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Summary
This diploma thesis considers the possibility of radio controlled aeromodel use for

geodata  capture.  Amongst  commonly  available  RC models  helicopter  has been  found

the best.  Digital  camera,  suitable for photogrammetry usage,  was used as a device  for

geodata  capture.  In  addition  RC model  has  been  equipped  with  wireless  minicamera

transmitting video frames in real-time. It was recommended to fit the model with inertial

navigation system to make the control more comfortable. Experimental snapshot flights

lead in preparation and geodata capture procedure. The procedure has been used for aerial

snapshotting  of  selected  object.  Gained  pictures  were  enriched  with  terrestrial  ones

and processed photogrammetrically to create 3D digital model of object with real textures.

In  the  end  of  the  thesis  the  procedure  has  been  summarized  with  all  the  advantages

and disadvantages. 

Keywords: Radio, controlled, RC, model, heli, aerial, snapshotting, photogrammetry

Anotace
V diplomové práci je zvážena možnost využití  rádiem řízeného létacího modelu

pro sběr  geodat.  Po  průzkumu  RC  modelů,  běžně  dostupných  na  současném  trhu,

je pro své výhody vybrán model helikoptéry. Zařízení pro sběr geodat je reprezentováno

digitálním  fotoaparátem,  splňujícím  předpoklady  využití  ve  fotogrammetrii.  Model

je kromě fotoaparátu dále vybaven bezdrátovou kamerou, přenášející obraz v reálném čase.

Do budoucna  je  doporučeno  opatřit  model  inerciální  navigací.  Na  základě  zkušebních

snímkovacích letů je vytvořena metodika přípravy a sběru dat. Následně je vybrán vhodný

objekt  a  navržený  způsob  snímkování  je  na  něm  otestován.  Letecké  fotografie  jsou

doplněny pozemními a jsou fotogrammetricky vyhodnoceny. Výsledkem je trojrozměrný

digitální  model  objektu  se  skutečnými  texturami.  V  závěru  je  zhodnocena  testovaná

metoda sběru dat a vyjmenovány její výhody i nevýhody.  

Klíčová slova: Rádiem, řízený, RC, model, heli, letecké, snímkování, fotogrammetrie
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ÚVOD
Mohutný vývoj techniky a elektroniky, započatý ve 2. polovině 20. století, přivedl

lidstvo na práh 3. tisíciletí s doposud nepředstavitelnými možnostmi získávání informací

o prostředí,  ve  kterém  žijeme  a  jejich  prostorových  vztahů.  Přístrojová  technika

pro geodetická  měření  umožňuje  toto  provádět  s  obsluhou  pouze  jednoho  člověka.

S vývojem  světelných  dálkoměrů  již  při  takovýchto  měření  není  nutný  přímý kontakt

s měřeným objektem, přičemž polohová přesnost měřených bodů klesá pod hodnotu 1 cm.

Stále  více  se  rozšiřuje  využití  družicových  navigačních  systémů  pro  určování  polohy

studovaného jevu v globálním souřadnicovém systému. Družicové snímky získávané, dnes

už výhradně  digitálními technologiemi,  přenášené do řídících středisek v reálném čase

stále zvyšují svá rozlišení a velikosti pixelů snímaného zemského povrchu se již počítají

v řádu desítek centimetrů. Jejich získání a využití již dávno není jen doménou špionážních

agentur  či  armád,  družicový  snímek  vybrané  oblasti  zemského  povrchu  ve  zvolených

spektrech  si  může objednat  a koupit  prakticky kdokoliv,  jejich snímání se plánuje jen

s ohledem na trajektorii družice. V letecké fotogrammetrii je stále více vytlačováno využití

tradičních  světlocitlivých  materiálů  digitálními  měřickými  fotokomorami  s  vysokým

rozlišením. Vedle záznamu paprsků viditelného spektra se v tomto odvětví fotogrammetrie

začíná nově využívat také záření infračerveného. I blízká (pozemní) fotogrammetrie zažívá

své masové rozšiřování. Vedle drahých komparovaných měřických fotokomor je stále více

využíváno běžných digitálních fotoaparátů.  Vyhodnocování fotogrammetrických snímků

se už dlouhá léta provádí výhradně s využitím výpočetní techniky. Tento trend se velmi

příznivě promítl  v nabídce fotogrammetrických  počítačových programů  a především na

jejich ceně. Digitální fotoaparát dnes vlastní prakticky každý. S relativně levnými a běžně

dostupnými  počítačovými  programy  se  jednoduše  provede  kalibrace  jakéhokoliv

fotoaparátu i vyhodnocení jím pořízených fotografií. Fotogrammetrie se z hlediska pozice

projekčního centra vzhledem ke sledovaného objektu dělí na dva základní typy:

• letecká fotogrammetrie, kde nosičem fotokomory je povětšinou sportovní letadlo

pohybující se ve výškách nad 300 m, snímající zemský povrch ať už pod svislou

nebo šikmou osou záběru,

• blízká  (pozemní)  fotogrammetrie  s  umístěním  měřické  komory  v  blízkosti

zemského povrchu nebo objektu na něm, s převážně vodorovnou osu záběru.

Z toho vyplývá  jistý,  doposud nevyužitý,  prostor  pro  sběr  fotogrammetrických

snímků, který lze charakterizovat variabilním sklonem os záběru od vodorovné po svislou

a  výšky  projekčních  center  od  vlastního  zemského  povrchu  po  cca  300 m  nad  ním.

Přestože se již i v této oblasti vede výzkum a testování, všechny projekty byly zatím spíše
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aktivitou vojenského či policejního odvětví, jako je například sledování silničního provozu

ze vzduchu pomocí bezpilotních letadel nebo vrtulníků. Tyto projekty se však pohybují

v relacích  velkých  finančních  nákladů,  ke  kterým  se  běžný  člověk,  zeměměřič,

fotogrammetr,  geoinformatik,  archeolog,  biolog  atd. dostane  jen  stěží.  Vzhledem

k dostupnosti létacích rádiem řízených modelů na dnešním trhu a jejich oblibě a rozšíření

mezi lidmi se naskýtá úvaha vybavit  takovýto model letadla nebo vrtulníku digitálním

fotoaparátem  a  využít  tak  možnosti  pořizování  snímků  nebo  videozáběrů  z  ptačí

perspektivy.  Zda  by  takováto  metoda  mohla  být  přínosem  pro  pořizování  informací

o zemském povrchu či objektech na něm, se pokouší prostudovat tato diplomová práce. 
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1 POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE

Problematiku otestování možnosti využití RC modelu při sběru geodat lze rozdělit

do několika dílčích úkolů,  které na sebe vzájemně  navazují a tvoří vždy jeden ucelený

oddíl. Jak vyplývá ze zadání diplomové práce, jednotlivé její úkoly byly voleny takto:

1.1 Výběr vhodného RC modelu
Pod pojmem RC model neboli  radio-controlled model  se obecně skrývá jakákoliv

zmenšená  kopie  objektu,  která  umožňuje  vykonat  alespoň  jednu  změnu  svého  stavu,

přičemž tato změna je iniciována dálkovým ovládáním a pro její přenos se užívá rádiových

vln.  RC modelem tedy může být  jakékoliv  zařízení,  jaké si  jen  dokážeme představit,

vybavené  rádiovým  systémem  pro  ovládání.  Nejznámějšími  a  běžně  dostupnými  RC

modely jsou např. modely automobilů, vodních člunů a ponorek, letadel a vrtulníků. Jejich

rozměry jsou limitovány pouze velikostmi zařízení, které mají být v modelu instalovány.

Nad tuto hranici není velikost modelů nijak omezena. 

V historii  se počátek rádiem řízených modelů  datuje do roku 1893, kdy Nicola

Tesla představil veřejnosti  svůj  dálkově  řízený model vodního člunu [8]. K masivnímu

vývoji  těchto  technologií  došlo  však  až  během  druhé  světové  války,  kdy  německá

Luftwaffe  začala  používat  řízených  okřídlených  bomb,  které  dálkově  naváděla

na nepřátelské lodě [9]. Od 50. let 20. století dodnes dochází v této oblasti k neustálému

vývoji a od konce 20. století se rádiově řízené modely ve velkém rozšiřují mezi lidmi, kteří

jim věnují  svůj  volný čas v rámci  zájmové činnosti  a hobby.  V současné době  je  trh

s rádiovými  modely  velmi  rozšířený  a  dobře  zásobovaný  modely  všelikých  zařízení

a velikostí. 

Jak bylo naznačeno v úvodu této práce, hlavní oblastí jejího zájmu je prostor téměř

od samotného povrchu Země do výšek několika desítek metrů nad ním. Z tohoto důvodu

budeme nadále brát zřetel především na RC modely umožňující pohyb v prostoru – let. 

Dnešní  trh  je  běžně  zásobován  rádiem  řízenými  letadly  a  vrtulníky.  Někteří

modeláři se navíc pouští do stavby různých létacích zařízení vlastními silami. Jejich úvahy

a plány však necháme pro účely této  práce bez povšimnutí  a pozornost  zaměříme jen

na běžně dostupné modely letadel a vrtulníků. 

1.1.1 RC modely letadel
Jednou  z  možností  využití  RC  modelu  pro  sběr  geodat  je  model  letadla.

V současnosti je na trhu nepřeberné množství modelů letadel lišících se jak velikostí tak

charakteristickými  letovými  vlastnostmi.  Obecně  lze  říci,  že  technika  letu  letadla  je
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jednodušší  než  letu  helikoptéry.  Ke vztlaku,  tedy síly působící  na letadlo  proti  směru

zemské  tíže,  dochází  v  souladu  se  zákony  aerodynamiky  na  křídlech  letadla  při  jeho

dopředném pohybu v  atmosféře.  Z toho tedy plyne  nutnost  neustálého pohybu letadla

v ovzduší. V tom také tkví první nedostatek RC modelu letadla ve vztahu k pořizování

fotografií za letu. K fotografování nebude docházet v náhodných pozicích letadla, naopak,

přibližná  poloha  jednotlivých  projekčních  center  bude  dopředu  zvolena  s  ohledem

na charakter  fotografovaného  objektu,  jeho  tvar  a  velikost  a  možnosti  následného

vyhodnocení pořízených fotografií.  Relativně  přesné vmanévrování do vybraného místa

snímkování by bylo velmi náročné a zdlouhavé, zvláště pak s ohledem na předpokládaný

velký počet těchto projekčních center a pořízených fotografií. K průletu tímto místem musí

také  dojít  v  konkrétním směru  a  s  požadovanými  náklony  všech  os  letadla,  aby bylo

zajištěno zobrazení sledovaného objektu v zorném poli fotoaparátu. Model letadla by navíc

pro  toto  manévrování  potřeboval  podstatně  větší  prostor  než  jaký  bude  zabírat

fotografovaný objekt.  Další nevýhodou použití  modelu letadla je zajištění dostatečného

prostoru pro vzlet a přistání s adekvátní úpravou jeho povrchu. Uvedené nedostatky využití

modelu letadla však nesmí být chápány nijak paušálně. Bezpochyby by se našlo zadání,

pro které by právě letadlo představovalo ideální zařízení pro blízké letecké snímkování.

Např. jednalo-li by se o nepříliš členitý terén velkého rozsahu, kdy by se projekční centra

volila do vrcholů pravoúhlé obdélníkové sítě,  celá lokalita by mohla být nasnímkována

v relativně  krátkém  časovém  úseku.  Tato  práce  si  však  dala  za  cíl  vytvořit  poněkud

univerzálnější metodu snímkování výškově členitých objektů o plošném rozsahu nejvýše

několika stovek metrů. Z uvedených důvodů a pro předpokládané využití jsou RC modely

letadel shledány jako méně vhodný nosič záznamového zařízení pro sběr geodat. 

1.1.2 RC modely helikoptér
Další  možnost  využití  rádiem  řízených  modelů  pro  blízké  letecké  snímkování

představují  modely helikoptér.  Jejich rozšíření mezi modeláři  zdaleka není tak masivní

jako u modelů letadel, nicméně jejich nabídka na trhu je dostatečně velká. Ke vztlaku, tedy

síle schopné vynést vrtulník do povětří navzdory zemské přitažlivosti, dochází na vrtuli

hlavního  rotoru,  umístěného  vodorovně  nad  kokpitem  helikoptéry.  Vrtule  má  tvar

symetrického aerodynamického křídla a vztlaková síla, ať už záporná nebo kladná, vzniká

náklonem  křídla  okolo  jeho  podélné  osy  při  otáčení  vrtule  v  atmosféře.  Citlivým

ovládáním lze tedy dosáhnout rovnovážného stavu mezi sílou přitažlivou a vztlakovou, což

umožňuje  setrvání  vrtulníku  na  jednom  místě  v  ovzduší,  označovaném  jako  visení.

Nepřetržité působení vztlakové síly je zde zajištěno otáčením listů vrtule hlavního rotoru

a je nezávislé na pohybu vrtulníku. Právě  této vlastnosti můžeme s výhodou využít  pro

pořizování  snímků  z  povětří.  Pilot  vmanévruje  do  přibližné  polohy  plánovaného
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projekčního centra, otočí helikoptéru do požadovaného směru, tak aby se fotografovaný

objekt ocitl v zorném poli fotoaparátu a provede snímkování. Z uvedeného dále plynou

mnohem menší nároky na velikost prostoru pro manévrování ve srovnání s modely letadel.

