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ABSTRAKT 

Předložená práce se zabývá rozborem přesnosti ortofotomapy města Brna 

s rozlišením 0.10 m. V první kapitole této práce je popsán postup tvorby ortofotomapy 

s uvedením parametrů použitých pro zpracování ověřované ortofotomapy. Další kapitoly 

se zabývají faktory ovlivňujícími polohovou přesnost ortofotomapy, tj. digitální letecká 

kamera a digitální model terénu. V praktické části je popsán princip použité metody měření 

kontrolních bodů a postup jejich zaměření. Na závěr práce jsou vyhodnoceny výsledky 

rozborů přesnosti, které jsou porovnány se stanovenou apriorní střední kvadratickou 

chybou a jsou zhodnoceny faktické vlivy jednotlivých faktorů.  

Klíčová slova: ortofotomapa, střední kvadratická chyba, digitální model terénu, kontrolní 

bod, GNSS, letecký měřický snímek, digitální měřická letecká kamera, radiální 

vzdálenost 

 

 

ABSTRACT 

 This thesis deals with accuracy analysis of Brno orthophotomap with resolution 

0.10 m. There is description of Brno orthophotomap production with parameters used for 

processing in the first chapter. Next chapters are attended to factors which affect positional 

accuracy of orthophotomap, i.e. digital airborne camera and Digital Terrain Model. 

Principle of methods used for measurement of control point is described in practical part of 

this thesis. Results of accuracy analysis are evaluated in the last chapter and these results 

are comparing with prior mean square error. There is also valorization of the real effect of 

particular factors.  

Key words: orthophotomap, mean square error, Digital Terrain Model, control point, 

GNSS, aerial photograph, digital airborne camera, radial distance  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CCD  Charged – Coupled Device 

DGN  Design File 

DTM  Digital Terrain Model 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

FMC  Forward Motion Compensation 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

GPRS  General Packet Radio Service 

GPS  Global Position System 

GSD  Ground Sample Distance 

GSM  Global System for Mobile  

IMU  Inertial Measurement Unit 

IR  Infra Red 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální  

LIDAR Light Detection and Ranging 

Ntrip  Network Transport of RTCM via Internet Protocol 

RDS  Radio Data System 

RGB  Red Green Blue  

RTCM  Radio Technical Commission for Maritime Service 

RTK  Real Time Kinematic 

TIFF  Tagged Image File Format 

TDI  Time Delayed Integration 

VB  Vlícovací (výchozí) Bod 

VRS  Virtuální Referenční Stanice
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ÚVOD 

Cílem práce je určit střední kvadratickou chybu ortofotomapy s vysokým 

rozlišením a posoudit závislost velikosti střední kvadratické chyby na radiální vzdálenosti 

bodu ortofotomapy od odpovídajícího projekčního centra a závislost velikosti střední 

kvadratické chyby bodu ortofotomapy na svažitosti terénu v okolí tohoto bodu. Přesnost 

ortofotomapy bude testována na celém zobrazovaném území jednoho kompaktního 

triangulačního a výrobního bloku, nikoli pouze na menším výřezu velkého bloku, jak tomu 

bylo u obdobných prací doposud.  

Pro testování je zvolena ortofotomapa města Brna vytvořena firmou GEODIS 

BRNO, spol. s r.o. Tato ortofotomapa je sestavena z digitálních leteckých měřických 

snímků pořízených během snímkování ze dne 14. 6. 2009 za použití velkoformátové 

digitální letecké kamery UltraCamX od firmy Vexcel Imaging GmbH. Ortofotomapa 

zobrazuje území o velikosti 450 km2 a je sestavena z 1194 leteckých snímků o rozlišení 

0.10 m. 

Pozornost je věnována faktorům, které ovlivňují přesnost polohového určení bodu 

v závislosti na jeho umístění v ortofotomapě. Jedná se zejména o vliv radiální distorze 

objektivu kamery a charakteru terénu v blízkém okolí bodu. Jsou zde tedy podrobně 

popsány parametry použité digitální letecké kamery a zejména jejího objektivu (prvky 

vnitřní orientace) získané z kalibrace. Pro určení charakteru terénu je použit digitální 

terénní model, který sloužil pro ortorektifikaci leteckých snímků. K dispozici je jak jeho 

vektorové vrstevnicové vyjádření v souboru DGN, tak i vyjádření ve formě rastrového 

souboru TIFF. Vrstevnicové vyjádření je určeno primárně pro plánování rozmístění 

kontrolních bodů, zatímco jeho rastrová forma bude použita pro zjištění velkosti a směru 

sklonu za pomoci analytických funkcí softwaru ArcGIS. 

Za nejvhodnější způsob pro určení přesnosti ortofotomapy je stanoveno porovnání 

souřadnic bodů určených v ortofotomapě se souřadnicemi získanými přímým měřením 

v terénu. Díky charakteru rozmístění kontrolních bodů je pro měření v terénu zvolena 

metoda  GNSS (Global Navigation Satellite System), konkrétně metoda RTK (Real Time 

Kinematic). Předpokládaná polohová přesnost měření touto metodou je 0.02 m, což je pro 

porovnání ortofotomapy s nominálním rozlišením 0.10 m dostatečné.  
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1. ORTOFOTOMAPA MĚSTA BRNA 

1.1. Letecké snímkování 

1.1.1. Výpočet parametrů a plánování leteckého snímkování 

Plánování leteckého snímkování by se dalo rozdělit do dvou etap. V první fázi je 

nutný výpočet parametrů snímkování, ve druhé fázi pak následuje grafické zobrazení 

plánu.  

Výpočet parametrů snímkování se odvíjí od požadavků na výsledný produkt, ať už 

je to stereofotogrammetrické mapování v určitém měřítku nebo právě tvorba ortofotomapy. 

V případě ortofotomapy je řídícím kritériem velikost zobrazovaného elementu (pixelu) na 

terénu – GSD (ground sample distance). Celý výpočet je pak závislý na parametrech 

použité letecké kamery. U digitální kamery vstupuje do výpočtu ohnisková vzdálenost c, 

velikost pixelu na snímači Px a rozměry snímku d, s. Parametry kamery Vexcel 

UltraCamX zobrazuje následující tabulka č. 1. Podrobně se bude parametrům této kamery 

věnovat zvláštní kapitola. 

Vexcel UltraCamX 
ohnisková vzdálenost 

[mm] 
c 100.5 

velikost pixelu [ m] Px 7.2 x 7.2 
rozměr snímku [mm] d, s 67.824, 103.896 
rozměr snímku [pixel] d, s 9420, 14430 

Tab. 1: Parametry Vexcel UltraCamX 

Plán leteckého snímkování je dán požadovaným odstupem letových řad a, jejich 

výškou nad terénem h a vzdáleností mezi jednotlivými snímky na řadě b, popřípadě 

velikost zobrazovaného území v rámci jednoho snímku. Tyto hodnoty vychází z velikosti 

podélného překrytu p mezi snímky a příčného překrytu q mezi řadami. Pro většinu 

mapovacích prací provedených leteckým snímkováním se volí standardní hodnoty p = 60 

% pro podélný překryt a q = 30 % pro příčný překryt. V případě, že jsou na ortofotomapu 

kladeny další podmínky, jako je například maximální velikost odklonu budov od svislice 

ve výsledné ortofotomapě, je nutné hodnoty podélného a příčného překrytu patřičně 

zvětšit. Výpočet parametrů snímkování se tedy provádí podle následujících vzorců [13]: 
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Měřítkové číslo m:

Výška řady nad terénem 

Velikost zobrazovaného území 

Vzdálenost řad a

Vzdálenost snímků

Pro letecké snímkování Brna byly použity tyto parametry

Měřítko M:  

Výška řady nad terénem 

Velikost zobrazovaného území 

Rozestup letových

Vzdálenost snímků

Grafické zobrazení plánu se realizuje na podklad

zájmové lokality, topografické mapy a

k plánování obvykle používá software, který 

jednotlivých snímků, tak i

tvaru zájmového území a charakteru terénu uvnit
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m:      

řady nad terénem h:   .   

