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Anotácia diplomovej práce 

 

Táto práca sa zaoberá metódami grafického spracovania geografických dát 

pouţitím programovej kniţnice OpenGL. Cieľom je vytvoriť demonštračnú aplikáciu, 

poskytujúcu spracovanie a následné zobrazenie poţadovaných dát.  

 Práca je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť je orientovaná na 

vymedzenie problematiky, stanovené ciele, postup práce a poskytuje teoretické 

znalosti. V ďalších kapitolách sa opisujú metódy spracovania a zobrazenia 

rastrových a vektorových dát pomocou kniţnice OpenGL. 

 

 Kľučové slová: OpenGL, rendering, rastrové dáta, vektorové dáta, GDAL  
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Annotation of thesis 
 

This work deals with the graphical processing of geographic data using OpenGL  

library. The aim is to create a demonstration application that provides processing and 

display of the required data. 

The work is divided into several parts. The first part is to define issues, set 

goals, work procedures and provides theoretical knowledge. The following chapters 

describe the methods of processing and display of raster and vector data using 

OpenGL library. 

 

Keywords: OpenGL, rendering, raster, vector data, GDAL  
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Zoznam skratiek 

 

3DS 3D Studio File 

AGL Apple Graphics Library 

DMT Digitálny model terénu 

DPZ Ďiaľkový prieskum Zeme  

GDAL Geospatial Data Abstraction Library 

GeoTIFF Georeferencovaný grafický súborový formát TIFF (Tagged Image 

File Format) 

GIS Geografický Informačný Systém 

GLUT Graphics Library Utility Toolkit 

glX OpenGL Extension to the X Windows 

OpenGL Open Graphics Library 

PGL Presentation Manager to OpenGL 

RGB Red Green Blue (farebné zloţky červenej, zelenej a modrej farby)  

RGBA Red Green Blue Alpha (farebné zloţky červenej, zelenej a modrej 

farby a alfa kanálu, tzn transparentnosť) 

SHP ESRI Shape File 

S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej 

TPI Topographic Position Index 

TRI Terrain Ruggedness Index 

WGL Windows Graphics Library 
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1 Úvod 

Získavanie a spracovanie dát patrí k základným pilierom geoinformatiky. 

Spracovanie alebo inak povedané vyhodnotenie dát, či uţ formou grafov alebo máp, 

je veľmi dôleţitou súčasťou, bez ktorej by vedná disciplína len ťaţko existovala. 

Tento veľmi dôleţitý krok ma motivoval k štúdiu tejto oblasti. V práci sa zaoberám 

metódami spracovania a zobrazenia rastrových a tieţ aj vektorových dát. Získaním 

praktických vedomosti a skúseností spracovania a zobrazenia dát. Taktieţ 

poskytnutím v praktickej ukáţke riešenie danej problematiky. 

V práci sú opísané základné techniky grafického zobrazenia rastrových 

a vektorových dát pouţitím grafickej kniţnice OpenGL. Cieľom je vytvoriť ukáţkovú 

aplikáciu pre koncového uţívateľa, ktorá bude spracovávať rastrové a vektorové dáta 

uloţené v beţne dostupných súborových formátoch (ESRI ShapeFile, GeoTiff, OBJ).  
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2 Ciele a východiská 

Medzi hlavné ciele tejto práce patrí:  

 zoznámenie sa s grafickou kniţnicou OpenGL  

 posúdenie moţností práce v súradnicovom systéme S-JTSK v kniţnici 

OpenGL 

 vypracovanie ukáţkovej aplikácie pre demonštráciu moţností OpenGL 

pri práci s 3D dátami  

 vytvorenie 3D modelu porubského areálu VŠB-TU Ostrava v prostredí 

ukáţkovej aplikácii 

 ukáţka analýzy viditeľnosti (napr. Pokrytie signálom mobilného 

operátora) a analýz nad DMT 

 

Predpoklad využitia: 

 zobrazenie vybraných rastrových a  vektorových dát 

 analýzy nad DMT 

 analýza viditeľnosti 

 moţný ďalší rozvoj informačného systému 

 

Nielen štúdium problematiky zobrazenia v prostredí OpenGL je hlavným 

cieľom tejto práce, ale aj praktická aplikácia algoritmov spracovania a uchovávania 

dát v programovacom jazyku C#, resp. v prostredí .NET Framework 3.5. 
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3 Zhodnotenie súčasného stavu riešenej 

problematiky 

Na trhu existuje niekoľko druhov aplikácii, ktorých hlavným účelom je 

zobraziť zvolenú výškovú mapu v priestore 2D alebo 3D. Existuje aj niekoľko 

aplikácii,  ktoré sa zaoberajú priamo tvorbou, zobrazovaním alebo tvorbou 

vektorových dát. Existuje aj značné mnoţstvo súborových rastrových alebo 

vektorových formátov. Aj keď existujú určité štandardné formáty GIS (GeoTiff, ESRI 

ShapeFile, ...) nie kaţdá GIS aplikácia ich podporuje a niekedy je potrebné vyuţiť 

niekoľko druhov aplikácii a následne pracná transformácia dát do poţadovanej 

formy. Väčšina aplikácii je typu shareware, čiţe aplikácie, ktoré nie sú voľne šíriteľne. 

Tieto aplikácie poskytujú plnohodnotné funkcie, ale vyţadujú profesionálny prístup. 

To znamená, ţe pokiaľ uţívateľ chce dosiahnuť poţadovanú formu dát, musí mať 

k tomu aj poţadované vedomosti. Inými slovami musí vedieť, ako to dosiahnuť.  Na 

druhej strane existuje značné mnoţstvo tzv. freeware aplikácii, ktoré sú voľne 

šíriteľné, ale na rozdiel od predchádzajúceho typu neposkytujú poţadované funkcie 

alebo funkcie sú značne obmedzené. Keďţe spracovanie dát v grafickom prostredí 

(2D alebo 3D) je pomerne komplexná problematika, do ktorého vstupuje niekoľko 

rôznych problematík, vyţaduje značné mnoţstvo aj nadobudnutých vedomostí.  

Väčšina systémov je uzatvorených, tzn. nie je moţné ich ďalej individuálne rozširovať 

a uţívateľ je často odkázaný na pouţitie väčšieho mnoţstva aplikácii. 

Existujú aplikácie, ktoré spracovávajú geografické dáta a zobrazujú ich 

prostredníctvom OpenGL, ale ich funkčnosť je obmedzená buď to na mnoţstvo 

analýz alebo podporu formátov, ktoré nie je moţné ďalej individuálne rozširovať. 

Neexistuje tzv. open source aplikácia, pri ktorej by si uţívateľ mohol individuálne 

rozšíriť funkčnosť aplikácie alebo rozšíriť podporu súborových formátov. Informačný 

systém, ktorý by bolo moţné individuálne rozširovať a tvoriť pre vlastné potreby a 

účely. 
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4 Vysvetlenie pojmov 

Pre riešenie úlohy grafického zobrazenia rastrových a vektorových dát je 

potrebné poznať štruktúru vstupných dát a základné princípy grafického modelovania 

– tvorba scény. Či je to scéna tzv. na rovine 2D alebo v priestore 3D, je tvorená 

pomocou základných primitív, ktorej základným elementom je bod v priestore, pokiaľ 

modelujeme scénu v priestore alebo bod na rovine (súradnica z je ignorovaná len pre 

modelovanie scény). Jednotlivé body sa zoskupujú a vytvárajú základné primitíva, 

ako napr. štvorec, kváder, guľa atď. Takýmto spôsobom sa zobrazujú aj rastrové a 

vektorové dáta. Princíp tvorby nie je aţ tak veľmi náročný. Prvým a hlavným krokom 

je pouţitie vhodných metód pre „rozloţenie“ dát na úroveň bodov so známymi 

súradnicami. Vhodným spojením týchto bodov vzniknú primitíva, ktoré môţu vytvárať 

napr. spojitý povrch, resp. povrch DMT. Viac o typoch DMT sa nachádza v kapitole 

4.1 Zobrazenie rastrových a vektorových dát. Všetky elementy sú umiestnené 

v určitom súradnicovom systéme. Ako prebieha samotné vykresľovanie scény, čo je 

základom v grafickom hardware je v kapitole 4.3 Grafická kniţnica OpenGL, v ktorom 

sú stručne vysvetlené hlavné mechanizmy vykresľovania scény.  

  

4.1 Rastrové a vektorové dáta 

Jednotlivé dáta majú svoj charakter, alebo inak povedané majú svoju 

jedinečnú štruktúru, podľa ktorej je moţné špecifikovať systém podľa spracovania dát 

do niekoľko väčších celkov – spracováva rastrové, vektorové, číselné prípadne dáta 

iného druhu.  

V geoinformačných systémoch sa vyuţívajú tzv. geodáta. Geodáta sú dáta, 

ktoré sa vzťahujú k určitým miestam v priestore a pre ktoré sú potrebné na určitej 

úrovni rozlíšenia známe polohy týchto miest (Rapant, 2009/ 2010). Modelovanú 

realitu je moţno generalizáciou (podrobnosť modelovania reality) modelovať ako 

objekt.  
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Rastrové dáta sa pouţívajú k modelovaniu veličín, ktoré vytvárajú spojitý 

povrch na celom modelovom priestore. Dobrým príkladom môţe byť výšková mapa 

(angl. DEM – digital elevation model).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delenie priestoru môţe byť pravidelné alebo nepravidelné a  bunky môţu byť 

rôzneho tvaru (Obr. 1). V GIS sa vyuţíva väčšinou pravidelné delenie priestoru.  

V kaţdej bunke rastra sa nachádza hodnota sledovanej veličiny. Táto 

hodnota môţe byť dvojakého typu: 

 hodnota výčtového typu – kaţdá hodnota v bunke obsahuje index. 