Také pro vzlet a přistání je potřeba jen omezeného volného prostoru téměř bez ohledu na

úpravu jeho povrchu. Ve srovnání modelů letadel a helikoptér, jako prostředků pro blízké

letecké snímkování, převažují klady helikoptér a další úvahy této práce se zaměří právě

na ně.

1.1.3 Pohon RC modelu helikoptéry
Přestože byla dána přednost modelu helikoptéry před modelem letadla jako nosiče

záznamového zařízení,  dříve než se přikročí  k výběru  konkrétního modelu helikoptéry,

je nutné  se  podívat  po  možnostech  pohonu,  neboť  ten  může  zásadně  ovlivnit  další

rozhodování. 

Stejně jako se za několik posledních let rozšířil sortiment dostupných RC modelů,

velký  vývoj  zaznamenaly  také  motory  používané  v  modelářství  a  rozdělily  se  do  tří

základních skupin na motory elektrické, motory vznětové a motory zážehové. 

Elektrické motory se u modelů  vrtulníků  používají  jen krátce.  Donedávna totiž

nebyly  k  dispozici  baterie  s  dostatečnou  kapacitou  a  zároveň  co  nejmenší  hmotností.

Teprve  s  vývojem  lithium-iontových  a  lithium-polymerových  nabíjecích  článků,  které

přinesly efektivní poměr mezi hmotností a elektrickou kapacitou, se rozšiřují elektrické

motory také v této oblasti modelářské techniky. Doba, po kterou vydrží model na jednu

baterii  operovat,  se uvádí přibližně  15 minut. Poté je nutné baterii  vyměnit  nebo nabít.

Pro potřeby snímkování  by tedy bylo  nutné používat  více baterií,  které  by se neustále

zaměňovaly a dobíjely. Celá sada motoru, regulátoru, nejméně tří baterií a dvou nabíjecích

adaptérů je však již značně nákladnou záležitostí a finanční investice jsou nesrovnatelně

vyšší oproti motorům spalovacím

Spalovací  motory  vznětové  jsou  nejvíce  užívanými  pohonnými  jednotkami

v oblasti RC modelů.  Mají  nejpříznivější poměr hmotnosti a výkonu. V jejich nepřízeň

však mluví spotřeba pohonných hmot a jejich cena. Jedná se o směs 90% methylalkoholu

a 10% syntetického oleje.  Uvádí  se doba operativnosti  na  jednu plnou nádrž  přibližně

15 minut,  během krátké přestávky se  doplní  pohonné hmoty a  stroj  je  opět  připraven

ke vzletu. 

Zážehové  spalovací  motory  se  u  modelů  helikoptér  užívají  jen  zřídka.  Jejich

největším  nedostatkem  je  nejhorší  poměr  mezi  hmotností  a  výkonem  ze  všech  tří

uvedených typů pohonu. Zjednodušeně lze říci, že při srovnatelném výkonu má zážehový

motor dvojnásobně větší hmotnost než motor vznětový nebo elektrický i s baterií. Jedná se
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však o standardní dvoutaktní motor, který jako palivo používá běžný benzín s přídavkem

syntetického  oleje.  Pohonné  hmoty  jsou  tedy  velmi  dostupné  a  náklady  na  ně  jsou

nesrovnatelně nižší oproti vznětovým motorům. Na jednu plnou nádrž může model létat

přibližně 45 minut a po doplnění je ihned schopen dalšího letu. Po porovnání všech tří

možností pohonu modelu helikoptéry byl zvolen benzínový zážehový spalovací motor.

1.1.4 Výběr konkrétního modelu
RC  modely  helikoptér  se  vyrábí  v  několika  škálách  velikostí.  Označení

jednotlivých tříd vychází z rozpětí vrtule hlavního rotoru a uvádí se v palcích. Naneštěstí

žádný z výrobců ani dodavatelů u svých modelů neuvádí ani přibližnou nosnost modelu.

Ta  je  navíc  závislá  na  použitém motoru.  Výpočet  nosnosti  modelu  je  jistě  teoreticky

možný, ovšem jeho hodnoty by mohly být zavádějící a v praxi těžko použitelné. Výrobci

totiž  neuvádějí  pevnost  jednotlivých  součástek a  možnosti  jejich maximálního zatížení

v tlaku nebo tahu. Vypočtená teoretická hodnota by se mohla od skutečné nosnosti velmi

lišit a proto bylo rozhodnuto využít exaktních znalostí a zkušeností dlouholetých modelářů

pana Daniela Trochty a pana Filipa Deklevy. Hmotnost fotoaparátu, jeho závěsu a dalších

přidružených  zařízení,  kterými  bude  model  vybaven  byl  s  velkou  rezervou  určen

na maximálně  1,5kg.  Oba  zmiňovaní  odborníci  se  nezávisle  na  sobě  shodli,  že  model

vrtulníku poháněný benzínovým motorem a zatížený uvedeným zařízením, by měl  být

vybrán  z kategorie  modelů  s  rozpětím  vrtule  hlavního  rotoru  60 palců.  S  ohledem

na nízkou pořizovací cenu modelu, na dobrou dostupnost náhradních dílů a jejich cenu byl

po další konzultaci s panem Danielem Trochtou zvolen model Raptor 60 od firmy Thunder

Tiger (Obr. 1) a benzínový spalovací motor G231PUH značky ZENOAH(Obr. 2).

2009 12



Ing. Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat

1.2 Výběr vhodných technických prost ředků pro sb ěr a přenos
dat

1.2.1 Fotoaparát
Ačkoli se nabízí celá řada zařízení, kterými by bylo možné model vrtulníku vybavit

za účelem měření a zjišťování dalších informací o sledovaném objektu, v tom nejběžnějším

využití  z  hlediska  geoinformatiky,  fotogrammetrie  nebo  geodézie  se  jeví  jako

nejužitečnější  pořizování  měřických  snímků  fotoaparátem.  Vývoj  v  oblasti  digitálního

fotografování se pozitivně podepsal také na fotogrammetrii. 

Snímky, které mohou být použity ve fotogrammetrii, mohou být pořízeny různými

fotoaparáty (ve fotogrammetrii je používán termín „kamery“). Tyto lze dělit do několika

skupin, vždy podle jiných hledisek. Jedním ze základních je rozdělení (pomineme-li dělení

na analogové a digitální) na kamery měřické a neměřické. Měřickou kamerou rozumíme

takovou, jejíž tzv. prvky vnitřní orientace jsou známé s vysokou přesností a jsou stabilní,

na rozdíl od neměřických, u nichž tyto prvky známe pouze částečně, nebo vůbec a jejichž

stabilita je nízká. Prvky vnitřní orientace jsou: poloha projekčního centra v rovině snímku

(xo, yo, tzv. hlavní bod), která je definovaná průsečíkem optické osy objektivu s rovinou

snímku,  střed  snímku a  ohnisková vzdálenost  objektivu,  neboli  konstanta  kamery  (c).

Do skupiny prvků vnitřní orientace řadíme ještě prvky charakterizující zkreslení objektivu.

V současné době  se velice  často používají  v  blízké fotogrammetrii  kamery  neměřické

s analogovým nebo digitálním záznamem obrazu. Hlavními faktory omezujícími přesnost

jsou zejména zkreslení  objektivu v obou případech a nerovinnost  filmu u analogových

kamer.  Deformace  filmu  bývá  v  těchto  případech  eliminována  speciální  skleněnou

destičkou  s  reseau  mřížkou  (síť  křížků  s  přesně  známou  polohou  ve  snímkových

souřadnicích  x,  y),  pomocí  níž  se  transformací  eliminuje  tato  deformace  filmu.  Tyto

kamery nazýváme semiměřickými (polo-, částečně měřickými).[4]

Podstatou  kalibrace  je  určení  prvků  vnitřní  orientace  kamery,  nejlépe  v  době

snímkování objektu. Kalibraci je možno provádět několikerým způsobem. Jednou z metod

je použití snímků kalibračního pole s dostatečně přesně známou polohou bodů.[4] 

Uvedený typ kalibrace je využíván u novodobých fotogrammetrických programů

a její  náročnost  je  nízká  především  díky  automatizovanému  výpočtu.  Na  rozdíl

od dřívějších  dob,  kdy  se  kalibrace  těchto  kamer  prováděla  téměř  výhradně

ve fotogrammetrických  laboratořích.  Např.  program  PhotoModeler  využívá  pro

automatizovaný  výpočet  prvků  vnitřní  orientace  kamery  8  různých  snímků  kalibrační

mřížky (Obr. 3). Ty si během několika okamžiků opatří uživatel vyfotografováním předem

vytištěné mřížky z různých směrů. 
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Digitální fotoaparáty jsou na rozdíl od měřických fotokomor mnohem menší, s nižší

hmotností. Práce se získanými digitálními snímky je mnohem jednodušší a rychlejší oproti

analogovým negativům, které bylo nutné skenovat na speciálních skenerech s vysokým

rozlišením a geometrickou přesností. Z těchto důvodů bude v této práci použit pro sběr

měřických snímků výhradně digitální fotoaparát. 

Pro  výběr  vhodného  digitálního  fotoaparátu  jsou  stanovena  kritéria  vycházející

z fotogrammetrické praxe. Jedním z nich je velikost rozlišení fotoaparátu. Obecně  platí,

čím  větší  rozlišení,  tím  lépe.  Přestože  neustálé  zvyšování  rozlišení  má  neblahý  vliv

na výslednou kvalitu fotografie, neboť výrobci při nárůstu počtu pixelů stále zachovávají

velikost světlocitlivých čipů, pixely se stále zmenšují a tím překračují hranici, za kterou

jsou již negativně ovlivňovány světelnými paprsky dopadajícími na sousední pixely. Tento

nedostatek je však bohatě vykoupen množstvím informací, které fotoaparáty s vysokým

rozlišením  poskytují.  Druhým  kritériem  pro  výběr  fotoaparátu  je  jeho  objektiv,

resp. ohnisková  vzdálenost.  Z  hlediska  fotogrammetrie  jsou  doporučovány  fotoaparáty

s konstantní ohniskovou vzdáleností.  Tedy objektivy bez optického přibližování obrazu.

Tím by měla být zajištěna stálost prvků vnitřní orientace v průběhu snímkování. Jakýkoliv

volný optický prvek  v  optické soustavě  objektivu může způsobit  změnu prvků  vnitřní

orientace,  což  se  neblaze  podepíše  na  výsledné  přesnosti  fotogrammetrického

vyhodnocování. Dalšími kritérii výběru fotoaparátu jsou hmotnost, velikost a pořizovací

cena.

Ačkoli trh s digitálními fotoaparáty je velmi dobře zásoben, působí zde několik

desítek  výrobců,  což  se  příznivě  podepisuje  na  vývoji  a  zdokonalování  této  techniky,

ve třídě  kompaktních  fotoaparátů  vybavených  objektivem  s  neměnnou  ohniskovou

vzdáleností  je  k  dispozici  jen  několik  málo  exemplářů.  Jako  další  možnost  se  nabízí
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zaměřit  se na vyšší  třídy fotoaparátů,  tzv.  zrcadlovky,  které  svou konstrukcí  umožňují

výměnu  objektivů  a  tedy  pořízení  objektivu  odpovídajícího  stanoveným  požadavkům.

Je na  místě  zdůraznit,  že  v  této  třídě  fotoaparátů  se  jedná  o  velmi  precizní  přístroje.

Optické soustavy objektivů se vyrábějí  tradičně  z velmi kvalitních materiálů a dosahují

neporovnatelně  lepších charakteristik světelnosti  a hodnot zkreslení oproti  fotoaparátům

kompaktním. Snímací  CCD procesor  v digitálních zrcadlovkách má větší  rozměry než

u kompaktních  fotoaparátů,  což  se  příznivě  podepisuje  na  hodnotách  optického  šumu

pořízených  fotografií.  Všechny  uvedené  výhody  zrcadlovek jsou  však  vyváženy

několikanásobně  vyššími  náklady  na pořízení  ve  srovnání  s  kompaktními  fotoaparáty.

Z tohoto důvodu byl jako snímací zařízení vybrán fotoaparát Kodak V570 (Obr. 4). 

Další ze silných argumentů, hovořících pro tento přístroj, je ohnisková vzdálenost.

Fotoaparát  je  vybaven  dvěma  objektivy,  jeden  přibližovací  s  rozsahem  ohniskových

vzdáleností 39 – 117 mm, který však pro využití ve fotogrammetrie není vhodný. Druhý

objektiv  s  pevnou  ohniskovou  vzdáleností  dlouhou  23 mm  spadá  do  kategorie

širokoúhlých objektivů a z hlediska výpočetního aparátu při vyhodnocování podává lepší

výsledky, neboť u těchto objektivů dochází při rekonstrukci fotografií k protnutí paprsků

pod vhodnými úhly. [6]

Podobně  jako  většina  digitálních  fotoaparátů  je  také  Kodak  V570  vybaven

rozhraním pro ukládání nasnímaných fotografií  a videozáznamů na výměnná paměťová

média. V tomto případě se jedná o paměťové karty typu SD. Jejich prostřednictvím bude

docházet k přenosu nasnímaných dat mezi fotoaparátem a počítačem pro další zpracování.