Velikost zobrazovaného území d´,  s´:  ´ .  ;  ´

a:    ´. 1
Vzdálenost snímků na řadě b:  ´. 1

snímkování Brna byly použity tyto parametry snímkování

    1 : 13889 

řady nad terénem h:   1396 m 

Velikost zobrazovaného území d´, s´: 942 m, 1443 m 

Rozestup letových řad a:   1010 m 

Vzdálenost snímků na letové řadě b:  377 m 

Obr. 1: Plán leteckého snímkování bloku Brno

Grafické zobrazení plánu se realizuje na podkladě vektorového zob

zájmové lokality, topografické mapy a digitálního terénního modelu. V

používá software, který řeší jak grafické vyjádř

ů, tak i výpočet všech potřebných parametrů snímkování

aru zájmového území a charakteru terénu uvnitř lokality se nejdříve ur

ední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

3 

 (1.1) 

 (1.2) 

.  (1.3) 

  (1.4) 

  (1.5) 

snímkování: 

 

bloku Brno 

ě vektorového zobrazení hranic 

digitálního terénního modelu. V současné době se 

grafické vyjádření letových řad a 

snímkování. Na základě 

se nejdříve určí nejvýhodnější 
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směr letových řad. Dle požadovaných parametrů se vypočtou rozestupy letových řad a 

vzdálenost snímků na letové řadě, jejichž průběh se pak vykreslí do grafického souboru 

*.dgn, *.dxf, atd. Následně se upravuje výškové umístění každé letové řady tak, aby byly 

splněny požadované hodnoty velikosti GSD, podélného a příčného překrytu. Toto je 

možné provádět ručně na podkladě topografické mapy, anebo tuto problematiku opět řeší 

software na základě digitálního terénního modelu. Výsledný trojdimenzionální plán 

snímkového letu je načten do navigačního systému letadla. 

1.1.2. Vlícovací body 

Vlícovací body (tento termín bude dále použit jako ekvivalent dvou termínů a to 

výchozí bod polohový a výchozí bod výškový a bude tím míněn jeden orientační bod o 

všech třech souřadnicích) slouží pro prostorové umístění bloku snímků pomocí postupů 

aerotriangulace a vyrovnání snímkového bloku. Pro zjednodušenou představu, a vzhledem 

k tomu, že obsahem této práce není rozbor aerotriangulačních postupů a metod, lze říci, že 

jde o identické body, které mají souřadnice ve dvou souřadnicových systémech. V případě 

letecké fotogrammetrie jsou to souřadnice ve snímkovém souřadnicovém systému získané 

měřením na stereofotogrammetrické stanici a objektovém (geodetickém) souřadném 

systému získané měřením v terénu.  

Vlícovací body musí být tedy zřetelně viditelné na snímku a zároveň musí být 

jednoznačně identifikovatelné v terénu. Pro potřeby aerotriangulace se mohou použít jak 

body přirozeně signalizované tak body uměle signalizované. Signalizace se realizuje 

pomocí tenkých desek bílé barvy anebo bílým nátěrem na asfaltu či jiném zpevněném a 

vůči barvě signálu dostatečně kontrastním povrchu. Umístění bodu se volí s ohledem 

k tomu, aby jednak bylo eliminováno jeho možné poškození do předpokládaného 

okamžiku snímkování a rovněž s ohledem na reálnou situaci v místě, kde je třeba vlícovací 

bod umístit. Bod by měl být vzdálen od budov a terénních předmětů v poměru 2/3 jejich 

výšky, aby nehrozilo, že se dostane do perspektivního stínu, nebo aby mu nehrozilo 

zastínění či úplné zakrytí (například autem na parkovišti). Přirozené vlícovací body mají tu 

výhodu, že mohou být zaměřeny dodatečně až po nasnímkování lokality [3].   

Rozmístění vlícovacích bodů se volí na základě plánu leteckého snímkování.  Body 

by měly být rovnoměrně rozloženy po okrajích lokality stejně tak i v celé její ploše. Poloha 

bodu by se měla volit tak, aby se bod zobrazil na co největším počtu snímků, tzn. při 



Bc. Simona Hamrlová: Stanovení st

 

2011 

standardních hodnotách podélného a p

může plán vlícovacích bod

plánovaných bodů, což významn

Obr. 2: Rozmíst

Při snímkování Brna bylo použito celkem 143 vlícovacích bod

je znázorněno na obrázku 

výškových (souřadnice Z) a 94 úplných (sou

uměle signalizovaná. Hustá sí

pro účely testovacích a kalibra

1.1.3.  Funkce GNSS

V současné době

důležitých funkcí. Jednak GNSS/IMU aparatury slouží pro navigaci a usnadn

snímkového letounu. Další funkcí je kontinuální m

výpočet ideálního okamžiku expozice jednotlivých snímk

GNSS/IMU aparatury umož
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h podélného a příčného překrytu na 6 snímcích.

že plán vlícovacích bodů podložit topografickou mapou pro posouzení p

ů, což významně zjednoduší a usnadní pohyb a orientaci m

Obr. 2: Rozmístění vlícovacích bodů v triangulačním bloku Brno

i snímkování Brna bylo použito celkem 143 vlícovacích bodů

no na obrázku č. 2. Z toho bylo 14 polohových (souřadnice X

řadnice Z) a 94 úplných (souřadnice X, Y, Z). Převážná 

. Hustá síť signalizovaných vlícovacích bodů je v

ely testovacích a kalibračních letů.  

Funkce GNSS/IMU během letu 

asné době zastávají GNSS/IMU aparatury na palub

Jednak GNSS/IMU aparatury slouží pro navigaci a usnadn

snímkového letounu. Další funkcí je kontinuální měření trajektorie letu, což umož

ního okamžiku expozice jednotlivých snímků na letové 

GNSS/IMU aparatury umožňují po ukončení letu vypočítat souřadnice projek

ední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

5 

ekrytu na 6 snímcích. Pro kontrolu se 

 podložit topografickou mapou pro posouzení přístupnosti 

 zjednoduší a usnadní pohyb a orientaci měřičů v terénu. 

 

čním bloku Brno 

i snímkování Brna bylo použito celkem 143 vlícovacích bodů, jejich rozmístění 

řadnice X, Y), 35 pouze 

řevážná část bodů byla 

ů je v Brně vybudována 

 zastávají GNSS/IMU aparatury na palubě letadla několik 

Jednak GNSS/IMU aparatury slouží pro navigaci a usnadnění pilotáže 

ení trajektorie letu, což umožňuje 

ů na letové řadě. Dále 

řadnice projekčních středů 
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všech snímků. Takto určené souřadnice projekčních středů snímků se použijí při 

aerotriangulaci a vstupují do vyrovnání jako další přímá měření. Významným přínosem 

přímého určení souřadnic projekčních středů snímků je možnost snížení počtu vlícovacích 

bodů signalizovaných v terénu a tím snížení nákladných geodetických přípravných prací 

v období před samotným snímkovacím letem [3].  

Hlavní součástí IMU (Inertial Measurement Unit) jsou tři gyroskopy a tři 

akcelerometry. Pomocí gyroskopů se určují rotační prvky vnější orientace a akcelerometry 

poskytují údaje o rychlosti a poloze. Právě kombinace GNSS/IMU poskytuje kompletní 

údaje o prvcích vnější orientace pro každý snímek.   

GNSS/IMU aparatura nepřetržitě určuje polohu letadla v reálném čase a porovnává 

ji s plánovanou polohou projekčních center, což umožňuje operátorovi/pilotovi pružně 

reagovat a korigovat odchylky od ideální náletové osy. 

Přijímač GNSS pro určování projekčních center a kamera vzájemně spolupracují. 

GNSS přijímač vyhodnocuje svoji aktuální polohu v prostoru letové řady a při přiblížení 

na nejkratší vzdálenost od plánovaného středu snímku vyšle ke kameře elektrický impuls 

pro spuštění expozice kamery a odexponování snímku (predikce okamžiku expozice je 

prováděna Kalmánovým filtrem v závislosti na aktuální pozici letounu vůči plánované 

náletové ose). Kamera po exponování snímku vyšle zpětně impulz a do časové osy GNSS 

aparatury se zaznamená přesný okamžik expozice, tzv. Event Mark Input. 

GNSS přijímač také zaznamenává data s frekvencí 1 Hz a vyšší pro co nejpřesnější 

určení průběhu trajektorie letu. Po ukončení  postprocessingových výpočtů projekčních 

center leteckých snímků se k dalšímu zpracování, analytickou aerotriangulaci, předávají 

prvky vnější orientace (X, Y, Z, ω, φ, κ) všech exponovaných leteckých snímků. 

1.2. Analytická aerotriangulace 

Cílem aerotriangulace je určit parametry vnější orientace leteckých snímků pomocí 

vyrovnání. Nejrozšířenější vyrovnání, které se v současnosti používá, je metoda 

svazkového vyrovnání s možností zapojení výsledků měření GNSS a s využitím určených 

sklonů snímků pomocí IMU.  

