských snímok 

Stena lomu 
konvergentne 718 031 19 
paralelne 518 811 14 

Kamenný múr 
konvergentne 99 641 9 
paralelne 467 728 12 

Kamenný kruh metóda kruhu 146 784 22 
Tab. 8.3 Súčet vypočítaných bodov z jednotlivých modelov 
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8.1.7 Vytvorenie trojuholníkovej siete z mračna bodov 

Zobrazenia 3D mračna bodov vyvoláme ikonou  Open 3D View. Pred 

generovaním trojuholníkovej siete je potrebné mračno bodov očistiť od šumu a odstrániť 

body, ktoré sa nenachádzajú na povrchu objektu (Obr. 8.8). V programe PhotoModeler 

Scanner sa tento proces realizuje po prepnutí do režimu úpravy mračna bodov Dense 

Surface → PointMesh Edit Mode kliknutím na ikonu , následne sa môže prejsť 

k označeniu pomocou Edit → Region Select (Temporary)  a pre zmazanie výberu 

stlačíme klávesu DEL. 

 
Obr. 8.8 Vygenerované mračno bodov 
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Obr. 8.9 Mračno bodov bez šumu 

Výpočet trojuholníkovej siete z upraveného modelu (Obr. 8.9) sa spustí funkciou 

Dense Surface → Modify PointMesh  . Tento príkaz môže byť spustený až keď máme 

označené mračno bodov, z ktorého chceme počítať trojuholníkovú sieť (Obr. 8.10). 

Mračná je možné označiť všetky naraz, alebo postupne po jednom a priebežne upravovať. 

 
Obr. 8.10 Označenie mračna bodov pre výpočet trojuholníkovej siete 

Po označení mračna otvoríme panel Point Mesh Options, v ktorom pomocou ikony 

Set Defaults definujeme predvolené nastavenia a spustíme výpočet (Obr. 8.11). Ak sa 

trojuholníkový model vytváral postupne, získame viac modelov, ktoré opäť zlúčime  

pomocou Modify PointMesh. Výsledky výpočtu trojuholníkovej siete pre jednotlivé 

modely sú uvedené v tabuľke č. 8.4. 
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 Obr. 8.11 Nastavenie Point Mesh Options 

Model a metóda snímania Počet určených 
plôch 

Počet dvojíc 
meračských snímok 

Stena lomu 
konvergentne 581 464 19 
paralelne 693 075 14 

Kamenný múr 
konvergentne 243 282 9 
paralelne 254 722 12 

Kamenný kruh metóda kruhu 565 847 22 
Tab. 8.4 Výsledok výpočtu trojuholníkovej siete jednotlivých modelov 

8.1.8 Pripojenie textúr a exportovanie modelu 

Vytvorený trojuholníkový model môže mať prevrátený povrch (Obr. 8.12), použitím 

funkcie Dense Surface → Flip PointMesh  získam správne zobrazenie (Obr. 8.13). Pre 

správne pripojenie textúry k modelu je potrebné definovať, aby sa načítala zo všetkých 

snímok. Načítanie textúry definujeme pomocou príkazu Edit → Materials, kde v záložke 

Zaregistruje a zlúči 
Čistí odľahlé hodnoty 
Odstrániť opakujúce sa 
Hladké body 
 
Vymeriavanie 
 
Vyhľadenie trojuholníkov 
Vyplniť diery 
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Project Materials zvolíme SurfaceDefault. Pri práci s Flip PointMesh a Materials musí byť 

model označený. Model označíme, keď naň klikneme. 

 
Obr. 8.12 Nesprávne vyhodnotený povrch 

 
Obr. 8.13 Správne zobrazenie povrchu 

 
Obr. 8.14 Aktivovanie textúr objektu 

Pomocou ikony Options  v prostredí 3D View otvoríme dialógové okno, v ktorom 

aktivujeme textúry objektu (Obr. 8.14) a po potvrdení pomocou príkazu OK sa priradia 

textúry k modelu (Obr. 8.15). Projekt som exportoval funkciou File → Exports → Export 



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  51 

Model do formátu Wavefront (.obj), v karte Items som z ponúknutých možností vybral len 

PointMeshes as Triangles a v karte Textures typ kvality Fast. Súčasne s formátom .obj 

program exportuje aj textúry. Tieto textúry sú vo formáte (JPEG, TIFF, BMP, TGA), ktorý 

sa zvolil pri exporte modelu. 

 
Obr. 8.15 Model kamenného múru s textúrami 

8.2 Agisoft PhotoScan 

8.2.1 Importovanie 

V programe PhotoScan sa importovanie snímok realizuje pomocou funkcie 

Workflow → Add Photos (Obr. 8.16). Program si nevyžaduje kalibráciu fotoaparátu, 

prebieha automaticky počas spracovávania snímok. Po načítaní sa fotografie zobrazia 

v paneli Photos. 