Provede se vždy po ukončení snímkovacího letu a po přistání.

1.2.2 Pomocná navigace
Uchycením fotoaparátu na model helikoptéry a dálkovým ovládáním jeho spouště

za letu není možné kontrolovat pořízené záběry v reálném čase ani přesně navigovat pilota
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do  vhodných  projekčních  center.  Manévrování  kolem snímaného  objektu  a  pořizování

fotografií je za těchto předpokladů nepřesné a celková doba snímkování se může zbytečně

prodlužovat z  důvodů  nutnosti  opakování  letu.  Pro alespoň  částečnou eliminaci  tohoto

nedostatku  a  pro  možnost  navigace  pilota  do  poloh  vhodných  ke  snímkování  bylo

rozhodnuto o vybavení modelu jednou doplňkovou bezdrátovou minikamerou. Podobná

zařízení jsou na trhu běžně dostupná. Námi pořízená souprava minikamery (Obr. 6) a A/V

přijímače ZT803T (Obr. 5). 

Minikamera je vybavena výměnným objektivem, CMOS procesorem pro barevný

záznam obrazu a mikrofonem. Uvnitř  kamery je  zabudován vysílač,  který oba signály

moduluje na nosnou vlnu o volně přístupné frekvenci 2,4 GHz a prostřednictvím krátké

antény vysílá k přijímači. V přijímači je přijatý signál převeden na standardní kompozitní

video formát a vyveden dvěma konektory typu Cinch. K tomuto přijímači již lze připojit

jakékoliv  zobrazovací  zařízení  vybavené  vstupem  video  signálu.  Pro  pohodlí  práce

v terénu  bylo  jako  zobrazovacího  zařízení  použito  herních  brýlí  firmy  Rimax,  model

iVision 5.0 (Obr. 7). 
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Obr. 6: Minikamera ZT803TObr. 5: A/V Přijímač ZT803T

Obr. 7: Rimax iVision 5.0
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S  takovýmto  vybavením  je  již  možné  kontrolovat  aktuální  záběr  fotoaparátu

a jednoduše,  ústně  navigovat  pilota  do  jiných,  vhodnějších  pozic  pro  blízké  letecké

snímkování.

1.2.3 Úchyt fotoaparátu
Pro správnou funkci fotoaparátu na modelu helikoptéry je potřeba vyrobit systém

úchytu. Na připevnění fotoaparátu jsou kladeny následující nároky:

• variabilita  –  jak bylo  v  úvodu této práce  popsáno,  je  snahou vyvinout  metodu

snímkování  z  RC  modelu  tak,  aby  bylo  možné  volit  různé  sklony  os  záběrů

od svislé po vodorovnou. Toto nastavení je potřeba provést vlastním připevněním

fotoaparátu vůči modelu. Helikoptéra bude v průběhu snímkovacího letu setrvávat

ve standardní poloze s vrtulí hlavního rotoru ve vodorovné poloze nad modelem.

Z této ustálené polohy se bude vychylovat jen nepatrně z důvodů atmosférických

vlivů nebo při manévrování do jiných míst. Nastavování požadovaného sklonu osy

záběru se v žádném případě nesmí činit klopením či kloněním vrtulníku. Naopak

směr osy záběru ve vodorovné rovině není nutné nastavovat vůbec. Ten se během

snímkování zajistí  potřebnou rotací  helikoptéry kolem své svislé osy,  což nijak

neovlivní let vrtulníku,

• eliminace  vibrací  –  jak  je  obecně  známo,  konstrukce  helikoptér  jakýchkoliv

velikostí  jsou velmi  intenzivně  namáhány silnými  vibracemi.  Jejich  zdrojem je

vlastní  motor,  otáčení  vrtule  hlavního  rotoru,  otáčení  vrtule  ocasního  rotoru,

pohyby  při  manévrování  a  působení  atmosférických  vlivů.  Určení  či  výpočet

superpozice všech uvedených vektorů  vibrací  a návrh jeho eliminace je úkolem

snad jen pro specializované laboratoře.  My se musíme spokojit  s konstrukčním

návrhem úchytu tak, aby bylo možné vibrace eliminovat různými způsoby s různou

intenzitou  a  experimentálně  ověřit  jejich  účinnost.  Tyto  vibrace  totiž  mohou

zapříčinit tzv.  smaz fotografií. To znamená, že v průběhu expozice snímku dojde

k pohybu  projekčního  centra  vůči  snímané  scéně  v  tak  velkém  rozsahu,  který

způsobí rozmazání fotografie a tím degraduje kvalitu snímků, 

• dálkové  ovládání  spouště  fotoaparátu  –  vlastní  pořízení  snímku  fotoaparátem

Kodak V570 proběhne po stisknutí spouště. U tohoto modelu není možnost spustit

předem  plánované  snímkování  v  určitých  intervalech,  jak  nabízí  u  některých

fotoaparátů  jiní  výrobci.  Je  tedy  nezbytně  nutné  navrhnout  ovládání  spouště

dálkově. Vhledem k parametrům použité soupravy ovládání Spektrum DX7, která

disponuje celkem 7 nezávislými kanály, a k modelu Thunder Tiger Raptor 60, který
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si pro veškeré manévrování vystačí s 6 kanály, nabízí se možnost využít zbylého

7. kanálu pro dálkové ovládání spouště fotoaparátu,

• připevnění  přídavné bezdrátové  videokamery  – pro  alespoň  přibližnou kontrolu

snímaných  záběrů  a pomoc při  navigaci  do vhodných projekčních center,  popř.

pro záznam video záběrů letu, bude použita souprava miniaturní bezdrátové kamery

a přijímače  převádějícího  přijatý  signál  do  formátu  kompozitního  videa.  Tato

kamera musí být  umístěna v blízkosti  fotoaparátu  a pevně  přichycena,  aby osy

záběru fotoaparátu a kamery byly stále přibližně rovnoběžné,

• nízká hmotnost – pro zajištění co nejnižší hmotnosti úchytu a zároveň poskytnutí

dostatečné pevnosti je třeba zvolit vhodný materiál pro výrobu.

Jako  nejvhodnější  materiál  splňující  uvedené  podmínky  je  zvolen  hliník,  který

je možné  pohodlně  opracovávat  a  pevně  spojovat  v  amatérských  podmínkách  domácí

dílny.  Za účelem pevnosti  a  odolnosti  proti  deformacím byl  použit  hliníkový materiál

profilovaný do písmene  T o síle materiálu 2,5 mm a velikosti profilu 15 mm. Vhodným

nařezáním,  zabroušením  a  svařením  vznikl  obdélníkový  rám,  do  kterého  lze  volně

fotoaparát zasunout (Obr. 8, Obr. 9). Dodatečně byly v rámu vytvořeny otvory umožňující

ovládání fotoaparátu a především pak stisknutí spouště.  Nad tento otvor byl  přichycen

digitální servo-motor, běžně užívaný se soupravou Spektrum DX7, jehož páka otáčením

volně  dosedne  a  přitiskne  spoušť  fotoaparátu.  Běžný  postup  fotografování  digitálními

fotoaparáty,  kdy  je  nutné  před  vlastním  domáčknutím  spouště  ji  jen  lehce  stisknout

pro zaostření  obrazu  zde  odpadá,  neboť  při  fotografování  přes  objektiv  s  pevnou
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ohniskovou vzdáleností je u fotoaparátu Kodak V570 neustále zaostřeno na vzdálenost

od přibližně  1,5 m do nekonečna.  Vedle  servomotoru  ovládajícího  spoušť  je  uchycena

miniaturní bezdrátová kamera v hliníkovém pouzdře. Ve všech 4 rozích hliníkového rámu

jsou vytvořeny otvory pro provlečení a upevnění gumiček o průměru 60 mm, kterými je

rám přichycen ke konstrukci modelu helikoptéry.

1.2.4 Připevn ění fotoaparátu k modelu
Další součástí systému uchycení fotoaparátu k modelu helikoptéry je přizpůsobení

vlastního  modelu  pro  tyto  účely.  Vytvořený  úchyt  fotoaparátu  je  potřeba  k  modelu

připevnit natolik nezávisle, aby nedocházelo k přenosu vibrací helikoptéry na fotoaparát.

Zároveň však musí fotoaparát během letu setrvávat v neměnné poloze vůči modelu. Tato

poloha je variabilní a nastaví se vždy před vlastním snímkovacím letem dle požadavků

na sklon osy záběru. Pro nedostatečný teoretický základ vzniku vibrací helikoptéry a jejich

eliminace  bylo  rozhodnuto  o  připevnění  rámu  fotoaparátu  k  modelu  prostřednictvím

běžných  gumiček  o  průměru  40 mm.  Zvyšováním  jejich  počtu  v  každém  ze  čtyř

úchytových bodů dosáhneme zvýšení tuhosti odpružení a naopak. Stejný účinek má změna

délky gumiček. Pro možné variabilní uchycení úchytu fotoaparátu k modelu byl upraven

podvozek helikoptéry. Jeho zvýšením vznikl pod kabinou modelu dostatečně velký prostor

pro  úchyt  fotoaparátu  v  jakékoliv  poloze.  Originální  přistávací  lyžiny  byly  nahrazeny

speciálně upravenými, které v prostoru pod kokpitem vytvořily po obou stranách modelu

svislý obdélníkový rám. Do těchto rámů se pomocí čtyř pružných úchytů zavěsí fotoaparát,

přičemž  sklon  osy  záběru  lze  libovolně  plynule  nastavit  v  rozmezí  0 º – 100 º

od svislice(Obr. 10, Obr. 11).
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1.3 Návrh možnosti dálkového řízení modelu
Od  prvopočátků  dálkového  ovládání  modelů  se  užívalo  elektromagnetického

záření. Z tohoto důvodu se také ujalo zkrácené označení takovýchto modelů  RC model –

Radio  Controlled  model  –  rádiem řízený  model.  Model  byl  vybaven  RC přijímačem,

zatímco  obsluha  disponovala  RC  vysílačem.  Mezi  těmito  jednotkami  dochází

k jednosměrnému přenosu signálu z vysílače do přijímače. Český telekomunikační úřad,

kontrolující a přidělující jednotlivé frekvence jejich uživatelům, vyčlenil pro volné využití

veřejnosti frekvence 27 MHz, 35 MHz a 40 MHz. Z čehož frekvence 35 MHz a 40 MHz

pouze za účelem ovládání  modelů.  Pro vlastní  přenos informací  na těchto frekvencích

se užívá dvou typů modulace:

• PPM (Pulzně Polohová Modulace) – přenáší signál, který svým tvarem a délkou

určuje v jaké poloze se daný ovladač nachází. Je to starší a dnes již méně používaná

metoda modulace, neboť neexistuje žádný způsob, jak by mohl přijímač ověřit, zda

signál,  který  byl  přijat,  je bezchybný.  Modulace PPM generuje  signál  ve tvaru

obdélníků, sled obdélníků za sebou definuje kanál, pro který je daný obdélník určen

(první  obdélník  první  kanál,  druhý obdélník  druhý kanál,  …).  Velikost  (délka)

obdélníku určuje, v jaké poloze je daný ovládací prvek. Pokud se během přenosu

mezi  vysílačem  a  přijímačem  vlivem  rušení  nebo  jiné  chyby  nějaký  obdélník

poškodí, nebo úplně ztratí, dojde k chybnému dekódování pokynu v přijímači a tím

i  k  chybnému  nastavení  výchylky  řízení.  I  přes  snahy  výrobců  vymyslet

mechanismy,  jak  tento  negativní  efekt  utlumit,  je  PPM  modulace  značně

náchylnější na rušení, než ostatní typy modulací. [7] 

• PCM (Pulzně  Kódová Modulace)  – přenáší  číselnou hodnotu označující  polohu

daného  ovládacího  prvku.  PCM  modulace  přenáší  v  binární  podobě  (známé

počítačové 1 a 0) přímo hodnoty (čísla), které definují kód kanálu a krok, ve kterém

se nachází  poloha ovladače.  Vysílač  tedy rozdělí  dráhu ovládacího prvku např.

na 1024 částí a pokud nastavíme ovládací páku do poloviny dráhy, odešle vysílač

číslo 512 (polovina z 1024 kroků). Přijímač obdrží signál, kde bude uveden kód

kanálu a hodnota 512, z toho je pro přijímač zřejmé, že má nastavit řízení na daném

kanálu do poloviny výchylky.  Další  velkou výhodou PCM modulace je,  že lze

matematicky ověřit, zda byly pokyny z vysílače přeneseny správně do přijímače.