Interpretácia indexov sa nachádza v prekladovej tabuľke, ktorá je 

nutnou súčasťou rastrovej vrstvy. Indexy sú celočíselného typu.  

 hodnota hodnotového typu – kaţdá bunka rastru nesie informáciu 

o diskrétnej hodnote spojitej veličiny, ktorá môţe teoreticky nadobúdať 

nekonečného typu hodnôt. V praxi je však táto hodnota obmedzená 

dátovým typom (double, float, int, atď) 

 

Okrem vyuţitia k modelovaniu spojitých veličín sú rastre vyuţívané ako 

podkladové mapy. Rastrová mapová vrstva sa väčšinou pouţíva pre zvýšenie 

vizuálnej informačnej hodnoty mapovej kompozície, ako podklad pre vytváranie 

a editáciu vektorových tematických máp alebo analýzy nad DMT.  

Obr. 1 Rôzne typy rastrov - štvorcový (tiež označovaný GRID), šesťuholníkový, 

trojuholníkový 
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Vo vektorových mapových vrstvách sú dáta uloţené pomocou bodov, resp. 

ich súradníc. Spojením bodov môţu vzniknúť línie (spojením dvoch a viac bodov) 

alebo polygóny (spojením minimálne troch bodov). Bod je základným elementom 

a z geografického hľadiska nemá ţiadny rozmer. Modelovanie  geodát pomocou 

vektorov úzko súvisí s teóriou grafov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Príklad rastrovej mapovej vrstvy - digitálna výšková mapa  

a mapa teplôt 

Obr. 3 Príklad zobrazenia dát pomocou bodov v priestore a  vektorová mapová 

vrstva v prostredí GIS 
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4.2 Súradnicový systém 

Umiestenie objektu buď v rovine alebo priestore sa realizuje pomocou 

súradníc. Je to kombinácia dvoch alebo troch súradníc, ktoré jednoznačne určujú 

polohu objektu.  

Podľa toho, aké súradnice budú pouţité, môţeme ich rozdeliť na 

jednorozmerné (sústava súradníc na priamke), dvojrozmerná sústava súradníc 

(sústava súradníc v rovine), trojrozmerná sústava súradníc (sústava súradníc 

v trojrozmernom priestore), atď. Podľa toho  akom sú jednotlivé osi voči sebe 

orientované môţeme rozdeliť sústavu súradníc na priamočiaru alebo krivočiaru. 

K priamočiarej sústave súradníc patrí afinná sústava súradníc (tieţ aj 

karteziánska sústava súradníc), v ktorej súradnice prislúchajú k orientovaným 

polpriamkam (vektorom) so spoločným začiatkom. Táto sústava sa ďalej delí na 

pravouhlú, kde sú osi navzájom kolmé (ortonormálna sústava súradníc má dĺţkové 

jednotky všetkých os rovnaké ; s touto súradnicovou sústavou pracuje aj grafická 

kniţnica OpenGL) a kosouhlá, kde jednotlivé osi nie sú na sebe kolmé.  

Sústava súradníc, v ktorej súradnice nie sú priamočiare sa nazýva krivočiara 

sústava súradníc. Do nej patrí napr. polárna (poloha objektu sa určuje od 

vzdialenosti od začiatku súradnicovej sústavy súradníc  a uhlom), cylindrická, 

sférická, atď. Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-

JTSK) je definovaný Křovákovým zobrazením, prevzatými prvkami vojenskej 

triangulácie a jednotnou trigonometrickou siete katastrálnou.  

Obr. 4 Rozdiel medzi vektorovou a rastrovou mapovou vrstvou  
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Zobrazenie sa označuje ako dvojité, to znamená ţe trigonometrické body sa 

najprv zobrazia z Besselovho elipsoidu na Gaussovú guľu. Pre územie Českej 

a Slovenskej republiky je zvolená základná rovnobeţka (Obr. 5).  

Za počiatok pravouhlej sústavy súradníc je zvolený vrchol kuţeľa. Os X je 

tvorená obrazom základného poludníka (42°30` východne od Ferra (Obr. 5)) a jej 

kladný smer je orientovaný k juhu. Os Y je kolmá k osi X a smeruje na západ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma Křovákovho zobrazenia 

Obr. 6 Umiestnenie Českej republiky v súradnicovom systéme JTSK 
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4.3 Knižnica OpenGL 

 

 

 

 

 

Čo je to OpenGL? Stručne povedané je to programové rozhranie grafického 

hardwaru, ktoré priamo komunikuje s daným hardware. Táto kniţnica pozostáva s 

pribliţne 200 príkazov v jadre kniţnice a 50 príkazov v prídavnej kniţnici v kniţnici 

utilít OpenGL. Toto rozhranie je nezávislé na hardware (hardware musí OpenGL 

podporovať !) a okennom systéme, čiţe neobsahuje ţiadne príkazy pre prácu so 

systémovým oknom a nedokáţe spracovať ani uţívateľské vstupy, ako napríklad 

vstupy z klávesnice. Namiesto toho OpenGL ponúka ako náhradu doplňujúce 

kniţnice pre rôzne operačné systémy, poskytujúce spracovanie uţívateľských 

vstupov a prácu s oknami (kniţnica GLUT). Rovnako aj neponúka príkazy pre 

popisovanie komplikovaných tvarov, ako napríklad automobily, budovy atď. Pre  

zobrazenie týchto tvarov si uţívateľ musí vytvoriť zadaný model pomocou základných 

primitívnych tvarov – bodov, priamok a mnohouholníkov.   

Kvalitná kniţnica poskytujúca zloţitejšie objekty by sa dala samozrejme 

napísať. Kniţnica utilít OpenGL (GLU) poskytuje viacero modelovacích moţností, 

ako je napr. tvorba kvadratických povrchov, krivky a atď.  

V niektorých programových riešeniach nemusí prebiehať zobrazovanie 

a tvorba scény na jednom počítači. Táto situácia býva v prípadoch, keď sú počítače 

prepojené v počítačovej sieti. V takomto prípade sa počítač, na ktorom sa spúšťa 

daný program a kde prebieha tvora príkazov nazýva klient a  počítač, na ktorom 

prebiehajú výpočty, nazýva server. Ak program OpenGL nepracuje v sieti, ale beţí 

len na jednom počítači a ten je zároveň klientom aj serverom.  

Kniţnica utilít OpenGL – GLU ja súčasťou kaţdej implementácie OpenGL. 

Poskytuje rozšírené funkcie (vyuţíva pritom ale funkcie základnej kniţnice) ako napr. 

vytvorenie projekcie a pohľadov, ... 

Obr. 7 Hrubé znázornenie princípu tvorby 3D objektov  
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Pre kaţdý operačný systém ponúka kniţnica OpenGL rozširujúce kniţnice 

pre prácu s oknom a podpora uţívateľských vstupov. Pre počítače beţiace pod 

operačným systémom Microsoft Windows je určená kniţnica WGL, v systéme X 

Windows je určená kniţnica s prefixom glX, systém IBM vyuţíva kniţnicu PGL 

a prefix AGL vyuţívajú počítače Apple.  

GLUT je nástroj pre prácu s kniţnicou grafických utilít. Táto kniţnica je 

nezávislá na okennom systéme a jej náplňou je zjednodušenie operácií s oknami, 

prácu s uţívateľskými vstupmi atď.  

OpenGL sa spracováva na grafickej karte, funguje systémom klient – server. 

Klienta môţeme označiť napr. aplikáciou a server grafickou kartou, kde prebiehajú 

všetky procesy zobrazenia.  

Do procesu renderingu (spracovanie obrazu) vstupuje niekoľko parametrov 

a nastavení. Všetky elementy zobrazovaného objektu (nielen vrchol, ale aj celý 

objekt) vstupujú do procesu zobrazenia a prechádza celým kompletným spracovaním 

(výpočet matice pohľadu, orientácie, osvetlenie, orezanie, atď.). Keďţe procesor 

grafickej karty je 18-krát rýchlejší, ako procesor počítača, je vhodné presúvať časť 

výpočtov na grafickú kartu, pričom treba brať do úvahy kapacitu VRAM (beţná 

kapacita VRAM sa pohybuje okolo 256 aţ 512 MB). 
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5 Dáta 

5.1 Vstupné dáta 

5.1.1 Rastrový formát GeoTIFF (*.TIF) 

Grafický súborový formát GeoTIFF uľahčuje za pomoci jednoduchého 

štandardu polohovo popísať údaje a uţívateľovi uľahčiť pracné prichytávanie rastra 

zadávaním súradníc a rozmerov pixla. Rastrový formát je v súlade so špecifikáciou 

TIFF formátu. 

Samotná štruktúra formátu TIFF svojou štruktúrou poskytuje uloţenie 

doplňujúcich informácii o rastre. Tieto doplňujúce informácie môţu zahŕňať rôzne 

charakteristiky rastrového obrazu (veľkosť, rozlíšenie DPI, rôzne poznámky, farebné 

tabuľky, atď.), ktoré sú identifikovateľné pomocou štítkov. Časť týchto štítkov určená 

pre informácie o rastri a časť, kde si registrované firmy môţu uchovávať svoje 

informácie, napr. polohe rastra k súradnicovému systému.  

GeoTIFF špecifikácia definuje súbor štítkov pre popis všetkých 

„kartografických“ informácii pridruţených k TIFF. Ten pochádza zo satelitného 

snímku, skenovanej fotografie, skenovanej mapy, digitálnej výškovej mapy alebo ako 

výsledok z geografickej analýzy. 

V priebehu vzniku tohto štandardu si autori na základe uţ existujúcich 

formátov a rôznych pripomienok pre uloţenie štítkov zadali podmienky, ktoré musí 

štandard spĺňať (štandard musí byť kompatibilný uţ s existujúcimi nástrojmi 

a kniţnicami TIFF, štandard musí byť pouţiteľný bez pouţitia funkcie import alebo 

export, atď.).  

