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Anotácia 

Moja práca sa zaoberá tvorbou priestorového modelu fotogrametrickou metódou 

v programe PhotoModeler Scanner na základe geodetického merania a vlastného 

snímkovania objektu digitálnym fotoaparátom. V úvode sa rieši teória fotogrametrie a 

digitálne fotografie. Ďalej kalibrácia s celým postupom a výsledkom vo forme protokolu 

pre daný tým fotoaparátu. Následne sa prechádza na zobrazenie 3D modelu s jeho 

popisom. Tomuto procesu predchádza výber lokality s daným objektom, návrh meračskej 

siete, samotné zameranie podrobných bodov a vlastné snímkovanie objektu.                                              

Model som spracovával v programoch PhodoModeler Scanner a SketchUp. Práca obsahuje 

postup, ako som sa k danému modelu dopracoval, a v závere je zhodnotenie výsledného 

modelu. 

Kľúčové slová: Digitálna fotografia, Prieseková fotogrametria, 3DModel, PhotoModeler 

Scanner,  SketchUp 

 

Summary 

My work contains the evolution of the creation 3D model in the program 

PhotoModeler Scanner by photogrammetry. The project is based on geodetic 

measurements  and custom  imaging object with a digital camera. The introduction 

addresses the therory of photogrammetry and digital photography. In the next part there is 

a calibration of digital non-metric camera with the whole process and result in the form of 

protocol for  the camera. Following part describes the process of a spatial model. But 

before this it is necessary to select a location with same basic information, appropriate 

network design  with detailed focus points and finally the actual imaging object. I made 

a model in programs PhotoModeler Scanner and SketchUp. In conclusion there is 

evaluation of a spatial model. 

Keywords: Digital Photography,Intersection Photogrammetry, 3D model, PhotoModeler 

Scanner,  SketchUp
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ZOZNAM SKRATIEK 

Skratka Slovenský názov Originálny názov 

S-JTSK  
Systém Jednotnej trigonometrickej 
siete katastrálnej 

  

  

GPS Globálny polohový systém Global Positioning System 

JPEG 
 Digitálny formát rastrových  
obrázkov so stratovou kompresiou 

Joint Photographic Experts Group 

TIFF 
Digitálny formát rastrových 
obrázkov s bezstratovou komprsiou 

Tagged Image File Format 

RAW 
Digitálny formát rastrových  
obrázkov s bezstratovou 
kompresiou 

Raw Image Format 

LCD Displej z tekutých kryštálov Liquid – crystal display 

EV  Hodnota expozície Exposure Value 

WB Vyváženie bielej White Balance 

RGB Primárne farebné zložky Red-Greed-Blue 

EVF Elektronický hľadáčik Electronic View Finder 

CCD Nábojovo viazaná súčiastka Charge – couple device 

CMOS 
Kov – oxid – polovodič doplňujúci 
sa 

Complementary Metal – Oxide - 
Semicondustor 

ISO Jednotka citlivosti 
InternationalOrganization for 
Standardization 

AF Automatické zaostrovanie Auto Focus 

MF Manuálne zaostrovanie Manual Focus 

3D Trojdimenzionálny priestor 3 Dimensional 

ČUZK 
Český úrad zememeračský a 
katastrálny 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

DXF Výmenný formát dát Drawing Exchange Format 



 

                                        

LV List vlastníctva  

CPIT 
Centrum pokročilých inovačných 
technológii 

Centrum pokročilých inovačních 
technologií 

VŠB-
TUO 

Vysoká škola banícka – Technická  
Univerzita Ostrava 

Vysoká škola báňská – Technická 
Univerzita Ostrava 

HD Vysoké rozlíšenie High definition 

STM Krokový motor Step motor 

 

 

  



 

                                        

ZOZNAM ZNAČIEK 

Značka Jednotka Význam značky 

φ [°] pozdĺžny sklon  

ω [°] priečny sklon  

К [°] pootočenie v rovine snímky  

α´,β´ [°] snímkové uhly 

x´,z´ [mm] snímkové súradnice 

x0´,z0´ [mm] súradnice hlavného snímkového bodu  

∆ x´,∆z´ [mm] súradnicové prírastky radiálnej distorzie 

∆ r´ [mm] radiálna distorzia (skreslenie) 

O´ [m] stred premietania 

X0,Y0,Z0 [m] súradnice stredu premietania 

fk [mm] konštanta komory 

H´ [mm] hlavný snímkový bod 

M´ [mm] stred snímky 

A3 [mm] formát papieru 210 x 297 

A0 [mm] formát papieru 841 x 1189 

F [mm/mm] svetelnosť objektívu 

S [m] priesečník osi záberu 

σ [gon] smerník  
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1 ÚVOD 
 

Cieľom práce je vyhotovenie priestorového modelu vybranej budovy pomocou 

fotogrametrického vyhodnotenia v programe PhotoModeler Scanner. 

V práci pojednávam o základoch fotogrametrie, základoch priesekovej 

fotogrametrie ako i digitálnych fotoaparátoch, ktorých vlastnosti je potrebné poznať pred 

samotným fotogrametrickým meraním. 

 

Ďalej som sa zameral na kalibračné postupy a samotnú kalibráciu, ktorá vychádza 

z vlastných meraní na kalibračných hárkoch rôznych formátoch s jej vlastným 

vyhodnotením.  A samotné spracovanie priestorového modelu v programe PhotoModeler  

Scanner na základe geodetického a fotogrametrického merania. 

Vlastnému vyhodnoteniu priestorového modelu predchádzalo geodetické zameranie 

meračskej siete vhodne lokalizovanej v okolí budovy z ktorej boli zamerané podrobné 

body budovy s priľahlým okolím. Z týchto bodov bolo niekoľko vhodne zvolených po 

celom obvode budovy na zhodnotenie kvality modelu zo snímok. 

 

Dosiahnuté výsledky fotogrametrického merania modelu prezentujem spolu 

s priľahlým okolím terénu v programe  SketchUp.  
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2 FOTOGRAMETRIA 

2.1 Charakteristika 

Fotogrametria je veda, meračská a mapovacia metóda, ktorá z fotogrametrických 

snímok predmetu získava geometrické informácie o jeho tvare, veľkosti a priestorovej 

polohe.  Predmetom mapovania je zemský povrch, stavebné objekty, architektonické 

detaily a pod. 

Základom fotogrametrickej metódy je skutočnosť, že fotografická snímka je centrálnou 

perspektívou, ktorú je možné transformovať na pravouhlú ortogonálnu projekciu 

grafickými, optickými alebo mechanickými  prostriedkami.  Čím je meranie v teréne 

nahradené meraním na snímke.  Fotografická snímka je stredovým priemetom daného 

predmetu do obrazovej roviny, kde stred premietania je stredom objektívu fotokomory 

a obrazovou rovinou je fotografická doska alebo film. Lúče, ktoré spájajú body 

fotografovaného predmetu cez projekčné centrum so zodpovedajúcimi bodmi na snímke sú 

určovacími lúčmi a v rámci jednej snímky fotogrametrickým zväzkom lúčov [5]. 

2.2 Meračská snímka   

V skutočnosti sa perspektívne zobrazenie snímky líši od ortogonálneho mapového 

zobrazenia, čím vzniká nemožnosť merania zo snímok. Na meranie je potrebná meračská 

snímka, ktorá sa získa na základe fotogrametrického zväzku lúčov v čase fotografovania. 

Tvar zväzku lúčov je definovaný prvkami vnútornej orientácie snímky: 

o kolmá vzdialenosť projekčného centra od snímkovej roviny (konštanta fotokomory) 

o poloha stopníka kolmice na snímkovej rovine (hlavný bod snímky) 

V priestore je poloha fotogrametrického zväzku lúčov definovaná prvkami vonkajšej 

orientácie:  

o priestorovými súradnicami projekčného centra v čase fotografovania  

o rotáciami(pozdĺžny sklon φ, priečny sklon ω, pootočenie v rovine snímky К) [5]. 
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záberu. Ich z
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2.3 Snímkové súradnice

Prvky vnútornej orientácie popisujú vz

komory, zatiaľ

záberu. Ich znalos

 vytvorenie modelu

 

Z meraných snímkových súradníc a

možné odvodi

priestorová poloha ur

bodov na snímke 

Podľa [5] sa ur
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Snímkové súradnice

Prvky vnútornej orientácie popisujú vz

komory, zatiaľ čo prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v

nalosť je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orie

vytvorenie modelu [1]

meraných snímkových súradníc a

možné odvodiť snímkové uhly 

priestorová poloha určovacích lú

bodov na snímke [5]. 

ľa [5] sa určia snímkové uhly:

Obr. č.  
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Snímkové súradnice 

Prvky vnútornej orientácie popisujú vz

o prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v

 je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orie

[1]. 

meraných snímkových súradníc a

 snímkové uhly α

priestorová poloha určovacích lúč

čia snímkové uhly:

´tg =α

Obr. č.  1: Zobrazenie 
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Prvky vnútornej orientácie popisujú vzť

o prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v

 je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orie

meraných snímkových súradníc a známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

α´,β´ a spolu s

ovacích lúčov. Následne sa pretínaním ur

ia snímkové uhly: 

´

K

tg
f

x
=

1: Zobrazenie snímkových
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Prvky vnútornej orientácie popisujú vzťahy geometrie  zväzku lú

o prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v

 je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orie

známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

spolu s prvkami vonkajšej orientácie sa 

ov. Následne sa pretínaním ur

2´

´
´

x

z
tg

+
=β

snímkových súradníc a snímkových uhlov
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ahy geometrie  zväzku lú

o prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v

 je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orie

známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

prvkami vonkajšej orientácie sa 

ov. Následne sa pretínaním urč

2
Kf+

                                           

snímkových uhlov
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ahy geometrie  zväzku lúčov vo vnútri 

o prvky vonkajšej orientácie popisujú polohu komory v priestore a

 je potrebná na vyhodnotenie obsahu snímky. Snímkové orientácie vedú 

známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

prvkami vonkajšej orientácie sa 

ov. Následne sa pretínaním určí priestorová poloha 

                                           

snímkových uhlov 
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čov vo vnútri 

priestore a smer 

ntácie vedú 

známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

prvkami vonkajšej orientácie sa určuje 

estorová poloha 

                                           (1)

 

13 

ov vo vnútri 

smer 

ntácie vedú 

známych prvkov vnútornej orientácie snímky je 

čuje 

estorová poloha 
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2.4 Prvky vnútornej orientácie 

Snímané predmety sú obyčajne tak vzdialené, že ich obrazy sa zobrazujú na zadnej 

ohniskovej rovine objektívu. Obrazová vzdialenosť sa teda rovná ohniskovej vzdialenosti 

daného objektívu. V dôsledku toho sú bežné fotogrametrické komory trvalo zaostrené na 

nekonečno.  Výhodou je jednoduchšia konštrukcia komôr a zachovanie parametrov   

vnútornej orientácie. V prípade možnosti preostrovania sa preostruje po určených krokoch 

pri ktorých je presne daný prírastok konštanty komory. Potom sú objektívy pri ktorých sa 

nedá presne určiť konštanta komory(zoomy) s výnimkou krajných polôh. Vnútorné 

parametre sa určujú špeciálnymi kalibračnými postupmi [1]. 