Jednou  z  metod  kontroly  je  tzv.  kontrolní  součet,  kdy  vysílač  sečte  hodnoty

označující  polohy  ovládacích  prvků  a  tento  součet  odešle  na  konci  jednoho

odeslaného pokynu (impulzu). Přijímač po obdržení celého impulzu provede stejný

součet hodnot a porovná jej se součtem, který obdržel z vysílače. Pokud se hodnoty
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shodují,  je jisté,  že proběhl  přenos správně  a  přijímač  provede nastavení řízení

jednotlivých kanálů. [7]

Uvedené metody modulace a tedy přenosu řídícího signálu jsou dnes již pomalu

na ústupu. Přestože se u druhé z uvedených metod modulace provádí kontroly přeneseného

signálu, není zde žádné zabezpečení proti  paralelnímu vysílání na shodném kanálu,  ani

u jednoho z  typů  modulací.  V případě,  že ve stejné lokalitě  bude na shodném kanálu

vysílat více vysílačů, bude docházet k rušení všech přijímačů. Takovéto zarušení pak může

způsobit fatální následky.  Avšak také v oblasti RC modelů zaznamenal svůj vliv vývoj

moderních digitálních technologií, který vyústil ve vznik souprav dálkového ovládání typu

DSM.

U  DSM  technologií  dochází  k  přenosu  signálu  na  volně  přístupné  frekvenci

2,4 GHz. Tato frekvence není určená pouze modelářům, ale i široké veřejnosti. Na tomto

kmitočtu pracují např. WiFi sítě pro počítače nebo bezdrátové ovládání čerpadel studní,

ovládání hraček atd. Každý DSM systém (vysílač  – přijímač) je před každým použitím

spárován  unikátním  identifikačním  kódem  (GUID).  Při  každém  zapnutí  vysílače

vybaveného DSM technologií dojde k oskenování spektra 79 kanálů pro nalezení volného

kanálu. Jakmile je nalezen volný kanál spektra, spárovaný DSM přijímač se stejným GUID

se automaticky připojí k vysílači a dojde k uzamknutí volného kanálu. Navigační zprávy

předávané mezi vysílačem a přijímačem jsou označeny unikátním identifikačním kódem,

přijímač  tak zpracovává pouze data přicházející ze spárovaného vysílače a nemůže tak

docházet k rušení mezi jednotlivými soupravami pracujícími ve stejné lokalitě. Přenášený

digitální signál je v přijímači překontrolován kontrolním součtem, podobně jako u PCM

modulace. Technologie DSM představují v současnosti nejbezpečnější a nejspolehlivější

způsob ovládání RC modelu. Proto bylo také v této práci využito ovládání DSM vysílačem

DX7 od výrobce Spectrum (Obr. 12).

Vlastní pilotáž modelu helikoptéry je velmi náročná a citlivá činnost. Provádí se

manipulací dvou páček na ovládacím vysílači  kolem jejich dvou os. Jsou zde tedy čtyři

ovládací  prvky,  které  musí  pilot  neustále  ovládat  a kontrolovat.  Během  pilotáže  pilot

nespouští model ani na okamžik z očí.  Nácvik této činnosti  na pokročilou úroveň  trvá

zpravidla i několik let. Pro ovládání spouště fotoaparátu je použit jeden ze sedmi kanálů,

kterými  je  souprava  Spektrum DX7 vybavena.  Aby  však nedocházelo  k  rušení  pilota

zásahem do  vysílače  při  dálkovém  stisknutí  spouště  fotoaparátu,  byl  zmíněný  vysílač

dovybaven  konektorem  pro  připojení  externího  vypínače.  Ovládání  7.  kanálu  je  tak

vyvedeno mimo vysílač tenkým kabelem do skříňky opatřené vypínačem (Obr. 12). Tu má

v rukou operátor, stojící poblíž pilota a nezávisle na něm a na pilotáži modelu vzdáleně

ovládá spoušť fotoaparátu. 
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1.4 Inerciální naviga ční zařízení
Metoda  nazývaná  inerciální  navigace  je  proces,  při  kterém  se  za  pomoci

inerciálních senzorů, jako jsou gyroskopy a akcelerometry provádí měření, jehož hodnoty

slouží  pro  výpočet  postupného pohybu  zařízení  (vozidla,  letadla,  ponorky,  rakety,  …)

v rámci  vnitřního  inerciálního  systému  souřadnic.  Tato  technologie  byla  patentována

v roce 1910 v Německu a později používána např. k navigaci raket V-1 a V-2. 

Inerciální navigační systém se skládá z měřící jednotky obsahující akcelerometry

a od  všech  ostatních  navigačních  systémů  je  inerciální  navigace  zcela  soběstačná

a nezávislá  na okolním prostředí,  tj.  systém nepotřebuje  vnější  objekty  jako  například

družice  a  je  odolný  vůči  vnějším  vlivům,  jako  jsou  počasí,  magnetické  poruchy,

elektronická rušení a zkreslení signálu.

Měření  je  založeno na jednoduchém principu,  avšak jeho praktická realizace je

složitá. Ze zrychlení lze jednoduchými integracemi získat rychlost a z té dále integracemi

polohu. Ovšem už do zrychlení vstupuje mnoho chyb vzniklých při měření a tyto chyby

jsou  bohužel  postupně  s  integracemi  integrovány  do  výsledků,  kde  se  kumulují

a s postupujícím  časem  narůstají.  Proto  není  inerciální  navigace  nekonečně  přesná

a po čase  je  nutné  provést  kalibraci  vstupů,  jinak  ztrácí  udávaná  poloha  vypovídací

hodnotu. [1]

Inerciální navigace je nezávislá na prostředí a okolních vlivech, ovšem potřebuje

ještě jiný polohový systém, podle kterého by mohla dělat korektury chyb a hlavně fungovat

v globální souřadnicové síti. Přijímač GPS je závislý na okolním prostředí, které mu může

znemožňovat, či zkreslovat přijetí signálu z družic. Ovšem při dobrém signálu nedochází

k nárůstu chyb. U obou technologií se ukazují navzájem se doplňující vlastnosti, které jsou

vhodné  pro  integraci  těchto  dvou  systémů  do  jednoho,  poskytujícího  přesnější

a komplexnější navigaci. Tento robustní systém (GPS/INS) byl vyvinut právě proto, aby

eliminoval nedostatky jednotlivých systémů, které mají, pokud fungují osamoceně. Měření

systému GPS kalibruje inerciální senzory a postupně upravuje chyby v jejich měření. [1]

Tyto kombinované navigační systémy se již dlouhá léta používají pro navigaci lodí,

letadel,  raketoplánů  atd.  S vývojem v oblasti  elektrotechniky však začaly být  původní

kardanové  inerciální  systémy  nahrazovány  bezkardanovými,  kde  již  jsou  inerciální

senzory, tedy akcelerometry a gyroskopy, v podobě integrovaných obvodů. [2]

Použití  bezkardanových  inerciálních  systémů  přineslo  výrazné  zmenšení  celého

kombinovaného navigačního  zařízení.  V  současné  době  je  na trhu  několik  takovýchto

systémů, určených právě pro RC modely. Protože jedním z těchto zařízení disponuje také
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Institut geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO, možnosti jeho využití

pro  účely  této  práce  byly  nasnadě.  Zmíněným  zařízením  je  MNAV100CA  výrobce

CrossBow (Obr. 13). 

MNAV100CA je systém kalibrovaných senzorů  a ovládání servomotorů,  určený

pro  použití  v  RC  modelech.  Vybavení  senzory  zahrnuje  akcelerometry,  gyroskopy,

magnetický  kompas,  výškoměr  a  GPS  přijímač.  Ovládací  část  systému  je  vybavena

výstupy pro 9 servomotorů  a  přijímačem PPM signálu,  což umožňuje převzít  ovládání

modelu  do vlastních  rukou  pilota.  Celý  navigační  systém  lze  osadit  do  výrobcem

dodávaného jednoprocesorového počítače StarGate SPB400 (Obr. 14), vybaveného kromě

jiného komunikačním rozhraním PCMCIA. Pomocí tohoto počítače lze navigační systém

programovat  a nastavovat  dle požadovaných  parametrů.  Toto zařízení  navíc podporuje

aplikace vzniklé v rámci projektu „Intel's Open-Source Robotics Initiative“, což umožňuje

jeho široké využití  a  také vývoj  vlastního programového vybavení.  Toto zařízení  tedy

jednak nabízí pořízení detailních záznamů  o rychlostech a polohách modelu v průběhu

letu, popř.  tyto údaje v reálném čase přenášet pomocí bezdrátové technologie,  ale také

automaticky pilotovat model podle předem naprogramované trajektorie.

Využití tohoto zařízení v tomto projektu by tedy mohlo být dvojí. Ze záznamu letu

bychom  byli  s  to  určit  souřadnice  projekčních  center,  tedy  souřadnice  fotoaparátu

v okamžicích  snímkování.  Tyto  údaje  lze  využít  pro  následné  fotogrammetrické

zpracování,  např.  osazením vyhodnocených  bodů  ze snímků  do souřadnic  bez nutnosti

transformace na vlícovací body. Druhým využitím by byla automatická pilotáž modelu dle

předem naprogramované trajektorie do vhodných pozic pro snímkování.

Naneštěstí  však do  doby tvorby této  diplomové práce  se v  uvedeném projektu

„Intel's  Open-Source  Robotics  Initiative“  nenacházel  program  pro  ovládání  modelů

2009

Obr. 14: CrossBow MNAV100CA +
StarGate SPB400 

24



Ing. Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat

helikoptér, což potvrdili  také samotní odborníci  firmy CrossBow. Pro jakékoliv využití

tohoto zařízení ve spojení s modelem vrtulníku by tedy bylo nutné potřebné programové

vybavení vyvinout a naprogramovat, což by dalece přesáhlo rozsah této diplomové práce. 
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1.5 Výběr programových prost ředků
Ověření  možnosti  využití  sběru  geodat  prostřednictvím  řízeného  modelu

helikoptéry velkou měrou závisí na možnostech následného zpracování a využití získaných

dat. V tomto projektu byl jako záznamové zařízení zvolen fotoaparát, jehož výběr probíhal

na základě parametrů umožňujících fotogrammetrické zpracování získaných snímků. 

Fotogrammetrie  je  věda  zabývající  se  proměřováním  objektů  zachycených

na snímcích. Budeme-li za snímek obecně považovat středový průmět měřených objektů,

lze počátky fotogrammetrie datovat daleko před objevení fotografie, do roku 1032, kdy

arabský  učenec  Ibn  Al  Hasan  Haitkam popisuje  cameru  obscuru.  Do  doby  vynálezu

fotografie  se  však  proměřování  obkreslených  středových  průmětů  nijak  nevyužívalo.

Jakmile však došlo k  jejímu objevu Niepcem a Daquerrem (1839),  fotogrammetrie se

začala  záhy  rozvíjet.  Roku  1859  vznikl  první  fototeodolit  a  v  roce  1861  byla

fotogrammetrie použita při mapování ve Francii. Pro vyhodnocování fotografií se užívalo

mnoha typů  analogových, později analytických přístrojů. K převratné změně dochází až

v polovině  osmdesátých  let  20.  století  s  vývojem  výpočetní  techniky,  kdy  se

vyhodnocování fotogrammetrických snímků přesouvá stále více na počítačovou techniku.

[3]

S rozvojem digitální fotografie přichází také na trh celá řada programů pro jejich

fotogrammetrické  vyhodnocení.  Za  všechny  uveďme například  program Imagemodeler

firmy  REALVIZ nebo PhotoModeler dodávaný EOS Systems Inc.

S oběma z uvedených programů se lze blíže seznámit ve zkušebních verzích, volně

ke stažení  na stránkách výrobců.  Po krátkém testování  v  rámci  této  práce  byl  zjištěn

značný  rozdíl  úrovně  propracování  obou  programů.  Test  vyzněl  jednoznačně  vítězně

pro PhotoModeler.  Především  pro  širší  matematický  základ,  jednodušší  kalibraci

fotoaparátu  a velmi  podrobné  výstupy  charakteristik přesnosti  vyhodnocených  bodů,

objektů a projekčních center. Jako další důvod pro zvolení PhotoModeleru pro následná

zpracování pořízených fotografií je vlastnictví několika licencí tohoto programu Institutem

důlního  měřičství  VŠB-TUO,  v  jehož  fotogrammetrické  laboratoři  byly  snímky

vyhodnocovány. 