 

5.1.2 Vektorový formát ESRI ShapeFile (*.SHP) 

Vektorové dáta moţno popísať pomocou bodov, línií alebo polygónov. Bod je 

popísaný súradnicou x,y. Líniu ako súbor bodov o súradniciach x,y a tieto vrcholy 

popisujúce začiatok, koniec a tvar línie sa nazývajú vrcholy (vertex). Polygón je 

tvorený líniami, kde začiatočná a  koncová súradnica je rovnaká 
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Výhodou vektorových dát oproti rastrovým je predovšetkým v menšej 

náročnosti na pamäť počítača, pomerne vysoká geometrická presnosť a moţnosť 

pracovať s jednotlivými objektmi, ako so samotnými celkami. 

Veľmi rozšíreným vektorovým formátom v oblasti GIS je formát nazývaný 

ESRI ShapeFile. Je to súborový formát na ukladanie geometrických informácii 

a súvisiacich atribútov. Tento formát však neukladá topologické informácie (vzťahy 

medzi jednotlivými objektmi). Je podporovaný veľkým mnoţstvom programov.  

ShapeFile ukladajú geometrické dátové typy bodov, línii a polygónov 

a jednotlivé atribúty. Mnoţstvo uloţených dát nie je ni jako obmedzený. Pozostáva 

z troch základných súborových typov, kde * predstavuje názov súboru (napr. 

cesty.shp, cesty.shx, cesty.dbf, cesty.mxs, ...): 

 

 *.shp – obsahuje geometrické dáta  

 *.shx – indexový súbor, ktorý uchováva indexy na geometrické dáta  

*.dbf – databázový súbor, ktorý uchováva informácie o atribútoch  

 

Od vyššie uvedených povinných súborových formátov môţe shapeFile 

obsahovať aj doplňujúce informácie uloţené v doplňujúcich súboroch: 

 

 *.sbn, *.sbx - súbory s priestorovým indexom funkcií. 

*.fbn, *.fbx - súbory s priestorovým indexom funkcií pre shapefiles, ktoré 

sú len na čítanie. 

*.ain, *.aih - súbory, ktoré uchovávajú atribút index aktívneho poľa v 

tabuľke alebo atribút témy tabuľky. 

*.ixs - vytváranie geokódů index pre čítanie / zápis shapefi les 

*.mxs - vytváranie geokódů index pre čítanie / zápis shapefiles (ODB 

formát). 

*.prj - súbor, ktorý uchováva informácie súradnicového systému 

(pouţívané v ArcGIS). 

*.xml - Metaúdaje pre ArcGIS - Obchodné informácie o shapefi le.  

*.cpg - Voliteľný súbor, ktorý moţno pouţiť na zadanie kódu stránky pre 

identifikáciu znakovej sady, ktorá má byť pouţitá. 
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5.1.3 Vektorový formát Object (*.obj)  

OBJ je súborový formát popisujúci povrch objektu. Dáta môţu byť uloţené vo 

formáte ASCII (*.obj) alebo binárnom formáte (*.mod). Aplikácia podporuje len ASCII 

formát. Popisuje povrch 3D objektu, ktorý je zloţený z trojuholníkov alebo polygónov.  

Obsahuje všetky potrebné dáta pre popis objektu, tzn. súradnice vrcholov 

povrchu objektu, súradnice textúry, normálových vektorov, indexy vrcholov pre kaţdú 

stenu objektu.  

Okrem priestorového popisu povrchu objektu môţe obsahovať aj cestu 

k externému súboru *.MTL, v ktorom sú dáta uloţené v ASCII formáte. Definuje 

materiálové vlastnosti pre daný objekt.  

 

5.1.4 Textový súborový formát ESRI ArcGis Generate 

ESRI ArcGis Generate obsahuje vektorové dáta vo formáte ASCII. Kaţdý 

definovaný tvar (bod, línia alebo polygón) je identifikovaný podľa zvoleného ID 

a následné pod sebou uloţených súradníc vrcholov. Body sú definované 

jednoznačnými identifikátormi a dvojicou (x a y) alebo trojicou (x, y  a z) súradníc. 

Jednotlivé časti línii a polygónov sú tvorené identifikátorom, zoznamom súradníc 

tvoriace vrcholy tvaru a ukončené slovom „END“.  

Súčasťou aplikácie je program na tvorbu ESRI ArcGis Generate súboru zo 

zoznamu súradníc. Zadaním súradníc x, y, nadmorskej výšky a  výšky objektu sa 

definujú vrcholy 3D objektu.  

 

5.1.5 Textový súborový formát SOURCE  (*.source) 

Tento súborový formát bol vytvorený pre interné potreby diplomovej práce. 

Dáta sú uloţené vo formáte ASCII a definujú jeden zdroj svetelného ţiarenia 

(signálu). Obsahuje všetky potrebné parametre pre popis zdroja svetelného ţiarenia, 

napr. pozíciu zdroja ţiarenia, smer ţiarenia, atď… 
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5.2 Požiadavky na dáta 

Rastrový formát GeoTIFF sa vyuţíva pri modelovaní terénu. Pre zobrazenie 

skúmaného terénu je dôleţité mať k dispozícií všetky potrebné „kartografické“ dáta, 

ktoré sú uloţené v hlavičke daného rastra. Ak tieto dáta chýbajú terén nemôţe byť 

zobrazený, pretoţe neobsahuje potrebné parametre zobrazenia. Aplikácia umoţňuje 

vstup takéhoto rastra , ale nebude vykonané zobrazenie. Nastavenie potrebných 

zobrazovacích parametrov je moţné pri kaţdom vloţenom rastri a po správnom 

zadaní následný výpočet výšok digitálneho modelu terénu následné zobrazenie. 

Veľkosť vstupného rastra nie je limitovaná. Keďţe sú všetky potrebné dáta 

týkajúce sa zobrazenia ukladané na VRAM (pamäť grafickej karty), je táto veľkosť 

limitovaná len dostupnou kapacitou VRAM. Systém je navrhnutý tak, aby vyuţíval 

VRAM len pre ukladanie potrebných dát zobrazenia (súradnice vrcholov DMT, 

aktuálnu textúru, ...). 

Vstupný raster musí byť v odtieni šedej farby (Obr. 8) a kaţdá zloţka rastra 

RGB musí byť o veľkosti 8 bitov, tzn. 256 odtieňov pre kaţdú zloţku RGB (24 bitový 

raster).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia umoţňuje vstup vektorového formátu ESRI ShapeFile. Umoţňuje 

spracovať všetky základné typy tvary (point, polyline, polygon, ...), ktorých poloha 

musí byť v súradnicovej sústave S-JTSK. Umoţňuje spracovať 2D, ale aj 3D ESRI 

ShapeFile.  

Obr. 8 Príklad správneho a nesprávneho rastra pre tvrobu 3D digitálneho modelu terénu 
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6 Spracovanie a zobrazenie dát 

Táto kapitola opisuje princíp prevodu z S-JTSK do karteziánskej súradnicovej 

sústavy, spracovanie, uloţenie a vykresľovanie rastrových a vektorových dát 

pomocou grafickej kniţnice OpenGL, moţné spôsoby vykresľovania 

spracovania väčšieho mnoţstva dát. Tvorbu analýz nad DMT pomocou kniţnice 

GDAL a princíp pokrytia terénu signálom.  

 

6.1 Prevod z S-JTSK do karteziánskej súradnicovej sústavy 

Keďţe kniţnica OpenGL neposkytuje prostriedky pre prácu v súradnicovej 

sústave S-JTSK, je potrebné vytvoriť algoritmus transformácie s S-JTSK do 

karteziánskej (pravouhlej) súradnicovej sústavy. Pre zobrazenie pomocou kniţnice 

OpenGL je potrebné transformovať kaţdú výšku rastra a kaţdý vrchol vektora do 

podporovanej súradnicovej sústavy OpenGL.  

Transformáciou sú zachované hodnoty súradníc, len sú zmenené osi. Čiţe 

súradnice v sústave S-JTSK na osi x sa pri transformácií do OpenGL nemenia. 

Ostávajú na rovnakej osi x. Súradnice na osi y v S-JTSK sa transformujú na os 

z v OpenGL súradnicovej sústave, ale hodnoty sa nemenia. Výške v S-JTSK je 

určená os y v OpenGL.  

Transformácia osí z S-JTSK do súradnicovej sústavy OpenGL môţe byť 

rôzna. Môj výber tejto transformácie je z dôvodu ľahšej orientácie v priestore 

a ďalších výpočtov spojených zo zobrazením a pohybom scény. 
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6.2 Spracovanie digitálneho modelu terénu 

Spracovanie a následné zobrazenie digitálneho modelu terénu je pomerne 

náročný proces, ako na tvorbu algoritmov poskytujúce grafické zobrazenie, tak aj na 

hardware, ktorý sa vyuţíva na uloţenie a samotné renderovanie (vykres lenie) scény.   

Keďţe do procesu zobrazenia a ďalších analýz na DMT vstupuje mnoţstvo dát, je 

veľmi dôleţité efektívne a ekonomicky vyuţívať dostupné zdroje počítača.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky potrebné dáta sú uchované v pamäti s dostatočnou kapacitou, ale 

s nízkou rýchlosťou zápisu a čítania dát. Tieto pamäte sa vyuţívajú pre úschovu 

veľkého mnoţstva dát. V  pamäti RAM sa nachádzajú aktuálne vyuţívané dáta alebo 

dáta, s ktorými sa bude neskôr pracovať. VRAM vyuţíva len „zobrazovacie“ dáta, tzn. 

dáta, ktoré sa vyuţívajú pri zobrazovaní a vykresľovaní scény (súradnice vrcholov, 

textúra, súradnice textúry, atď.; Obr. 9).   