 

Prvkami vnútornej orientácie  meračskej komory sú súradnice hlavného 

snímkového bodu a konštanta komory, ktoré definujú geometriu lúčov vnútri komory. 

Ďalej sa pridáva znalosť priebehu radiálnej distorzie. 

o Hlavný snímkový bod  H´: 

Je definovaný ako priesečník roviny snímky s lúčom, ktorý prechádza v obrazovom  

priestore stredom premietania a zároveň je kolmý na rovinu snímky. Je teda matematicko – 

fyzikálnym počiatkom systému snímkových súradnic  

o Konštanta komory f: 

Je definovaná ako vzdialenosť od hlavného snímkového bodu H´ ku stredu 

premietania v obrazovom priestore. Je približne rovnaká ako ohnisková vzdialenosť 

objektívu a udáva sa v kladných hodnotách vzhľadom na to že určuje veľkosť. 

o Stred snímky M´: 

Je priesečníkom rámových značiek snímky. Od tohto bodu sa rátajú snímkové 

súradnice. V idealizovanom prípade je totožný s hlavným snímkovým bodom. V praxi sú 

vplyvom technickej realizácie komory a objektívu oba body odchýlené o malú hodnotu, 

ktorá sa určuje meračskými a laboratórnymi postupmi a udáva sa s vysokou presnosťou 

(0,01 mm). 

Rámové značky sú stabilné optické alebo mechanické konštrukcie, ktoré sa pri 

expozícii prenesú na negatív ako obraz. Pre pozemnú fotogrametriu sa používajú štyri 

rámové značky umiestnené v stredoch obvodových strán daného formátu. Pri leteckej sú 

umiestnené aj v rohoch formátu. Poloha týchto značiek je jednoznačne a presne určená [1].  
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2.5 Prvky vonkajšej orientácie

Sú urč

prostredie:  

o Súradnic

o Uhol sto

o Uhol sklonu 

centrálnej projekcie a

o Uhol pooto

s vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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Prvky vonkajšej orientácie

Sú určujúcimi parametrami polohy a

Súradnice stredu vstupnej pupily (stredu premietania) X

Uhol stočenia φ: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom

Uhol sklonu ω: vertikálny uhol medzi vodorovnou rovinou preloženou stredom 

centrálnej projekcie a

Uhol pootočenia 

vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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Obr. č

Obr. č.  

Prvky vonkajšej orientácie

ujúcimi parametrami polohy a

e stredu vstupnej pupily (stredu premietania) X

: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom

: vertikálny uhol medzi vodorovnou rovinou preloženou stredom 

centrálnej projekcie a osou snímania 

enia К: je uhol, ktorý zviera spojnica vodorovných rámových zna

vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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Obr. č. 2: Typy rámových

Obr. č.  3: Prvky vnút

Prvky vonkajšej orientácie 

ujúcimi parametrami polohy a orientácie fotokomory v

e stredu vstupnej pupily (stredu premietania) X

: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom

: vertikálny uhol medzi vodorovnou rovinou preloženou stredom 

osou snímania  

: je uhol, ktorý zviera spojnica vodorovných rámových zna

vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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rámových značiek

nútornej orientácie

orientácie fotokomory v

e stredu vstupnej pupily (stredu premietania) X

: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom

: vertikálny uhol medzi vodorovnou rovinou preloženou stredom 

: je uhol, ktorý zviera spojnica vodorovných rámových zna

vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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čiek 

orientácie 

orientácie fotokomory v

e stredu vstupnej pupily (stredu premietania) X0, Y0, Z

: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom

: vertikálny uhol medzi vodorovnou rovinou preloženou stredom 

: je uhol, ktorý zviera spojnica vodorovných rámových zna

vodorovnou rovinou preloženou stredom centrálnej projekcie
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orientácie fotokomory v náveznosti na okolité 

, Z0  

: vodorovný uhol zvierajúci osa snímania so zvoleným smerom
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2.6 Stručný historický prehľad fotogrametrie 

Fotogrametrické určovanie súradníc  priestorových objektov sa používa už 150 

rokov. V začiatkoch sa skúmali základy, metódy merania a zriaďovanie snímkov. 

Používala sa prieseková metóda pozemnej fotogrametrie. Začiatkom 20.storočia vznikla 

stereoskopia a letecká fotogrametria, ktorá bola základom pre rozvoj analógových 

prístrojov pre vyhodnotenie snímkov. S rozvojom počítačov fotogrametria prešla na 

analytické metódy a v 80. rokoch 20. storočia na metódy digitálne, ktoré boli zásadnou 

technologickou zmenou.  Vznikla družicová fotogrametria, technológia laserového 

skenovania, ktorá v kombinácii s digitálnou fotogrametriou prináša nový pohľad na 

priestorovú dokumentáciu objektov. Fotogrametria sa delí z rôznych hľadísk, no 

najzákladnejšie delenie je na pozemnú a leteckú vzhľadom na technologicky rozdielne 

postupy. To sa vzťahovalo aj na odlišné označenie súradnicových osí, uhlov a pod. 

V súčasnosti sa nerobia rozdiely vďaka rovnakej technológii a rovnakým zariadeniam.[1]. 

2.7 Delenie fotogrametrie 

2.7.1 Poloha stanoviska, z ktorého bol urobený snímok 

 Pozemná(terestrická) fotogrametria 

Stanovisko je spravidla nepohyblivé a umiestnené na Zemi, čo umožňovalo presné 

geodetické určenie súradnic stanoviska a priestorovú polohu snímku. Spracovanie bolo 

teda podstatne jednoduchšie. Medzi nevýhody patrí nechcené prekrývanie objektov, 

nevyhodnotiteľné oblasti na snímkach v dôsledku zakrytých priestorov. No v neposlednom 

rade je to presnosť merania v priestorovej zložke (vzdialenosť k objektu), ktoré  klesá so 

štvorcom vzdialenosti.  To vyhovuje objektom, ktoré sú v približne rovnakej 

vzdialenosti[1]. 

 Letecká fotogrametria 

Stanovisko je pohyblivé a umiestnené v lietadle alebo inom pohybujúcom sa 

dopravnom prostriedku. Výhodou je väčšia plocha záberu oproti pozemnej fotogrametrii 

a snímanie približne kolmých snímok . Vzdialenosť fotografovaných objektov od miesta 

fotografovania je takmer rovnaká a preto je aj presnosť približne rovnaká. Nevýhodou je 
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nedostatočne presne určenie priestorovej polohy snímky v čase snímania a celý proces 

spracovania je zložitejší oproti pozemnej fotogrametrii. Zariadeniami GPS sa dosiahlo 

určovanie prvkov vonkajšej orientácie snímkov pri lete [1]. 

 Družicová fotogrametria 

Vznikla v 60. rokoch 20. storočia vďaka interpretačným snímkam špecializovanými 

družicami.  Civilné využitie začalo v roku 1984, kde družica bola vybavená elektronickým 

skenerom s rozlíšením 10 m. Na vyhodnotenie snímkov slúžilo špeciálne programové 

vybavenie. V súčasnosti dosahujú komerčné družice rozlíšenie 50 cm [1]. 

2.7.2 Podľa počtu vyhodnocovaných snímkov 

 Jednosnímková fotogrametria 

Využívajú sa iba samostatne meračské snímky. Z jedného meračského snímku sa 

dajú vyhodnotiť iba rovinné súradnice a teda vieme určiť len rovinné súradnice predmetu 

merania. Používa sa, keď je predmet merania rovinný alebo blízky rovinnej ploche. 

Vzťahom riešenia je kolineácia a vyjadruje sa projektívnou transformáciou. Využíva sa pre 

fotoplány rovinných nečlenitých objektov a pri leteckej fotogrametrii polohopisnú mapu 

rovinatého územia[1]. 

 Viacsnímková fotogrametria 

Využíva sa pre priestorové spracovanie, ktoré vyžaduje najmenej dve prekrývajúce 

sa snímky. Predmet merania musí byť zobrazený na obidvoch snímkoch, a zo snímkových 

súradnic daného objektu na obidvoch snímkach je možné určiť priestorovú polohu.  

Ak majú snímky približne rovnaké osi záberu, využívame steroskopiu pri ktorej sa využíva 

umelý stereoskopický vnem na vytvorenie priestorového modelu. Jedná sa 

o stereofotogrametriu, ktorá je dnes najviac využívaná. Ak majú snímky konvergentné osi 

záberu, využíva sa viacsnímkové priestorové pretínanie, teda prieseková fotogrametria.  

Takéto snímky sa dajú vyhodnotiť len za predpokladu, že rovnaký bod alebo objekt je 

identifikovateľný minimálne na dvoch snímkach [1]. 
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2.7.3 Podľa spôsobu spracovania snímkov  

 Analógové metódy 

Využívali sa presné, zložité jednoúčelové analógove vyhodnocovacie stroje, ktoré 

sa v súčasnosti už nepoužívajú, teda ani metóda ako taká. Aj napriek tomu je táto metóda 

pre archívne snímky a malé objemy dát niekedy rýchlejšia a lacnejšia ako dnešné digitálne 

metódy[1]. 

 Analytické metódy 

Analytické vyhodnotenie snímkov pre prevod snímkových súradníc do 

geodetického systému využívajú priestorovú transformáciu riešenú programovým 

vybavením na počítačoch. Snímkové súradnice sú zamerané jednoduchými ale presnými 

strojmi typu komparátor a transformácia na už spomínaných počítačoch. 

Stereofotogrametrické analytické vyhodnotenie používa snímky s približne rovnobežnými 

osami záberu s dostatočným prekrytom, kde nie je potreba mať signalizované body pre 

podrobné vyhodnotenie. Metódy na princípe priesekovej fotogrametrie používajú snímky 

s vhodným konvergentným uhlom pretnutia osi záberu a podrobné body musia byť 

prirodzene alebo umelo signalizované. 

Analytické vyhodnocovacie stroje sú založené na konštrukcii stereokomparátorov 

v priamom spojení s počítačom. Práce prebiehajú na originálnych snímkach a po nutných 

orientáciách snímkov sa vypočítajú transformačné kľúče. Vyhodnocovateľ ovláda 

modelové súradnice, z ktorých sa počítajú snímkové súradnice na ktoré sa stroj 

automatický nastaví za podmienok stereovidenia. V priebehu sa vypočítajú aj geodetické 

súradnice snímaných bodov[1]. 