 
Obr. 8.16 Importovanie snímok 
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8.2.2 Určenie výpočtovej oblasti 

Rovnako ako program PhotoModeler Scanner aj PhotoScan má funkciu na určenie 

výpočtovej plochy snímky. Táto funkcia umožňuje vyňať zo snímky predmety, ktoré nie sú 

pre spracovanie dôležité a zbytočne by komplikovali výpočet. Funkciu spustíme kliknutím 

na ikonu Photo → Intellingent Scissors, ohraničíme plochu snímky, ktorú použijeme 

na spracovanie. Následne pomocou  Photo → Invert Selection rozdelíme fotografiu na 

dva regióny a funkciou  Photo → Add Selection sa vyberie vnútorná oblasť polygónu 

(Obr. 8.17). 

 
Obr. 8.17 Určená výpočtová plocha snímky 

8.2.3 Orientácia snímok 

Orientácia snímok v programe PhotoScan prebieha automaticky. V priebehu 

referencovania sa určia prvky vnútornej a vonkajšej orientácie, vrátane distorzie snímok. 

Program tieto údaje získa z meta súborov EXIF a hodnoty sa dajú zobraziť 

prostredníctvom Tools → Camera Calibration (Obr. 8.18). Software pri každom projekte 

automaticky nastaví ohniskovú vzdialenosť na hodnotu 50 mm, ktorú postupne upresňuje. 

Ak použijeme fotoaparát s ohniskovou vzdialenosťou, ktorá sa značne líši od 50 mm, je 

nutné spraviť kalibráciu manuálne pomocou iného programu a hodnoty definovať do 

PhotoScanu. 
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Obr. 8.18 Kalibračné hodnoty po importe snímok 

Referencovanie spustíme pomocou funkcie Workflow → Align Photos, parametre 

zadané pre výpočet sú zobrazené v obrázku č. 8.19. Software hľadá vyhovujúce body na 

každej fotografii. Po automatickom zorientovaní snímok sa hodnoty kalibrácií spresnia 

(Obr. 8.20). Ohnisková vzdialenosť a súradnice hlavného bodu sú v pixloch, na prepočet 

do milimetrov je potrebné použiť konštantu uvedenú vyššie. Kalibračné hodnoty sa pre 

jednotlivé modely mierne líšia, pre porovnanie sú uvedené v prílohe č. 8. Body vypočítané 

počas automatického referencovania snímok jednotlivých modelov sú uvedené v tabuľke č. 

8.5. 

 
Obr. 8.19 Parametre pre referencovanie snímok 

 
Obr. 8.20 Spresnené kalibračné hodnoty 
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Model a metóda snímania Počet určených 
bodov 

Počet meračských 
snímok  

Stena lomu 
konvergentne 29 170 20 
paralelne 33 990 15 

Kamenný múr 
konvergentne 4 642 10 
paralelne 16 006 13 

Kamenný kruh metóda kruhu 11 953 23 
Tab. 8.5 Vypočítané body pri referencovaní snímok jednotlivých modelov 

8.2.4 Pripojenie modelu do mierky  

Doteraz sa pracovalo na projekte, ktorý nebol zorientovaný v priestore a bol tvorený 

a počítaný bezrozmerne. Pripojenie modelu do správneho rozmeru a zorientovanie 

v priestore sa realizuje pomocou priradenia známych bodov určených súradnicami X, Y, 

Z k modelu. Kvôli porovnaniu modelov sa použili pre jednotlivé modely identické body 

ako v programe PhotoModeler Scanner. 

Priradenie bodov je možné po zapnutí režimu editovania značiek Photo → Edit 

Markers. Body na model priradíme v režime fotografií kliknutím pravého tlačidla myši na 

miesto, kde chceme vložiť bod. Pre potvrdenie použijeme Create market (Obr. 8.21), 

pomocou Place marker umiestnime bod na ďalšiu snímku (Obr. 8.22). Týmto spôsobom sa 

na jednotlivé modely umiestnili rovnaké body, ktoré sa použili na referencovanie 

v programe PhotoModeler Scanner a na porovnanie výpočtu polohy bodu. 

 
Obr. 8.21 Vloženie bodu 
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Obr. 8.22 Vloženie bodu na ďalšiu snímku 

Súradnice sa priradili v karte Ground Control po kliknutí na ikonu  View Source 

v časti Markers po aktivovaní daného bodu (Obr. 8.23). Iba k niektorým bodom boli 

priradené súradnice, súradnice ostatných bodov boli určené výpočtom. Funkciou  

Optimize optimalizujeme a prepočitame celý model. Vypočítané body zobrazíme kliknutím 

na ikonu  View Estimated. Exportovanie bodov sa robí pomocou príkazu  Export. 

Podrobný zoznam bodov jednotlivých modelov sa nachádza v prílohe č. 9. 

 
Obr. 8.23 Priradenie súradníc k bodu 

Hustotu bodov, ktoré sa vypočítali počas referencovania môžeme zvýšiť pomocou 

príkazu Workflow → Build Dense Cloud, v dialógovom okne je možné nastaviť kvalitu 

výpočtu a hĺbku filtrovania (Obr. 8.24). V tabuľke č. 8.6 je uvedený počet bodov po 

zvýšení hustoty mračna bodov. 