OpenGL umoţňuje posielať dáta do grafickej pamäte a vyuţívať ich. Ide o 

vytváranie zásobníkov (buffer), ktoré sa uchovávajú do grafickej pamäte podľa  

celočíselného identifikátora. OpenGL poskytuje niekoľko typov zásobníka: vrcholov, 

farieb, indexy farieb, texelov (vrchol textúry), normálových vektorov, atď. Je veľmi 

výhodné vyuţívať zásobníky, keďţe všetky dáta sú uchovávané v pamäti VRAM.  

Obr. 9 Schéma využitia hardware: všetky potrebné dáta sú uložené na pevnom disku 

počítača; dáta využívané na analýzy a čakajúce na ďalšie spracovanie sú uložené v RAM 

pamäti; VRAM využíva len "zobrazovacie" dáta 
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Ďalšou moţnosťou, ako zvýšiť výkon a efektivitu renderovania scény je 

vyuţívanie zobrazovacích zoznamov (angl. display list). Ide o uloţenie skupiny 

OpenGL príkazov na grafickú kartu pod celočíselným identifikátorom. Rovnako, ako 

aj zásobníky sú tieto skupiny príkazov uchovávané na grafickej karte. Jednoduchým 

zavolaním príslušného identifikátora sú príslušné skupiny príkazov aplikované.  

 

6.2.1 Spracovanie a správa dát o digitálnom modele  terénu  

Spracovanie a zobrazenie dát DMT môţe rozdeliť do niekoľkých základných 

krokov: 

1.  Vytvorenie objektu (inštancie triedy) pre prácu s DMT  

2.  Zistenie geografických parametrov DMT (minimálna a maximálna 

nadmorská výška zvoleného DMT, pouţitý súradnicový systém, 

súradnice rohov DMT, ...) a vytvorenie analýz nad DMT 

3.  Výpočet súradníc pre kaţdú výšku digitálneho modelu terénu 

4.  Výpočet súradníc textúry, normálových vektorov a súradníc kamery 

5.  Vytvorenie príslušných zásobníkov a následné renderovanie DMT 

 

Prvým a základným krokom pri spracovaní dát DMT je vytvorenie 

príslušného objektu, ktorý vykonáva kompletné spracovanie dát a tvorbu analýz nad 

DMT. Jediným vstupným parametrom je cesta a  názov zvoleného DMT (súboru 

GeoTIFF). Objekt vykonáva všetky potrebné spracovania dát, tvorbu zásobníkov 

a úschovu dát DMT. Vytvorenie objektu pre správu dát DMT jedným 

z najdôleţitejších a základných krokov spracovania.  

Zistenie geografickým parametrov DMT uloţených z hlavičky rastra (hlavička 

rastrového súboru GeoTIFF) a tvorbu analýz nad DMT pomocou GDAL. Viac 

v kapitole 6.4 GDAL. 

Pre zobrazenie v priestore je potrebné transformovať kaţdú výšku DMT do 

priestoru. Po zistení potrebných geografických parametrov sú známe súradnice 

rohov v súradnicovej sústave S-JTSK a transformáciou sú prevedené do sústavy 

vyuţívajúcu kniţnica OpenGL. Ak tieto súradnice chýbajú terén nebude moţné 

znázorniť.  
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Pri výpočte súradníc pre kaţdú výšku DMT je potrebné poznať súradnice 

rohov a počet výšok na ose x a y (počet výšok na ose x je zhodný so šírkou DMT, na 

ose y s výškou DMT). Vypočíta sa rozdiel súradníc na ose x a y a následne sa 

rozde lí podľa počtu výšok na ose x a y. Takto dostaneme reálne vzdialenosti medzi 

jednotlivými výškami, ktoré sú pre kaţdú os konštantné (Obr. ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé súradnice výšok sa vypočítajú podľa vzorca:  

 

výškax = Bx − i 
𝐵𝑥 − 𝐴𝑥

ší𝑟𝑘𝑎 𝐷𝑀𝑇  

 

výškay = By − j  
𝐵𝑦 − 𝐶𝑦

výška 𝐷𝑀𝑇  

 

kde Bx a By sú súradnice x a y pravého horného rohu DMT (Obr. 10), Ax je 

súradnica x v bode A a Cy je súradnica y v bode C. Premenná i a j sú kladné celé 

čísla kde i  N0 0 < i < šírka DMT, a j  N0 0 < j < výška DMT. Kaţdej výške je 

priradená nová súradnica x a y v priestore. 

Pri výpočte výšky pre kaţdú výšku (pixel) rastra je potrebné mať k dispozícii 

reálnu minimálnu a maximálnu nadmorskú výšku, ktoré boli uţ vopred zistené 

Obr. 10 Základné parametre DMT pre výpočet súradníc výšok  
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z hlavičky DMT (hlavička rastra GeoTIFF). Ak sa nepodarilo zistiť tieto hodnoty, bude 

im priradená hodnota jedná zo zloţiek farby určujúca farebný odtieň rastra, napr. 

hodnota červenej farby, ktorej minimálna hodnota môţe byť 0 a maximálna 255. 

Keďţe DMT má všetky farebné zloţky rovnaké pre kaţdú výšku (odtieň šedej farby), 

môţeme pouţiť červenú, zelenú alebo modrú farebnú zloţku (R = G = B; alfa zloţka 

je ignorovaná). Výška pre danú výšku sa tak vypočíta podľa vzorca: 

 

výška = minreálna výška+
 𝑅 − 𝑚𝑖𝑛R 

𝑚𝑎𝑥R −𝑚𝑖𝑛R
 maxreálna výška − minreálna výška  

  

kde minreálna výška a maxreálna výška sú reálne nadmorské výšky zistené pomocou 

GDAL z DMT. R je aktuálna hodnota červenej zloţky pre danú výšku zistená z rastra 

DMT, minR a maxR sú minimálne a maximálne hodnoty červenej zloţky z DMT.  

Prevýšenie má predvolenú hodnotu 1, tzn. maximálna reálna nadmorská 

výška je násobená hodnotou 1. To znamená, ţe zmenou prevýšenia sa nemení 

hodnota maximálnej nadmorskej výšky, ale upravuje sa algoritmus výpočtu výšky pre 

hľadanú výšku.  

Pre výpočet súradníc textúry platí x,y  R 0.0 < x < 1.0. To znamená ţe 

minimálna hodnota na ose x je 0.0 a maximálna hodnota rovná 1 .0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Súradnice textúry 
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Súradnica textúry sa prepočítava pre kaţdú výšku DMT podľa vzorca: 

výškasúradnica textúry x= i ÷ šírka DMT 

výškasúradnica textúry y= 1.0 -  𝑗÷ 𝑣ýš𝑘𝑎 𝐷𝑀𝑇  

 

kde výškasúradnica textúry x a výškasúradnica textúry y sú súradnice textúry pre danú 

výšku DMT. Premenná i a j sú kladné celé čísla kde i  N0 0 < i < šírka DMT, a j  N0 

0 < j < výška DMT.  

Pre kaţdú výšku DMT je potrebné vypočítať aj normálový vektor. Normálový 

vektor sa v OpenGL pouţíva pri odrazivosti svetla. Aký veľký uhol zviera dopadajúce 

svetlo a normálový vektor určuje viditeľnosť výšky, resp. povrchu, keďţe terén je 

tvorený polygónmi.  Pre výpočet normálového vektora je potrebné poznať súradnice 

susediacich výšok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak uhol dopadajúceho svetla a normálový vektor zviera uhol väčší ako 90°, 

potom je daný povrch odvrátený od dopadajúceho svetla a vytvára tieň. Normálovými 

vektormi je tvorený tieňovaný povrch a poskytuje lepšie grafické výstupy po vizuálnej 

Obr. 12 Zobrazenie normálových vektorov na povrchu  



Tomáš Novák                         Posúdenie moţností vyuţitia OpenGL v geoinformatike  

2010  21 

 

stránke, ale na úkor výkonu, keďţe do procesu vykresľovania vstupuje viac 

parametrov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet normálového vektora sa skladá z vektorového súčinu dvoch 

vektorov: 

𝑛   = AB× AC 

 

kde A, B a C sú vrcholy DMT, tzn. AB a AC sú vektory a     je  normálový 

vektor kolmý na vektory AB a AC.  

Nastavenie pohľadu je dôleţité pre správne „vycentrovanie“ DMT v priestore. 

Skladá sa z pozície kamery (pozorovateľa) a súradnice bodu, na ktorú je kamera 

zameraná. Týmto bodom je zvolený stred DMT. 

 

6.2.2 Zobrazenie digitálneho modelu terénu pomocou OpenGL 

Spracovaním dát sa vytvárajú aj zásobníky vrcholov, súradníc textúry, 

súradnice normálových vektorov pre kaţdú výšku DMT, elementov (indexov) a sú 

následne poslané do pamäte VRAM. Jednoduchým volaním príkazov OpenGL 

môţeme sprístupniť jednotlivé zásobníky, definovať typ zberu dát zo zásobníkov 

a vykresľovať zvolený DMT.  

Obr. 13 Určenie normálového vektora 
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Zásobník vrcholov (vertex array buffer) tvoria všetky vypočítané výšky DMT. 

Je to vektor, v ktorom sú uloţené za sebou súradnice všetkých výšok DMT (výška1x, 

výška1y, výška1z, výška2x, výška2y, výška2z, výška3x, výška3y, .... výška(šírkaDMT * 

výška DMT)x, výška(šírkaDMT * výška DMT)y, výška(šírkaDMT * výška DMT)z). To 

znamená, ţe súradnica pre kaţdú výšku pozostáva z troch za sebou nasledujúcich 

zloţiek (súradnica x, y a z). 