 Digitálne metódy 

Táto metóda využíva digitálny obraz, a prevod snímkových súradníc do 

geodetického systému sa rieši pomocou priestorovej transformácie počítanej na počítači. 

Snímkové súradnice sú merané priamo na obrazovke. Jednoduchšie systémy nevyžadujú 

doplnky do bežného počítača no pri sterometodách je nutné ich doplniť (doplnky 

umožňujúce stereovidenie) [1]. 



Bc.Martin Remiaz: Fotogrammetrická dokumentace budovy Centra pokročilých 
inovačních technologií 

2015                                         19 

 

2.7.4 Podľa záznamu výstupných hodnôt  

 Grafické metódy 

Výsledok vyhodnotenia je priamo graficky vyznačený na kresliacom stole 

pripojenom na vyhodnocovaní stroj. Sú pomerne rýchle a pri mapovaní vzniká priamo 

kartografický originál zložiek mapy. Nevýhodou je, že výsledok sa nedá ďalej spracovávať 

výpočtovou technikou a nedá sa kvalitne reprodukovať či editovať[1]. 

 Číselné, numerické metódy 

Súčasne metódy, pri ktorých sa automaticky registrujú súradnice jednotlivých 

vyhodnocovaných bodov na pamäťové médium a ďalej sa priamo spracováva v danom 

spracovateľskom systéme alebo v inom systéme do výslednej podoby, ktorý je v podobe 

vektorovej(bod, línia, polygón, plocha,  atribút) alebo rastrovej. Medzi výhody patrí ich 

spracovateľnosť, ukladanie, ich prenos a pod.[1]. 
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3.1 Dnešná prieseková fotogrametria 

V súčasných systémoch sa využíva analytické riešenie, vzhľadom na dostupnú 

výpočtovú techniku, ktorá umožňuje jej praktické využitie. Začiatky siahajú do 80.rokov 

20.storočia spustením programového riešenia firmou RolleiMetric. V súčasnosti je cenovo 

a spracovaním vhodný program Photomodeler. Práca v teréne spočíva z nasnímania 

vhodného počtu konvergentných snímkov okolo snímaného objektu s dostatočným 

prekrytom a možnosťou identifikácie spojovacích bodov. Odvodenie analytického riešenia 

sa v súčasnosti robí obecne, ktoré vychádza zo základných fotogrametrických vzťahov[1]:  
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R je matica priestorovej rotácie 

 
X,Y,Z sú geodetické súradnice bodu, X0,Y0,Z0 sú súradnice projekčného centra, x´, z´,(-f) 

sú merané snímkové súradnice, x0´,z0´ sú súradnice hlavného bodu. Výpočty neznámych 

ω, φ, К, X0,Y0,Z0, prípadne f, x0´,z0´ sa počítajú iretáciou na základe súradníc známych 

vlícovacích bodov. Potrebujeme teda približné hodnoty neznámych veličín pred výpočtom, 

kde sa môže zadať oprava o radiálnu distorziu. Je potrebné zamerať na snímkach 

spojovacie body, ktoré slúžia na vytvorenie priestorového modelu. Pre výpočet je potrebné 

geodetické zameranie vhodného počtu vlícovacích bodov. Minimálny počet pre 

transformáciu do geodetického systému je sedem zameraných veličín na snímanom 

objekte. Priestorové vyhodnotenie vyžaduje minimálne dve konvergentné snímky bez 

kontroly. Väčšie množstvo snímkov dáva možnosť kontroly, vyrovnania a spresnenie 

polohy určovaných bodov[1]. 
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3.2 Technologický postup 

Vykonáva sa pred alebo súčasne so snímkovaním objektu, podľa [1]:  

 

o Rekognoskácia územia či objektu 

Rozumie sa rozhodnutie o rozmiestnení stanovísk fotogrametrického zamerania, 

rozložení a geodetickom zameraní vlícovacích bodov. Je vhodné mať podkladové 

materiály ako fotografie, plány, výkresy a pod. Na základe dokumentácie sa ľahšie v teréne 

určujú predmetné informácie a v priebehu rekognoskácie sa zhotovuje jednoduchý situačný 

náčrt. 

o Voľba metódy 

Presnosť metódy, časová náročnosť, prístrojové vybavenie, ekonomické hľadisko, 

bezpečnosť práce 

o Voľba a signalizácia vlícovacích bodov 

Používajú sa pre určovanie orientácie (analytická metóda), pre transformáciu do 

geodetického systému, pre určenie merítka, ako kontrolné body pre overenie správnosti 

spracovania fotografických a meračských prác na území, správnosti vyhodnotenia 

meračských snímkov v laboratóriu a správnu kalibráciu. 

Majú byť dobre identifikovateľné na meračských snímkach. V teréne musia mať 

jednoznačne určiteľnú polohu pre geodetické zameranie. Môžu byť prirodzene 

signalizované ako rohy okien, hrany stien, konce ríms a pod. Potom umelo signalizované 

v miestach kde nie je možné meranie prirodzeného vlícovacieho bodu. 

Zameriava sa nadbytočný počet vlicovacích bodov z dôvodu vyrovnania, kontroly 

a možnosti nahradenia prípadne nevhodných vlícovacích bodov na vyhodnotenie. Na 

stavebných objektoch je množstvo prirodzených vlicovacích bodov, čo zjednodušuje ich 

výber a rozmiestnenie. Volia sa body dobre a jednoznačne identifikovateľné v teréne tak aj 

na snímke. 

o Vlastné snímkovanie 

Treba zaistiť vhodnú dennú dobu fotografovania, alebo počkať na kompaktnú 

oblačnosť, ktorá je pre fotografovanie najlepšia vzhľadom na konštantné osvetlenie bez 

ostrých tieňov 

o Geodetické zameranie vlícovacích bodov 
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4 DIGITÁLNE FOTOGRAFIE 

4.1 Charakteristika 

Digitálne fotografie sú kontinuálnym vývojom fotogrametricekej praxe, kde sa 

prešlo z analógového na digitálny výstup snímkovaného obrazu. Dané snímky sa dajú 

upravovať na počítači. Je s nimi ľahká manipulácia, uskladnenie a prenos. A takisto je tam 

možnosť aj analógového výstupu vo vysokej kvalite[4]. 

 

Pojem fotografia znamená vo voľnom preklade kresba svetlom, čo platí pre klasickú 

aj digitálnu fotografiu. V princípe ide o to, že obraz je zachytený najprv na objektíve 

a potom na záznamové médium. Pre digitálne fotoaparáty  to predstavuje elektronický 

svetlo citlivý snímač volaný čip. Na snímači sú dáta ešte stále v analógovej forme kým ich 

nespracuje A/D prevodník na digitálny záznam teda na 0 a 1. Nasleduje ďalšie digitálne 

spracovanie a uloženie na pamäťové médium. Výstupom fotografie digitálnej je dátový 

obrazový súbor. Pred začatím fotografických prác je vhodné nastavenie dvoch 

vlastnosti[4]: 

 Rozlíšenie 

Snímač každého digitálneho fotoaparátu má určitý maximálny počet obrazových 

bodov, nazývaných pixelov, ktoré pri maximálnom rozlíšení poskytujú najkvalitnejší 

obraz. Vlastnosťou fotoaparátu je jeho zmena, čím sa dosiahne ušetrené miesto na 

pamäťovom médiu a zrýchli sa operačná rýchlosť fotoaparátu. Jeden pixel zodpovedá 

jednému obrazovému bodu fotografie. Ak sa nastaví menšie rozlíšenie, dochádza 

k prevzorkovaniu dát smerom dolu – downsampling.  Firmware fotoaparátu vypočíta  

z niekoľkých fyzických bodov na snímači jeden obrazový bod na snímke. Doporučuje sa 

fotografovanie na maximálnom rozlíšení a úpravy robiť na počítači[4]. 

 Dátový formát a jeho kompresia 

o  JPEG: 

je dátový formát primárne určený pre ukladanie fotografií (obrazových dát) a jeho 

vlastnosťou je stratová kompresia. Teda obrazová informácia uložená v JPEG stráca 
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kvalitu a stráca ju čím viac sú dáta komprimované, zmenšené. Jeho dôležitou vlastnosťou 

je malá veľkosť súboru. 

o TIFF,RAW : 

Raw nie je obrazovým formátom. Sú v ňom uložené dáta snímača a všetky 

nastavenia fotoaparátu. Pri snímaní v tomto formáte prístroj nevytvára reálny obraz ale 

dáta s fotografovania uloží na pamäťové médium, ktoré  sa vygenerujú na počítači 

v podobe obrazu. Ide teda o čisté nekomprimované dáta podobne ako TIFF, ale 

v dvojtretinovom dátovom objeme. Výhodou je nastavenie vlastnosti fotografovania pred 

začatím generovania obrazu v počítači[4]. 

4.2 Základy fotografovania 

 Expozícia 

Automatický expozičný merací systém fotoaparátu pri fotografovaní na svetlejší 

objekt  uberá jas a pri zaznamenaní tmavšieho objektu pridáva na expozícii, teda vyjasní 

záber. Týmto sa dá priamo v teréne regulovať správnosť expozície v našom modelovom 

zábere pomocou LCD displeja. Ten slúži aj pre posúdenie jasového rozloženia v zábere. 

Ak máme v zábere strom s pozadím neba za jasného slnečného dňa, expozičná automatika 

uberie jas a strom sa javí ako tmavý. Ale ako náhle zamierime fotoaparátom na tmavšie 

miesta stromu obraz sa automaticky vyjasní  vplyvom expozície, kde stlačíme spúšť do 

prvej polohy aby sme zablokovali nastavené expozičné parametre, záber vrátime do 

pôvodnej polohy a spúšť dotlačíme do koncovej polohy. Týmto postupom sa zároveň 

zablokuje automatické zaostrovanie[4].  

 Korekcia EV 

Hodnota EV – Exposure Value odpovedá určitej hladine svetla. Posun v kladnom 

smere o 1 EV predstavuje zdvojnásobenie, naopak v zápornom smere o polovičnú celkovú 

expozíciu. Ak potrebujeme zosvetliť  danú snímku nastavíme kladnú hodnotu, ak ju 

chceme tmavú, nastavíme záporné hodnoty. Zachováva nezávislosť aretácie automatického 

zaostrovania na pol spúšte[4] . 
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 Histogram 

Pomôcka na zistenie vhodnosti expozície snímky. Ide o jemný stĺpcový graf, ktorý 

zobrazuje rozloženie jasu danej scény. Na vodorovnej osi sú najtmavšie tiene vľavo 

a postupne prechádzajú doprava cez stredné až ku najvyšším jasom. Vo zvislom smere sú 

stĺpce jednotlivých jasových zložiek, ktoré udávajú jej mieru. Hneď vieme posúdiť na 

obraze množstvo tieňov a svetiel. Z grafu vieme vyčítať preexponovanosť ak je graf 

natlačený na pravom okraji a podobne to ja tak aj pri podexpozícii v prípade grafu na ľavej  

strane histogramu. Vieme následne zaviesť potrebné korekcie pred snímaním. Jediným 

prípadom, kedy histogram nevie správne predvídať scénu, je pri fotení s bleskom[4]. 