PhotoModeler  je  program určený pro  tvorbu  přesných  a  kvalitních  3D modelů

z fotografií nebo měření z nich, přičemž použité fotografie mohou být pořízeny jakýmkoliv

fotoaparátem popř.  video kamerou. Před vlastním vyhodnocením pořízených snímků  je

nutné  provést  vyfotografování  kalibračního  pole  z  osmi  různých  pozic  pro  výpočet

kalibrace použitého fotoaparátu. Součástí instalace programu je kalibrační mřížka, kterou

lze  za  tímto  účelem  jakkoliv  tisknout,  plotrovat  nebo  promítat  na  rovinnou  plochu.
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Následný výpočet prvků vnitřní orientace probíhá takřka automaticky bez nutného zásahu

uživatele.  Výsledný  kalibrační  protokol  slouží  jako  podklad  pro  projekt  následného

vyhodnocování.  V  jednom  projektu  lze  současně  zpracovávat  neomezené  množství

fotografií, které lze v průběhu práce libovolně přidávat či odebírat. Při práci s fotografiemi

a přesném vyhodnocování jsou k dispozici nástroje zvětšování, zmenšování a posunování

fotografií.  Po  vyznačení  bodových,  liniových,  křivkových  a  tvarových  objektů

na fotografiích  jsou  následným  přesným  3D  algoritmem  vypočteny  jejich  modelové

reprezentace.  V  případě  použití  speciálních  signalizačních  znaků  na  měřených  bodech

nabízí PhotoModeler jejich automatické „sub-pixel“ přesné vyhodnocení. Takto vytvářený

trojrozměrný  model  lze  průběžně  zobrazovat  a  kontrolovat  v  interaktivním  prostředí

prohlížeče, umožňujícím mimo jiné prostorový vjem pomocí anaglyfických brýlí, měření

vzdáleností,  ploch a objemů.  Vytvořeným plošným prvkům jsou definovány povrchové

vlastnosti s možností vygenerování odpovídajících textur přímo z fotografií, což následně

umožňuje  tvorbu  libovolných  ortografických  projekcí,  tzv.  ortofoto.  Program  je  dále

vybaven  modulem  pro  import  a  připojení  externích  trojrozměrných  dat,  nebo  export

vytvořeného modelu do celé řady užívaných formátů:  3DM (Rhino), 3DS (3D Studio),

CSV, DXF (2D & 3D), IGES, KML/KMZ (Google Earth), MA (Maya), MS (MaxScript),

OBJ, STL a VRML (1 & 2). PhotoModeler je nabízen na trhu již řadu let a jeho vývojáři

jej průběžně zdokonalují a rozšiřují. S dobrými výsledky se dlouhodobě užívá především

v oblastech architektury, strojírenství, vědy, rekonstrukce autonehod atd. [5]
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1.6 Přesnost fotogrammetrického vyhodnocení
Přesnost  fotogrammetrického vyhodnocení  je  závislá  na celé  řadě  ovlivňujících

faktorů:

• geometrické:

◦ měřítko snímku: ms=Y/c (Y – vzdálenost od objektu, c – ohnisková vzdálenost),

◦ střední  chyba  souřadnic  bodu:  δx=ms · δx' (δx' –  střední  chyba  snímkových

souřadnic bodu),

◦ počet,  konfigurace,  homogenita,  signalizace,  přesnost  vlícovacích

a navazovacích bodů,

◦ úhly protnutí snímkových paprsků – určují elipsy chyb protnutí,

◦ způsob vyrovnání a způsob eliminace odlehlých hodnot,

• negeometrické:

◦ matematický model pro odstranění systematických chyb,

◦ měřická kvalita kamery,

◦ délka ohniskové vzdálenosti – čím kratší, tím lepší, 

◦ hodnoty zkreslení objektivu,

◦ přesnost určení prvků vnitřní orientace,

◦ rovinatost a kvalita média – čím větší světelná citlivost, tím nižší rozlišitelnost,

◦ tvar a symetrie tvarů měřeného objektu. [6]

Při  dodržení  výše  uvedených  zásad  lze  od  fotogrammetrického  vyhodnocování

očekávat  velmi  dobré,  přesné,  levné  a  poměrně  rychle  dostupné  výsledky.  Konkrétní

hodnoty přesností,  dosažitelné za použití  zvolených zařízení a programového vybavení,

jsou  jen  stěží  vypočitatelné.  Z  uvedených  faktorů  ovlivňujících  přesnost

fotogrammetrického vyhodnocení je zřejmé, že největší podíl připadá měřítku snímku. To

je definováno podílem vzdálenosti projekčního centra od sledovaného objektu a ohniskové

vzdálenosti objektivu. Měřítko je tedy v ploše fotografie nehomogenní a v případě blízké

fotogrammetrie  dosahuje  obzvláště  velkých  rozdílů  v  rámci  jednoho  snímku.

Pro dostatečný odhad dosažitelných přesností však můžeme provést následující výpočet.

Z kalibrace fotoaparátu Kodak V570 (Obr. 21) jsou patrny tyto údaje:
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• rozměr CCD snímače (Format size): Wf=5,9496 mm,

• jeho rozlišení v odpovídajícím směru (Image size): Wi=2576 bodů,

• ohnisková vzdálenost objektivu (Focal lenght): c= 4,0824 mm,

podílem hodnot rozměru snímače a jeho rozlišení získáme velikost 1 pixelu:

W p=
W f

W i

=
5,9496mm

2576
=0,0023mm ,

vzdálenost  fotoaparátu  a  vyhodnocovaného  bodu  předpokládejme  nejvýše  Y=40 m,

měřítkové číslo snímku je v tomto bodě:

ms=
Y
c
=

40m
4,0824mm

≈9800 ,

přesnost vyhodnocení tohoto bodu na snímku očekávejme přibližně  δx'=5 pixelů,  přesnost

vyhodnocení zvoleného bodu vypočteme:

x '=5pixelů=5⋅W p=5⋅0,0023mm=0,0115mm ,

x=ms⋅x'=9800⋅0,0115mm=113mm .

Za  zvolených  předpokladů  bude  hodnota  chyby  vyhodnocovaného  bodu  dosahovat

přibližně 11 cm. S klesající vzdáleností vyhodnocovaných bodů od projekčních center bude

také klesat hodnota chyby jejich vyhodnocení. Pro větší představu dosažitelných přesností

vyhodnocování slouží tabulka (Tabulka 1). S ohledem na tento výpočet a požadovanou

přesnost  fotogrammetrického vyhodnocení  je  potřeba plánovat  polohy snímkování vůči

fotografovanému objektu.
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Tabulka 1: Odhady dosažitelných přesností vyhodnocení za použití fotoaparátu    
     Kodak V570

15 20 30 40 50

1 8 mm 11 mm 17 mm 23 mm 28 mm
3 25 mm 34 mm 51 mm 68 mm 85 mm
5 42 mm 56 mm 85 mm 113 mm 141 mm
7 59 mm 79 mm 118 mm 158 mm 197 mm
10 85 mm 113 mm 169 mm 225 mm 282 mm

                 Y[m] 
δx'[pixelů]
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1.7 Uvedení za řízení do provozu
V předchozích kapitolách jsou podrobně popsána zařízení, eventuálně jejich nutné

úpravy (Obr. 15), předpokládaná úskalí a programové vybavení pro sběr geodat s využitím

RC modelu a jejich následného zpracování. Pro vypracování metodiky přípravy a vlastního

snímkování je nutné přikročit k praktickým pokusům a testování. Jako první zásadu, kterou

je potřeba mít neustále na zřeteli je zajištění bezpečnosti při snímkovacím letu. Musíme si

uvědomit  všechna možná rizika vyplývající  z  pohybu takto velkého modelu v ovzduší

a eventuální  krizové situace, ke kterým může dojít  ať  už vlivem počasí nebo selháním

technického vybavení.  Především je tedy nutné zajistit  pro pilotáž člověka s vysokými

dovednostmi v tomto směru a dlouholetou praxí. Takovýto zkušený pilot dokáže velmi

přesně  a bezpečně  ovládat model na vzdálenosti  přesahující 100 m. V případě  poruchy

motoru je schopen nouzově přistát s využitím autorotace helikoptéry, tedy řízeného klesání

a brzdění opadání modelu pomocí volné rotace hlavního rotoru. Závadám na stroji se sice

předchází  pravidelnými  kontrolami  a  údržbou,  pro  zvýšení  bezpečnosti  byla  přesto

dodržována další pravidla letu a snímkování. Především se létalo na odlehlých místech

bez účasti  třetích  osob.  V případě  snímkování  stavebního  objektu se  létá  v  dostatečné
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vzdálenosti několika metrů od něj a dokonce při výšce letu překračující výšku objektu se

model pohybuje stále po vnější straně jeho půdorysu. Takto je eliminováno riziko újmy

na zdraví či  na majetku jakékoliv osoby. Souhlas majitelů  či  správců  s létáním v okolí

jejich objektů je samozřejmostí. 

1.7.1 První let
V první  fázi  byla  odzkoušena funkčnost  celého systému bez ohledu na kvalitu

výstupních dat. Nutné bylo zajistit pilotu klid na řídicím stanovišti po celou dobu pilotáže

a nenarušovat  jeho  koncentraci.  Dohodnout  případné  navigační  signály  a  srozumitelné

jednoduché povely. Poté co byly odzkoušeny všechny funkce systému, především ovládání

helikoptéry, funkce dálkového ovládání spouště a doplňkové minikamery, přistoupilo se

k testování kvality pořízených fotografií v závislosti na tuhosti závěsu fotoaparátu. Po celé

řadě testovacích letů byl zjištěn ideální způsob zavěšení fotoaparátu, tedy počet závěsných

gumiček  a  jejich  napětí,  kdy  již  drtivá  většina  fotografií  měla  požadovanou  kvalitu

bez zkreslení  a  smazu.  Tato  činnost  byla  mírně  komplikována  vybavením  použitého

fotoaparátu,  který  nedisponuje  režimy manuální  či  poloautomatické expozice.  Ovlivnit

dobu  osvitu  světlocitlivého  čipu  je  tedy  možné  jen  výběrem  z  přednastavených

automatických režimů. Jako nejvhodnější se prokázal režim pohybový, kdy je kladen důraz

automatu na co nejkratší dobu expozice. S dobou expozice totiž roste pravděpodobnost

smazu výsledného snímku.

Během prvních testovacích letů se objevil problém s rušením přídavné minikamery.

Při volnoběžných otáčkách motoru fungovalo vše bez problémů, jakmile se však otáčky

pohonu dostávaly do provozních hodnot okolo 10 000 ot/min, signál minikamery byl zcela

znehodnocen rušením.  Za vinu byla  odpovědna indukční cívka a kabel  spojující  cívku

se svíčkou  motoru.  Z  tohoto  důvodu  bylo  vytvořeno  uzemňující  stínění  kabelu

i minikamery. Rušení se sice nepodařilo eliminovat úplně, bylo však potlačeno a kvalita

obrazu z minikamery přenášeného do brýlí  operátora je dostačující  pro účely pomocné

navigace pilota a kontroly snímkovaných záběrů.

2009 31



Ing. Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat

1.7.2 Testovací snímkování I
S  takto  zkompletovaným  vybavením  je  již  možné  začít  se  snímkovacími  lety

a navrhnout celkovou metodiku pořizování snímků za pomocí RC modelu. V rámci této

činnosti  proběhlo  snímkování  sportovního  hřiště  Základní  školy  J.A.Komenského

ve Fulneku (Obr. 16). Toto místo bylo zvoleno především pro vyznačené linie na povrchu,

vymezujících  hrací  plochu několika  míčových  her.  Povrch  hřiště  je  pokryt  speciálním

materiálem, sestaveným z identických čtverců o straně 0,5 m, jejichž spoje jsou zřetelně

viditelné.  Takovýto  typ  povrchu  společně  s  vyznačenými  liniemi  tvoří  velmi  bohatou

plochu  na  jednoznačně  identifikovatelné  body,  které  již  není  třeba  dále  signalizovat

pro testování nejen snímkovacího letu, ale také pro vyhodnocování pořízených fotografií

(Obr. 17). Fotografie byly pořizovány zkušebně s různými náklony os záběrů. Výsledkem

tohoto  snímkování  bylo  prohloubení  spolupráce  mezi  pilotem a operátorem,  který  má

na starosti  pořizování snímků,  kontrolu snímaných záběrů  a pomocnou navigaci  pilota.

Dále  byl  ověřen  nepoměr  kvality  vyhodnocovaných  bodů,  klesající  se  vzdáleností

od objektivu.  Na rozdíl  od  klasických  leteckých  snímků,  kde  je  rozdíl  vzdáleností

zemského  povrchu  od projekčního  centra  téměř  zanedbatelný  v  poměru  k  výšce  letu,

projevuje se zde tento rozdíl mnohem markantněji, což je způsobeno krátkou ohniskovou
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Obr. 16: Sportovní hřiště ZŠ
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vzdáleností a nízkou výškou letu. Tento nepoměr se navíc ještě více projevuje u snímků

se šikmou osou záběru.  Z  toho plyne  potřeba  velmi  pečlivě  volit  místa  snímkování  a

překryty jednotlivých snímků, za účelem udržení srovnatelné kvality všech vyhodnocených

bodů.

1.7.3 Testovací snímkování II
Dalším snímkovaným územím v rámci testování byla polní cesta s blízkým okolím

na území obce Stará  Ves nad Ondřejnicí  (Obr.  18).  Snahou bylo  vyzkoušet  možnosti

a úskalí  snímkování liniového objektu,  opět  bez signalizace bodů.  Osy záběru  již byly

po zkušenostech na sportovním hřišti voleny jen mírně šikmé. U tohoto projektu se ukázala

jako největší úskalí samotná doprava podél cesty. Záměrem bylo nasnímkovat úsek o délce

přibližně  1 km.  Pilotáž  modelu  není  dostatečně  možná  za  chůze,  obzvlášť  za  chůze

po velmi  nerovném terénu,  jaký naskýtá  polní  cesta. Mezi  jednotlivými  snímkovacími

polohami bylo potřeba slétnout s modelem na výšku 1-2 m nad zemí, kdy se již dokáže

pilot  společně  s  nepřetržitou pilotáží  pohybovat  pomalou chůzí  a  po  uražení  potřebné

vzdálenosti  opět  vzlétnout do snímkovací  výšky.  Toto ovšem stále není ideální  řešení,

neboť pilot nedokáže udržet potřebnou pozornost déle než přibližně 15 min bez přestávky.