Zásobník súradníc textúry (texture array buffer) tvoria všetky súradnice 

textúry pre kaţdú výšku. Je rovnako ako zásobník vrcholov vektor, v ktorom sú 

uloţené za sebou súradnice textúry (výška1súradnica textúry x , výška1súradnica textúry y, 

výška2súradnica textúry x, výška2súradnica textúry y, výška3súradnica textúry x, výška3súradnica textúry y, 

.... výška(šírkaDMT * výška DMT)súradnica textúry x, výška(šírkaDMT * výška DMT)súradnica 

textúry y). Kaţdá táto súradnica pozostáva z dvoch zloţiek (x a y).  

Zásobník normálových vektorov (normal array buffer) pozostáva so všetkých 

súradníc normálového vektora pre všetky výšky DMT. Vektor zloţený z troch zloţiek 

(súradníc x, y a z) pre kaţdú výšku DMT (výška1normálový vektor x , výška1normálový vektor y, 

výška1normálový vektor z, výška2normálový vektor x, výška2normálový vektor y, výška2normálový vektor z, 

výška3normálový vektor x, výška3normálový vektor y, .... výška(šírkaDMT * výška DMT)normálový 

vektor x, výška(šírkaDMT * výška DMT)normálový vektor y, výška(šírkaDMT * výška 

DMT)normálový vektor z). Kaţdá súradnica v zásobníku pozostáva v troch zloţiek 

(súradnice normálového vektora x, y a z). 

Na rozdiel od predchádzajúcich zásobníkov, ktoré uchovávajú jednotlivé 

súradnice výšok, súradnice textúry alebo normálových vektorov existuje v kniţnici 

OpenGL zásobník elementov (element array buffer). Ten pozostáva z indexov 

(smerníkov), ktoré sa odkazujú na určitý vrchol, resp. výšku DMT. Je to vektor, 

pozostávajúci z celých nezáporných čísel. Sprístupnením, reps. aktivovaním 

predchádzajúcich zásobníkov (zásobníka vrcholov, súradníc textúry alebo 

normálových vektorov) sa index odkazuje na príslušný vrchol a to zo všetkých práve 

aktivovaných zásobníkov, napr. aktivovaním zásobníka vrcholov a  súradníc textúr sa 

volaný index vrcholu (výšky DMT) odkazuje len na aktivované zásobníky. Týmto 

spôsobom ovplyvňujeme výsledné renderovanie scény, resp. renderovanie DMT.  

Keďţe zásobníky sú uchovávane v pamäti VRAM aj úprava zásobníkov je 

obmedzená. Pomocou OpenGL môţeme určiť, do akej miery a ako často budeme 
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dáta meniť. Je to z dôvodu efektívneho a  ekonomického prístupu k  dátam a procesu 

renderovania.  

Samotný proces renderovania DMT vychádza z aktivovaní prípadne 

deaktivovaní príslušných zásobníkov a následnom volaní príkazov umoţňujúcich 

renderovanie základných elementov (primitívov, napr. bod, línia, polygón, trojuholník, 

sieť trojuholníkov, sieť polygónov, atď). 

Aktiváciou zásobníka súradníc textúry potrebujem určiť pouţitú textúru, ktorú 

tvorí príslušný raster (raster GeoTIFF (mapa DMT) alebo jedna z vytvorených analýz 

nad DMT vytvorená pomocou GDAL (mapa sklonov, orientácie, atď)). Rovnako ako 

zásobníky aj zvolená textúra je následne poslaná do pamäte VRAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Názorná schéma renderovania DMT 
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6.3 Spracovanie a zobrazenie vektorových dát 

Zobrazenie nameraných vektorových dát je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny 

geoinformačných systémov. Z hľadiska automatického spracovania a tvorbu 

algoritmov ide o pomerne ľahší proces ako pri spracovaní rastrových dát.  

Spracovanie vektorových dát prebieha podľa nasledujúcich krokov:  

1. Vytvorenie objektu pre spracovanie a správu vektorových dát 

2. Získanie potrebných dát pre zobrazenie 

3. Transformácia z S-JTSK do karteziánskej súradnicovej sústavy 

4. Vytvorenie zobrazovacích zoznamov a vykreslenie dát 

 

Vytvorenie objektu, ktorý spracováva a spravuje vektorové dáta, je 

neoddeliteľnou súčasťou. Ako jediný vstupný parameter je cesta a  názov k súboru. 

Získanie dát, uchovávanie a vytvorenie zobrazovacích zoznamov vykonáva objekt.  

 Získavanie dát z vektorového súborového formátu ESRI ShapeFile pomocou 

voľne dostupnej kniţnice MapTool. Táto kniţnica poskytuje všetky potrebné funkcie 

pre prácu s ESRI ShapeFile (získavanie dát, úprava dát, atď.). Pre grafické 

spracovanie dát je potrebné mať k dispozícií hneď niekoľko potrebných dát: typ tvaru, 

a konkrétne súradnice tvoriace vrcholy jednotlivých tvarov. 

Všetky vrcholy sú získavané pomocou objektu SHPObject 

(MapTools.ShapeLib.SHPObject) z MapTools. Postupne sa prechádza celý objekt, 

získavajú sa potrebné vrcholy pre kaţdý tvar a sú uchovávané v premennej. 

Typ tvaru bod (point, pointZ, pointM) obsahuje len jednu súradnicu x, y 

prípadne z, ktorá predstavuje výšku (pointZ).  

 Tvar línia (polyline, polylineZ, polylineM) pozostáva aspoň z dvoch rôznych 

súradníc x, y prípadne z, ktorá zodpovedá nameranej výške (polylineZ). Veľkosť čiary 

(polylineM kde M znamená Measure - veľkosť) je pre potreby vykreslenia 

nepodstatná, vyuţívajú sa len súradnice x a y. 

 Tvar polygón (polygon, polygonZ, polygonM) pozostáva z najmenej troch 

súradníc x, y prípadne z, kde rovnako ako v type tvaru bod a línia určuje výšku.  

Kontrola či začiatočná a koncová súradnica je rovnaká , aby tvorila uzavretý polygón 

nie podstatná. Pri procese vykresľovania pomocou OpenGL sú tieto súradnice 

automaticky spojené.  
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Jednotlivé súradnice vrcholov kaţdého tvaru sú uchovávané v premennej pod 

jednoznačným identifikátorom.  

 

6.3.1 Zobrazenie vektorových dát pomocou OpenGL 

Zobrazenie vektorových dát pouţitím kniţnice OpenGL bude realizované 

odlišným spôsobom ako to bolo v prípade zobrazenia rastrových dát. Z dôvodu 

ukáţky odlišného typu zobrazenia a uchovávania dát. V procese zobrazenia budú 

pouţité tzv. zobrazovacie zoznamy (display lists).  

OpenGL umoţňuje uchovávať príkazy pod určitým celočíselným 

identifikátorom a vytvárať tak zobrazovacie zoznamy. Zavolaním príslušného 

identifikátora sú príkazy v poradí v akom boli zadané a vloţené aj aplikované. 

OpenGL pracuje ako „stavový mechanizmus“. To znamená, ţe zmena nejakého 

stavu sa prejaví v celej aplikácii, napr. zmenou aktuálne pouţitej farby pre kreslenie 

základných primitív sa docieli, ţe zmenená farba pre kreslenie bude platná pokiaľ sa 

nezmení.  

Zobrazovací zoznam pri zobrazovaní vektorových dát nastavuje príslušné 

stavy (zmena farebného odlíšenia vektorových dát, nastavenie parametrov 

zobrazovaných bodov, línii, polygónov, atď.) a príslušné OpenGL príkazy slúţiace 

pre vykresľovanie základných primitív. Týmto sa docieli zmena stavov individuálne 

pre kaţdú vektorovú vrstvu zvlášť , ale aj zmena stavov po vykreslení rastrových dát. 

Zobrazenie vektorových dát je rôzne. Môţeme meniť veľkosť, farebné 

odlíšenie pre jednotlivé vrstvy zobrazovaných objektov, ktoré sa vykonáva len 

zmenou stavu OpenGL, a nadmorskú výšku zobrazovaných objektov. Výška môţe 

buď „kopírovať“ DMT, môţe byť zvolená pevná výška alebo sa pouţijú namerané 

výšky (len v typoch tvaru pointZ, polylineZ, polygonZ).  

Pri zobrazení, v ktorom sa majú vyuţívať namerané výšky sa vyuţíva tretia 

os z uloţená priamo v ESRI ShapeFile. Pre kaţdý vrchol sa pouţijú všetky tri 

súradnice x, y, z.  

Ďalšou moţnosťou ako zobraziť vektorové dáta v priestore je zobrazenie 

všetkých objektov v rámci jednej vektorovej vrstve v rovnakej výške. V tomto prípade 

sa ignoruje os z (pre pointZ, polylineZ a polygonZ) z je nahradená zadanou 

hodnotou. 
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V poslednom type zobrazenia je rovnako ako v pevne zadanej výške 

ignorovaná os z a je nahradená výškou, ktorá je vypočítaná zo zobrazeného DMT. 

Ak sa však vrchol nachádza mimo DMT, výške je priradená prednastavená hodnota, 

ktorú je moţné v aplikácii zmeniť. Algoritmus postupne prechádza všetky vloţené 

DMT. Ak sa súradnica pre horizontálne umiestnenie objektu v priestore (x a y) 

nachádza v danom DMT, následné sa prechádzajú všetky výšky DMT a zisťuje sa 

prítomnosť vrcholu medzi jednotlivými výškami. Ak sa nájde takéto ohraničenie 

výškami na ose x a y, pouţije sa geostatická metóda lokálneho bodového odhadu – 

základné krígovanie. Váha kaţdej výšky je 1, tzn. ţe hľadaná výška je závislá len na 

vzdialenosti od okrajových výšok DMT. Týmto spôsobom sú zisťované všetky výšky 

pre kaţdý vrchol vektorového objektu a následne pouţité pre vykreslenie.  

 

6.4 GDAL 

GDAL je otvorená kniţnica pre prácu s rastrovými „geopriestorovými“ 

formátmi. Poskytuje kniţnice pre najrozšírenejšie programovacie jazyky. Okrem 

sprístupnených zdrojových kódov poskytuje aj binárne verzie a plne funkčné 

spustiteľné verzie pre dáta transformácie a tvorbu analýz nad DMT.  