 Zaostrenie 

Väčšina digitálnych fotoaparátov má pasívne automatické zaostrovanie. Princípom  

práce pasívneho autofokusu  je vyhodnocovanie kontrastu scény  v oblasti zaostrovacieho 

čidla, najmä v strede záberu. Vzhľadom k tomu má problémy zaostriť u nekontrastných 

motívov ako biela stena, či pravidelne sa opakujúce vzory. Pasívny autofokus je 

konštruovaný najmä tak, že pracuje cez objektív. Teda nevzniká paralaxa pri snímaní 

v makrorežime. Problémy má pri slabšom osvetlení, kde čidla systému nevidia a kvôli 

tomu majú kvalitnejšie fotoaparáty vstavané reflektory, ktoré sa automaticky aktivujú keď 

má autofokus problémy. Fungujú len do krátkych vzdialenosti. Výhodou pasívneho 

zaostrovacieho systému je možnosť konštrukcie viacbodového autofokusu, kde 

zaostrovanie neriadi len jedno čidlo uprostred záberu, ale ich má niekoľko po celej ploche. 

Užívateľ si potom môže vybrať, ktorý z nich použije alebo to nechá na algoritmus 

fotoaparátu. Teda zaostrovacia automatika pracuje iba v určitej vymedzenej oblasti záberu. 

Fotoaparát vždy zaostrí len na objekty, ktoré sa nachádzajú v zornom poli zaostrovacieho 

čidla, v malej oblasti okolo stredu záberu. Pasívny zaostrovací systém je konštruovaný tak, 

že v polovičnej polohe spúšte najprv zaostrí a v stlačenej polohe exponuje snímok. 

Polovičná poloha aktivuje zaostrovaciu automatiku, zaostrovacie motorčeky presúvajú 

vnútorné optické členy objektívu. Po dokončení ostrenia sa indikuje kontrolka. Pri 

stlačenej polospúšte je autofokus zablokovaný, a pri pohybe fotoaparátu zostáva zaostrenie 

stále na pôvodnej hodnote, čo sa využíva pri zaostrovaní mimo stredu záberu[4]. 
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 Vyváženie bielej 

Digitálny fotoaparát pracuje podobne ako spektrofotometer, prístroj merajúci práve 

teplotu chromatickosti – farbu svetla, teda funkcia vyváženia bielej, ktorá sa stará 

o meranie farby svetla.  Označená ako WB, white balance. Zaisťuje ju farebný posun 

snímky späť do podoby v akej snímanú scénu vníma ľudské oko. Obsahuje niekoľko 

volených programov vyváženia bielej[4]. 

4.3 Digitálna fotografická technika 

 Megapixel 

Snímač digitálneho fotoaparátu je tvorený maticou svetlo citlivých buniek, ktoré 

vytvárajú vo výstupe obrazové body – pixely. Daný svetlo citlivý čip je vytváraný 

konštrukciou akú má štvorčekovaný papier, kde jeden štvorček odpovedá jednému pixelu. 

Čím viacej pixelov fotoaparát má, tým viacej detailov je schopný zobraziť. A teda čím 

väčšie rozlíšenie tým väčšia fotografia. Keďže pixel je jednotka bezrozmerná vzťahuje sa 

na jednotku dpi  - dots per inch, čo znamená počet bodov na anglický palec o rozmere 2,54 

cm. To znamená, že koľko obrazových bodov – pixelov je stroj (tlačiareň) schopný 

umiestniť na dĺžku 2,54 cm, aby bola fotografia maximálnej kvality[4]. 

 Funkcia digitálneho fotoaparátu 

Jedným z najzákladnejších prvkov je snímač, ktorý je tvorený svetlo citlivými 

plochami. Zachytáva iba intenzitu svetla a pracuje v čiernobielom režime. Žiadne svetlo 

(biela), málo svetla( svetlo šedá), viac svetla (tmavošedá) a veľa svetla (čierna). Rozsah je 

limitovaný rozsahom 256, vrátane bielej a čiernej. Po dopadnutí svetla sa určí množstvo 

svetla, ktoré vyprodukuje elektrický signál. 

Nato aby sme dostali farebnú informáciu slúžia farebné filtre umiestnené pred každou 

bunkou. Sú tam umiestnené tri  alebo štyri filtre primárnych farieb (RGB), z ktorých sa 

interpoluje celá fotografia. Interpolačný algoritmus porovnáva dáta zo susedných pixelov 

a z nich vypočíta príslušnú farbu z daných šestnástich miliónov farieb. Daný princíp tvorby 

farebnej fotografie používajú kompakty aj zrkadlovky. Za snímačom je AD 

(analógovo/digitálny) prevodník. Ten analógové dáta, teda spojité napätie meniace sa na 
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základe dopadajúceho sa svetla mení na digitálne jednotky a nuly. S tými následne pracuje 

procesor a firmware fotoaparátu, ktoré ho spracujú podľa nastaveného fotoaparátu. 

Nakoniec sa dáta uložia vo zvolenom formáte na pamäťové médium[4]. 

 Snímače 

Sú rôzneho typu, najrozšírenejší je CCD a CMOS. Sú tvorené pravouhlou maticou 

pixelov. Rozdiel medzi nimi je v prenose elektrického náboja zo snímača. Pri CCD je 

náboj odvádzaný postupným predávaním medzi jednotlivými bunkami až do zbernice 

alebo sú rady či stĺpce zbernicami preložené. CMOS je konštruovaný takým spôsobom, že 

každý pixel má svoje pripojenie. Ich výhodou je priame zosilnenie signálu, nižšia spotreba 

energie a menšie výrobné náklady a k ich nevýhodám patrí riziko nerovnomernej citlivosti 

jednotlivo ovládaných pixelov a problémové využitie citlivosti ako takej[4]. 

 Citlivosť snímačov 

Základná hodnota citlivosti snímačov býva ISO 100 a svetlocitlivé bunky pri tomto 

nastavení dokážu vygenerovať najväčší signál. Popri výrobe vlastného signálu sa vytvára 

aj šum. Obecne platí, že čím väčší signál a menší šum, tým je kvalitnejšia obrazová 

informácia. Pri slabom svetle (nízka úroveň signálu) vzniká viac šumu, čo spôsobuje 

pokles kontrastu snímky či dokonca zníženie hranovej ostrosti[4]. 

 Svetelnosť objektívu 

Je označovaný písmenom F a číslom, ktoré čím je väčšie, tým je menšia svetelnosť. 

Svetelnosť predstavuje plne odclonený objektív a svetelnejší objektív prepustí na snímací 

čip viac svetla než objektív menej svetlený. Teda čím je objektív svetelnejší, tím je to 

lepšie pre kvalitu výsledného obrazu, pretože nedáva snímaču príležitosť generovať šum 

z nedostatku svetla. Ďalej je spojený s automatickým zaostrovaním. V dôsledku malej 

svetelnosti optiky je zaostrovací systém v nedobrom svetle neschopný zaostriť (npr. 

v tmavej miestnosti)[4]. 
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 Ohnisková vzdialenosť 

Je vyjadrením snímacieho uhla objektívu. Teda platí, že čím je menšia ohnisková 

vzdialenosť, tým je širší snímací uhol objektívu. Ohnisková vzdialenosť je vztiahnutá 

k uhlopriečke snímacieho média elektronického snímača[4]. 

 

Tab. č. 1: Ohniskové vzdialenosti v praxi (vztiahnuté ku kino filmu)[4] 

20 mm 94° Veľmi širokouhlý záber 
28 mm 75° Bežný širokouhlý 
35 mm 63° Stredne široké až normálne ohnisko 
50 mm 46° Základný objektív 
80 – 100 mm 30 - 24° Krátke teleobjektívy 
135 mm 18° Klasické portrétne sklo 
180 – 200 mm 12 - 14° Stredné teleobjektívy 
300 mm a viac Od 8° Teleobjektívy 

 

 

 Hĺbka ostrosti 

Predstavuje ju zobrazenie, kde sa ako ostré javia predmety pred aj za hranicou 

zaostrenia objektívu.  Objektív vždy zaostruje len na jeden bod v priestore a zvyšok 

snímanej scény, ktorý je tiež ostrý rieši hĺbka ostrosti. Je tým väčšia, čím je menšia 

ohnisková vzdialenosť. 

4.4 Fotoaparáty podľa konštrukcie 

 Kompaktný 

Väčšina súčasných digitálnych fotoaparátov. Označujú sa digitálne prístroje 

vybavené optickým priehľadovým hľadáčikom a LCD monitorom. Tento hľadáčik  má 

paralaxu, teda jeho optická osa nie je zhodná s optickou osou objektívu. Vidíme ním obraz 

o niečo posunutý oproti obrazu, ktorý sníma objektív. Najväčší vplyv má na krátke 

vzdialenosti a po dosiahnutí predmetovej vzdialenosti štyroch metroch sa prakticky 

zanedbáva. Hľadáčik nezobrazuje celé snímané pole, ale plochu okolo 80%[4]. 
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Charakteristika územia  
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5.2 Charakteristika meraného objektu 

Vybraným objektom merania je Centrum pokročilých inovačních technológii známe 

pod skratkou CPIT.  Tento objekt je súčasťou komplexu školských budov, nachádzajúcich 

sa v jednom areáli v blízkosti rektorátu školy. 

 

 

 
Obr. č. 7: Areál VŠB-TUO 17. listopadu,  [12] 

 

 

Zaoberá sa vedecko - výskumnými a vývojovými aktivitami v spolupráci s 

priemyselnými podnikmi v inováciách a transferu technológií v disciplínach materiálového 

a strojného inžinierstva. Úzko spolupracuje s inými pracoviskami VŠB – TUO, ďalšími 

vysokými školami, vedeckými inštitáciami nielen doma ale aj v zahraničí. Ďalej sa svojimi 
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Základné údaje [10]: 

 Názov:  VŠB TUO – TECHNOLOGICKÝ PAVILÓN CPIT 

 Vlastnícke právo:   VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava 

 Výmera m2: 3683 

 Parcelné číslo: 1738/85 

 Číslo LV: 1873 

 Kraj: 132 Moravskoslezský 

 Okres: 3807 Ostrava – mesto 

 Obec: 554821 Ostrava 

 Katastrálne územie: 715174 Poruba 

 Budova s číslom popisným: 6203 

 Stavba pre administratívu 
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6 PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 

6.1 Digitálna zrkadlovka Canon EOS 7D 

Je výkonná digitálna jednooká zrkadlovka.  