Aktívne body 
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Obr. 8.24 Zvýšenie hustoty mračna bodov 

Model a metóda snímania Počet bodov Počet meračských 
snímok  

Stena lomu 
konvergentne 1 152 593 20 
paralelne 1 854 813 15 

Kamenný múr 
konvergentne 628 105 10 
paralelne 793 664 13 

Kamenný kruh metóda kruhu 1 626 578 23 
Tab. 8.6 Počet bodov po zvýšení hustoty 

8.2.5 Výpočet trojuholníkovej siete 

Mračno bodov je pred výpočtom trojuholníkovej siete vhodné očistiť od šumu 

a bodov vypočítaných mimo povrchu objektu. Body označíme pomocou funkcií 

 Rectangle, Circle a Free-Form Selection a zmažeme pomocou DEL. Pre 

definovanie parametrov, na základe ktorých sa bude generovať trojuholníková sieť, 

použijeme príkaz Workflow → Build Mesh, nato sa zobrazí dialógové okno Bulid Mesh 

(Obr. 8.25). Z ponuky Surface type (typ povrchu) zvolíme možnosť Arbitrary. Táto 

hodnota je pre vyhodnocovanie snímok vytvorených na základe pozemnej fotogrametrie 

druhá z možností Height field a požíva sa pri metóde leteckej fotogrametrie. V ďalšej ponuke 

Polygon count (počet polygónov) sa definuje maximálny počet vypočítaných polygónov a 

zároveň kvalita siete. V pokročilom nastavení zvolíme povolenú interpoláciu. V tabuľke č. 

8.7 je uvedený počet určených plôch podľa jednotlivých modelov a metód snímania. 
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Obr. 8.25 Výpočet trojuholníkovej siete 

Model a metóda snímania Počet určených 
plôch 

Počet meračských 
snímok  

Stena lomu 
konvergentne 75 218 20 
paralelne 123 652 15 

Kamenný múr 
konvergentne 60 000 10 
paralelne 59 999 13 

Kamenný kruh metóda kruhu 107 952  23 
Tab. 8.7 Výsledok výpočtu trojuholníkovej siete jednotlivých modelov 

8.2.6 Pripojenie textúr a exportovanie modelu 

Záverečným krokom je priradenie textúr k modelu. Tento krok prevedieme príkazom 

Workflow → Build Texture. Po otvorení dialógového okna (Obr. 8.26) definujeme spôsob 

spracovania a to Mapping mode (režim mapovania) sa zvolila Generic (všeobecná), pri 

snímkach vyhotovených leteckou fotogrametriou sa nastaví na režim Orthophoto. Ďalej sa 

definuje režim prelínania Blending mode – Mosaic (mozaika), veľkosť a počet textúr 

Texture size/count, táto hodnota sa pre každý model použila rovnaká. Na záver sa povolí 

farebná korekcia Enable color correction. 
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Obr. 8.26 Pripojenie textúr 

Exportovanie z programu PhotoScan sa vykonáva príkazom File → Export Model. 

Projekt sa exportoval rovnako ako pri programe PhotoModeler Scanner do formátu 

Wavefront (.obj) a  súčasne s formátom program exportuje aj textúry. Tieto textúry sú vo 

formáte (JPEG, PNG, TIFF, EXR), ktorý sa zvolil pri exporte modelu. Detaily projektu je 

možno tiež uložiť vo formáte .pdf prostredníctvom File → Generate Report, skrátená 

verzia jednotlivých modelov je v prílohe č. 10. 

8.3 CloudCompare 

Každý model, okrem modelu Hornej Kamenárky, sa vyhotovil dvakrát v programoch 

PhotoModeler Scanner a PhotoScan. Výsledkom bolo päť dvojíc modelov vo formáte 

Wavefront (.obj) a cieľom je vzájomne ich porovnať. Pre porovnanie dvoch rovnakých 

modelov je potrebné, aby jednotlivé dvojice modelov boli zhodne geometricky určené 

v priestore a mali rovnakú veľkosť. V programe CloudCompare sa modely ďalej upravili. 

Následná práca spočívala v odstránení tých častí dvojíc modelov, ktoré sa navzájom 

neprekrývali. Po odstránení týchto častí môžeme modely navzájom porovnať.  

8.3.1 Importovanie 

Prvým krokom v programe CloudCompare je importovanie dát, príkazom File → 

Open zvolíme typ formátu .obj. Pre správne zobrazenie textúr je dôležité, aby bol uložený 

v jednom priečinku so súborom .mtl a s obrázkami vo forme textúr. Model jedného objektu 

bol importovaný dvakrát, pretože každý model bol vypracovaný v PhotoModeler Scanner 

a v PhotoScan (Obr. 8.27). 
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Obr. 8.27 Správne načítané dáta 

8.3.2 Úprava modelu pred spracovaním 

Vzájomne neprekryté časti (Obr. 8.28) boli po označení modelu odstránené pomocou 

funkcie Edit → Segment . Po určení polygónu na odstránenie klikneme na ikonu , 

čím sa ohraničená plocha oddelí od modelu. Použitím príkazu Confirm segmentation  

sa uložia rozdelené časti modelov v súbore .obj (Obr. 8.29). 

 
Obr. 8.28 Rozdielna veľkosť dvoch modelov 

Model: PhotoModeler 

Model: PhotoScan 

1. Model 

2. Model 
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Obr. 8.29 Rozdelený model v subore .obj 

Po odznačení plochy s príponou .remaining (Obr. 8.29) sa zobrazia upravené 

modely, ktoré majú vzájomný prekryt (Obr. 8.30). 