Nejdříve dochází ke spojení všech leteckých snímků do jednoho bloku, provádí se 

relativní orientace celého bloku. Tento proces probíhá na základě měření spojovacích bodů 
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(tie points) mezi snímky a modely, což je v současnosti zcela automatický proces 

probíhající na základě korelačních algoritmů. Automatický proces umožňuje generovat 

takřka neomezené množství spojovacích bodů, čímž se podstatně zvyšuje tuhost spojení a 

celková přesnost provedení aerotriangulace. Spojovací body jsou měřeny vždy na co 

největším počtu snímků.  

Pro vyhledávání bodů korelací je používán postup identifikace význačných bodů 

nebo hran v obrazu snímku. Snímek je před zahájením korelace rozdělen do sekcí, je 

vytvořena tzv. snímková pyramida, která v jednotlivých „patrech“ obsahuje identický 

snímek s různým stupněm rozlišení (velikosti pixelu). Mechanismus výpočtu postupně 

nalezne v předem definovaných místech snímku s nejnižším rozlišením identické body a 

v případě jejich bezpečné identifikace a odstranění chyb metodou nejmenších čtverců 

přejde k upřesnění nalezené polohy v odpovídajících místech snímku ve vyšším patře 

snímkové pyramidy (s vyšším rozlišením) a nalezení dalších potřebných spojovacích bodů.  

Po spojení snímků do jednoho bloku následuje jejich absolutní orientace, tzn. 

určení polohy v reálném souřadnicovém systému. V této fázi do vyrovnání vstupují  

vlícovací body, kdy jsou načteny jejich souřadnice v geodetickém souřadnicovém systému 

a operátor doměří jejich souřadnice ve snímkovém souřadnicovém systému. Známé prvky 

vnější orientace z GNSS/IMU aparatury pak výrazně urychlí iterační proces vyrovnání.  

Po inicializačním kroku a několika iteracích je provedeno blokové vyrovnání a 

operátor má možnost provést ruční korekce spojovacích bodů, které jsou automaticky 

detekovány jako méně spolehlivé. Následně je možno provést nové vyrovnání a opět 

analyzovat výsledky. 

Výstupem z aerotriangulace jsou vyrovnané parametry vnější orientace a výpočetní 

protokol, kde jsou uvedeny střední chyby, počet použitých vlícovacích a navazovacích 

bodů, nastavení projektu a další. Výsledné parametry z projektu analytické aerotriangulace 

snímků, použitých pro tvorbu ortofotomapy města Brna v roce 2009 jsou uvedeny 

v tabulce č. 2 a č. 3. 

počet snímků 1194 
počet vlícovacích bodů 143 
počet navazovacích bodů 336461 

Tab. 2: Počty bodů použitých při aerotriangulaci bloku Brno 



Bc. Simona Hamrlová: Stanovení střední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

 

 

2011  8 

PARAMETR X / omega Y / phi Z / kappa XY 
RMS Control 0.092 0.102 0.088 0.097 
RMS Limits 0.070 0.070 0.100 

 
Max Ground Residual 0.180 0.180 0.298 

 
Residual Limits 0.175 0.175 0.250 

 
RMS Photo Position 0.059 0.049 0.070 

 
RMS Photo Attitude 0.003 0.002 0.003 

 
Tab. 3: Údaje o přesnosti vyrovnání aerotriangulace bloku Brno 

1.3. Ortogonalizace snímků 

Ortogonalizace je proces, při němž se letecký snímek ze středového promítání 

(centrální projekce) diferenciálně překreslí do projekce ortogonální. Během tohoto procesu 

se přepočítává jak velikost každého originálního pixelu snímku, tak jeho polohové posuny, 

které jsou způsobeny proměnlivými výškovými poměry terénu. Nové polohy pixelů 

v ortofotosnímku se počítají na základě známých převýšení pixelů nad srovnávací rovinou 

[4]. 

Na ortofotosnímku každá poloha jednotlivého pixelu odpovídá jeho ortogonálnímu 

průmětu na terén v konstantním měřítku. Z ortofotosnímku jsou vybírány středové části, ze 

kterých je složena výsledná ortofotomapa. Tato mapa je následně rozřezána do kladu 

mapových listů.  

Během ortogonalizace se obrazový pixel přesunuje z jeho snímkové pozice, ve 

kterém ho zaznamenala kamera svým objektivem (středovým promítáním), do jeho pravé 

pozice, ve které je skutečně na terénu. Na ideálně svislém snímku se vrchol terénu tedy 

jeví radiálně posunutý směrem od nebo ke středu snímku podle toho, zda je terén ve vztahu 

ke srovnávací rovině převýšený nebo zahloubený, jak znázorňuje obrázek č. 3. Pro 

názornost je snímek ideálně svislý, ve skutečnosti se však letadlo díky nejrůznějším vlivům 

naklání (hodnoty ω, φ, κ parametrů vnější orientace). Vliv převýšení má značný vliv na 

měřené vzdálenosti ve snímku [4].  

Při překreslování musí být dodržena geometrická zásada, kdy bod ležící na terénu, 

střed ohniska objektivu a obraz terénního bodu na snímku, musí ležet na jedné přímce. Do 

výpočtu vstupují parametry vnitřní orientace (kalibrace kamery), parametry vnější 

orientace (vypočtené aerotriangulací) a údaje o terénním reliéfu ve formě digitálního 

modelu [4].  
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Proces ortogonalizace probíhá zcela automaticky bez zásahu operátora. Důležitým 

faktorem pro přesnost je kvalita použitého digitálního modelu terénu. Dle obrázku níže a 

uvedeného vztahu, je míra překreslení závislá na vzdálenosti daného pixelu od středu 

snímku a na převýšení terénu v místě překreslení. Použitému digitálnímu modelu terénu je 

věnována zvláštní kapitola. 

    . tan      (1.6) 

     

 

Obr. 3: Princip ortogonalizace leteckých snímků 

Výška projekčního centra nad srovnávací hladinou:  h 

Hodnota překreslení:      s  

Převýšení terénu v místě překreslení:   t 

Radiální vzdálenost od projekčního centra:   r 
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1.4. Mozaikování 

Ortogonalizované snímky se dále skládají do výsledné ortofotomapy. Z

snímku se použije pouze ur

seamline. Seamline probíhají 

přibližně uprostřed podélného a

výslednou ortofotomozaiku, neboli ortofotomapu.

Seamliny jsou vykresleny 

na 100% rozpoznat zastav

v případě, kdy existuje vhodn

zkontrolován operátorem. V

domy, silnice, mosty apod. naproti tomu v

barevnostní návaznosti mezi snímky. 

proces samotného mozaikování, kdy jsou snímky roz
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Ortogonalizované snímky se dále skládají do výsledné ortofotomapy. Z

snímku se použije pouze určitá (středová) část plochy, která je definovaná d

seamline. Seamline probíhají přibližně v polovině vzdáleností nejbližších snímk

podélného a příčného překrytu nejbližších snímk

výslednou ortofotomozaiku, neboli ortofotomapu. 

Seamliny jsou vykresleny automatizově. Algoritmus výpočtu ovšem není schopen 

na 100% rozpoznat zastavěná území a seamline pak vedou přes terénní p

, kdy existuje vhodnější varianta. Jejich průběh proto 

zkontrolován operátorem. V intravilánu je tedy třeba kontrolovat, zda seamline nep

domy, silnice, mosty apod. naproti tomu v extravilánu je věnována pozornost 

barevnostní návaznosti mezi snímky. Po takto provedené kontrole a ruč

proces samotného mozaikování, kdy jsou snímky rozřezány podle upravených

Obr. 4: Seamline bloku Brno 

ední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

10 

Ortogonalizované snímky se dále skládají do výsledné ortofotomapy. Z každého 

ást plochy, která je definovaná dělící linií, tzv. 

zdáleností nejbližších snímků tedy 

ekrytu nejbližších snímků a řad a vytváří 

čtu ovšem není schopen 

řes terénní předměty i 

ěh proto musí být následně 

eba kontrolovat, zda seamline nepůlí, 

ěnována pozornost především 

Po takto provedené kontrole a ruční editaci se spustí 

upravených seamline. 
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Pro celistvost a návaznost ortofotomapy jsou počítány parametry pro radiometrické 

vyrovnání. Pro určení parametrů vyrovnání se můžou použít sousední snímky nebo se 

barevnostního vyrovnání účastní všechny snímky zpracovávané lokality. Následně je 

barevnostní návaznost zkontrolována a případné nedostatky jsou opět ručně opraveny 

pomocí software na úpravu obrazu.  
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2. LETECKÁ MĚŘICKÁ KAMERA VEXCEL ULTRACAM  X 

2.1. Konstrukce kamery, způsob skládání obrazu  

Celý systém se skládá z několika dílčích částí. Nosným prvkem je senzor (sensor 

unit SX), kde jsou umístěny objektivy a digitální snímače CCD. Další součástí jsou 

paměťové jednotky (data unit DX), výpočetní jednotka (computing unit CX) a dokovací 

stanice (docking station) pro stažení snímkových dat z paměťových jednotek do 

kancelářského počítače pro další zpracování. Dále ke kameře přísluší ovládací displej a 

software pro zpracování snímků. 