Vlastnosti[6]: 

 18 – megapixelový snímač CMOS APS- C 

 Vysokorýchlostné snímanie 8 snímkov za sekundu 

 Dobré snímky pri slabom osvetlení s citlivosťou ISO 6400 s možnosťou rozšírenia 

 Výber bodov automatického zaostrenia pre kreatívne snímanie a sledovanie objektu 

 19 bodový systém zaostrenia krížového typu v tvare diamantu. 

 Spracovanie formátu RAW priamo v prístroji 

 Video v rozlíšení Full HD 1080p 

 Výkonny procesor DIGIC 4, ktorý umožňuje výnimočnú kvalitu obrazu a špičkový 

výkon 

 Správnosť expozície obrázkov vo všetkých svetelných podmienkach 

 Veľký a jasný displej typu Clear view 2 3,0 palcového displeja LCD s 920 000 

bodmi 

 Optimalizovanie úrovne osvetlenia 

 Uzávierka testovaná na odolnosť 

 Ovládanie blesku na diaľku priamo z fotoaparátu pomocou vysielača Speedlite, 

ktoré umožňuje ovládať až tri skupiny bleskov 

 Rýchlosť zapínania prístroja 

 Prispôsobenie zobrazovania v hľadáčiku so 100% pokrytím hľadáčika a 1,0x 

zväčšením 

 Róbustná konštrukcia z horčíkovej zliatiny je odolná voči prachu a vlhkosti 

a integrovaný sytém čistenia zaručuje, že senzor fotoaparátu sa nikdy nezapráši 

a vždy zaistí dobru kvalitu obrazu. 

 Dobrá ergonómia a ovládanie, rýchle reakcie, dobrá výdrž batérie 

 

 

 



Bc.Martin Remiaz: Fotogrammetrická dokumentace budovy Centra pokročilých 
inovačních technologií 

2015                                         35 

 

Tab. č. 2: Súhrnne parametre digitálnej zrkadlovky Canon EOS 7D[7] 

Zaradenie Digitálna zrkadlovka 
Výrobca Canon 
Typ fotoaparátu Zrkadlovka 
Rozlíšenie 18 megapixelov 
Optický zoom 5,6x 
Typ pamäťovej karty CF 
Typ batérie Akumulátor 
Materiál tela Kovový horčík 
Hmotnosť 820 g 
Šírka/Výška/Hĺbka 148,2/110,7/73,5mm 
Typ hľadáčika Optický 
Rozlíšenie LCD 920 000 pixelov 
Veľkosť LCD 5,6 palca 
Najkratší expozičný čas 1/8000 sekundy 
Najdlhší expozičný čas 30 sekúnd 
Maximálne rozlíšenie snímkov 5184 x 3456 pixelov 
Formát snikov JPEG, RAW 
Objektív EF/EF - S 
Prevádzkové prostredie 0 – 40 °, 85 % a menšia vlhkosť 
 

 

 

 

Obr. č. 9: Digitálna zrkadlovka Canon EOS 7D[7] 
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6.2  Objektív Canon 18 – 135 mm f/3,5 – 5,6 IS 

  Ultrazoomový objektív so 7,5x optickým zoomom ponúka univerzálne použitie. 

Dobrá optická stabilizácia, rýchly a tichý autofokus s krokovým motorčekom STM[8]. 

 

 

Tab. č. 3: Súhrnne parametre digitálneho objektívu Canon 18 – 135mm/3,5-5,6IS [8] 

Výrobca  Canon 
Typ  Zoom 
Minimálna ohnisková vzdialenosť 18 mm 
Maximálna ohnisková vzdialenosť 135 mm 
Minimálne zaostrenie 450 mm 
Povrchová úprava Super Spectra 
Svetelnosť f/3,5 – 5,6 
Priemer filtra 67 mm 
Hmotnosť 455 g 
Clona Kruhová so 6 lamelami 
 

 

 

 
Obr. č. 10: Objektív Canon 18 – 135 mm/3,5-5,6 IS [8] 
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6.3 Totálna stanica Leica TCRM 1202  

Presná totálna stanica od firmy Leica. Má veľký grafický displej, vysoká presnosť, 

bezhranolový diaľkomer s dosahom okolo 600 m, laserová olovnica, nekonečné 

pohybovky. 

 

Tab. č.4: Súhrnne parametre Totálnej stanice Leica TCRM 1202 [11] 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 
Uhlová presnosť 2“ 
Obvyklý výsledok kalibrácie uhlov 1“ 
Dĺžková presnosť 1 mm + 1,5 ppm 
Obvyklý výsledok kalibrácie dĺžok 1,0 mm 
Dosah na 1 hranol 3000 m 
Dosah bezhranolový 600 m 
Interná pamäť CompactFlash cards 
Klávesnica Plná v oboch polohách , grafický displej 
Odolnosť IP 54 
 

 

 
Obr. č. 11: Totálna stanica Leica TCRM 1202  
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7 KALIBRÁCIA 
 

Pred samotnou tvorbou priestorového modelu z fotogrametrických snímok je potrebné 

prístroj s ktorým sa fotografuje kalibrovať. Program PhotoModeler vyžaduje pred 

samotnou tvorbou nového projektu kalibračný súbor, ktorý sa uloží po dosiahnutí danej 

kalibrácie. Kalibráciou sa rozumie určenie prvkov vnútornej orientácie týchto prístrojov. 

Kalibrujú sa najmä nemeračské komory a digitálne fotoaparáty s obecne pomerne nestálou 

stabilitou týchto prvkov, ktoré by sa mali robiť periodicky. 

 

Pri tomto postupe sa určuje [3]: 

 Konštanta komory 

 Poloha hlavného snímkového bodu 

 Distorze – skreslenie objektívu 

 Rozmer digitálneho čipu 

 Ďalšie prídavné parametre 

 

7.1 Kalibračné metódy 

Sú charakterizované referenčným objektom, prípadne miestom a časom okamihu 

kalibrácie: 

 Laboratórna kalibrácia 

Robí sa pre presné meračské komory, kde je meraný smer obrazových lúčov 

prechádzajúcich objektívom komory pomocou goniometrov a kolimátorov. Z daných 

parametrov sa určia prvky vnútornej orientácie. Robia ju len špecializované pracoviská 

a pre bežné využitie najmä digitálnych komôr sa táto metóda nepoužíva[2]. 

 Simultánna kalibrácia 

Pri tejto metóde sa snímky používané pre vlastné vyhodnotenie používajú súčasne 

aj pre kalibráciu. Teda testovacie pole je súčasťou zameriavaného objektu, ktoré má byť 
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snímkované za obdobných podmienok ako je tomu pri snímkovaní pomocou testovacích 

polí. Výhodou tejto kalibrácie je, že vnútorná orientácia sa určuje v okamihu času 

snímkovania  meraného objektu a kalibrácia dosahuje najvyššiu presnosť pri vyhodnotení 

objektu.  

Na určenie prvkov vnútornej orientácie je treba poznať snímkové súradnice 

a podmienky pre pretínanie bodov meraných na viacerých snímkach (spojovacie body so 

známymi snímkovými súradnicami). Určením vlícovacích bodov dostaneme prvky 

vonkajšej orientácie definujúcich priestorovú polohu objektu a jeho rozmer. Jedna 

vzdialenosť je postačujúca na určenie správneho merítka objektu[2]. 

 Kalibrácia pomocou testovacieho poľa 

Najpoužívanejšou metódou kalibrácie je pomocou snímkovania signalizovaného 

testovacieho poľa z niekoľkých vhodne geometricky konfigurovaných stanovisiek 

s danými podmienkami.  

Toto pole obsahuje kontrastné znaky voči podkladu, ktoré sú známe svojimi 

referenčnými súradnicami prípadne vzájomnými vzdialenosťami. Tieto polia môžu byť 

prenosné, poprípade pevne spojené s objektom, rovinné či priestorové. Pomocou 

zameraných snímkových súradníc a referenčných súradníc sa vypočíta metódou pretínania 

zväzku lúčov vyrovnané súradnice testovacieho poľa, ďalej prvky vnútornej a vonkajšej 

orientácie.  

Vhodnou konfiguráciou snímkov sa zabezpečí nežiaducej korelácii medzi 

jednotlivými parametrami[2]. 

7.2 Vyhotovenie kalibračného súboru pre digitálnu zrkadlovku Canon 
EOS 7D 

Pre tvorbu modelu som kalibroval daný fotoaparát kalibračnou metódou pomocou 

testovacieho poľa, ktoré je prenosné a rovinné.  Úlohou kalibrácie je nájsť najvhodnejšiu 

kalibráciu danej digitálnej kamery a porovnať ju s ostatnými kalibračnými hodnotami. 

Testovacie pole bolo vytlačené na formát papiera A3 a formát A0. Ide o sto bodov 

rovnomerne rozmiestnených po ploche, z ktorých sú štyri kontrolné s danými symbolmi 

pre jednoznačnú orientáciu papiera v programe. Sú to plné čierne kruhové plochy, ktoré sú 

kontrastné k svojmu bielemu pozadiu papiera pre výpočet stredov bodov v danom systéme.  
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Podľa [3] je potrebné dodržiavať nasledujúce podmienky pri kalibrácii: 

 Testovacie pole má byť čisté, vhodne osvetlené a bez tieňov 

 Testovacie pole má byť umiestnené na vodorovnú podložku, vhodne 

zabezpečenú proti posunutiu 

 Všetky snímky je treba urobiť s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou, bez 

použitia zoomu 

 Nastavenie maximálneho rozlíšenia digitálnych snímkov 

 Je potrebné mať kontrastné snímky tak, aby boli jasne rozlíšené body 

testovacieho poľa od podkladového materiálu. Aby vynikol kontrast bielej 

a čiernej. 

 Testovacie pole má zaplniť maximálnu  plochu  snímky. 

 Snímkujeme pod uhlom 45° od testovacieho poľa 

 Pri počte 100 bodov testovacieho poľa sa urobí snímka v normálnej 

vodorovnej polohe a jedna pootočená o 90° vo vertikálnej polohe. 

 Snímkuje sa zo všetkých štyroch strán testovacieho poľa 

 Digitálna kamera sa počas snímkovania nevypína, aby ostali rovnaké 

parametre kontinuálne počas celého snímkovania. 