 
Obr. 8.30 Modely so vzájomným prekrytom 

8.3.3 Exportovanie upraveného modelu 

Export spočíva v uložení len tých častí modelov, s príponou .part, ktoré sa navzájom 

prekrývali. Upravené modely vytvorené v programe PhotoModeler a modely vytvorené 

v programe PhotoScan sa znova uložia vo formáte Wavefront (.obj), pričom každý model 

sa uloží samostatne. Výsledkom sú dvojice modelov, ktoré majú vzájomný prekryt. 



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  61 

8.4 3D Model prírodnej pamiatky Kamenárka 

Okrem snímkovania steny lomu sa uskutočnilo aj snímkovanie celej prírodnej 

pamiatky Horná Kamenárka metódou kruhu. Vlícovacie body umiestnené v objekte boli 

geodeticky zamerané univerzálnou meracou stanicou Leica TCR 1202+ z jedného 

stanoviska, v miestnom súradnicovom systéme (Príloha č. 11 a 12). Terče vlícovacích 

bodov boli stabilizované v horizontálnej rovine v spodnej časti lomu. Rozmiestnenie 

vlícovacích bodov je znázornené v prílohe č. 1. Spracovanie snímok sa vykonalo len 

v programe PhotoScan, nakoľko je tento model rozsiahly a bol vyhotovený veľký počet 

snímok. Spracovanie v programe PhotoModeler by bolo veľmi komplikované.  

Proces spracovania je zhodný s postupom, ktorý je uvedený v kapitole 8.2. Parametre 

fotoaparátu počas snímania objektu sú uvedené v tabuľke č. 8.8. Kalibračné hodnoty po 

importovaní snímok do programu a hodnoty po výpočte 3D modelu sú uvedené v tabuľke 

č. 8.9. Počet použitých snímok, ktoré vstúpili do výpočtu a priebežné výsledky zo 

spracovania sú uvedené v tabuľke č. 8.10. Podrobné údaje o modeli sú zobrazené v prílohe 

č. 10. V prílohe č. 14 sú zobrazené vlícovacie body v prírodnej pamiatke Horná 

Kamenárka pomocou ortofoto snímky, ktorú je možné exportovať z programu PhotoScan. 

Rozlíšenie snímky 4512 x 3000 
Clonové číslo F/10 
Čas expozície 1/200 s 
Rýchlosť ISO ISO-400 
Ohnisková vzdialenosť 18 mm 
Režim blesku Bez blesku 

Tab. 8.8 Parametru fotoaparátu 

f 18,0000 mm 19,2993 mm 
X 12,0098 mm 12,0791 mm 
Y 7,9852 mm 7,8780 mm 
K1 0 -0,1586 
K2 0 0,1635 
P1 0 -1,385*10-4 
P2 0 -7,465*10-4 

Tab. 8.9 Kalibračné hodnoty 
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Približné rozmery objektu 150 x 105 m (dĺžka x šírka) 
Počet meračských snímok 219 
Počet vlícovacích bodov 13 
Vypočítané body pri referencovaní 
snímok 356 970 

Počet bodov po zhustení 512 626 
Počet určených plôch 59 999 

Tab. 8.10 Priebežné výsledky zo spracovania snímok 

Na pripojenie modelu do mierky sa použilo šesť bodov (2, 6, 7, 11, 12, 13) určené 

geodetickým meraním. Pripojenie modelu do mierky prebehlo rovnakým spôsobom ako je 

uvedené v kapitole 8.2.4. Stredná chyba priestorového modelu sa určila porovnaním 

vypočítanej a odmeranej vzdialenosti (Tab. 8.11) a udáva ju hodnota 푚 . 

푛 
Geodetický určená Fotogrametricky určená 

휀 휀휀 
Medzi 
bodmi 

vzdialenosť Medzi 
bodmi 

vzdialenosť 
[m] [m] [m] [m2] 

1 1 - 5 40,812 1 - 5 40,618 0,194 0,038 
2 2 - 8 33,889 2 - 8 33,956 -0,067 0,004 
3 7 -13 45,461 7 -13 45,390 0,072 0,005 
4 8 - 12 26,046 8 - 12 26,026 0,020 0,000 
5 4 - 10 41,324 4 - 10 41,345 -0,021 0,000 
6 5 - 10 44,927 5 - 10 44,745 0,182 0,033 
7 4 - 8 33,927 4 - 8 33,888 0,039 0,001 
8 2 -10 18,589 2 -10 18,774 -0,184 0,034 
9 11 - 6 47,760 11 - 6 47,720 0,040 0,002 
10 11 - 13 40,857 11 - 13 40,942 -0,085 0,007 
11 9 - 13 34,790 9 - 13 34,802 -0,012 0,000 
12 5 - 3 18,776 5 - 3 18,696 0,080 0,006 
13 11 - 10 24,282 11 - 10 24,424 -0,143 0,020 
14 8 - 11 43,742 8 - 11 43,795 -0,052 0,003 
15 9 - 13 34,790 9 - 13 34,802 -0,012 0,000 
16 1  - 4 36,396 1  - 4 36,394 0,002 0,000 
17 7 - 4 39,591 7 - 4 39,531 0,060 0,004 

     [휀휀] = 0,159 
Tab. 8.11 Porovnanie odmeranej a vypočítanej dĺžky 

 푚 = , = ±0,096푚 (3) 



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  63 

9 Testovanie fotogrametrických programov 

Táto kapitola sa zaoberá celkovým porovnaním použitých programov na spracovanie 

a tvorbu mračna bodov, pri rovnakých podmienkach snímania a nastavenia fotoaparátu. 