Součástí senzoru je i zařízení pro kompenzaci smazu obrazu Forward Motion 

Compensation (FMC). U digitálních velkoformátových leteckých kamer byla pro tento 

účel vyvinuta speciální technologie TDI (time delayed integration). Princip této 

technologie spočívá v postupném přenášení nasnímaných dat ze snímače. Data jsou 

přenášena po jednotlivých řádcích matice senzorů CCD směrem odspodu. V době kdy je 

přenášena informace z určitého řádku, ostatní nasnímané pixely se po řádcích posunují 

dolů [11].  

Během letu je senzor SX umístěn v gyroskopickém závěsu, který vyrovnává 

pohyby a vibrace letounu a udržuje osu kamery ve svislé poloze. 

 

Obr. 5: Systém digitální letecké kamery Vexcel UltraCamX 
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Pro snímání je použito 8 objektivů (cones), z toho 4 objektivy slouží pro pořízení 

panchromatického obrazu a další 4 pro pořízení obrazových dat v jednotlivých barevných 

složkách R (červená), G (zelená), B (modrá) a NIR (blízká infračervená). Panchromatické 

objektivy jsou seřazeny za sebou ve směru letu a objektivy pro barevné snímání jsou 

umístěny po stranách. Kamera je vybavena 13 CCD snímači, z toho 9 je určeno pro 

panchromatický obraz a 4 pro barevné složky. Každý ze snímačů pracuje nezávisle na 

sobě, má svůj datový tok a disk pro ukládání dat. V post-processingu se tedy RGB + NIR 

snímek skládá ze 13 souborů jednotlivých snímačů. Výsledný barevný snímek pak vznikne 

softwarovým spojením, kdy je geometricky přesnému panchromatickému snímku 

přiřazena informace z R, G, B, NIR senzoru. Tento proces se nazývá pansharpening.  

 

Obr. 6: Senzor unit SX 

Způsob skládání obrazů z jednotlivých panchromatických snímačů do jednoho 

snímku je tzv. syntopické snímkování. Jednotlivé snímky jsou tvořeny z 9 dílčích obrazů, 

každá z této části je snímána jedním CCD snímačem. 4 objektivy postupně vytvářejí 1, 2 

nebo 4 dílčí obrazy výsledného snímku. Objektiv snímající 4 části snímku je nazýván 

Master Cone a vytváří Master Image. Expozice všech 4 panchromatických objektivů jde 

po sobě s velmi malým zpožděním, což znamená téměř stejnou fyzickou pozici 

jednotlivých center. Princip je znázorněn na obrázku č. 7.  
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Obr. 7: Princip syntopického snímkování 

Jak již bylo zmíněno výše, snímky vznikají až v post-processingovém zpracování 

dat z kamery. Toto digitální „vyvolávání“ má 4 fáze, tzv. level. Level 0 obsahuje pouze 

stažení dat z paměťové jednotky DX do kancelářského počítače pomocí firemního software 

firmy Vexcel Imaging GmbH.  Tyto data jsou v nativním RAW formátu a obsahují 

16bitový záznam. Každému snímku pak náleží 13 souborů z jednotlivých CCD snímačů. 

Level 1 je pouze dočasný stav, je součástí level 2. Tyto soubory se umísťují do 

dočasného adresáře a po zpracování se automaticky odstraňují. V této fázi se snímková 

data geometricky a radiometricky srovnávají, k čemuž se používají kalibrační soubory 

snímačů. V level 2 dochází pomocí korelace ke spojení informací z 9 snímačů do jednoho 

snímku. Vzniká několik souborů ke každému snímku: obraz z panchromatického kanálu, 

obraz z barevných kanálů RGB, obraz z blízkého IR kanálu, soubor se statistickými 

informacemi a náhled. Náhled je zmenšenina budoucího snímku a slouží pro správné 

radiometrické nastavení pro přechod do level 3. Zpracování dat mezi level 0 a level 2 

probíhá automaticky bez nutnosti nastavování jakýchkoliv parametrů. 

 Při zpracování snímků do level 3 dochází k pansharpeningu, kdy je spojena 

panchromatická a barevná informace.  Snímky se převedou do výsledného 8bitového 

záznamu a je nastaven jejich výsledný formát, např. TIFF. 
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2.2. Technické parametry (udávané výrobcem) 

2.2.1. Technické údaje digitální kamery (senzor unit SX) 

 

Velikost panchromatického snímků 14430 x 9420 pixel 
Velikost pixelu panchromatického snímku 7.2 m 
Vstupní velikost dat v jednom snímku 435 MB 
Velikost senzoru (CCD) 100.4 x 68.4 mm 
Ohnisková vzdálenost panchromatického objektivu 100 mm 
Velikost clony f = 1/5.6 
Zorný úhel v příčném (podélném) směru 55°(37°) 
Multispektrální schopnost 4 kanály – RGB & NIR 
Velikost barevného snímku 4992 x 3328 pixel 
Velikost pixelu barevného snímku 21.6 m 
Ohnisková vzdálenost barevného objektivu 33 mm 
Velikost clony barevného objektivu f = 1/4.0 
Zorný úhel barevného objektivu v příčném (podélném) 
směru 

 55°(37°) 

Rychlost závěrky 1/500 až 1/32 
FMC technologie TDI 
Maximální schopnost FMC 50 pixelů 
Počet snímků za sekundu   1 za 1.35 s  
Radiometrické rozlišení barevného kanálu >12 bit 
Fyzická velikost kamery 45 x 45x 60 cm 
Hmotnost ~ 45kg 
Energetická spotřeba za plného provozu 150 W 

Tab. 4: Technické údaje SX 

2.2.2. Specifikace výsledného snímku: 

 

Formát snímku: 
Srovnatelný s analogovým snímkem 23 x 15 cm 

skenovanému na 15 m 
Formát snímkových dat: JPEG, TIFF, varianta 8, 12, 16 bitů 
Formát snímkových dat 
v level 2: 

Panchromatické snímky v plném rozlišení, oddělené 
barevné kanály  

Barevný formát v level 3: Plné rozlišení R, G, B,blízký-IR kanál 

Tab. 5: Specifikace snímků z kamery Vexcel UltraCamX 
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2.2.3. Paměťová jednotka DX, Výpočetní jednotka CX 

 

Kapacita paměti:        
Neomezená s použitím více paměťových jednotek DX, jedna 

paměťová jednotka ~1.7 TB 
Kapacita pro sběr 
nekomprimovaných 
snímků: 

Neomezená s použitím více paměťových jednotek DX, jedna 
jednotka DX ~3900 snímků 

Výměna paměťové 
jednotky během letu: 

Méně jak 1 min 

Konfigurace paměťové a 
výpočetní jednotky: 

Jednotka CX s 14 ks Pentium – M CPUs; každá jednotka DX 
s 28 disky 

Záloha: Zrcadlení snímkových dat 
Přenos dat do 
kancelářského zařízení: 

Přenosná paměťová jednotka DX, dokovací stanice 

Fyzické rozměry: 50 x 36 x 65 cm 
Hmotnost CX + 2 DX: < 65 kg 
Hmotnost CX: ~ 35 kg 
Hmotnost samotného DX: ~ 15 kg 
Energetická spotřeba za 
plného provozu: 

700 W 

Tab. 6: Technické údaje DX, CX 

2.2.4. Provozní specifikace 

 
Doba sběru dat při překrytu 
70%, 20%, GSD 20 cm: 

8.5 h pro jednu jednotku DX 

Post-processing 
snímkových RAW dat: 

OPC software, na serveru UltraMap, Mobile Server, 
kancelářská PC síť, Laptop, CX 

Přenos dat z letadla do 
kanceláře:  

Přenos DX, přenos na velkokapacitní medium přes Mobile 
Server 

Upevnění kamery: 
Pomocí gyroskopického závěsu (kruhu) všech současných 

filmových kamer 

Podpora plánování letu:           
Kompatibilní s běžnými systémy (CCNS-4, Trackair, 

Vega,..) 
Podpora vnější orientace 
snímků:  

Kompatibilní s DGPS/IMU (IGI´s Aero –Control, 
Applanix´s POS-AV) 

Fotogrammetrická výroba: 
Výstup TIFF kompatibilní s dalším fotogrammetrickým 

software 
Geometrická přesnost 
snímků: 

Přibližně ± 2 m 

Tab. 7: Provozní specifikace Vexcel UltraCamX 
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2.3. Distorze objektivu 

Distorze jsou vady objektivu, které ovlivňují geometrii zobrazení a mají tedy vliv 

na přesnost měření. Rozeznává se radiální a tangenciální distorze objektivu. Distorze 

neboli zkreslení objektivu je způsobeno souhrnem nepřesností při výrobě objektivu. 