 

Snímkované testovacie pole som robil s rovnakými nastaveniami ako pri snímkovaní 

v teréne. Nastavené hodnoty boli s maximálnym možným rozlíšením na najväčšej kvalite 

(5184 x 3456) s ohniskovou vzdialenosťou 18 mm a hodnotou ISO 100. Boli povypínané 

podporné funkcie fotoaparátu aby nemali vplyv na snímkovanie a v priebehu fotenia som 

nevypínal fotoaparát, čo by malo za následok  zmenu  nastavení.  

Pri každom formáte som nasnímal testovacie pole v dvoch polohách na každom 

stanovisku, ktoré sú nad stredmi strán. Teda vo vodorovnej a pootočenej polohe o 90°. 

Celkovo som tak nasnímal pre jeden formát 8 snímkov. Fotoaparát v priestore som mal 

orientovaný tak, aby osi záberu boli konvergentné. Vo vodorovnej polohe medzi sebou 

zvierali uhol  90° a od vodorovnej roviny mali približne zvierajúci uhol 45°.   

Po nasnímaní 8 snímkov pre jeden formát si ich uložíme pre ďalšie spracovanie. V 

otvorenom programe PhotoModeler Scanne si zvolíme  Camera Calibration project a 

následne v dialógovom okne si nájdeme zložku s nasnímanými kalibračnými poľami a 
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importujeme ich do programu. Kalibráciu spustíme možnosťou Execute Calibration. 

Následne program prepočítava snímky, vyhodnocuje ich a získava informácie o použitej 

fotografickej kamere. 

 

 

 

 

Obr. č. 12:  Priebeh výpočtu kalibračných parametrov 

 

 

Vo výslednom dialógovom okne si skontrolujeme počet kontrolných bodov, 

ktorých musí byť štyri. Počet celkových bodov musí byť menší ako je počet bodov, teda 

sto. Ideálne je presne sto. Číslo prekračujúce túto hodnotu nám hovorí, že program 

zaznamenal aj body mimo testovacieho poľa, čo nie je možné pre kalibráciu. Pri výpočte 

kalibrácie na formáte A3 som mal kalibračné pole podložené bielymi papiermi takže tam 

bola kalibrácia úspešne vyriešená. Formát A0 som spočiatku robil bez prekrytu podlahy. 

Pri výpočte mi zachytilo viac bodov, teda aj body podlahy. Situáciu som riešil prekrytom 

plochy tak, aby program vedel definovať len body na testovacom poli. Snímky 

akceptované sú označené v pravom hornom rohu digitálnym fotoaparátom. 
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Obr. č. 13:  Správa o priebehu výpočte 

 

 

V ponuke Show Report si skontrolujeme hodnoty Total Error, ktorá charakterizuje 

kontrolu výpočtu. Ideálna hodnota tejto chyby je jedna, no pri digitálnych zrkadlovkách 

dosahuje vyššie hodnoty vzhľadom na zložitejšiu konštrukciu optickej sústavy. 

Ďalej je to percentuálne pokrytie snímky, Overall RMS (celkové skreslenie objektívu) 

nepresahujúcich 0,5 px a Maximum RMS (maximálne skreslenie objektívu) 

nepresahujúcim 1,5  px.  

 

Následne program žiada uloženie kalibrácie pre daný fotoaparát do svojej knižnice. 

Tento súbor si uložíme pre vlastnú potrebu ďalšieho spracovania v programe 

PhotoModeler Scanner. V menu Project a Cameras vieme tieto hodnoty potom vyvolať. 

Ďalej si uložíme aj projekt s kalibráciou a danými snímkami do jedného adresára pre 

možnosť potreby ďalšieho spracovania kalibrácie. 
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Obr. č. 14:  Kalibračné pole so zobrazenými rezíduami 

 

Príkazom Open 3D View vyvoláme priestorové okno v ktorom sa nám zobrazia 

referencované body z testovacieho poľa. K jeho ovládaniu slúžia ikony rotácie, zoomu, 

posunu a nastaviteľných vlatností pre 3D pohľad. V tomto prostredí si vieme zobraziť 

pozíciu kamier v čase snímkovania, lúče vychádzajúce z kamery na kalibračné bodové 

pole. Vo vlastnostiach sa dajú zobraziť aj elipsy chýb jednotlivých bodov pomocou 

funkcie  Confidence region. 

 

 

Obr. č. 15: Zobrazenie kalibračného poľa v 3D Viewri s elipsami chýb 
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V nasledujúcej tabuľke je porovnanie jednotlivých kalibrácii. Pri každom formáte 

bolo použitých niekoľko sérii snímkovaní z ktorých sa vybrali tie ktoré boli najvhodnejšie. 

Z porovnania vychádza, že väčšie pokrytie snímky má za následok väčšiu chybu a pri 

režime snímkovania vychádzajú lepšie hodnoty kalibrácie pre snímkovania s AF. Pre 

tvorbu modelu bolo použitá kalibrácia formátu A0, vzhľadom na veľkosť 

fotogrametrického predmetu, pretože pre väčšie a vzdialenejšie predmety by sa malo 

používať formátu v priamej úmere veľkosti. Táto dosahovala aj najlepších kvalitatívnych 

parametrov.  

 

Tab. č. 5: Porovnanie kalibračných parametrov jednotlivých kalibrácii 

Formát paieru A3 A3 A0 A0 

Zaostrenie AF MF AF MF 

Počet bodov 100 100 100 100 

Počet snímkov 8 8 8 8 

Focal Length                                        

Ohnisková vzdialenosť 
18.402759 mm 18.390261 mm 18.727938 mm 18.764914 mm 

Principal Points                                

Poloha hlavného bodu X 
11.477562 mm 11.487403 mm 11.346729 mm 11.331944 mm 

Principal Points                                       

Poloha hlavného bodu Y 
7.522231 mm 7.517052 mm 7.558805 mm 7.546576 mm 

Fw format width                                       

Rozmer formátu šírky 
22.678465 mm 22.669518 mm 22.682117 mm 22.677364 mm 

Fh format height                                

Rozmer formátu výšky 
15.113000 mm 15.113000 mm 15.113000 mm 15.113000 mm 

K1 Lens Distortion - radial                        

Radiaálne skreslenie objektívu 
5.862e-004 5.961e-004 5.598e-004 5.478e-004 

K2 -4.974e-007 -5.943e-007 -7.090e-007 -7.388e-007 

P1 Lens Distortion- decentering              

Decentrické skreslenie 

objektívu 
4.190e-005  5.810e-005 7.790e-005 8.047e-005 

P2 -3.590e-005 -3.136e-005 -5.775e-005 -3.656e-005 

Overall RMS                                             

Celkový kvadratický priemer 

odchýlok 
0.248 pixels 0.265 pixels 0.199 pixels 0.210 pixels 

Maximum RMS                                         

Maximálna odchýlka 
0.588 pixels 1.033 pixels 0.432 pixels 0.502 pixels 

Coverage                                  

Percentuálne pokrytie 
75% 70% 67% 64% 

Total Error 2.086 2.250 1.668  1.756 
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Riešil som viditeľnosť medzi danými bodmi tak, aby ich neprekrývali osobné 

automobily a aby z každého bodu bolo možné zameranie čo najväčšieho počtu podrobných 

bodov s vhodným uhlom merania. Dané body polygónu som stabilizoval geodetickými 

klincami o rozmeroch 60 mm do pevného podkladu cestného telesa. Počas rekognoskácie 

som si objekt nafotil. Snímky som použil ako meračské náčrty zaznamenávajúce polohu 

podrobných bodov v teréne. 

8.2 Geodetické zameranie polygónového ťahu 

Meranie som uskutočnil počas víkendu, konkrétne v Nedeľu 09.11.2014, kedy bola 

koncentrácia ľudí a áut v danom areáli na únosnej miere a neobmedzovala samotné 

meranie. Bolo polooblačno s teplotou okolo 14°C. Meranie som realizoval 

v dopoludňajších hodinách. Prístroj s ktorým som meral je už spomínaná Leica popísaná 

v kapitole 6.3. Ďalej som mal k dispozícii tri statívy s dvoma odraznými hranolmi na 

zameranie polygónového ťahu. Doplnené to bolo výtyčkou s odrazným hranolom na 

určenie bodov okolia budovy, ktoré nebolo možné zamerať bezodrazom. Riešil som tak 

celý objekt komplexne aj s jeho priľahlým okolím, aby bol osadený v reálnom teréne. 

Zameranie polygónového ťahu som realizoval v dvoch polohách vodorovného 

a výškového kruhu.  

 

Z nameraných hodnôt som vypočítal súradnice uzavretého polygónového ťahu, kde 

som si zvolil vlastný súradnicový systém. 

 

 

Tab. č. 6: Súradnice bodov uzavretého polygónového ťahu 

  X [m] Y [m] Z [m]   [m] 
5001 1000,000 1000,000 1000,000 hp1 1,704 
5002 1000,000 1071,229 999,722 hp2 1,722 
5003 1030.321 1103,391 999,649 hp3 1,715 
5004 1105.088 1092,777 1000,583 hp4 1,687 
5005 1103.399 1036,265 1000,498 hp5 1,663 
5006 1054.957 992,428 1000,713 hp6 1,638 
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Obr. č. 17: Poloha bodov 
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8.3 Geodetické zameranie podrobných bodov 

Podrobné body boli zamerané súčasne so zameraním polygónového ťahu. Ľahko 

identifikovateľných vlícovacích bodov v teréne a na snímkach bolo množstvo vzhľadom na 

konštrukciu stavby. Budova sa skladá z pravouhlých tvarov kvádra rozčlenených stredným 

átriom, ktoré som v meraní neuvažoval. V mojej práci som sa zaoberal obalovými nosnými 

hmotami, ktoré tvorili tvar budovy a následne detailným členením jednotlivých fasád po 

obvode budovy. Z každého stanoviska bola zameraná aj okolitá štruktúra prostredia, ktoré 

ho dotvárajú. Najsilnejším prvkom horizontálneho členenia bol lemujúci chodník okolo 

budovy. Konštrukcia obrubníka vymedzovala priestor plochy zelene s budovou od okolitej 

cestnej konštrukcie. V neposlednej rade som zameral aj vertikálne prvky charakterizujúce 

kolorit okolitého prostredia v spojitosti s proporciami. Tri piliere pred hlavným vstupom 

do budovy spolu s infraštruktúrou verejného osvetlenia. Body boli zamerané z každého 

stanoviska polygónového ťahu polárnou metódou pre rovinné súradnice a trigonometricky 

pre priestorové súradnice bezodrazom a okolie budovy zväčša pomocou výtyčky. Tak aby 

bola zachytená celá budova s jej priľahlým okolím. Všetky zamerané body v lokálnych 

súradniciach sú v prílohe číslo 1. 