V dalším pokusu se mezi jednotlivými snímkovacími polohami model přenášel ručně, což

naskýtalo pilotovi dostatek času na odpočinek a regeneraci. Celková doba snímkování se

však  velmi  prodloužila,  z  důvodu častého vzlétávání,  přistávání  a  zastavování  otáčení

rotoru. Jako možné řešení se jeví provádět pilotáž z jedoucího vozidla. Tato úvaha však

nebyla dále rozvíjena.
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Obr. 17: Ukázka vyhodnocení školního sportoviště
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Přestože  se  na polní  cestě  ani  v  jejím  okolí  nenacházejí  žádná  umělá  značení

a žádné  body  nebyly  před  snímkováním  signalizovány,  během  vyhodnocování  byla

ověřena možnost využití  spousty přirozeně identifikovatelných bodů, které lze na každé

fotografii  najít,  jako  jsou  např.  kameny,  hroudy  hlíny,  trsy  trávy  atd.  Tyto  body  lze

s výhodou využít především jako body navazující, tedy body pomocí kterých jsou určeny

prostorové vztahy mezi jednotlivými fotografiemi. Tyto body mohou být téměř libovolně

voleny  až  při  vyhodnocování  pořízených  fotografií.  Je  zde  pouze  podmínka  jejich

rovnoměrného  rozmístění  na  fotografiích  a  ve  výsledném  modelu.  V  případě  potřeby

vyhodnocování  podrobných  bodů,  jako  náhrady  za  klasické  geodetické  metody,  však

narážíme  na  nutnost  jednoznačné  identifikace  těchto  bodů  a  to  na  nejméně  dvou

fotografiích.  Přestože  v  rámci  tohoto  snímkování  vzniklo  několik  desítek  fotografií,

nepodařilo  se z nich vytvořit  jeden celistvý model  v projektu programu PhotoModeler

neboť nebyla dodržena jedna z podmínek výpočtů  tohoto programu, minimálního počtu

navazovacích bodů zobrazených na více než dvou fotografiích.
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Obr. 18: Polní cesta Stará Ves nad Ondřejnicí
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1.8 Zpracování metodiky p řípravy a realizace procesu sb ěru
dat

Na  základě  prvních  testovacích  snímkování  byla  vytvořena  metodika  přípravy

a sběru geodat prostřednictvím RC modelu:

• zadání  –  převzetí  nebo  vytvoření  zadání.  Specifikace  objektu,  požadavky

na způsob, úroveň, podrobnost a přesnost vyhodnocení,

• rekognoskace  terénu  –  ověření  splnění  bezpečnostních  parametrů  okolí

snímkovaného objektu popř. vytvoření návrhu jejich zajištění,

• studie fotografovaného objektu – důkladné obeznámení se s objektem zájmu, jeho

velikostí, výškou, množstvím jednoznačně identifikovatelných bodů,

• letový plán  –  navržení  vhodných  pozic  a  sklonů  os  záběrů  pro  sběr  fotografií

dle požadavků  přesnosti.  Vytvoření  letových  plánů  pro  jednotlivé  sklony  osy

záběrů, popř. jednotlivé části objektu. Návrh umělé signalizace bodů, je-li potřeba.

Návrh časového harmonogramu snímkování,

• příprava technického vybavení – provedení předletových kontrol a údržby stroje,

příprava pohonných hmot a nabití všech baterií,

• stav  a  vývoj  počasí  –  průběžně  sledovat  předpovědí  povětrnostních  podmínek

na plánovanou dobu snímkování,

• předletová  příprava  v  místě  snímkování  –  zajištění  navržených  bezpečnostních

opatření, ověření stavu počasí, kontrola technického vybavení,

• kontrola letového plánu – zopakování a ujasnění letového plánu mezi operátorem

a pilotem,

• realizace  –  provedení  vlastního  snímkování.  Dodržovat  délky  jednotlivých  letů

do 15 min,  v  přestávkách  doplňování  paliva,  kontrola  popř.  výměna  baterií,

kontrola stavu paměťového média fotoaparátu, popř.  přesunutí fotografií  na jiné

médium resp. výměna paměťového média, kontrola získaných fotografií  a jejich

kvality,

• závěr  –  ukončení  snímkování,  kontrola  pořízených  fotografií,  odstranění

bezpečnostních opatření,

• zpracování získaných dat.
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1.9 Vytvo ření pilotní sady fotografií a jejich zpracování
Se  získanými  zkušenostmi  ze  dvou  testovacích  snímkování  a  po  vypracování

metodiky přípravy a sběru geodat, bylo přikročeno k vytvoření pilotního projektu.

1.9.1 Volba vhodného objektu
Stěžejním  úkolem  předcházejícím  vytvoření  pilotní  sady  fotografií  je  navržení

vhodného objektu pro realizaci vlastního snímkování. Ten musí splňovat několik kritérií.

Především  je  kladen  požadavek  na  rozsah  fotografovaného  objektu  a  jeho  výškové

rozložení tak, aby se v plné míře prokázaly výhody sběru fotografií z povětří pro následná

zpracování a vytvořený 3D model byl dostatečně reprezentativní. Dále zde jsou požadavky

na  bezpečnost  při  snímkovacím  letu.  Tedy  omezený  pohyb  osob  v  okolí objektu

a dostatečný prostor pro manévrování s helikoptérou bez rizika újmy na zdraví či majetku

třetích osob. Vlastník nebo správce objektu musí být se záměrem snímkování podrobně

obeznámen a  vyjádřit  svůj  souhlas.  V  neposlední  řadě  je  snahou vyvarovat  se vzniku

samoúčelného projektu.  Je dbáno na to, aby vzniklý trojrozměrný model objektu našel

další využití. 

V průběhu této etapy tvorby diplomové práce se objevily celkem čtyři  záměry

na provedení snímkovacího letu a vyhotovení prostorového modelu s následným využitím.

Prvním návrhem bylo provést snímkování obou břehů  řeky Odry do vzdálenosti

přibližně 20 m od koryta řeky na obě strany, v úseku od městské části Ostrava - Hrušov

po Starý  Bohumín.  Účelem  tohoto  projektu  mělo  být  zmapovaní  rozšíření  a  návrh

likvidace  rostliny  Křídlatka  česká  (Reynoutria  bohemica)  v  uvedené  oblasti.  Jedná se

o velmi agresivní invazní druh hojně se množící v okolí vodních toků a vytlačující původní

flóru. Nasnímkování tohoto projektu by jistě bylo přínosem pro orgány ochrany přírody,

nicméně tvorba prostorového modelu nebyla součástí zadání a navíc by byla velmi obtížná

a zbytečná. Trojrozměrný model porostu nemá smysluplného využití, pro účely ochránců

přírody je postačující plošné rozšíření zmíněné rostliny.

Jiným tématem pro vytvoření pilotního projektu byla možnost spolupráce při tvorbě

pasportu silnice pro motorová vozidla R48 v úseku Horní Tošanovice – Český Těšín, pro

vnitřní  potřebu  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR.  Tento  záměr  se  jevil  velmi  zajímavý

a lákavý. Po důkladném seznámení se s celým úsekem komunikace a přilehlým okolím se

však objevila celá řada problémů souvisejících s přístupem k fotografovanému objektu.

Silnice  zde  prochází  velmi  členitým  terénem.  Velká  část  komunikace  je  vedena

po mostních  konstrukcích  a  ve  vysokých  těžce  přístupných  násypech.  Pilotáží  z  těsné

blízkosti  této  silnice  by  bylo  možné  nasnímkovat  pouze  několik  osamocených  úseků.
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Pro kompletní fotogrammetrický nálet po celé délce trasy by bylo nezbytné pro snímkovací

tým  se  pohybovat  po  vlastním  tělese  komunikace.  Za  plného  provozu  na  takto

frekventované silnici je podobné počínání krajně nebezpečné. Omezení provozu nebo jeho

dočasného uzavření ovšem nebylo Ředitelství silnic a dálnic ČR nakloněno.

Jako třetí možnost vypracování pilotního projektu se objevila potřeba vyhotovení

podkladů pro návrh projektu na vybudování suchého poldru nedaleko města Opavy, jako

součást  protipovodňových  opatření.  Místo  plánované  výstavby  této  ochranné  hráze  se

nachází  mimo  zástavbu  ve  volné  krajině.  Z  bezpečnostního  hlediska  se  tedy  jedná

o vhodný projekt.  K vytvoření  digitálního modelu terénu je využití  blízkého leteckého

snímkování výhodné. Rozsah vzniklého modelu by však nebyl nijak veliký, jednalo by se

o území o průměru  pouhých 50 - 100 m. Vzniklý model  by navíc postrádal  jakoukoliv

členitost a jeho vypovídací hodnota by nebyla pro potřeby této práce shledána průkaznou.

Posledním  navrženým  objektem  pro  vytvoření  ukázkového  modelu  za  použití  RC

helikoptéry se stal Kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ve Fulneku (Obr. 19). Jedná se

o  výjimečný  komplex  řádového  barokního  stavitelství  na  severní  Moravě.  Na  rozdíl

od ostatních klášterních komplexů kapucínů situovaných uvnitř měst je klášter ve Fulneku

netypicky  umístěn jako  dominantní  stavba  na  návrší  vytvářející  kompoziční  protiváhu

zámku. Postaven byl v letech 1674 – 1676. Na základě patentu Josefa II. z roku 1782 bylo
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zrušeno 5 z 10 kapucínských klášterů na Moravě. Klášter ve Fulneku však zůstal spolu

s konventy v  Olomouci,  Brně,  Třebíči  a Znojmě  zachován.  Od dubna 1950, na nátlak

tehdejšího politického režimu, přestal sloužit duchovním účelům. Na počátku 21.století se

pak  dostal  celý  areál  na  seznam  nejohroženějších  památek  v  České  republice.

Moravskoslezský kraj proto hledal možnosti, jak zabránit dalšímu poškození a zpracoval

projekt s názvem "Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku". V první etapě

byl  opraven  kostel  a  jeho  restaurovaný  interiér  slouží  jako  působivý  víceúčelový  sál

k instalaci  muzejních i  výtvarných výstav,  jako koncertní,  divadelní  či  kongresový sál.

Zbylá tři  křídla budovy kláštera byla pouze „zakonzervována“ a na svou opravu teprve

čekají. [10]

Muzeum Novojičínska jako současný správce celého areálu souhlasil s provedením

snímkovacího letu,  za předpokladu  dodržení  bezpečné vzdálenosti  modelu  od samotné

stavby. Pořízené fotografie a vytvořený digitální modelu kláštera využije jako dokumentaci

stávajícího stavu, pro vlastní promoční účely a na vytvořeném modelu bude simulována

studie celého areálu po provedení zbývajících oprav.

1.9.2 Příprava p řed snímkovacím letem
Před provedením vlastního snímkování  byla  v  souladu s vytvořenou metodikou

provedena celá řada opatření a příprav.

Nejprve bylo stanoveno zadání a cíl. Úkolem je provést letecké snímkování objektu

za pomocí RC modelu. V případě potřeby doplnit letecké snímky o pozemní. Z pořízených

fotografií vytvořit v programovém prostředí PhotoModeleru digitální trojrozměrný model

objektu. Požadovaná polohová přesnost vyhodnocených bodů by neměla překročit hodnotu

20 cm.

Byla  provedena  důkladná  prohlídka  celého  areálu  pro  seznámení  se  s  vlastní

stavbou a bezprostředním okolím, ve kterém bude probíhat let RC modelu a snímkování.

Celý areál je veřejnosti uzavřen, v blízkosti budovy se nenacházejí žádné překážky. 

Půdorys budovy má přibližně tvar čtverce o straně 50 m a nejvyšší výškový rozměr

činí  přibližně  25 m.  Na  stavbě  se  nachází  dostatečný  počet  jednoznačně

identifikovatelných  bodů  jak  pro zajištění návaznosti  fotografií  tak pro vyhodnocování

jednotlivých podrobných bodů. 

Fotogrammetrický nálet bude proveden pod neměnným sklonem osy záběru činící

přibližně 45 º. Fotografie se budou snímat v 10m intervalech pro zajištění dostatečného

překrytu. Jednotlivé lety budou probíhat rovnoběžně s vodorovným směrem stěn objektu.
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Výška projekčních center by se měla pohybovat v rozmezí výšky objektu v daném místě

a jejím dvojnásobkem.

Technické  vybavení  prošlo  nutnou  údržbou  a  kontrolou.  Byla  překontrolována

funkčnost všech zařízení.