Objektivy se skládají z několika prvků, které nelze urovnat naprosto přesně do ideální 

optické osy. Z tohoto důvodu není úhel vstupujícího paprsku naprosto stejný jako u 

vystupujícího paprsku a poloha zobrazeného bodu se mírně liší od správně polohy. Přesné 

hodnoty distorze se zjišťují kalibrací objektivu a většinou je provádí přímo výrobce [12].  

2.3.1. Tangenciální distorze 

Tangenciální zkreslení je vyvoláno nepřesnou centrací jednotlivých čoček a 

způsobuje nepravidelné špatně definovatelné lokální posuny. Toto zkreslení nelze 

jednoduše kompenzovat a běžně se neuvažuje. U měřických objektivů bývá přesnost 

sesazení jednotlivých členů natolik vysoká, že je toto zanedbání odůvodnitelné [12].  

2.3.2. Radiální distorze 

Radiální distorze (zkreslení) může být vyjádřena jako posun bodu o radiální 

vzdálenosti r´ na snímku o hodnotu r´. Její průběh obyčejně není naprosto přesně rotačně 

symetrický, ale při její kompenzaci se tato symetrie předpokládá. U fotogrammetrických 

měřických objektivů dosahuje hodnot 5 – 10 m. Vzhledem k rotační symetrii stačí určit 

průběh distorze v jednom radiálním směru. Zkreslení bývá zpravidla vyjádřeno 

charakteristickou křivkou pro každý oktant nebo se konstruují křivky stejného zkreslení – 

izolinie [12].   

2.4. Kalibrace kamery 

Kalibraci kamery provádí zpravidla její výrobce. Použitá kamera,  v. č. UCX-SX-1-

90216062 byla kalibrována 10. 02. 2009 u výrobce Vexcel Imaging GmbH v rakouském 

Štýrském Hradci. Kalibrace se skládala z těchto dílčích úkonů: 

- Geometrická kalibrace objektivů 

- Verifikace kvality objektivů a nastavení snímače 

- Radiometrická kalibrace 

- Kalibrace vadných pixelů 
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- Kalibrace závěrky 

- Kalibrace snímače a elektroniky 

Dále bude podrobněji věnována pozornost geometrické kalibraci, která slouží pro 

určení parametrů vnitřní orientace (souřadnice hlavního snímkového bodu, konstanta 

komory) a průběhu radiální distorze.   

Kalibrace byla prováděna ze sady 84 snímků, které zobrazovaly pole skládající se 

z 394  vlícovacích bodů. Pro kalibraci panchromatického zobrazení bylo změřeno 19773 

bodů, pro multispektrální zobrazení 64684 bodů. Určení parametrů proběhlo metodou 

nejmenších čtverců v softwaru BINGO. 

Pro jednotlivé objektivy a následně i jednotlivé snímače se zjišťovaly hodnoty 

rozměru snímků, posunu ve směru X a Y, rotace, měřítko a průběh radiální distorze. Ke 

každému objektivu byl také zpracován diagram znázorňující vektory zbytkových chyb. 

Parametry pro každý prvek jsou uvedeny v tabulce.  V závěru je zvýrazněna výsledná 

hodnota pro panchromatický snímek. Stejně tak byly určeny i hodnoty pro multispektrální 

část snímku, ale protože je výsledná geometrická přesnost určena panchromatickou 

složkou, není nutné se touto částí zabývat.  

Hodnoty radiální distorze získané z kalibrace pro jednotlivé objektivy jsou uvedené 

v tabulce č. 8. Pro každý objektiv je také vykreslen diagram zbytkových chyb, stejně jako 

pro výsledný snímek.  Pro výsledný snímek jsou hodnoty zbytkového zkreslení menší jak 

0.002 mm. Obrázek č. 8 pak znázorňuje vektory zbytkových chyb výsledného snímku. 

Radiální 
vzdálenost 

R[mm] 

Radiální distorze [ m] 

C0 C1 C2 C3 

5 0.0 -5.1 -4.0 -1.1 
10 -2.2 -14.0 -9.1 -2.2 
15 -5.8 -24.4 -14.7 -2.7 
20 -10.5 -34.4 -20.3 -3.2 
25 -15.3 -42.7 -25.3 -5.9 
30 -19.7 -48.3 -29.3   
35 -22.8 -50.9 -31.6   
40 -23.6 -50.5 -31.9   
45 -21.2 -47.6 -29.6   
50 -14.7 -43.3 -24.2   
55 -2.7 -39.0 -15.2   
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Obr. 8: Vektory zbytkových chyb
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60 15.7 -36.6 -2.3   
65 42.0       

Tab. 8: Hodnoty radiální distorze jednotlivých objektiv

Obr. 8: Vektory zbytkových chyb na výsledném snímku
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3. DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL 

3.1. Metody sběru dat pro tvorbu DTM 

Výběr vhodné mapovací metody pro získání dat na tvorbu DTM je závislý 

především na velikosti mapovaného území, požadované polohové a výškové přesnosti 

výsledného modelu terénu, požadovaných charakteristikách DTM (minimální hustota 

bodů, střední vzdálenosti bodů měřené sítě, požadavky na měření povinných spojnic – 

terénních hran, atd.) a časem určeným pro jejich sběr. V neposlední řadě je určujícím 

prvkem také cena, za takto vytvořený digitální model terénu. Metody sběru dat je možno 

rozdělit do následujících skupin [10]: 

- Přímé metody – kontaktní a bezkontaktní 

- Nepřímé metody 

Kontaktní přímé metody umožňují získání dat přímým měřením v terénu pomocí 

geodetických měření nebo metodou GNSS. Tyto metody poskytují velmi přesné určení 

polohy a výšky, jsou však vhodné pouze pro menší území. Do bezkontaktních metod 

měření terénu patří fotogrammetrie, laserové skenování a radarové snímání [10]. 

3.1.1. Geodetické metody 

Mezi geodetické metody se řadí hlavně tachymetrie, pro přesnější výškové určení 

pak nivelace. Tato metoda je vhodná při potřebě přesného modelu terénu pro velká měřítka 

v intravilánu, u technických děl nebo pro projekční účely, kdy lze provést mapování do 

nejmenších detailů. Střední chyby činí okolo 0.02 – 0.05 m. Touto metodou se také 

doměřují zakryté části území, které nebylo možno vyhodnotit jinými metodami 

(fotogrammetricky) [10].  

V poslední době se ke klasickým geodetickým metodám přidává i měření pomocí 

GNSS, zejména metoda RTK. Podrobně se této problematice měření věnuje zvláštní 

kapitola. Tato metoda ale selhává právě v doměřování zakrytých míst (lesy, vysoké 

budovy), kde je nedostatečný dosah družic [10]. 
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3.1.2. Fotogrammetrie 

Pro tvorbu DTM se používá převážně letecká fotogrammetrie. Operátor pomocí 

fotogrammetrické stanice vyhodnocuje stereoskopické modely tvořené snímky s min. 60% 

překrytem. Operátor nejdříve změří terénní hrany, povinné spojnice (break lines), což jsou 

liniové prvky definující místa, kde se skokově mění sklon terénu. Následně je měřena 

pravidelná síť bodů, což může být provedeno pomocí automatických korelačních procesů.  

3.1.3. LIDAR – Light Detection and Ranging 

Laserový dálkoměr vysílá kontinuálně pulsy z laserové diody pracující v blízkém 

IR spektru. Vysílané paprsky tvoří mírně divergentní svazek paprsků. Skenovací zařízení 

umožňuje vysílání svazku paprsků v různých směrech. Laserový paprsek je odražen od 

zemského povrchu, část paprsků od stromů a jiných objektů. Některé laserové systémy 

jsou schopné rozpoznat první a poslední odraz vyslaného paprsku, z čehož lze určovat 

výšku porostů. Aby byla známa poloha každého laserového pulsu je laser spojen GPS/IMU 

přijímačem. Kromě určení polohy bodu můžeme změřit intenzitu odraženého paprsku. 

Každý bod se tak stává georeferencovaným obrazovým prvkem. Výsledkem je zaměření 

terénu a výšky porostů. Speciálně se palubní laserové systémy používají také pro zaměření 

prostorové polohy elektrických vodičů a stožárů [3]. 