8.4 Snímkovanie 

Podľa [3] treba dodržiavať určité zásady pri snímkovaní: 

 

 Osi záberu by mali zvierať približne pravý uhol. Interval od 30° do 150° 

(ovplyvňuje presnosť modelu) 

 Vzdialenosť daných stanovísk od objektu by mala byť približne rovnaká 

 Pokrytie snímku daným objektom by mala byť maximálna 

 Identické body by mali byť zobrazené na minimálne na troch snímkach 

 Zabezpečiť dostatočný prekryt snímkov s dostatočným počtom vhodne 

zvolených identických bodov 

 Parametre fotoaparátu majú byť totožné s parametrami pri kalibrácii 

a fotoaparát počas snímkovania nevypínať aby ostali parametre nastavené 

kontinuálne počas celého snímkovania 
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Obr. č. 18: Optimálna poloha kamier pri snímkovan
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oblohe, kedy neboli na budove ostré tiene a tmavé oblasti na snímkach. Snímkoval som 

sériu snímok v režime AF a MF pri najväčšom možnom pokrytí snímky objektom a 

dostatočným prekrytom, ktorý by mal byť tiež čo najväčší. Tak aby som mal k dispozícii 

viac snímok, z ktorých som si potom vybral tie najkvalitnejšie pre prácu v programe 

PhotoModeler.  

 

 

 
Obr. č. 21: Metóda kruhu 
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9 3D VIZUALIZÁCIA BUDOVY NA ZÁKLADE 
GEODETICKÉHO A FOTOGRAMETRICKÉHO 
MERANIA  

 

Po geodetickom zameraní a fotogrametrickom nasnímaní daného objektu som mal 

pomerne množstvo dát na vyhodnotenie. Najprv bolo potrebné zvoliť kvalitné a dobre 

orientované snímky, ktoré by vstupovali do výpočtu. Vyselektoval som okolo dvadsať 

snímkov, ktoré som pomenoval a usporiadal v jednotnom smere tak, aby sa s nimi dobre 

pracovalo v projekte. Ďalej už mohla prebiehať následná práca v programe PhotoModeler 

Scanner, ktorá sa skladala z nasledovných krokov: 

 Vytvorenie nového projektu 

 Idealizácia snímok na základe kalibračného protokolu  

 Orientácia snímok 

 Referencovanie podrobných bodov 

 Tvorba línií 

 Pripojenie do merítka  

 Export modelu do kompatibilného programu na dokončenie  

9.1 Vytvorenie nového projektu 

Po spustení programu sa automatický spustí dialógové okno, ktoré je možné spustiť 

aj z hlavného menu File – Getting Started. Zvolíme si Points – based project, ktorý je 

založený na bodovom spracovaní dát. Program si vyžiada snímky. Po importovaní našich 

vyselektovaných snímkov uložených v jednom adresári a nasnímaných s rovnakými 

parametrami digitálnej kamery ako pri kalibrácii je potrebné vložiť daný kalibračný súbor. 

Buď ho máme uložený vo vlastnej zložke programu  CameraLibrary alebo sme si ho 

uložili podľa potreby k daným zložkám jednotlivých kalibrácii. Tu je dosť dôležité aby 

sme správnym snímkam priradili správny kalibračný súbor. Následne sa  dostaneme do 

prostredia programu, ktorý je rozdelený na hlavnú pracovnú plochu, kde sa vykonávajú 

jednotlivé práce na snímkach a dialógové okno všetkých importovaných snímkov. Pre 

prácu v programe sú v hornej časti umiestnené hlavný panel nástrojov a hlavné menu. Pre 

ľahšiu prácu v programe je možnosť navoliť si, ktorý dialóg pracovných nástrojov sa nám 

zobrazí. Výhodou programu je možnosť aktualizovať spracovanie bodov na snímkach do 
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priestorového modelu, ktorý sa nachádza pod ikonou Open 3D View. Práca v ňom je vďaka 

hlavným  ikonám  pohybu veľmi praktická s pomerne ľahkým ovládaním.  

 

 

 
Obr. č. 22: Pracovné prostredie programu PhotoModeler 

 

9.2 Idealizácia snímok na základe kalibračného protokolu 

Keďže objektív má určité skreslenie, ktoré je na základe kalibrácie určené presnými 

hodnotami v kalibračnom protokole, tak toto skreslenie prechádza na nasnímané fotografie. 

Rovné línie sa nám teda jemne tiahnu do oblúka. Aby sme toto odstránili, program 

umožňuje automatickú idealizáciu fotografií, ktoré prekreslí do podoby nasnímania 

ideálnym objektívom, ktorý už nemá skreslenie. Dialógové okno spustíme v menu Project 

a Idealize project. Idealizácia je pomerne náročný proces na software a je tam možnosť 

vytvoriť si viac fotogrametrických častí s potrebným počtom snímkov pre vlastné 

vyhodnotenie. Ja som si daných dvadsať snímkov rozdelil do dvoch polovíc a každú som 

nechal vyhodnocovať zvlášť. Program k pôvodným snímkam vyhotovil aj snímky 

idealizované, ktoré mali oproti originálom menšiu veľkosť a boli charakteristické svojím 
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čiernym okrajom okolo snímky. Následne program vytvoril aj idealizovanú kameru 

s novými parametrami a s nulovým skreslením. Hodnoty jednotlivých kamier je možné 

vyvolať v menu Project a Cameras. Po idealizovaní všetkých snímok som si projekt uložil 

pod novým názvom, z ktorého som potom vychádzal. 

 

 
Obr. č. 23: Idealizovaná snímka 

 

9.3 Orientácia snímok 

Vo vyhodnocovaní sa ďalej pokračovalo na idealizovaných snímkach s danou 

idealizovanou kamerou. Princíp orientácie snímkov spočíval v identifikovaní totožných 

bodov na minimálne dvoch snímkach. Pri dvoch snímkach sa vypočíta poloha, no pri troch 

a viac snímkach je možné kontrolovať dané meranie a vykonať určité opravy. Preto som 

všetky body identifikoval na aspoň troch snímkach. Po minimálne šiestich identických 

bodoch na daných snímkach, ktoré program žiada na výpočet sa v pravom dolnom rohu 

objaví upozornenie na možný výpočet, ktorý je možné spustiť pomocou menu Project a 

Process. Výpočtom sa konfiguruje relatívna orientácia snímok, poloha stredov kamier 

v priestore a relatívna presnosť merania. Pred samotným výpočtom sme v dialógovom 
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okne informovaný o všetkých vstupných dátach, ktoré sa podieľajú na výpočte. Výsledky 

hovoria o možnostiach a kvalitách výpočtu. Podstatnou časťou je hneď vstupné okno Audit 

Summary, kde je na stupnici jedna až päť vyjadrená presnosť výpočtu modelu. V návrhoch 

nám program ponúka možné návrhy opravy. V druhej záložke Audit Overview je 

definovaná kvalita použitých bodov a snímok. Tretia záložka Audit Photo nám dáva 

informácie o snímkach v projekte. Teda minimálny, maximálny a celkový počet 

zameraných bodov. Ďalej oblasť pokrytia snímky danými bodmi, počet rámových značiek 

a celkové hodnotenie kvality daných snímok. V štvrtej záložke Audit Points sú zhodnotené 

zamerané body s ich celkovou kvalitou. Ak sú body označené ako Unused, tak sa 

neuvažujú vo výpočte. Po výpočte nám program zobrazí Project Status Report, ktoré je 

potrebné si skontrolovať, či nám v hornej časti neindikuje červeným textom nedostatky ako 

sú príliš veľké rezídua alebo nekvalitné parametre. Ďalšou dôležitou hodnotou je 

bezrozmerná chyba Total Error. Po úspešnom prepočte program vygeneruje dané body a 

v Open 3D View si vieme pozrieť body počítané zo snímok zobrazené v priestore. 

V dialógovom okne snímkov sa nám zmení červený krížik na ikonu fotoaparátu a snímka 

je úspešne orientovaná. 

 

 
Obr. č. 24: Výpočtový protokol 
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9.4 Referencovanie podrobných bodov 

Po orientácii snímok som zameral všetky ostatné podrobné body. Realizoval som to 

identifikovaním jednotlivých bodov na jednej snímke. Označením celej skupiny bodov 

a metódou Referencing Mode mi program postupne ponúkal jednotlivé body z jednej 

snímky umiestniť na nasledujúcu. Pri ktorých daný bod nebolo možné zachytiť na snímke, 

bola možnosť preskočenia bodu a pokračovania kontinuálne v ďalších bodoch. Následne 

mi program sám ponúkol možnosť pokračovať pri referencovaní vybratých bodoch na 

ďalších snímkach. Tým sa proces podstatne sprehľadnil a uľahčila sa práca s identifikáciou 

bodov na jednotlivých snímkach. 

 

 
Obr. č. 25: Referencovanie bodov 

 

Po identifikácii určitého množstva bodov som spustil prepočet bodov, aby som vedel 

zhodnotiť polohu daných bodov. Program ma v pravom dolnom rohu v stavovom riadku 

vždy upozornil na maximálne rezídua, ktoré som vedel vždy priamo opraviť na danej 

snímke a prepočet vykonať nanovo. Samozrejme je treba mať pod ikonu Visibility on 

Photos zapnuté rezídua a číslovanie bodov pre ľahšiu orientáciu, pokiaľ bodov ešte nie je 

príliš veľa. Pri veľkom množstve je to už skôr obmedzujúce. Výsledný report z prepočtu je 

možné otvoriť aj v menu Project a Project Status Report a uložiť ho ako textový súbor do 

vlastnej zložky. 
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9.5 Tvorba línii 

Nie všetky body na snímkach mohli byť vyhodnotené kvôli zákrytu, či nemožnosti 

nasnímať danú časť na kvalitnej úrovni. Mal som tak viac častí, ktoré som v programe 

PhotoModeler Scanner nevyhodnotil. Lenže výhoda tohto programu je kompatibilita so 

súbormi typu DXF a 3DS, ktoré sú vhodné na dopracovanie v programe  SketchUp, ktorý 

je výborný grafický program na spracovanie výsledného vektorového modelu. 

 

Z možných bodov, ktoré som mal zorientované na snímkach som pomocou funkcie 

Mark Lines Mode vektorizoval daný objekt. Princíp bol v označovaní susediacich bodoch 

na snímkach vytvárajúce v mojom prípade konkrétne línie bez krivosti. Označením bodov 

na snímkach a ťahaním línii po hranách objektu sa vytváral obrys budovy v 3D móde. 

Chýbajúce časti boli dotvorené a skopletizované v programe Sketchup, na základe 

geodetického merania. 