Testovanie môžeme rozdeliť podľa jednotlivých etáp spracovania. 

9.1 Porovnanie kalibrácie 

Kalibrácia v programe PhotoModeler Scanner sa realizuje na testovacom poli, ktoré 

môže byť rovinné alebo priestorové a pevné alebo prenosné, pri dodržaní prísnych zásad 

pri zhotovovaní snímok. Pre dosiahnutie čo najlepších kalibračných parametrov použitých 

na ďalšie spracovanie bolo potrebné kalibračné pole snímkovať a počítať viackrát. 

V tabuľke č. 9.1 sú uvedené kalibračné hodnoty použité na tvorbu mračna bodov. 

V programe PhotoScan kalibrácia fotoaparátu prebieha automaticky počas celého 

procesu tvorby 3D modelu. Kalibračné hodnoty sa môžu mierne líšiť pri použití rovnakého 

fotoaparátu a pri identickom nastavení. (Tab. 9.2). [16] 

Focal Length (Ohnisková vzdialenosť) f 19,4002 mm 
Principal Point 
(Poloha hlavného bodu) 

X 12,2216 mm 
Y 7,8520 mm 

Lens Distortion 
radiálne 

K1 4,442*10-4 
K2 -8,764*10-7 

tangenciálne 
P1 -6,070*10-5 
P2 6,529*10-6 

Tab. 9.1 Kalibračné hodnoty z programu PhotoModeler Scanner 

 Lom konver. Lom paralel. Múr konver. Múr paralel. Kruh Kamenárka 
f 19,4379 mm 19,7022 mm 19,2252 mm 19,6301 mm 19,2226 mm 19,2993 mm 
X 12,2818 mm 12,1254 mm 12,1935 mm 12,1157 mm 12,0585 mm 12,0791 mm 
Y 8,0822 mm 7,9100 mm 7,7931 mm 7,9150 mm 7,8984 mm 7,8780 mm 
K1 -0,1652 -0,1547 -0,1758 -0,1679 -0,1649 -0,1586 
K2 0,1948 0,1572 0,1936 0,1791 0,1576 0,1635 
P1 -1,754*10-3 -4,759*10-4 -1,820*10-4 -1,347*10-3 2,131*10-4 -1,385*10-4 
P2 -5,266*10-3 2,342*10-4 -8,898*10-4 -1,249*10-3 -1,164*10-3 -7,465*10-4 

Tab. 9.2 Kalibračné hodnoty z programu PhotoScan 
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9.2 Doba spracovania 

Dôležitým parametrom pre posúdenie vhodnejšieho programu je doba spracovania 

a vytvorenia 3D modelu. 

V programe PhotoModeler Scanner sa z celkovej doby tvorby modelu vynaložilo 

približne 80% času na referencovanie snímok. Čas výpočtu mračna bodov závisí od 

hustoty určených bodov, veľkosti objektu a počtu snímok na spracovanie. Tento proces 

spracovania sa značne skrátil oproti starším verziám programu. 

Program PhotoScan oproti programu PhotoModeler Scanner, výrazne skracuje dobu 

tvorby 3D modelu. Najväčšou výhodou tohto programu je automatické referencovanie 

snímok počas výpočtu mračna bodov. PhotoScan dokázal vytvoriť 3D model za zlomok 

času, približne 15 – 30 minút, v porovnaní s programom PhotoModeler Scanner. 90% 

z tohto času bolo určovanie výpočtovej plochy snímky, ako je uvedené v kapitole 8.2.2. 

Dĺžka spracovania taktiež záleží na výkone počítača. Výpočty v oboch programoch 

prebiehali na tom istom počítači. 

9.3 Porovnanie použitých metód 

Výsledné modely majú tvar, ktorý je kolmý na os záberu. Programy nedokázali 

spracovať nasnímané predmety, pri ktorých je os zámery rovnobežná s objektom. Ak sa 

objekty nasnímajú z väčšej výšky pri sklonenej osi záberu, je možné modely spracovať 

s kvalitnejším výsledkom. Výsledné modely sa porovnali graficky a číselne. Grafické 

porovnanie sa realizovalo pomocou programu CloudCompare. Číselné porovnanie 

spočívalo v porovnaní súradníc referencovaných bodov medzi dvojicami modelov. 