3.1.4. Radarové snímání 

Radarové snímání zemského povrchu je prováděno z letadel a satelitů. Radarové 

metody pro modelování terénu se rozdělují na dvě základní: radargrammetrie a 

interferometrie. Radargrammetrie pro měření DTM užívá principu určení paralaxy, 

zatímco interferometrické měření je založeno na určování fázového posunu mezi dvěma 

měřeními [10].  

3.1.5. Nepřímé metody 

Data pro digitální model terénu jsou odvozována z jiných existujících zdrojů. 

Nejčastěji se jedná o kartografickou digitalizaci vrstevnicového plánu zakresleného na 

analogové mapě. Pro usnadnění metod vektorizace existují automatické a poloautomatické 

metody. Tyto nástroje jsou založeny na rozpoznávání pixelů vstupního obrazu (mapy) a 

následné konverze vybraných pixelů rastru do vektoru [10].  
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3.2. Posouzení vlivu DTM na přesnost ortogonalizace 

Dle vztahu (1.6) je velikost hodnoty překreslení při ortogonalizaci snímku přímo 

úměrná velikosti převýšení terénu v místě překreslovaného pixelu. Chyba v překreslení pak 

vzrůstá v závislosti na velikosti chyby digitálního modelu a radiální vzdálenosti od středu 

snímku.   

Požadavek na přesnost digitálního modelu se dá opět odvodit ze vztahu (1.6). 

Chyba v překreslení pixelu při ortogonalizaci by neměla překročit velikost pixelu 

zobrazeného na terénu, v tomto případě tedy 0.10 m. Maximální radiální vzdálenost 

(vzhledem k vlastnostem kamery) je v rozích snímků cca. 31,5°. Tato hodnota je však 

pouze teoretická, v praxi se do výsledné mozaiky ortofotomapy nepoužívají nejzazší okraje 

snímků. Pokud tedy do vztahu (1.6) dosadíme hodnotu překreslení 0.10 m a hodnotu 

radiální vzdálenosti 27°, pak by hodnota převýšení (přesnosti digitálního modelu) neměla 

přesáhnout 0.20 m.  

K dosažení takto přesného digitálního modelu terénu by měly být zaměřeny lomové 

hrany, jejichž vzájemná výšková odlehlost je vyšší jak 0.30 – 0.40 m. Hustota sítě 

výškových bodů by měla být nejméně 15 m. Nutnost měření zlomových hran je 

znázorněno na obrázku č. 9.  

 

Obr. 9: Interpolační chyba mezi měřenými výškovými body 
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3.3. Způsob vzniku modelu použitého pro ortogonalizaci 

Digitální model terénu vznikl aktualizací modelu z roku 2003. K aktualizaci byla 

použita jak data z geodetického měření tak data vyhodnocená fotogrammetricky. Výsledný 

model se vytvořil kombinací obou metod. 

Fotogrammetricky měřená data byla získána z analogových snímků v měřítku 

1:8000, které byly pořízeny v roce 2004 a 2005. Tyto data sloužily jako podklad pro revizi 

výškopisu a pro doměření zlomových hran a výškových bodů. Byly měřeny viditelné hrany 

nad vzájemné převýšení sousedních hran vyšší jak 0.40 m, dále odkryté prostory jakou 

jsou průseky v lese nebo paseky. Hustota sítě (grid) výškových bodů byla 15 m, v členitém 

terénu pak 10 m i hustší. Dále bylo kompletně převzato fotogrammetrické zaměření 

lomových hran z dálnice D1 a D2 v úseku Kývalka – Holubice. Tyto data byla 

vyhodnocena z analogových snímků v měřítku 1:2000. Digitální model byl také doplněn o 

výškové body zaměřené ze snímků v měřítku 1:4000.  

Geodetická data pocházela z podrobného měření uličních prostor. Při kombinování 

těchto dat s fotogrammetrickými byla kontrolována jejich vzájemná návaznost. V případě, 

že odchylka mezi oběma sadami byla větší jak 0.40 m, celý prostor se musel zrevidovat, 

aby nedošlo k vytvoření ve skutečnosti neexistujících terénních zlomů.  Do výsledného 

modelu se přebíraly pouze ty geodeticky zaměřené zlomové hrany, které označovaly 

rozhraní vozovky a nacházely se v území, ze kterého byly převzaty i geodeticky měřené 

výškové body. 
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4. MĚŘENÍ KONTROLNÍCH BODŮ 

4.1. Požadavky na výběr kontrolních bodů 

4.1.1.  Identifikovatelnost bodu 

Kontrolní body musí být jednoznačně identifikovatelné jak v ortofotomapě, tak i 

v terénu. Je tedy nutné, aby se nacházely na rozhraní dvou barevnostně navzájem 

kontrastních ploch.  Další podmínkou (plynoucí z podstaty ortogonalizace, kdy se pixely 

snímku překreslují na digitální model terénu) je umístění kontrolního bodu přímo na terén. 

V případě, kdy se bod nachází nad terénem (ohradní zeď), jeho zobrazení v ortofotomapě 

neodpovídá jeho skutečnému kolmému průmětu na terén, jak znázorňuje obr č. 1.  Body č. 

2 a 3, které leží na terénu, se zobrazí samy na sebe. Naproti tomu body č. 1 a 4 se 

nezobrazí do svého kolmého průmětu, ale do vzdálenosti dané výškou bodu nad terénem a 

umístěním projekčního centra. Zvolený bod by také měl mít přiměřenou velikost vzhledem 

k rozlišení testované ortofotomapy. V tomto případě, kdy je velikost pixelu na zemi rovna 

0.10 m, by měl mít předmět velikost nejméně 0.20 m. Pro většinu kontrolních bodů byly 

tedy použity rohy vpustí, středy poklopů kanalizačních šachet, vodovodní šoupata nebo 

výjimečně rohy vodorovného dopravního značení, tedy vždy body ležící na povrchu 

reálného terénu. 

4.1.2.  Rozmístění 

Kontrolní body byly rozmístěny po celé ploše ortofotomapy. Vzhledem k 

požadavkům na jejich výběr, byly rovnoměrně rozloženy v zastavěných částech zájmového 

území. Při jejich plánování sloužily jako podklad seamliny, souřadnice projekčních center 

a digitální terénní model ve formě vrstevnic. Rozmístění bylo zvoleno tak, aby se body 

nacházely po celé ploše použitých částí snímků, tzn. v nejrůznějších vzdálenostech od 

projekčních center jednotlivých snímků, a zároveň tak, aby se v místech s výraznějším 

sklonem, kontrolní bod nacházel na průběhu zlomové hrany. Do vybraných míst se 

umístily kružnice o poloměru 95m. Celkem bylo určeno 605 kružnic.  
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4.2. Princip určování polohy GNSS 

Určení zjišťované polohy je založeno na principu protínání. Je-li známá vzdálenost 

přijímače minimálně ke třem satelitům, je jeho poloha určena protnutím odpovídajících si 

koulí, v jejichž středu satelity leží. 

 

Obr. 10: Princip určení polohy pomocí GNSS 

4.2.1. Absolutní metoda určení polohy 

U této metody je třeba znát přesné dráhy družíc a přesné korekce hodin družic. Pro 

dosažení přesnosti v řádu centimetrů je třeba alespoň dvanácti hodinový záznam dat na 

určovaném bodě. K určení polohy stačí pouze jedna GNSS aparatura, bez nutnosti 

existence referenčních sítí v blízkosti. K postprocessingovému výpočtu je nutné znát 

přesné efemeridy neboli přesné údaje o drahách družic [9].  

4.2.2. Relativní metoda určení polohy 

Poloha bodu se určuje vzhledem k referenčnímu bodu (bodu o známých 

souřadnicích). Pro výpočet souřadnic určovaného bodu je nutné simultánní měření na obou 

stanicích. GNSS přijímající signál na známém bodě se nazývá báze, GNSS aparatura na 

určovaném bodě je rover. V současné době se používají data z permanentních stanic 

celorepublikových sítí. Pro určení pseudovzdáleností se využívá fázového měření. 

Fázové měření používá pro měření pseudovzdáleností vlny L1 a L2. Přibližná 

vlnová délka L1 je 0,10 m a L2 je 0,24 m. Při shodné přesnosti synchronizace vln jsme 

schopni určit fázový doměrek s milimetrovou přesností. Tyto vlny mají však klasický 

sinusový průběh a nelze tedy určit čas jejich odeslání.  Z toho důvodu vzniká při fázovém 

měření nejednoznačnost (ambiguity) v určení počtu celých vlnových délek. Ambiguity se 

počítají vyrovnáním stejně jako ostatní neznámé v systému rovnic fázových pozorování. 
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V této fázi získáme přibližné hodnoty, které však nejsou celočíselné. Tyto hodnoty se 

zaokrouhlí na celá čísla a provede se nové vyrovnání [9]. 