1.9.3 Snímkování kalibra čního pole
Těsně před vlastním snímkovacím letem bylo provedeno snímkování kalibračního

pole. Zkrácením doby mezi pořízením fotografií kalibračních a měřických se minimalizuje

možný vliv změny prvků vnitřní orientace fotoaparátu, pokud k takovýmto změnám vůbec

dochází. Vzhledem ke krátkým zkušenostem s fotoaparátem Kodak V 570 nemohl být vliv

takovéto  vady  zanedbán,  byť  nebyl  ani  nijak  prokázán.  K  tomuto  účelu  byla

vyfotografována  kalibrační  mřížka  (Obr.  3),  která  je  součástí  instalace  programu

PhotoModeler. Jedná se o pravidelnou čtvercovou síť černých teček na bílém pozadí. Čtyři

z teček v rozích mřížky jsou navíc opatřeny kódovými znaky. Kalibrační pole je potřeba

vyfotit  ze  všech  čtyř  stran  a  to  na  výšku  i  na  šířku.  Vzniklých  8  fotografií  se  vloží

do kalibračního projektu programu PhotoModeler. Program automaticky detekuje všechny

bodové znaky mřížky a subpixelovou metodou je vyhodnotí. Pomocí kódovaných znaků

provede  orientaci  všech  snímků  a  přiřadí  odpovídající  si  tečky  ze  všech  fotografií.

Na základě  předpokladu  rovinnosti  celého  pole  je  proveden  výpočet  parametrů  prvků

vnitřní  orientace  fotoaparátu.  Kalibrační  pole  je  dodávano  ve formátu  PDF a pro  její

použití  je  nutné  ji  předem  vytisknout  na  dostatečně  velký  formát  papíru.  Provedení

okamžité  kalibrace  v  programovém  prostředí  PhotoModeler  nebylo  shledáno  nutným,

po mnoha zkušenostech s kalibrací tohoto fotoaparátu nebyly očekávány žádné komplikace

a vlastní výpočet kalibrace byl odložen až k celkovému vyhodnocování.

1.9.4 Snímkovací let
Den  snímkování  byl  stanoven  na  sobotu  28.2.2009.  Předpověď  počasí

předpokládala slunný den s teplotami kolem 10 ºC. Podobné počasí bylo očekáváno již

několik  dní  před  plánovaným  datem,  což  slibovalo  úplné  roztátí  sněhové  pokrývky.

Ke snímkování dojde v dopoledních hodinách, kdy není plánovaná žádná návštěva kostela

sv. Josefa, což je jediná část areálu přístupná veřejnosti a to pouze s průvodcem. 

Vývoj  povětrnostních podmínek probíhal  dle předpovědí.  Den před plánovaným

termínem  byly  nabity  baterie  veškerého  technického  vybavení  a  provedena  kontrola

funkčnosti.  V  dopoledních  hodinách  dne  realizace  byly  mezi  pilotem  a  operátorem

dohodnuty poslední podrobnosti přímo v místě areálu a letecké snímkování se uskutečnilo

ve čtyřech etapách. Každá etapa byla tvořena jedním snímkovacím letem podél půdorysné

hranice objektu. Takto bylo  pořízeno 95 fotografií  (Příloha 1). Dosažená kvalita všech
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leteckých snímků je na vysoké úrovni s dobrým vyvážením jasu a kontrastu. Především

jsou však všechny fotografie precizně zaostřeny a na žádné se nevyskytuje smaz. Tento

fakt jednak potvrzuje vhodné nastavení odpružení závěsu fotoaparátu a také vliv dobrých

světelných  podmínek  při  fotografování.  Doby  expozic  všech  snímků  se  pohybovaly

v rozmezí 1/320 – 1/640 s. 

Nevyhnutelné bylo také pozemní snímkování. Jedna jeho etapa byla vedena kolem

vnějšího  obvodu  areálu  z  důvodu  přesahu  střešní  konstrukce  jednotlivých  budov

za půdorysnou hranici  zdiva, což na leteckých snímcích vytváří  zastíněná místa. Druhá

etapa pozemního snímkování proběhla na ploše nádvoří uvnitř areálu kláštera, kde nebyla

pilotáž helikoptéry přípustná. Vzniklo tak dalších 67 neleteckých fotografií,  ukázka viz

příloha (Příloha 2).

1.9.5 Zpracování nasbíraných dat
Po provedení snímkovacího letu a kontrole získaných fotografií přímo na místě se

veškeré  další  práce jejich zpracování  přesunuly do počítačové laboratoře.  V programu

PhotoModeler  6.0  byl  založen  nejprve  nový  kalibrační  projekt.  Do  něj  byly  vloženy

kalibrační  fotografie  pořízené těsně  před  vlastním snímkováním.  Automatický  výpočet

kalibrace proběhl bez komplikací (Obr. 20) a prvky vnitřní orientace byly uloženy pro další

použití.  Z kalibračního protokolu (Obr.  21) zjistíme velikost CCD snímače fotoaparátu

W, H, polohu jeho hlavního bodu  X, Y, první a druhý řád hodnot koeficientů radiálního

K1, K2 a tangenciálního P1, P2 zkreslení objektivu. Za pozornost stojí vypočtená hodnota
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ohniskové vzdálenosti objektivu Focal lenght 4,0824 mm, která se značně liší od nominální

hodnoty 3,800 mm, uváděné výrobcem.

Následně  byl  vytvořen  nový  projekt  založený  na  bodovém  vyhodnocování

a importovány kalibrační údaje z předchozího projektu. Byly vloženy první dvě fotografie

a započalo  vyhodnocování.  To  je  v  programu  PhotoModeler  založeno

na tzv. referencování. Tímto postupem je programu řečeno, které prvky na dvou a více

fotografiích reprezentují tentýž skutečný objekt. Jednotlivé prvky mohou být tvořeny body,

liniemi nebo plochami. Na základě dostatečného množství takto identifikovaných prvků

vypočte  program  rekonstrukci  prostorových  vztahů  jednotlivých  fotografií.  Tímto
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Ing. Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat

výpočtem  začne  vznikat  virtuální  digitální  model,  kterému  nejsou  prozatím  přiřazeny

žádné další informace o jednotkách velikostí, rozložení os souřadnic atd. Tento výpočet

a model  tedy může vzniknout pouze na základě  vyhodnocení  nejméně  dvou fotografií.

V programu  PhotoModeler  je  doporučováno  postupné  vyhodnocování  s  připojováním

dalších fotografií. Tedy teprve po výpočtu a vytvoření modelu ze dvou fotografií se připojí

další  fotografie  (Obr.  22),  vyhodnotí  se a  opětovně  se  provede výpočet  modelu.  Celý

proces s postupným přidáváním fotografií se opakuje až do vytvoření kompletního modelu

ze všech potřebných fotografií.  Tento postup je vhodný především z důvodu rychlého

odhalení  chyb  vzniklých  při vyhodnocování.  Po  otevření  prvních  dvou  resp.  připojení

každé  z  dalších  fotografií  jsou  nejprve  vyhodnoceny a  referencovány  bodové  prvky,

reprezentující  lomové  body  objektu,  oken  a  dveří.  Odpovídající  body  jsou  následně

spojeny  liniemi,  charakterizující  hrany  objektu.  Tyto  jsou  dále  využity  pro  definici

uzavřených ploch(Obr. 23).

Tímto postupným způsobem vznikal kompletní digitální model kláštera s kostelem

sv. Josefa.  Využito bylo  celkem 24 leteckých fotografií  a 29 pozemních. Vyhodnoceno

bylo 922 bodů, tvořících tzv. bodový model (Příloha 3). Jejich spojováním vzniklo 1189

linií (Příloha 4), ze kterých bylo nadefinováno 217 plošných prvků (Příloha 5). V prostředí

3D prohlížeče programu lze jednotlivým prvkům bodů, linií a ploch přiřazovat libovolné

velikosti,  tloušťky  a  barvy  zobrazení.  Velmi  užitečným  nástrojem  PhotoModeleru  je

generování plošných textur. Kdy jsou jednotlivým plošným prvkům přiřazovány textury

jejich povrchu ze skutečných fotografií. Výběr vhodných fotografií pro generování textur
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probíhá buď automaticky na základě analýz vhodnosti dle předem stanovených podmínek,

nebo lze ručně vybrat vhodnou fotografii jako zdroj textury konkrétní plochy. Každá takto

definovaná  výplň  je  výpočtem  zbavena  perspektivního  zkreslení,  oříznuta  dle  okrajů

plochy  a  umístěna  na  její  povrch.  Vzniká  tak  digitální  model  (Chyba:  zdroj  odkazu

nenalezen),  který  je  vizuálně  velmi  podobný skutečnému objektu.  Toho se s  výhodou

využívá  pro  účely  dokumentace,  prezentace,  simulace,  projektování a  především  pro

generování  ortofoto  snímků.  Tvorba  ortografických  projekcí  však  v  případě  modelu

pravoúhlého  objektu  pozbývá  smyslu  a  je  vhodná  především  pro  znázornění  modelu

povrchu  terénu.  Proto  nebyl  v  rámci  tohoto  projektu výstup  ortogonální  projekce

generován. Z vytvořeného modelu lze tedy vytvářet libovolné pohledy na něj. Mimo jiné

také pohledy rekonstruující jakýkoliv snímek původně pořízený pro vyhodnocení modelu

(Příloha 7).

Pro  definování  velikosti  modelu  resp.  jeho  měřítka  lze  užít  několika  funkcí

programu.  Vzhledem  k  možnosti  získání  souřadnic  lomových  bodů  obvodových  zdí

z internetových  stránek  ČÚZK,  bylo  nejvýhodnější  využít  metodu  podobnostní

transformace výsledného modelu na základě tří identických bodů. Po této transformaci byl

model  umístěn  do  polohového  systému  souřadnic  S-JTSK,  výškové  sítě  B.p.v.,  čímž

získaly konkrétní rozměr  a umístění v prostoru jak celý model tak jeho charakteristiky

přesnosti.

Jak již  bylo  uvedeno,  program PhotoModeler  je  vybaven velmi propracovaným

matematickým  aparátem,  který  podává  v  každé  fázi  tvorby  modelu  vyčerpávající

2009

Obr. 24: Tabulka bodů, tabulka fotografií
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informace o kvalitě,  přesnosti  a  odchylkách dosažených při  vyhodnocování.  Pro jejich

export jsou předdefinovány tabulkové výstupy, rozdělené do kategorií jednotlivých témat

na body, linie, křivky, plochy, fotografie atd. Na obrázku (Obr. 24) je ukázka takovýchto

tabulek pro body a fotografie. V rámci tohoto projektu byla vyexportována tabulka všech

bodů  a  podrobena statistické analýze  v programu StatGraphics  pod licencí  VŠB-TUO.

Sledovány byly hodnoty dosažených středních chyb po vyrovnání ve směrech os X, Y, Z

(Obr.  25,  Obr.  26,  Obr.  27)  jednotlivých  bodů  z  výpočtu  v  programu  PhotoModeler.

Z těchto  chyb  je  vypočtena  velikost  výsledného  prostorového  vektoru  střední  chyby

po vyrovnání všech bodů, její rozdělení charakterizuje obrázek (Obr. 28). Jak je patrné

ze statistické analýzy,  průměrná hodnota střední  chyby po vyrovnání  je přibližně  6 cm

a 99 % středních chyb všech bodů nepřesahuje hodnotu 23,1 cm. U 10 bodů je tato hranice

překročena a chyba jednoho bodu dosahuje hodnoty 41 cm. Vyhodnocení všech těchto

bodů  bylo  překontrolováno  a  byl  odhalen  zdroj  takto  vysokých  chyb.  Na  vině  je

nejednoznačná  identifikovatelnost  těchto  bodů.  Jedná  se  o  místa  styku  zdiva  se  zemí

porostlou trávou a rohy příliš zdevastovaných otvorů ve zdech. Takovéto body je velmi

obtížné  identifikovat  a  jednoznačně  určit  na  více  fotografiích.  Vzhledem k  mizivému

procentu  bodů  s  chybou  překračující  stanovenou  hranici  20 cm  je  přesnost  celého

vyhodnocení  a  vyhotoveného  modelu  považována  za  dostatečující.  Výsledná  analýza
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Obr. 27: Odchylky z vyrovnání v ose Z

Obr. 25: Odchylky z vyrovnání v ose X

Obr. 28: Odchylky z vyrovnání
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přesností  navíc  potvrdila  odhady  jejich  dosažitelných hodnot,  uvedených  v  kapitole

(1.6 Přesnost fotogrammetrického vyhodnocení).

Vytvořený digitální  model  bude dále sloužit  jako podklad pro simulaci  2. etapy

oprav Kapucínského kláštera. Textury plošných prvků v místech zdiva budou upraveny

dle vzoru  již  opravené  fasády  kostela  sv. Josefa,  podobně  budou  nahrazeny  plochy

v místech oken a dveří objektu. Střecha bude domodelována dle původního vzoru na okraji

severního křídla. Spolu s takto upraveným digitálním modelem bude Muzeu Novojičínska

předán také model  stávajícího stavu. Do doby tvorby tohoto textu nedošlo z časových

důvodů k oficiálnímu předání uvedených modelů správci objektu.
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1.10 Rozbor SWOT analýza
V průběhu tvorby celého projektu byly posbírány praktické zkušenosti a poznatky

o využití RC modelu pro sběr geodat, které jsou shrnuty v této kapitole.