Po importovaní dvojíc modelov do programu CloudCompare pomocou funkcie 

Compute cloud/mesh distance, nastavíme porovnávaný a referenčný model (Obr. 9.1) a 

následne spustíme výpočet odchýlok modelov príkazom Compute (Obr. 9.2). 
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Obr. 9.1 Definovanie referenčného a porovnávaného modelu 

 
Obr. 9.2 Výpočet odchýlok modelov 

Nastavenie stupnice odchýlok sa zobrazí po vypnutí porovnávaného modelu 

a následnom označení referenčného modelu nastavíme zobrazenie stupnice po aktivovaní 

Color Scale – Visible (Obr. 9.3). 
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Obr. 9.3 Definovanie stupnice odchýlok 

Funkcia Compute cloud/mesh distance vypočíta odchýlky (približné alebo presné) 

medzi mračnom bodov a trojuholníkovou sieťou, ale tiež sa dá použiť aj pre výpočet 

odchýlky medzi dvomi trojuholníkovými sieťami. [17] 

Výsledkom grafického porovnania je farebná škála, ktorá vyjadruje odchýlky. Modrá 

vyjadruje minimálne rozdiely a červená maximálne. Uvedené hodnoty vedľa farebnej 

stupnice sú v metroch. Grafické porovnanie modelov je zobrazené na obrázkoch č. 9.4 až 

9.8. 

Číselné porovnanie vzdialeností je znázornené pomocou grafu, na ktorom  

vodorovná os predstavuje vzdialenosť bodov od približného stredu modelu a na zvislej osi 

sú zobrazené hodnoty, ktoré predstavujú odchýlku (Graf 9.1 až 9.5). 

Z výsledkov uvedených nižšie môžeme skonštatovať, že programy dosiahli približne 

rovnakú presnosť. Odľahlé hodnoty z prvého uvedeného modelu vznikli v dôsledku 

malého prekrytia snímok na okraji modelu. 
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9.3.1 Konvergentné snímkovanie 

3D Model Stena lomu 
Počet snímok 20 
Počet referencovaných bodov 36 
Približné rozmery objektu 41 x 17 m (šírka x výška) 

Tab. 9.3 Základné údaje o modeli steny lomu (konvergentne) 

 
Obr. 9.4 Grafické porovnanie steny lomu (konvergentne) 

 
Graf 9.1 Súradnicové rozdiely referencovanných bodov steny lomu (konvergentne) 
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3D Model Kamenný múr 
Počet snímok 10 
Počet referencovaných bodov 36 
Približné rozmery objektu 6 x 2 m (šírka x výška) 

Tab. 9.4 Základné údaje o modeli kamenný múr (konvergentne) 

 
Obr. 9.5 Grafické porovnanie kamenného múru (konvergentne) 

 
Graf 9.2 Súradnicové rozdiely referencovanných bodov kamenného múru (konvergentne) 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

0 1 2 3 4 5

Ro
zd

ie
l s

úr
ad

ní
c [

m
]

Vzdialenosť od približného stredu modelu [m]



Bc. Martin Cifra: Testování fotogrammetrických programů pro tvorbu mračna bodů v lokalitě 
Dolní Kamenárka u Štramberka 

 

2014  69 

9.3.2 Paralelné snímkovanie 

3D Model Stena lomu 
Počet snímok 15 
Počet referencovaných bodov 36 
Približné rozmery objektu 34 x 17 m (šírka x výška) 

Tab. 9.5 Základné údaje o modeli steny lomu (paralelne) 

 
Obr. 9.6 Grafické porovnanie steny lomu (paralelne) 

 
Graf 9.3 Súradnicové rozdiely referencovanných bodov steny lomu (paralelne) 
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3D Model Kamenný múr 
Počet snímok 13 
Počet referencovaných bodov 44 
Približné rozmery objektu 11 x 2 m (šírka x výška) 

Tab. 9.6 Základné údaje o modeli kamenný múr (paralelne) 

 
Obr. 9.7 Grafické porovnanie kamenného múru (paralelne) 

 
Graf 9.4 Súradnicové rozdiely referencovanných bodov kamenného múru (paralelne) 
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9.3.3 Metoda kruhu 

3D Model Kamenný kruh 
Počet snímok 23 
Počet referencovaných bodov 16 
Približné rozmery objektu 2 x 0,5 m (polomer x výška) 

Tab. 9.7 Základné údaje o modeli kamenný kruh (metóda kruhu) 

 
Obr. 9.8 Grafické porovnanie kamenného kruhu (metóda kruhu) 

 
Graf 9.5 Súradnicové rozdiely referencovanných bodov kamenného kruhu (metóda kruhu) 
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9.3.4 Porovnanie konvergentného snímkovania s paralelným 

 
Obr. 9.9 Grafické porovnanie steny lomu (PhotoModeler Scanner) 

 
Obr. 9.10 Grafické porovnanie steny lomu (PhotoScan) 
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Obr. 9.11 Grafické porovnanie kamenného múru (PhotoModeler Scanner) 

 
Obr. 9.12 Grafické porovnanie kamenného múru (PhotoScanr) 
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9.4 Presnosť výsledných modelov 

Presnosť modelu v programe PhotoModeler Scanner určuje hodnota Total Error 

a Largest Residual (pixels) (Tab. 9.8). Hodnota Total Error je bezrozmerná hodnota a má 

význam len pre tento program. Túto presnosť ovplyvňuje kvalita referencovania snímok, 

ktorá sa robí manuálne. 