4.3. Princip metody RTK  

Patří mezi relativní metody určení polohy. K měření je tedy nutné mít k dispozici 

data z blízké referenční stanice. Referenční stanice porovnává měřené pseudovzdálenosti 

k jednotlivým družicím s vypočítanou vzdáleností (rozdílem souřadnic referenční stanice a 

družice). Rozdíly předává referenční stanice uživatelům, kteří jej využijí jako oprav, tzn. 

korekce svých měřených pseudovzdáleností. Tyto data jsou nejčastěji šířeny přes internet 

pomocí NTRIP protokolu. Další odstavce budou věnovány právě problematice přenosu 

korekcí, které jsou pro tuto metodu typické [20].  

Zdrojem korekcí u pozemních bází může být vlastní báze, báze nějaké permanentní 

sítě nebo vypočtené korekce nějaké sítě. Korekce mohou být přenášeny pomocí radia, 

GSM datových služeb mobilních operátorů, mohou být také součástí datových toků RDS 

některých rádií. V současnosti nejpoužívanějším zdrojem korekcí jsou NTRIP castery, ze 

kterých se data odebírají prostřednictvím internetu [20].  

Korekce ze satelitu 

V Evropě se jedná o družice EGNOS, které doplňují a vylepšují vlastnosti GPS 

v Evropě.  Data se získávají z pozemních stanic a dále jsou posílána uživatelům 

Korekce z vlastní báze 

Zjištěné korekce na určité referenční stanici v reálném čase se posílají na modem – 

radio, GSM nebo GPRS. Rover pak přes svůj modem odebírá z referenční stanice nejen 

data z družic, ale i korekce a v reálném čase řeší ambiguity. Další možným řešením je 

posílání korekcí z referenční stanice na internetový caster. 

Korekce z permanentních sítí 

Korekce z celé sítě permanentních stanic jsou shromažďovány v ústředně, kterou 

zřizuje provozovatel sítě. Rover se pak připojuje pomocí GSM. Dalším řešením je 

shromáždění korekcí na určitém serveru nebo jeho portech ve formě NTRIP casteru. Rover 

se v tomto případě připojuje k internetu zpravidla prostřednictvím datových služeb 

mobilních operátorů.  
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4.3.1. Virtuální referenční stanice 

Vznikly nutností zpřesnit měření pomocí metody RTK. Její přesnost je totiž 

ovlivněna také délkou vektoru mezi referenční stanicí a roverem. Dlouhé vektory 

prodlužují délku inicializace nebo ji úplně znemožňují [8].  

Systém VRS tedy pro každý rover (uživatele) definuje vlastní referenční stanici, 

jejíž umístění je velmi blízko od roveru. Poloha VRS je určena na základě zprávy o poloze, 

tzv. GGA zprávy odeslané z roveru. GGA  zprávy se řídí standardem NMEA – National 

Marine Electronics Association. Tato VRS pak poskytuje potřebná data roveru. Data jsou 

přepočtena ze skutečných referenčních stanic interpolací a modelováním vlivu ionosféry 

z dvoufrekvenčních dat [8]. 

4.3.2. Formát RTCM 

Korekce jsou produkovány ve formě RTCM SC-104, který byl vytvořen organizací 

Radio Technical Commission for Maritime Service. V současné době se používá několik 

standardů [ 16]: 

I. RTCM 2.0: počítá s dosažitelnou přesností v určení polohy kolem 1m. 

Neobsahuje žádné informace fázových měření, a proto není použitelný pro 

DGPS – RTK aplikace. 

II. RTCM 2.1: obsahuje informace o fázovém měření, je tedy použitelný pro 

DGPS – RTK aplikace. 

III. RTCM 2.2: zahrnuje i systém GLONASS, ale není plně kompatibilní s verzí 

2.1. Neobsahuje některé zprávy z verze 2.1. 

IV. RTCM 2.3: přidává k obsahu verze 2.2 věty s informací o typu antény a 

referenčního bodu 

V. RTCM 3.x: je navrhnut s novou strukturou a větami jako efektivní varianta 

verzí 2.x s primárním zájmem o DGPS – RTK aplikace. Tento formát je 

úspornější na data, proto je výhodnější jejich používání z hlediska závislosti 

roveru na kvalitě datových přenosů.  
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RTCM  
Message 

Type 

Description 

1 Differential GPS Correction 
2 Delta Differential GPS Correction 
3 GPS Reference Station Parameters 
4 Reference Station Datum 
5 GPS Constellation Health 
6 GPS Null Name 
7 DGPS Beacon Almanac 
8 Pseudolite Almanac 
9 GPS Partial Correction Set 

10 P - Code Differential Correction 
11 C/A Code, L1, L2, Delta Correction 
12 Pseudolite Station Parameter 
13 Ground Transmitter Parameter 
14 GPS Time of Week 
15 Ionospheric Delay Message 
16 GPS Special Message 
17 GPS Ephemerides 
18 RTK Uncorrected Carrier Phases 
19 RTK Uncorrected Pseudorange 
20 RTK Carrier Phase Correcitons 
21 RTK Pseudorange Corrections 
22 Extended Reference Station Parameters 
23 Antenna Type Definition 

24 
Reference Station: Antenna Reference Point (ARP) 
Parameter 

25, 26 Undefined 
27 Extended DGPS Radiobeacon Almanac 

28 - 30 Undefined 
31 Differential GLONASS Corrections 
32 Differential GLONASS Reference Station 
33 GLONASS Constellation Health 

34 
GLONASS Partial Differential Correction Set 
GLONASS Null Name (N<=1) 

35 GLONASS Radiobeacon Almanac 
36 GLONASS Special Message 
37 GNSS System Time Offset 

38 - 58 Undefined 
59 Proprietary Message 

60 - 63 Multipurpose Usage 

Tab. 9: Struktura RTCM formátu standardu 2.x 
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Group 
Name 

Message 
Type 

Message Description 

Observation 1001 L1 - only GPS RTK Observables 
1002 Extended L1 - Only GPS RTK Observables 
1003 L1 &L2 GPS RTK Observables 
1004 Extended L1&L2 GPS RTK Observables 
1005 L1 only GLONASS RTK Observables 

1006 
Extended L1- only GLONASS RTK 
Observables 

1007 L1&L2 GLONASS RTK  Observables 
1008 Extended L1&L2 GLONASS Observables 

Station 
Coordinates 

1009 Stationary RTK Reference Station ARP 

1010 
Stationary RTK Reference ARP with 
Antenna Height 

Antenna 
Description 

1011 Antenna Descriptor 
1012 Antenna Descriptor & Serial Number  

Auxiliary 
Operation 

Information 
1013 System Parameters 

Tab. 10: Struktura RTCM formátu standardu 3.x 

Pro měření GNSS jsou data ve formátu RTCM 2.x složena ze zpráv 1, 3 a 31. RTK 

korekce mohou obsahovat zprávy: 3, 18, 19 22 a 24 (ne všechny jsou vždy povinné). RTK 

korekce ve formátu RTCM 3.x mohou být složeny ze zpráv 1003, 1005, 1007, 1011 a 

1033.  

4.3.3. NTRIP komunikační protokol 

Tento protokol podporuje šíření datových toků GNSS pomocí internetu. Ntrip je 

všeobecný, nestavový protokol založený na protokolu HTTP/1.1, přičemž HTTP objekty 

jsou vloženy do datového toku [20]. 

Systém šíření dat pomocí internetu je navržen tak, aby bylo možné současné 

připojení více klientů. Umožňuje bezdrátový internetový přístup pomocí mobilních IP sítí 

jako například GSM, GPRS, EDGE nebo UMTS. 

Systém je rozdělen mezi 4 subjekty: NtripSource, NtripServer, NtripCaster, 

NtripClient [19].  
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Obr. 11: Schéma datového toku Ntrip 

NtripSource (datový zdroj) 

 Zpravidla se jedná o GNSS přijímač umístěný na permanentní stanici a vysílající 

diferenční korekce ve formátu RTCM SC-104. Systém umožňuje současné připojení 

libovolného množství datových zdrojů, které jsou jednoznačně určeny svým 

identifikátorem, tzv. mountpoint. Popis potřebných parametrů zdroje je uveden ve zdrojové 

tabulce, tzv. sourcetable. V této tabulce jsou popsány všechny dostupné zdroje systému 

Ntrip. Data pak putují do NtripServeru. 