Rádiem řízený model, ať už letadla nebo helikoptéry, libovolného typu a velikosti

je  snadné  získat.  Informovanost  z  oblasti  modelářství  je  dobře  dostupná  ve  formě

odborných časopisů  a webových portálů  zacílených na tuto oblast. RC modely se však

téměř výhradně prodávají jako stavebnice, k jejichž sestavení je nutná jistá dávka zručnosti

a zkušeností. Uvedení složeného modelu do provozu a jeho zalétání je pak už úkolem jen

pro  zkušené  modeláře.  Pilotáž  modelu je  velmi  náročná  činnost,  a  k  jejímu zvládnutí

na potřebnou úroveň je nezbytná několikaletá praxe. Pro let takto rozměrných RC modelů

je nutné dodržovat přísná bezpečnostní pravidla a opatření chránící lidské zdraví a majetek.

Bezpečné  manévrování  je  možné  výhradně  v  rozlehlém  a  přehledném  prostoru

bez přístupu cizích  osob.  Vzdálenost,  na  kterou  lze  model ovládat  resp.  výška  letu  je

závislá na jeho viditelnosti a zpravidla nepřesahuje 100 m. Lidskou pilotáží bez použití

automatické navigace nelze zcela přesně vmanévrovat do potřebných pozic a tato přesnost

úměrně klesá se vzdáleností modelu od pilota. Hodnota této odchylky přibližně odpovídá

1/10  pilotované  vzdálenosti.  Použití  RC  modelu  je  silně  závislé  na  povětrnostních

podmínkách. Pilotáž se neobejde bez jasného počasí s dobrou viditelností. Déšť, mrholení

či  sněžení by ohrozilo veškerá elektronická zařízení, kterými je model vybaven a která

nelze před vlhkostí efektivně ochránit. Teploty klesající pod bod mrazu neúměrně zkracují

dobu  letu,  neboť  prsty  pilota  na  ovládacím  pultu  nejsou  nijak  chráněny  a  již

několikaminutové vystavení  nízkým teplotám omezuje jejich hybnost  a citlivost.  Další

nebezpečí z vlivu mrazivého počasí plyne z vlastní konstrukce modelu, což se projevuje

zvýšeným  namáháním  jednotlivých  součástek  a  hybných  částí.  Odborníci  varují

před teplotami  klesajícími  pod  - 5 ºC, kdy  často  dochází  k  nevratnému  poškození

především plastových částí a následnému pádu modelu.  

Rádiem  řízený  nosič  lze  obecně  vybavit  jakýmkoliv  zařízením  pro  získávání

informací o sledovaném objektu, jako je fotoaparát, kamera, infrakamera, spektrometr či

laserový skener. Vždy je však nutné mít na paměti omezenou nosnost modelu a jeho návrh

a  výběr  je  potřeba  provádět  právě  s  ohledem  na  předpokládané  zatížení  snímacím

zařízením. V tématickém rámci této práce byl model vybaven fotoaparátem a miniaturní

bezdrátovou videokamerou. Dále budou shrnuty poznatky týkající se pouze zařízení těchto

typů.  Pro  pořízení  fotogrammetricky  hodnotného  snímku  je  nutné  použít  fotoaparát

s kvalitním  objektivem,  vyznačujícím  se  nízkými  hodnotami  zkreslení  objektivu,  resp.

zkreslením lineárního charakteru, jehož hodnoty lze určit kalibrací, efektivně aproximovat
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matematickou  funkcí  a  zavést  do  výpočtů  při  vyhodnocování  fotografií.  Takovéto

fotoaparáty resp. objektivy jsou však finančně nákladným artiklem a jejich hmotnost se

blíží k hranici 2 kg, což je nutné zohlednit při výběru RC modelu. V případě zde použitého

modelu by tato hmotnost činila 25 % jeho hmotnosti, což je již za hranicí jeho nosnosti.

V řadách cenově  dostupnějších kompaktních fotoaparátů  je možný výběr  značně  zúžen

důležitou  podmínkou  neměnné  ohniskové  vzdálenosti  objektivu.  Je  potřeba  se  smířit

s fotogrammetricky  méně  přesnými  fotografiemi,  vykazujícími  nelineární  a  tedy

matematicky  těžko  popsatelné  zkreslení  objektivu.  Nespornou  výhodou  kompaktních

fotoaparátů je však jejich nízká hmotnost a malé rozměry. Po zkušenostech s testovaným

fotoaparátem  Kodak  V  570  vybaveným  pouze  automatickými  scénickými  režimy,  se

doporučuje  zvolit  fotoaparát  s  poloautomatickým  režimem  a  predikcí  doby  expozice.

Fotoaparát, jakkoliv jeho uchycení k modelu kompenzuje vibrace, je neustále v pohybu

vůči  sledovanému  objektu.  Dobu  expozice  je  proto  nutné neustále  udržovat  v  co

nejkratších  hodnotách,  ideálně  nepřekračujících  1/250 s  u  širokoúhlých  objektivů.

Se vzrůstající délkou ohniskové vzdálenosti je nutné tyto minimální časy ještě snížit, neboť

hodnoty smazu fotografie jsou na ni přímo závislé. Při použití automatického fotoaparátu

lze dobu expozice ovlivnit pouze výběrem pohybového scénického režimu a především

volbou slunného počasí  při  snímkování.  V případě  horších světelných  podmínek  bude

automatický fotoaparát podávat fotografie rozmazané, zatímco poloautomatický fotografie

podexponované.  Z  hlediska  fotogrammetrického  vyhodnocování  jsou  podexponované

fotografie  nesrovnatelně  užitečnější  oproti  snímkům  rozmazaným.  Jistou  nevýhodou

využití digitálního fotoaparátu je kontrola nasnímaných fotografií až po přistání modelu.

V případě zjištění jakýchkoliv závad či nedostatků je potřeba let a snímkování opakovat.

Toto riziko lze částečně omezit využitím přídavné bezdrátové minikamery. Jejím vhodným

připevněním lze částečně  kontrolovat snímané scény v reálném čase. Také se osvědčilo

využití  minikamery pro pomocnou navigaci  do vhodných záběrů,  kdy pilot na základě

jednoduchých  slovních  signálů  operátora  manévruje  s  modelem  do  příhodných  pozic

pro snímkování.  Kvalita  přenášeného  obrazu minikamery je  však  nepříznivě  ovlivněna

rušivým elektromagnetickým zářením indukční cívky motoru.

Získané  letecké  fotografie  mají  celou  řadu  využití.  Například  je  lze  použít

pro tvorbu  fotoplánů,  kde  není  nutná  korekce  perspektivy.  Mnohé  firmy a organizace

takovéto snímky využívají pro účely své propagace. Pokud však pořízené fotografie mají

sloužit  k jakýmkoliv  měřením geometrického  charakteru,  neobejde  se  toto  bez využití

specializovaného  programového  vybavení  pro  fotogrammetrické  vyhodnocování.

Podobných dobře dostupných programů je na trhu hned několik. Jejich použití není nijak

náročné a ovládnutí  takového programu na průměrnou úroveň  je za pomocí  nápovědy

a základních  znalostí  fotogrammetrie  otázkou  několika  hodin  až  desítek  hodin.  Jejich
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využití  však  otevírá  cestu  k  velkým  možnostem  zpracování  nasnímaných  fotografií.

V jednom  projektu  lze  vyhodnotit  téměř  neomezené  množství  fotografií,  vytvořit  tak

digitální  model  sledovaného objektu  s  podrobností  závisející  pouze na měřítku  a míře

detailů  pořízených  fotografií.  Vzniklý  digitální  model  lze  proměřovat,  generovat

ortogonální projekce (tzv. ortofoto) a exportovat pro následná využití do celé řady dalších

aplikací.

Zjištěné faktické poznatky využití RC modelu pro sběr geodat jsou zaznamenány

v tabulce SWOT analýzy (Tabulka 2). 
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Tabulka 2: SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby
Sběr geodat za letu z
povětří

Nutnost volného
prostoru v okolí
sledovaného objektu

Sběr informací
o objektu s hrozícím
nebezpečím při
přímém kontaktu

Závislost na
povětrnostních
podmínkách

Variabilita výšek letu Omezená vzdálenost
ovládání hranicí
viditelnosti

Možnost
opakovaného
rychlého sběru dat
pro sledování změn
v čase

Možné omezení
provozu RC modelů
chystanou
legislativou

Variabilita sklon os
záběrů

Nutnost přímé
viditelnosti modelu

Pořízení leteckých
snímků „na míru“

Nutnost odborných
znalostí
pro zkonstruování
modelu a jeho údržby

Sběr dat v krátkém
čase

Nutnost
kvalifikované
pilotáže

Přizpůsobení modelu
předpokládanému
hmotnostnímu
zatížení

Výslednou přesnost
geodat lze ovlivnit
volbou měřítka

Omezená nosnost
modelu

Využití bezdrátové
minikamery lze
zefektivnit navigaci
modelu

Nízké náklady na
sběr geodat 

Bez nutnosti
kontaktu s objektem
zájmu
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2 ZÁVĚR

Tématem této práce je ověření možnosti využití rádiem řízeného modelu pro sběr

geodat.  Důležitou součástí  tedy bylo  provést  průzkum v současnosti  běžně  dostupných

technologií  v oblasti RC techniky a modelářství. Díky stoupající oblibě těchto zařízení,

ať už  se  jedná  o  modely  automobilů,  lodí,  letadel  či  helikoptér  v  dnešní  společnosti,

zaznamenává tato oblast výrazný vývoj a pokrok. Masová výroba jednotlivých součástek

se navíc promítá na jejich příznivých a stále dostupnějších cenách. K dispozici je tedy

veliký výběr z celé řady modelů a velikostí. 

V rozsahu  této práce  byl  jinak  velmi  obecný pojem – sběr  geodat  –  nahrazen

pouhým sběrem fotografií a to pouze ve viditelném spektru elektromagnetického záření.

V oblasti  digitální  fotografie  není  výběr  vhodného a  finančně  přijatelného  fotoaparátu

pro fotogrammetrické  účely  jednoduchý.  Účel,  pro  který  jsou  digitální  fotoaparáty

vyvíjeny,  je  zacílen  jinam.  Geometrické  vlastnosti  objektivů  a  stálost  prvků  vnitřní

orientace nejsou u kompaktních fotoaparátů prioritou. Tyto nedostatky však z velké části

dokáží  kompenzovat  moderní  programy  určené  pro  vyhodnocování  fotografií.  Jejich

matematický  aparát  provádí  kalibraci  použitím  přímé  lineární  transformace  a  dokáže

aproximovat  i rovnice  zkreslení  objektivu,  díky tomu lze  dosáhnout  dobrých  výsledků

i s méně kvalitními a chybově nelineárními objektivy. Jako zařízení pro sběr geodat však

může sloužit  celá řada jiných zařízení, jako jsou infrakamery,  spektrometry či  laserové

skenery.

Tvorba  této  diplomové  práce,  pilotní  projekt,  vytvořený  digitální  model

Kapucínského  kláštera  s  kostelem  sv. Josefa  ve  Fulneku  a  SWOT  analýza  prokazuje

výhody využití leteckého snímkování z RC modelu. Vysoký podíl využitých pozemních

fotografií  je způsoben přesahy střešní  konstrukce,  které  bylo,  pro vytvoření  kvalitního

modelu budovy, potřeba vyfotografovat z nižších poloh. Najde se však celá řada aplikací,

kde  by  jen  samotné  letecké  snímkování  bylo  zdrojem  potřebných  geodat,  např.

dokumentace  archeologických  průzkumů.  Především  v  porovnání  s  klasickými

geodetickými  metodami  měření  je  tento  způsob  velmi  efektivní.  Vlastní  snímkovaní

v terénu probíhá v relativně krátkém časovém úseku. Vyhodnocování pořízených fotografií

se  provádí  v  pohodlí  kancelářské  práce  na  počítači.  Z  těchto  výhod  se  přímo  nabízí

možnost využití této metody při sledování změn v čase, např. výpočty kubatur odtěženého

materiálu  v  lomech.  Není  zde  vyžadován  přímý  kontakt  se  sledovaným  objektem,

snímkovat  tak  lze  objekty  těžce přístupné  nebo místa,  kde  by  pobyt  člověka  přinášel

zdravotní rizika (vysoké teploty, koncentrace jedovatých plynů atd.).

2009 50



Ing. Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat

Další  prostor  pro  využití  a  především zvýšení  efektivity a komfortu  pořizování

geodat z paluby RC modelu se otevírá s možností využití automatické inerciální navigace.

Kombinace  gyroskopů  a  GPS  zajistí  mnohem  přesnější  a  rychlejší  vmanévrování

do plánovaných pozic. Každou zadanou nebo uloženou trajektorii letu bude navíc možné

kdykoliv zopakovat.

Zatím  nepředvídaným  úskalím  této  metody  sběru  dat  však  může  být  chystaná

legislativa,  která  by  měla  provoz  RC  modelu  regulovat.  Doposud  tato  oblast  spadá

pod zákon  o  civilním  letectví.  V  Evropské  unii  však platí  přísnější  normy,  omezující

používání bezpilotních strojů a je tedy jen otázkou, kdy budou zapracovány také do české

legislativy a v jaké míře regulace. Existuje tedy jisté riziko omezení pohybu RC modelů

jen na místa k tomuto účelu určená. V současné době  však přesné znění souvisejícího

nařízení vlády není známo a také neexistují žádné oficiální informace o stavu jeho tvorby,

projednávání či schvalování v parlamentu ČR.
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