Model a metóda snímania Total Error Largest Residual (pix) 

Stena lomu 
konvergentne 0,50 1,49 
paralelne 0,52 1,43 

Kamenný múr 
konvergentne 0,96 2,51 
paralelne 0,68 1,40 

Kamenný kruh metóda kruhu 0,91 1,77 
Tab. 9.8 Presnosť modelov vypracovaných programom PhotoModeler Scanner 

V programe PhotoScan sa presnosť modelu posudzuje pomocou Error (pix), táto 

hodnota má rovnaký význam ako Largest Residual (Tab. 9.8). Hodnotu Error (pix) (Tab. 

9.9) udáva proces automatickej orientácie snímok. Po priradení súradníc k viacerým 

bodom, program opraví chyby bodov o smery jednotlivých súradníc a určí súradnicovú 

chybu (Príloha č. 10). 

Model a metóda snímania Error (pix) 

Stena lomu 
konvergentne 0,51 
paralelne 0,43 

Kamenný múr 
konvergentne 0,51 
paralelne 0,53 

Kamenný kruh metóda kruhu 0,37 
Horná. Kamenárka metóda kruhu 0,53 

Tab. 9.9 Presnosť modelov vypracovaných programom PhotoScan 

Presnosť modelu sa dá tiež zistiť porovnaním odmeranej a vypočítanej dĺžky 

a určením strednej chyby fotografického merania. Odmerané dĺžky, ktoré považujeme za 

referenčné sa porovnajú s rovnakou dĺžkou na modeli. Rozdiel týchto dĺžok predstavuje 

skutočnú chybu dĺžky (ε), ktorá slúži na výpočet strednej chyby priestorového modelu. Pre 

výpočet použijeme vzorec: 

 푚 = ± [ ] (2) 
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kde 푛 je počet porovnávaných vzdialeností. Pre model steny lomu boli dĺžky určené 

z výsledkov geodetického zamerania univerzálnou meraciu stanicou Leica TCR 1202+. Tu 

sa porovnávala priestorová vzdialenosť medzi vlícovacími bodmi. Dĺžky na ostatných 

modeloch sa merali pomocou pásma medzi prirodzene signalizovanými bodmi použitými 

na referencovanie.  

Porovnanie presnosti jednotlivých modelov je uvedené v tabuľke č. 9.10. Zoznam 

odmeraných a vypočítaných dĺžok a ich rozdiel je uvedený v prílohe č. 13. Z výsledných 

hodnôt môžeme posúdiť, že program PhotoModeler pri paralelnom snímkovaní väčšieho 

objektu dosiahol pomerne horšiu presnosť ako program PhotoScan. Pri spracovávaní 

menších objektov programy dosiahli takmer zhodnú presnosť. Táto presnosť je ovplyvnená 

mnohými faktormi medzi ktoré patria: kvalita referencovania vlícovacích bodov, pozícia 

bodu na snímke, počet snímok, na ktorých je bod zobrazený, dodržiavanie správnych zásad 

počas snímkovania. 

Model a metóda snímania 휀  휀  푛 [휀휀] 푚  
Stena lomu 
PhotoModeler 

konvergentne 0,000 m 0,166 m 20 0,037 ±70 mm 
paralelne 0,000 m 0,333 m 20 0,212 ±171 mm 

Stena lomu 
PhotoScan 

konvergentne 0,001 m 0,063 m 20 0,108 ±54 mm 
paralelne 0,002 m 0,101 m 20 0,016 ±35 mm 

Kamenný múr 
PhotoModeler 

konvergentne 0,004 m 0,027 m 14 0,003 ±15 mm 
paralelne 0,001 m 0,057 m 14 0,010 ±26 mm 

Kamenný múr 
PhotoScan 

konvergentne 0,001 m 0,060 m 14 0,006 ±20 mm 
paralelne 0,000 m 0,086 m 14 0,012 ±30 mm 

Hor. Kamenárka 
PhotoScan 

metóda 
kruhu 0,002 m 0,194 m 17 0,159 ±96 mm 

Tab. 9.10 Presnosti jednotlivých modelov 

9.5 Export 

Dôležitou funkciou oboch programov je exportovanie projektu pre jeho ďalšie 

spracovanie. Pri exportovaní projektu z programu PhotoModeler Scanner vznikol problém 

s kompatibilitou ďalších programov. Exportovaný formát (.obj) projektu sa nepodarilo 

otvoriť v programe Geomagic Studio. Táto nekompatibilita sa dá opraviť pomocou 

rôznych konvertorov. Po konvertovaní pomocou programu Metasequoia sa podarilo súbor 

otvoriť v Geomagic Studio, ale bol problém s textúrami. PhotoModeler však podporuje aj 

iné formáty na exportovanie s úplnou kompatibilitou. 
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Pri exportovaní projektu s programu PhotoScan nenastali žiadne problémy, ktoré 

vznikli s programom PhotoModeler Scanner. Program ponúka menší výber formátov na 

exportovanie v porovnaní s druhým programom. Podporované formáty na exportovanie 

oboch programov sú uvedené v tabuľke č. 9.11. 