GDAL bude v tejto práci pouţitá pre vytvorenie analýz nad DMT. Vytvorenie 

mapy sklonov, orientácie, tieňovaného reliéfu, TRI, TPI, farebne tieňovaného reliéfu 

a mapy vrstevníc. Kaţdá z týchto analýz sa skladá zo špecifických argumentov, 

názvu vstupného uţ existujúceho rastra (zvolený DMT) a novo vytvoreného 

výstupného rastra. Tvorba analýz prebieha po vstupe DMT do aplikácie. Povinným 

argumentom je zadaná prednastavená odporúčaná hodnota definovaná v manuále 

kniţnice GDAL. 

Výstupy analýz sú rastrového formátu. Podporuje niekoľko rôznych 

rastrových formátov, ale pre prácu v jazyku C# (.NET Framwerk 3.5) je potrebné 

výsledný raster transformovať (gdal_translate). Pouţitý GeoTIFF uchováva grafické 

dáta pre kaţdú výšku vo forme reálnych čísel. Tieto dáta je potrebné transformovať 

do formátu celých čísel (typ byte v intervale 0 - 255), aby bolo moţné výsledný raster 

pouţiť v jazyku C#. Transformácia sa vykonáva utilitou GDAL gdal_translate.  
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Všetky analýzy sú uchovávané v pracovnom adresári „Work“ a po skončení 

aplikácie je tento adresár následne zmazaný. 

Všetky analýzy majú jeden spoločný parameter – pásmo (angl. band). Keďţe 

raster môţe byť zloţený z niekoľkých pásiem, do analýzy vstupuje len jedno pásmo. 

V nastaveniach analýzy je moţné pouţité pásmo zmeniť.  

 

6.4.1 Mapa sklonov 

Analýza mapy sklonov produkuje z výškovej mapy 32-bitový raster reálnych 

číselných hodnôt s hodnotami sklonov. Parametrom je moţné špecifikovať typ 

sklonov, resp. percentuálne alebo stupňové rozdelenie. Parameter, ktorý nie je 

v ponuke pri tvorbe analýzy, je faktor navýšenia a pouţíva sa v prípade, keď 

horizontálne a vertikálne jednotky sú rozdielne. 

 

 

 

6.4.2 Mapa orientácie 

Analýza vytvára mapu orientácie terénu v rastrovom 32-bitovom formáte 

s hodnotami v intervale <0; 360>. Hodnota predstavuje uhol azimut ku sklonu. Ak je 

hodnota rovná azimutu rovná 0, tzn. ţe sklon je orientovaný na sever, 90 na východ, 

180 na juh a hodnota 270 udáva orientáciu sklonu na západ. Analýza má dva 

vstupné parametre: výstupné hodnoty môţu byť hodnoty azimutu alebo 

Obr. 15 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo)  a mapa sklonov (vľavo) v 

percentuálnom rozdelní 
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trigonometrického uhlu, kde hodnota 0 znamená orientácia sklonu na východ, 90 na 

juh, 180 na západ alebo 270 na sever. Ďalším parametrom povolíme zadania 

hodnoty 0 pre rovný povrch (hodnota pre neorientovaný povrch).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Tieňovaný reliéf 

Táto analýza produkuje 8-bitový raster, tzn. 8 bit pre kaţdú farebnú zloţku 

rastra (RGB) a vytvára tieňovaný reliéf. Analýza sa vyuţíva kvôli vylepšeniu 

vizualizácie terénu a nemá ţiadne ďalšie praktické vyuţitie.  

Pri tvorbe tieňovaného reliéfu je moţné špecifikovať uhly azimutu 

(horizontálny uhol) a eleváciu (vertikálnu uhol) svetelného zdroja, vertikálny faktor 

a faktor navýšenia, pre zohľadnenie rozdielov medzi vertikálnymi a horizontálnymi 

jednotkami. Prednastavená hodnota vertikálneho faktora je 1 a prevýšenia 1 

(hodnota sa určuje podľa pouţitých jednotiek, tzn. metre, stupne, ...). 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a mapa orientácie (vľavo). 

Čierna farba predstavuje rovný povrch (povolená hodnota 0 pre rovný povrch) a 

hodnota orientácie predstavuje uhol azimut. 
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Uhol azimut sa zadáva v intervale <0; 360>. Zvolená hodnota 0 presúva 

svetelný zdroj na sever od rastra, hodnota 90 na východ, ...  

Platná hodnota pre eleváciu je v intervale <0; 360> a zvolená hodnota 90 

presúva svetelný zdroj ponad raster. 

 

6.4.4 TRI analýza 

Analýza produkuje jedno-vrstvový raster, obsahujúci hodnoty vypočítané 

z výšok. Hodnota predstavuje tzv. index robustnosti (priemerná hodnota medzi 

výškou centrálneho pixela a jeho susediacimi výškami). Táto analýza nemá ţiadne 

nastavovacie parametre. 

Z výsledku analýzy (Obr. 18) je moţné zistiť, ţe väčšie výškové rozdiely 

susediach výšok sú zobrazené jasnejšou farbou a naopak niţšie rozdiely sú 

znázornené tmavou farbou (rovinný terén).  

 

Obr. 17 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej tieňovaný reliéf (vľavo) 

pre veľkosť uhlu azimut 315° a elevácie 45°. 
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6.4.5 TPI analýza 

Rovnako ako TRI analýza aj TPI analýza produkuje jedno-vrstvový raster, 

v ktorom sú hodnoty počítané z hodnôt výšok. Hodnota predstavuje rozdiel medzi 

centrálnou výškou a stredou hodnotou susediacich výšok.  

Táto analýza nemá ţiadne ďalšie parametre nastavenia.  

 

 

 

Obr. 19 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej TPI analýza (vľavo). Tmavé 

plochy v TPI analýze predstavujú plochý terén (rovina) a opačne svetlejšie miesta znázorňujú 

terén s väčším rozdielom susediacich výšok, tzn. sú tvorené katogérie terénu 

Obr. 18 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej TRI analýza  (vľavo). 
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6.4.6 Tvorba mapy vrstevníc 

Táto analýza vytvára mapu vrstevníc na základe vstupnej výškovej mapy a je 

uloţená v ESRI ShapeFile.  

Do analýzy vstupuje niekoľko parametrov: interval medzi vrstevnicami, typ 

výstupných vektorov (3D alebo 2D vektory), a nastavenie, v ktorom sa povolí alebo 

zakáţe vstup nodata hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.7 Mapa farebných prechodov  

Analýza produkuje 3-vrstvový raster RGB alebo 4-vrstvový raster RGBA, kde 

hodnoty sú vypočítané z výšok pomocou konfiguračného súboru, pozostávajúci 

z hodnôt výšok a príslušnej farby. Sú tvorené jemné farebné prechody medzi 

jednotlivými výškami. 

Konfiguračný súbor je textového formátu. Jednotlivé výšky a ich farebné 

odtiene sa nachádzajú pod sebou. Výšky a farebné zloţky môţu byť oddelené 

medzerou, tabulátorom alebo „:“. Výška môţe byť definovaná priamo hodnotou, 

percentom (hodnota 0% pre minimálnu alebo 100% pre maximálnu hodnotu výšky) 

alebo skratkou „nv“ (nodata hodnota). Farebná zloţka definovaná slovne (názov 

farby v anglickom jazyku: white, black, blue,...) alebo hodnotou pre kaţdú farebnú 

zloţku (RGB alebo RGBA).  

Obr. 20 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej mapa vrstevníc analýza (vľavo). 
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Okrem konfiguračného súboru je moţné parametrom nastaviť pridanie alfa 

kanálu.  

 

  

Obr. 21 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a mapa farebných odtieňov (vľavo).  

Mapa je vytvorená farebným odtieňom čiernej (najnižšia hodnota) a zelenej farby (najvyšsia 

hodnota) . 
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7 Analýza viditeľnosti 

Analýzou viditeľnosti môţeme riešiť do istej miery aj analýzu šírenia signálu 

v priestore za predpokladu, ţe šíriaci sa signál má rovnaké vlastnosti ako šíriace sa 

svetelné ţiarenie. V OpenGL je riešenie tejto analýzy pomerne jednoduché. Vzniká 

tak svetelný zdroj (zdroj ţiarenia), ktorý má presne definovanú pozíciu a vlastnosti. 

Všetky potrebné parametre svetelného zdroja sú uloţené v súbore *.signal. 

Obsahom súboru sú nasledujúce parametre: 

 Ambietná, difúzna a zrkadlová zloţka svetla  

 Pozícia svetla 

 Smer šírenia svetla (bodového svetla) 

 Exponent bodového svetla, hraničný uhol výrezu, konštantný faktor 

útlmu, lineárny faktor útlmu a kvadratický faktor útlmu 

 

Pre DMT a vloţené 3D objekty sú vypočítané aj normálové vektory kaţdého 

vrcholu, ktoré sú potrebné pre výpočet osvetlenia v OpenGL. Do výpočtu osvetlenia, 

resp. tieňovania objektu a DMT vstupuje vektor šíriaceho sa svetla a normálový 

vektor kaţdého vrcholu. Uhol, ktorý zviera dopadajúce svetlo a normálový vektor, 

určuje privrátenú alebo odvrátenú stranu k  svetelnému ţiareniu, tzn. je tvorené 

tieňovanie a viditeľnosť od zdroja ţiarenia. 
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8 Práca s aplikáciou 

 

 

 

Prostredie aplikácie je navrhnuté tak, aby poskytovalo rýchle, ale najmä 

jednoduché ovládanie. Obsahuje štandardné objekty .NET Framework beţiaci pod 

operačným systémom Microsoft Windows 7. 