 

 
Obr. č.  26: Tvorba línii modelu 
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9.6 Pripojenie do merítka 

Po vektorizovaní je výsledný 3D model v obecnej polohe bez vzťažného merítka. 

Nato aby bol model v reálnom súradnicovom systéme je potrebné použiť funkciu 

Scale/Rotate z menu Project. V záložke Overview si zvolíme tri body, ktoré máme 

geodeticky zamerané a zadáme ich súradnice. Pred tým je potrebné zvoliť jednotky. Body 

by mali byť čo najďalej od seba a mali by určovať základný tvar modelu. Čo je dosť 

podstatné tak prvé dva body charakterizujú merítko objektu a podľa tretieho bodu sa robí 

rotácia. 

 

 

 
Obr. č.  27: Osadenie modelu do meritka 

 

9.7 Export modelu do kompatibilného programu na dokončenie 

Program PhotoModeler je kompatibilný s rôznymi grafickými rozhraniami, čo 

umožňuje lepšie spracovanie projektu a jednotlivých častí. Vďaka tejto výhode som mal 
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model rozložený do niekoľkých častí, ktoré som spracovával nezávisle od seba. Výhodou 

bola lepšia orientácia v projekte, rýchlejšie a presnejšie spracovanie výpočtov.  

Po spracovaní fotogrametrických snímok som následne jednotlivé časti pomocou dialógu 

export uložil pod zložkou *.dxf a importoval do programu Sketchup. V tomto programe sa 

jednotlivé časti spojili. Vytvorili priestorový model, ktorý bol ešte doplnený o chýbajúce 

časti. Tieto boli pripojené k modelu na základe geodetického merania.  

 

 
Obr. č.  28:Vektorový tvar modelu 

 

Následne som mohol na základe identických bodov pripojiť štruktúru okolia, ktorú som si 

vytvoril z geodetického merania. Týmto sa celý projekt prepojil a vytvoril komplexnú časť  

budovy a prostredia.  

 
Obr. č.  29:Vektorový tvar modelu s okolím 
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Program PhotoModeler Scanner umožňuje v menu 3D View Options, nastavovať vlastnosti 

pri spracovávaní modelu. Dá sa tam nastaviť, čo všetko sa zobrazí. Pre výsledný model sú 

určujúce vlastnosti v menu Surface types a Quality textures. Následne sa nám líniový 

model obalí do textúr z fotografických snímok. Potrebné je mať model obtiahnutý do 

povrchu pomocou Path Mode,  

Keďže na modeli bolo množstvo prekrývajúcich prvkov, akými sú stromy 

s jednotlivými tieňmi, ďalej automobily, dopravné značenie s technickou infraštruktúrou 

a v neposlednej rade aj samotný objekt technického zabezpečenia v tesnej blízkosti 

vyhodnocovaného objektu, ktoré znekvalitňovali výsledný model, celkové pokrytie 

textúrami som spracoval v programe  SketchUp. 

Tu boli textúry pridávané individuálne podľa potreby zo snímok. Každému  materiálu sa 

pridalo konkrétna textúra z najkvalitnejšej snímky. Tieto boli následne osadené v modeli. 

 

 Tab. č. 7: Počet prvkov zostrojených v programe PhotoModeler Scanner 

Prvok Počet prvkov 
Bod 515 
Línia 512 

 

 
Obr. č. 30: Vizualizácia budovy 
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Obr. č. 31: Vizualizácia budovy 

 

 

 

 
Obr. č. 32: Vizualizácia budovy 

 



Bc.Martin Remiaz: Fotogrammetrická dokumentace budovy Centra pokročilých 
inovačních technologií 

2015                                         62 

10 POHĽADY 
 

 
Obr. č. 33: Pohľad Juhovýchodný 

 

 
Obr. č: 34: Pohľad Severovýchodný 

 

 
Obr. č. 35: Pohľad Severozápadný 
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Obr. č. 36: Pohľad Juhozápadný 

 

 
Obr. č. 37: Pohľad zhora 
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11 KONTROLA KVALITY MODELU 
 

Výsledný model je spracovaný na základe geodetického a fotogrametrického merania. 

Geodetické meranie s vypočítanými súradnicami podrobných bodov je brané ako presné 

a určujúce pre zhodnotenie kvality modelu spracovaného na základe snímok. Teda kvalita 

modelu je závislá od snímkového potenciálu. V tomto prípade ide o niekoľko faktorov, 

ktoré to ovplyvňujú. Podľa mojich skúsenosti v programe, si tento vždy vyžiada viac ako 

dve snímky na vyhodnotenie bodu s lepším predpokladom výpočtu. Ďalej má problém, ak 

kamery z ktorých sa snímkuje sú príliš blízko seba a nemajú dostatočný stredový uhol 

pretnutia. V neposlednom rade je to už samotné referencovanie jednotlivých bodov na 

snímkach. S týmto už program automaticky upozorní pomocou maximálnych rezíduí 

priamo pri práci na snímkach.  

Výsledný model je charakterizovaný presnosťou na základe vzdialenosti medzi 

jednotlivými zvolenými bodmi odmeranými geodeticky a fotogrametricky.   

 

Tab. č. 8: Kontrola kvality modelu 

dlžka geodeticky fotogrametricky ε εε 

  [m] [m] [m] [m
2
] 

1 16,421 16,456 -0,035 0,00123 

2 14,962 14,929 0,033 0,00109 

3 18,844 18,856 -0,012 0,00014 

4 9,970 9,979 -0,009 0,00008 

5 36,664 36,647 0,017 0,00029 

6 44,068 44,081 -0,013 0,00017 

7 9,990 9,969 0,021 0,00044 

8 42,308 42,368 -0,060 0,00360 

9 9,279 9,238 0,041 0,00168 

10 9,302 9,221 0,081 0,00656 

11 62,694 62,622 0,072 0,00518 

12 18,844 18,877 -0,033 0,00109 

13 18,846 18,890 -0,044 0,00194 

14 13,394 13,347 0,047 0,00221 

15 9,980 9,975 0,005 0,00003 

Σ 0,02572 
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Stredná hodnota rozdielu vzdialenosti je:  

m
n

m 041,0==
εε

                                                                                          (4) 

Výsledná kvalita modelu je zhodnotená na základe vzdialeností charakteristických 

dĺžok budovy, ktoré určujú konštrukciu. Tieto sú určené s relatívne korektnou presnosťou. 

Celkový model komplexne je súdržný svojim tvarom a aj určujúcim  rozmermi.  

Ďalšími určujúcimi kvalitatívnymi parametrami sú pomocné doplnkové funkcie 

programu PhotoModeler Scanner. Medzi základné patrí bezrozmerná hodnota Total Error, 

ktorá je pre daný projekt menšia ako jedna.  Druhou kvalitatívnou zložkou je hodnota 

Overall RMS, teda smerodajnou odchýlkou určenou v pixeloch ktorá je tiež menšia ako 

jedna. Pri práci v projekte je podstatná hodnota aj Maximum Residual, ktorá bola menšia 

ako maximálnych päť. Všetky tieto hodnoty je po prepočte možné zobraziť v menu 

Project, Project Status Report.  Hodnota kvality bodov sa zobrazí aj pomocou   menu View 

a podľa zvoleného parametra kontroly Point table – Quality. V nasledujúcom dialógovom 

okne sa dajú kontrolovať vypočítané hodnoty jednotlivých bodov.   

 

 
Obr. č. 38:  Tabuľka kvality bodov 
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Obr. č. 39: Elipsy chýb jednotlivých bodov 

 

Popri číselnom vyjadrení kvalitatívnych vlastností daného modelu sa jednotlivé 

chyby bodov dajú zobraziť aj v Open 3D Viewri. Vo vlastnostiach  3D Viewer Options si 

vieme aj graficky pozrieť zobrazené priestorové body so svojimi elipsami chýb.  

 

 

 
Obr. č. 40: Vizualizácia budovy 
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12   ZÁVER 
 

V diplomovej práci pojednávam o tvorbe priestorového modelu na základe 

fotogrametrických snímok a geodetického zamerania. Daný objekt bol nasnímaný metódou 

priesekovej fotogrametrie s pretnutými osami záberu v ťažisku budovy. V dôsledku 

zákrytu budovy blízkou zástavbou sa využilo aj zameranie podrobných bodov geodetickou 

metódou, ktoré sa využili v dotváraní modelu, a jeho kontroly kvality. Samotnému 

snímkovaniu predchádzalo vlastné vyhodnotenie parametrov nemeračskej komory, teda 

digitálnej zrkadlovky Canon EOS 7D. Tieto sa využili v procese tvorby modelu 

v programe PhotoModeler Scanner, na základe ktorých boli vyhodnotené snímky. 

  Fotogrametrické vyhodnotenie tvorí jadro práce a obsahuje postupnosť jednotlivých 

prác od vloženia snímok do programu až po vektorizovaný model budovy, ktorý tvorí 

výsledný priestorový model v daných súradniciach. Teda má svoj tvar, rozmer a má svoje 

využitie vzhľadom na možnosť exportu v rôznych formátoch s ktorými sa dá ďalej 

pracovať podľa ďalšieho využitia.  Pri práci v programe sa pracuje so snímkami a preto 

celková kvalita a náročnosť práci závisí práve od nich. Akým spôsobom boli nasnímané 

a za akých podmienok. Celkovo som mal viac sérii snímok a v programe bol problém 

s fotografiami, ktoré nemali konvergentné uhly. Výhodou programu je vizuálne 

znázornenie meračskej kamery v čase snímkovania s danými osami záberu. Teda som si 

vedel vybrať fotografie, ktoré boli rovnomerne rozložené okolo budovy s osami záberu 

smerujúcemu do stredu budovy. Ďalšou výhodou programu je jednoduché a praktické 

ovládanie v 3D Viewri programu. Po zreferencovaní a výpočte sa automatický aktualizoval 

priestorový model.  Ako som už spomínal výhoda programu je kompatibilita s ostatnými 

grafickými programami. Niekoľko častí budovy nebolo možné referencovať v dôsledku 

zákrytu alebo nemožnosti snímkovania vzhľadom na obmedzenú vzdialenosť okolitou 

zástavbou. Tieto časti sa dali dopracovať v inom grafickom programe. 

Môžem povedať, že práce na meračských snímkach sú oproti geodetickým 

meracím prácam vo výhode svojou nenáročnosťou na prístrojové vybavenie, pomocníkov 

pri meraní a v neposlednom rade aj na atmosférické podmienky. Väčšina prác sa realizuje 

v kancelárii, ktoré umožňuje optimálne pracovné podmienky. Medzi nevýhody patrí 

presnosť, ktorá je obmedzená kvalitami daných snímok a ich jednotlivým vyhodnotením. 

 Výsledkom diplomovej práce  je spracovaný priestorový model budovy. 
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