Program Spoločné programy Len pre jeden 

PhotoModeler Scanner Wavefront (.obj) 
3D Studio (.3ds) 
Google Earth (.kmz) 
VRML models (.wrl) 
Autodesk DXF (.dxf) 

Text (raw XYZ) (.txt) 
IGES (.igs) 
Rhino (.3dm) 
STL (.stl) 
Maya script (.ma) 
Google Earth 3 (.kml) 
Max Script (.ms) 
Total Station CSV (.csv) 
LAS ASPRS (.las) 
FilmBox (.fbx) 

PhotoScan 

COLLADA (.dae) 
Stanford PLY (.ply) 
Autodesk FBX (.fbx) 
U3D models (.u3d) 
Adobe PDF (.pdf) 

Tab. 9.11 Podporované formáty na exportovanie 

9.6 Zhrnutie 

Základné informácie o použitých programoch na tvorbu 3D modelu v diplomovej 

práci (Tab. 9.12). 

Program, verzia/rok PhotoModeler Scanner 
2013 PhotoScan 1.0.3 

Výrobca Eos Systems Inc Agisoft 
Krajina Kanada Rusko 
Na trhu od roku 1990 2006 
Cena verzie 2 495$ 3 499$ 
Pracuje na systéme 32 bit, 64 bit 32 bit, 64 bit 

Tab. 9.12 Základné informácie o programoch 
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10 Tvorba www stránky a umiestnenie modelov na internet 

Súčasťou mojej diplomovej práce je web stránka www.diplomova-praca.url.ph, na 

ktorej prezentujem 3D modely. Na stránke je uvedený skrátený postup spracovania 

diplomovej práce. Okrem možnosti stiahnutia modelov zo stránky, je možnosť aj ich 

online prezerania. Na prezeranie modelov som využil služby, ktoré poskytuje server 

www.p3d.in, kde som nahral výstupné súbory z programu PhotoScan vo formáte .obj, .mtl 

a textúry modelu. Modely z programu PhotoModeler sa takto zobraziť nepodarilo, nakoľko 

server nepodporuje textúry vytvorene týmto programom. 
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11 Záver 

Úlohou mojej diplomovej práce bolo testovanie fotogrametrických programov pre 

tvorbu mračna bodov. Testovali sa programy PhotoModeler Scanner a PhotoScan. 

V rámci testovania boli vytvorené tri dvojice priestorových modelov. Tieto modely 

boli vyhotovené z výsledkov rôznych metód snímkovania, pričom fotografované objekty 

boli rôznej veľkosti a tvaru. Súčasne so snímkovaním steny lomu prebiehalo aj geodetické 

zameranie vlícovacích bodov, na základe ktorého môžeme posúdiť presnosť 

fotogrametrického zamerania objektu. Geodetické zameranie sa vykonávalo pomocou 

univerzálnej meračskej stanice Leica TCR 1202+ z jedného stanoviska v miestnom 

súradnicovom systéme. Celkovo sa použilo pre tento model 36 umelo signalizovaných 

vlícovacích bodov. Použili sa dva spôsoby snímkovania, konvergentný a paralelný. 

Z porovnaných odmeraných a vypočítaných vzdialeností vyplýva, že program PhotoScan 

dosiahol lepšiu presnosť výpočtu 3D modelu. Druhý objekt, ktorý sa nachádza v areáli 

botanickej záhrady, má podstatne menšie rozmery ako stena lomu a má pravidelný tvar. 

Preto sa zameranie vlícovacích bodov robilo pomocou meračského pásma. Pri meraní sa 

dbalo na to, aby odmerané dĺžky boli približne v smere súradnicových osí (X, Y, Z) a aby 

sa čo najlepšie dala posúdiť presnosť modelu. Celkovo sa odmeralo 14 vzdialeností 

a z porovnania je zrejmé, že obidva programy dosiahli približne rovnakú presnosť výpočtu. 

Rovnako sa aj pri tomto objekte použilo paralelné a konvergentné snímkovanie. Ďalší 

snímkovaný objekt je kamenný kruh, ktorý je najmenší objekt a je snímkovaný metódou 

kruhu. Vyhotovilo sa 23 snímok a na referencovanie sa použilo 16 bodov. Odmerané dĺžky 

sa použili na pripojenie modelu do mierky. Pri porovnaní modelov z oboch programov je 

maximálny rozdiel na bode 30 mm. Model Hornej Kamenárky bol vypracovaný len 

v programe PhotoScan. Presnosť modelu bola určená pomocou skutočnej chyby dĺžky, 

ktorou som definoval strednú chybu priestorového modelu 푚 = ±0,096푚. 

Z porovnania výsledných modelov steny lomu môžeme konštatovať, že program 

PhotoScan dosahuje podstatne vyššiu presnosť pri paralelnom snímkovaní ako program 

PhotoModeler. Nižšia presnosť paralelného snímkovania v porovnaní s konvergentným je 

značná pre program PhotoModeler a to pre veľké aj malé objekty. Presnosť výpočtu 

konvergentného snímkovania sa pre obidva programy približne zhoduje. Pri porovnaní 
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konvergentného snímkovania s paralelným môžeme konštatovať, že PhotoScan dosahuje 

väčšiu zhodu metód ako program PhotoModeler Scanner. 

Súčasťou mojej diplomovej práce je web stránka www.diplomova-praca.url.ph, na 

ktorej sú umiestnené 3D modely s možnosťou online prezerania. Na stránke je tiež 

uvedený skrátený postup spracovania diplomovej práce. 
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