Hlavné okno (Obr. 22) je zloţené z dvoch hlavných častí: stromovej štruktúry 

vloţených objektov a zobrazovacej časti, v ktorom prebieha samotné OpenGL 

zobrazenie.  

Aplikácia neobsahuje dialóg pre vstup alebo import podporovaného 

súborového formátu. Jednoduchým vybratím podporovaného formátu a vloţením do 

okna stromovej štruktúry je súbor automaticky spracovaný. Vloţený objekt nebude 

zobrazený ak neobsahuje dáta v správnom formáte. 

Kaţdý vloţený objekt je moţné vymazať zo zoznamu vloţených objektov, 

zobraziť jeho nastavenia alebo parametre a vycentrovať objekt (Obr. 23) pomocou 

kontextovej ponuky v hlavnom okne aplikácie. 

Obr. 22 Hlavné okno aplikácie 3D Areal. Stromová štruktúra vložených objektov a časť OpenGL  

okna (zobrazenie) 
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Ovládanie zobrazenia je jednoduché a štandardné ako vo väčšine CAD / GIS 

systémov. Kliknutím na ľavé tlačidlo myši a pohybom scéna rotuje okolo zvoleného 

objektu. Stredové tlačidlo myši slúţi na priblíţenie alebo vzdialenie objektu. Zmena 

umiestnenia pomocou pravého tlačidla myši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Kontextová ponuka je pre každý vložený objekt rovnaká. Obsahuje názov označeného 

objektu, možnosť vymazať objekt, zobraziť nastevenie zobrazenia a parametre objektu, 

vycentrovanie objektu v časti zobrazenia 

Obr. 24 Hlavné okno pre nastavenie a tvorbu analýz nad zvoleným 

DMT 
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Hlavné okno aplikácie sa skladá z dvoch hlavných častí (Obr. 24): nastavenie 

zobrazenia DMT a tvorbu analýz nad DMT.  

V nastaveniach zobrazenia DMT sú zobrazené rohové súradnice mapy. 

V hornej časti vedľa seba súradnice x a pod sebou súradnice y. Aktuálna textúra 

(analýza nad DMT alebo pouţitá výšková mapa) je zobrazená v okne. Pod 

zobrazením aktuálnej textúry sú vypísané základné parametre zobrazenia: minimálna 

a maximálna nadmorská výška, prevýšenie (prednastavená je hodnota 1 a udáva 

násobok maximálnej nadmorskej výšky), vzdialenosť v metroch v smere východ – 

západ a sever – juh, a hodnota nodata. Súradnice, minimálnu a maximálnu 

nadmorskú výšku a hodnotu prevýšenia je moţné zmeniť a po zmene klepnutím na 

tlačidlo „OK“ dochádza k opätovného výpočtu vrstevníc. 

 Tlačidlo „Externé dáta“ nahrádza aktuálne dáta novými dátami. Výberom 

externého rastrového formátu GeoTiff sa nahradzujú všetky aktuálne dáta zobrazenia 

a parametrov DMT (okrem rastra výškovej mapy a vytvorených analýz).  

 Druhá časť je zameraná na tvorbu a nastavenie analýz nad DMT. Pri vstupe 

výškovej mapy do aplikácie nie sú tieto analýzy automaticky vytvárané. Vybratím 

z ponuky analýz a klepnutím na tlačidlo „Vypočítaj analýzu“  je príslušná analýza 

vyriešená a je moţné ju vyuţiť ako textúru na DMT.  

 Tlačidlo „Vypočítaj všetky analýzy“ slúţi pre výpočet všetkých analýz v ponuke 

(nielen vybratá analýza).  

 Zobrazenie zväčšeného náhľadu na zvolenú analýzu a zobrazenie legendy po 

klepnutí na tlačidlo „Náhľad“. 

 Kaţdá analýza obsahuje individuálne nastavenie (Obr. 25). Všetky dôleţité 

parametre analýzy sú zobrazené v jednom okne. To umoţňuje ľahšie a rýchlejšie 

nastavenie parametrov. Po klepnutí na tlačidlo „OK“ sú príslušné zmeny uloţené a 

analýzy prepočítané.  

 Kaţdá analýza obsahuje tlačidlo „Základné nastavenie“ ktoré upravuje 

príslušné parametre analýzy do prednastavených hodnôt 

Základná textúra pozostáva z vloţeného rastra, ktorú je ale moţné zmeniť. 

V okne po klepnutí na tlačidlo „...“ je moţné zameniť za podporovaný rastrový formát 

aplikácie.  
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Pre analýzu hillshade – tieňovaný reliéf je moţne zmeniť uhol azimut alebo 

eleváciu svetelného zdroja.  

Analýza Slope – mapa sklonov poskytuje zmenu škály a typ výpočtu mapy, 

ktoré môţe dvojakého typu: percentuálny alebo stupňový výpočet.  

Zakázaním parametra „Trigonometria“ v analýzy Aspect – mapa orientácie, sú 

uhly počítané pomocou azimutu a sklonu povrchu. Parameter „Nulová hodnota pre 

rovinu“ povoľuje alebo zakazuje vstupu roviny (rovného povrchu) do analýzy.  

Nastavenie analýzy Vrstevnice – mapa vrstevníc poskytuje tri parametre 

nastavenia: interval medzi výslednými vrstevnicami, povolením parametra „Vektor“ 

vznikajú 3D vektory oproti 2D vektorom a parameter „Nodata“ povoľuje alebo 

zakazuje pouţitie nodata hodnoty. 

 

 

 

 

Pri tvorbe farebne tieňovaného reliéfu Color relief – farebne tieňovaný reliéf 

je k dispozícii niekoľko parametrov: pridanie alfa kanálu do výsledného rastra  

a zoznam výšok a ich farebné odtiene.  

Obr. 25 Okno pre nastavenie parametrov jednotlivých analýz 
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Nastavenie pásma má vplyv na všetky analýzy. Keďţe raster môţe byť 

zloţený z niekoľko pásiem pre analýzu je potrebné len jedno pásmo. Zmenou pásma  

nie sú výsledné analýzy prepočítané.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno pre nastavenie zobrazenia vektorových dát uloţených v ESRI 

Shapefile (Obr. 26) je rozdelené do dvoch častí. V pravej časti sa nachádza náhľad 

na vektorové dáta a v ľavej časti sa nachádzajú všetky potrebné nastavenia 

zobrazenia. Vektorové dáta nie je moţné v aplikácii meniť, tzn. sú len zobrazované.  

Výška zvolených vektorových dát sa upravuje podľa potreby zobrazenia: 

môţe „kopírovať“ vloţený terén (pre kaţdý vrchol sa zisťuje výška z výškovej mapy 

DMT; ak sa nepodarilo zistiť výšku, bude pouţitá prednastavená hodnota výšky), je 

zadaná pevná nadmorská výška pre všetky vrcholy alebo sa vyuţíva výška uloţená 

v ESRI ShapeFile pre kaţdý vrchol individuálna (moţnosť sa sprístupní, pokiaľ dáta 

obsahujú informáciu o výške, tzn. pre typy pointZ, polylineZ, polygonZ).  

Kaţdú vloţenú vektorovú vrstvu je moţné farebne a veľkosťou odlíšiť. 

 

Obr. 26 Okno pre nastavenie zobrazenia vektorového súboru ESRI Shapefile 
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Okno (Obr. 27) zobrazuje nastavenia svetelného zdroja v prostredí OpenGL. 

Vzniká tak svetelný zdroj s nastavenými parametrami. Parametre je moţné uloţiť aj 

do textového súborového formátu *.signal.  

 Pozícia svetla sa udáva v S-JTSK súradniciach, kde nadmorská výška môţe 

byť zadaná buď pevnou hodnotou alebo vypočítaná z výškovej mapy DMT (zadaním 

len horizontálnych súradníc x, y a klepnutím na tlačidlo „zistiť“).  

 Smer svetla určuje smer lúčov svetelného zdroja jeho súradnice sú definované 

od počiatku karteziánskej súradnicovej sústavy.  

 Povolením alebo zakázaním zobrazenia polohy zobrazíme pozíciu svetla 

v priestore.  

 

 

 

Obr. 27 Okno pre nastavenie zdroja signálu 
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 Okno pre nastavenie zobrazenia 3D objektu je pre vloţený OBJ a ESRI 

ArcGis Generate súbor rovnaké. Obsahuje zmenu farby zvoleného objektu 

alebo jeho pozíciu. Súradnice za zapisujú v súradnicovej sústave S-JTSK a keďţe 

určujú len jednu pozíciu v priestore je zobrazená len stredná hodnota pre 

horizontálne súradnice x a y. Nadmorská výška môţe byť zistená z výškovej mapy 

DMT, pokiaľ sa objekt nachádza nad DMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Okno pre nastavenie 3D objektu (*.obj alebo *.gen 

súboru) umožňuje zmeniť polohu objektu alebo jeho farebné 

odlíšenie 
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9 Záver 

Hlavným cieľom tejto práce bolo spracovať rastrové a vektorové dáta 

vyuţitím kniţnice OpenGL. Samotné spracovanie dát, resp. ich zobrazenie sa 

nezaobíde bez ďalších vedomostí získavania potrebných dát zo súboru, prácu 

s dátami a samotná tvorba algoritmov renderovania.  

Výstupom tejto práce bolo poskytnutie základných metód grafického 

spracovania dát a následná tvorba demonštračnej aplikácie, ktorá všetky algoritmy aj 

aplikuje – tvorbu DMT a analýz nad DMT, spracovanie vektorových dát a poskytnúť 

tak praktické vyuţitie aplikácie pri tvorbe analýz a zobrazenia daného terénu.  

Pre dosiahnutie stanovených cieľov bolo potrebné získať určité vedomosti 

z odboru informatiky, resp. počítačovej grafiky: práca s kniţnicou OpenGL 

(vykresľovanie, osvetlenie, manipulácia v priestore, tvorba zásobníkov, 

zobrazovacích zoznamov, atď...), tvorba objektov, algoritmov a práca z rastrovými 

dátami v jazyku C#, práca s  uţ existujúcimi kniţnicami, pomocou ktorých sa 

spracovávajú vektorové dáta, riešia sa analýzy nad DMT alebo sa vykonáva pohyb 

v priestore pomocou vstupného zariadenia.  

Základným krokom bolo vytvorenie objektov, ktoré spracovávali určitý typ 

vstupných dát (rastrový súbor GeoTIFF, vektorové binárne a ASCII súbory ESRI 

Shapefile, OBJ, ESRI ArcGis Generate, a vlastné typy súborov formátu ASCII 

*.signal). Následné vytvorenie prostredia (interface) aplikácie, prepojenie 

s jednotlivými objektmi a navrhnutie algoritmu pre vykresľovanie pomocou OpenGL .  

Aplikácia spracováva poskytnuté rastrové a vektorové dáta. Boli pouţité 

poskytnuté dáta areálu VŠB-TUO. Nepodarilo sa získať dáta 3D objektov (budov 

VŠB-TUO) a bolo ich potrebné vytvoriť. Preto súčasťou aplikácie je aj vytvorený 

program pre tvorbu ESRI ArcGis Generate súborov.  

Vykresľovanie objektov pomocou OpenGL je pomerne náročný proces, 

v ktorom je okrem získania teoretickým vedomostí potrebné získať aj praktické 

skúsenosti s kniţnicou. Ide o študovanie manuálov, praktických ukáţok, ale najmä 

vlastná tvorba.  

Všetky stanovené ciele sa podarilo úspešne splniť. Keďţe počítačová 

grafika, resp. vizualizácia, poskytuje značne veľké mnoţstvo metód a algoritmov ako 
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dosiahnuť čo najkvalitnejší grafický výstup, nepodarilo sa mi doposiaľ docieliť kvalitné 

zobrazenie. Ide o proces, v ktorom treba brať do úvahy výkon grafickej karty, 

pamäťové nároky, podpora funkcii na grafickej karte pre OpenGL, atď.  

OpenGL poskytuje kvalitné a  veľmi výkonne grafické prostredie. Neposkytuje 

ţiadne funkcie pre geografické analýzy alebo analýzy povrchu. Je to prostredie, 

ktorého účelom je graficky znázorňovať určitý typ reality. Preto aj v geoinformatike je 

OpenGL moţné vyuţiť len za účelom zobrazenia a  prezentácie dát.  

  



Tomáš Novák                         Posúdenie moţností vyuţitia OpenGL v geoinformatike  

2010  43 

 

Zoznam použitých zdrojov  

 
Knihy 

 
1. SHREINER, D. A kol. OpenGL  - Průvodce programátora, 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1275-6 

2. ŢÁRA, J. a kol. Moderní počítačová grafika, 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, 

ISBN 80-251-0454-0 

3. LENGYEL E., Mathematics for 3D Game Programming and Computer Grahpics, 

2. vyd, Hingham, Messachusetts, USA: Charles River Media, Inc., 2004, ISBN: 1-

58450-277 

4. BLIŠŤAN, P., Úvod do počítačovej grafiky a CAD systémov, Košice: Edičné 

stredisko – AMD, 2004, ISBN: 80-8073-249-3  

 

 

Elekronické články a manuály 

5. ESRI, ESRI Shapefile Technical Description, Dostupné na www:  

<http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf> 

 

 

WWW stránky: 

6. Wikipedia: Geografický informační systém, Aktualizácia 14. 1. 2010. Dostupné na 

www: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_informa%C4%8Dn%C3 

%AD_syst%C3%A9m> 

7. Slovník VÚGTK. Dostupné na www: <http://www.vugtk.cz/slovnik/ 

1070_geograficka-data--geodata--geoprostorova-data> 

8. GeoTIFF - A standard image file format for GIS applications. Dostupné na www : 

<http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117pf.htm>  

9. OBJ File Format, Dostupné na www: <http://www.royriggs.com/obj.html> 

10. GDAL - Geospatial Data Abstraction Library, Dostupné na www:  

<http://www.gdal.org/> 



Tomáš Novák                         Posúdenie moţností vyuţitia OpenGL v geoinformatike  

2010  44 

 

11. Wikipedia: ShapeFile, Aktualizácia 28.04.2010. Dostupné na www: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile> 

12. Topographic Position Index (TPI), Aktualizácia 15.09.2006, Dostupné na www: 

<http://www.jennessent.com/arcview/tpi.htm> 

 

 

  



Tomáš Novák                         Posúdenie moţností vyuţitia OpenGL v geoinformatike  

2010  45 

 

Zoznam obrázkov 

Obr. 1 Rôzne typy rastrov - štvorcový (tieţ označovaný GRID), šesťuholníkový, 

trojuholníkový............................................................................................................................5 

Obr. 2 Príklad rastrovej mapovej vrstvy - digitálna výšková mapa ..................................6 

a mapa teplôt ............................................................................................................................6 

Obr. 3 Príklad zobrazenia dát pomocou bodov v priestore a  vektorová mapová 

vrstva v prostredí GIS ..............................................................................................................6 

Obr. 4 Rozdiel medzi vektorovou a rastrovou mapovou vrstvou......................................7 

Obr. 5 Schéma Křovákovho zobrazenia...............................................................................8 

Obr. 6 Umiestnenie Českej republiky v súradnicovom systéme JTSK ...........................8 

Obr. 7 Hrubé znázornenie princípu tvorby 3D objektov.....................................................9 

Obr. 8 Príklad správneho a nesprávneho rastra pre tvrobu 3D digitálneho modelu 

terénu ...................................................................................................................................... 14 

Obr. 9 Schéma vyuţitia hardware: všetky potrebné dáta sú uloţené na pevnom disku 

počítača; dáta vyuţívané na analýzy a čakajúce na ďalšie spracovanie sú uloţené v 

RAM pamäti; VRAM vyuţíva len "zobrazovacie" dáta .................................................... 16 

Obr. 10 Základné parametre DMT pre výpočet súradníc výšok .................................... 18 

Obr. 11 Súradnice textúry .................................................................................................... 19 

Obr. 12 Zobrazenie normálových vektorov na povrchu .................................................. 20 

Obr. 13 Určenie normálového vektora ............................................................................... 21 

Obr. 14 Názorná schéma renderovania DMT .................................................................. 23 

Obr. 15 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo)  a mapa sklonov (vľavo) v 

percentuálnom rozdelní........................................................................................................ 27 

Obr. 16 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a mapa orientácie (vľavo). Čierna 

farba predstavuje rovný povrch (povolená hodnota 0 pre rovný povrch) a hodnota 

orientácie predstavuje uhol azimut..................................................................................... 28 

Obr. 17 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej tieňovaný reliéf (vľavo) pre 

veľkosť uhlu azimut 315° a elevácie 45°. .......................................................................... 29 

Obr. 18 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej TRI analýza (vľavo). ............ 30 

Obr. 19 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej TPI analýza (vľavo). Tmavé 

plochy v TPI analýze predstavujú plochý terén (rovina) a opačne svetlejšie miesta 



Tomáš Novák                         Posúdenie moţností vyuţitia OpenGL v geoinformatike  

2010  46 

 

znázorňujú terén s väčším rozdielom susediacich výšok, tzn. sú tvorené katogérie 

terénu ...................................................................................................................................... 30 

Obr. 20 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a jej mapa vrstevníc analýza 

(vľavo). .................................................................................................................................... 31 

Obr. 21 Výšková mapa areálu VŠB-TUO (vpravo) a mapa farebných odtieňov 

(vľavo). .................................................................................................................................... 32 

Mapa je vytvorená farebným odtieňom čiernej (najniţšia hodnota) a zelenej farby 

(najvyšsia hodnota) . ............................................................................................................ 32 

Obr. 22 Hlavné okno aplikácie 3D Areal. Stromová štruktúra vloţených objektov a 

časť OpenGL  okna (zobrazenie) ....................................................................................... 34 

Obr. 23 Kontextová ponuka je pre kaţdý vloţený objekt rovnaká. Obsahuje názov 

označeného objektu, moţnosť vymazať objekt, zobraziť nastevenie zobrazenia a 

parametre objektu, vycentrovanie objektu v časti zobrazenia ....................................... 35 

Obr. 24 Hlavné okno pre nastavenie a tvorbu analýz nad zvoleným DMT ................. 35 

Obr. 25 Okno pre nastavenie parametrov jednotlivých analýz ...................................... 37 

Obr. 26 Okno pre nastavenie zobrazenia vektorového súboru ESRI Shapefile  ......... 38 

Obr. 27 Okno pre nastavenie zdroja signálu .................................................................... 39 

Obr. 28 Okno pre nastavenie 3D objektu (*.obj alebo *.gen súboru) umoţňuje zmeniť 

polohu objektu alebo jeho farebné odlíšenie  .................................................................... 40 

Farebne tieňovaný reliéf areálu VŠB-TUO, kde čierna farba zobrazuje najniţšie 

hodnoty, postupne prechádza do modrej farby (50 % rozdielu medzi minimálnou a 

maximálnou nadmorskou výškou) a zelená farba pre najvyššie hodnoty ................... 45 

Zobrazený areál VŠB-TUO (arealVSBTUO.tif) ................................................................ 45 

Zobrazená vektorová vrstva osvetlenia areálu (body) VŠB-TUO a ihriská (línie) ...... 45 

Zobrazený areál VŠB-TUO s vybranými vektorovými vrstvami a farebne tieňovaným 

reliéfom ................................................................................................................................... 45 

Areál študentského domova VŠB-TUO ............................................................................. 45 

Pohľad od študentského domova VŠB-TUO smerom v fakulte HGF VŠB-TUO ........ 45 

 

 
 

 