NtripServer 

NtripServer pracuje jako HTTP klient a je odpovědný za přenos datových toků 

z NtripSource do NtripCasteru. NtripServer pomocí Ntrip software převede zprávu 

z formátu RTCM do HTTP protokolu. S NtripSource (referenční aparaturou) komunikuje 

zpravidla přímo prostřednictvím sériového, USB kabelu a podobně nebo na dálku 

prostřednictvím TCP/IP protokolu. 

 NtripCaster 

NtripCaster funguje jako HTTP server a rozesílá data klientům přijímající data od 

NtripServeru. Práce NtripCasteru vychází z použití modifikovaného internetového rádia 
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(IceCast), který byl původně zamýšlen k šíření audio datových toků. NtripCaster 

komunikuje s NtripServery a NtripClienty na určité adrese a portech. Přístup z obou stran 

je autorizován uživatelským jménem a heslem.  

 NtripClient 

NtripClient je software nebo firmware, která slouží ke komunikaci roveru 

s NtripCasterem. Umožňuje načíst sourcetable z NtripCasteru a odebírat data 

z mountpointu. Posílá také data o poloze roveru, tzv. GGA zprávy, které již byly zmíněny 

výše, nezbytné pro definování VRS.   

4.3.4. Vlivy na přesnost měření metodou RTK 

Na straně systému 

I. Stav GNSS: především počet a poloha družic, v případě příjmu 

diferenciálních korekcí ze satelitu kvalita korekcí a poloha příslušného 

satelitu 

II. Služba sítě: při používání sítí kvality síťových řešení – plošné a VRS 

korekce, spolehlivost systému generující korekce 

III. Kondice jednotlivých prvků sítě stav: stav stanic, funkčnost serverů, casterů, 

mechanismů generujících služby. 

IV. Komunikace v síti: spojení a komunikace stanic s operačním centrem, 

komunikace casteru s klienty [20] 

Na straně klienta 

I. Stav GNSS: počty a poloha satelitů, kvalita příjmu signálu, atmosférické 

vlivy 

II. Poloha klienta: vzhledem k permanentním stanicím nebo k vlastním bázím 

III. Komunikace: dostupnost a kvalita datových služeb mobilních operátorů, 

GSM, GPRS, EDGE, UMTS, komunikace s vlastní bází, komunikace 

s permanentní sítí, případně kvality příjmu korekcí ze satelitu 

IV. Lokální podmínky: rušení, vícecestné šíření signálů, viditelnost satelitů, 

chvilkové zákryty satelitů … (les, pohyb, ulice, infrastruktura). 

V. Kondice přijímače: především stav hardware, funkčnost a vhodná verze 

operačního systému, firmware a software, stav komunikačního rozhraní [20]. 
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4.4. Měření metodou RTK 

4.4.1. Příprava 

Na základě ortofotomapy se v zájmových kružnicích vytipovaly vhodné kontrolní 

body tak, aby splňovaly výše zmiňované požadavky. Zároveň musel být brán zřetel na 

okolní situaci a možnost proměny daného místa od doby samotného snímkování a to 

zejména v oblastech s novou zástavbou. V každé kružnici byly tedy vybrány 2 – 3 vhodné 

body. 

Před samotným měřením se zájmové kružnice překreslily do plánu města Brna 

v měřítku 1:16 000. Tento plán sloužil jako základní navigační podklad během měření 

v terénu. Na základě rozložení bodů v plánu byla také navržena co nejoptimálnější trasa 

vzhledem k časové úspoře a najeté vzdálenosti. Dále se pořídily výřezy ortofotomapy 

v místech vybraných bodů pro jejich snadnější vyhledání přímo v terénu. 

4.4.2. Použité přístroje a permanentní stanice 

K měření byla použita GNSS aparatura firmy TOPCON, která se skládala z 

dvoufrekvenčního přijímače HiPer®+, v. č. 279-0479 a kontroléru FC-200. Dále k ní 

příslušela výtyčka o délce 2m pro připevnění přijímače a držák pro připevnění kontroléru 

k výtyčce. Tato aparatura je určena převážně pro měření metodou RTK, proto má přijímač 

integrovanou anténu, baterii a GSM/GPRS modem. Je také schopna přijímat signál 

z družic GPS i GLONASS. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Použitá GNSS aparatura firmy TOPCON 



Bc. Simona Hamrlová: Stanovení střední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

 

 

2011  33 

Pro výpočet polohy sloužilo připojení k síti permanentních stanic TopNET, jejímž 

provozovatelem je firma GEODIS BRNO, spol. s r.o. V současnosti je v síti zapojeno 32 

permanentních stanic přijímající signál GPS i GLONASS. Průměrná vzdálenost stanice je 

55km. Během měření byly přijímány data jak z nejbližší stanice (NAU2, NAU3), tak i 

z vygenerovaných virtuálních stanic (NVR2, NVR3). 

 

Obr. 13: Rozmístění permanentních stanic sítě TopNET 

Vzhledem k povaze měření, kdy vzdálenosti mezi body byly v řádech stovek metrů 

až několik kilometrů a přesun byl realizován pomocí automobilu, probíhala před samotným 

měřením nejdříve inicializace (vyřešení ambiguit). Tento proces spočíval v opětovném 

internetovém připojení přijímače k NTRIP casteru. Pokud byl přijímán signál 

z dostatečného počtu družic, byla inicializace provedena do 2 minut. 

4.4.3. Měření v terénu 

Měření probíhalo v termínu od 4. 12. 2010 do 16. 1. 2011. Podrobnější rozpis 

uvádí tabulka č. 1.  Povětrnostní podmínky během měření neměly vliv na přesnost, pouze 

komplikovaly jeho průběh. V prosinci 2010, kdy napadl sníh, bylo obtížné vyhledávání 

předem zvolených kontrolních bodů. V termínu 9. 1. 2011. byla díky husté mlze zhoršená 

orientace a navigace v terénu. 
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Tab. 11: Přehled naměřených bodů 

Celkem bylo změřeno 697 bodů. Kontrolním bodům bylo přiděleno trojmístné číslo 

popřípadě písmeno oddělené podtržítkem. Trojmístné číslo určovalo příslušnost bodů k 

plánovaným kružnicím. Písmeno označovalo jednotlivé body v rámci kružnice. 

V kružnicích, kde se identifikace bodů posoudila jako jednoznačná, byl změřen pouze 

jeden kontrolní bod. Pro pozdější identifikaci bodu v ortofotomapě byla pořízena 

fotografie.  

Během měření v husté městské zástavbě se vyskytly problémy s nedostatečným 

počtem dostupných satelitů. Jednalo se zejména o body v centru města, kde jsou poměrně 

úzké ulice s vysokými budovami. K podobné situaci došlo i na sídlišti Nový Lískovec.  

Další komplikací vyplývající z metody RTK vznikly nedostupností internetového 

připojení k NtripCasteru poskytující korekce. Jednalo se zejména o většinu bodů v obci 

Rozdrojovice, městských částech Žabovřesky a Horní Heršpice.  

Následně byly souřadnice kontrolních bodů v souřadnicovém systému JTSK  a 

výškovém systému Bpv exportovány pomocí firmware Topcon Tools™ do textového 

souboru. Součástí exportu byly i údaje o polohové a výškové přesnosti jednotlivých bodů 

vycházející z měřických podmínek (počet a konfigurace satelitů, rušivé vlivy). Polohová 

přesnost se pohybovala od 0.005 m do 0.058 m, výšková přesnost od 0.007 m do 0.077 m. 

Souřadnice kontrolních bodů měřených metodou RTK spolu s polohovou přesností měření 

na jednotlivých bodech a identifikačními kódy jsou uvedeny v příloze č. 1. Ukázky 

jednotlivých typů kontrolních bodů poskytuje příloha č. 5. 

 

datum počet bodů 
4. 12. 2010 29 
5. 12. 2010 49 

19. 12. 2010 92 
31. 12. 2010 68 

1. 1. 2011 50 
2. 1. 2011 73 
8. 1. 2011 65 
9. 1. 2011 69 

15. 1. 2011 108 
16. 1. 2011 94 



Bc. Simona Hamrlová: Stanovení střední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

 

 

2011  35 

4.5. Určení souřadnic kontrolních bodů v ortofotomapě 

Nejdříve se kontrolní body měřené metodou RTK importovaly do výkresu. Kolem 

každého bodu se vykreslila kružnice o poloměru 1.00 m. Takovéto opatření sloužilo pro 

nezaujatost při určování souřadnic kontrolních bodů z rastru ortofotomapy. Spolu s čísly 

kontrolních bodů byly importovány i kódy z RTK měření pro snazší identifikaci bodů v 

ortofotomapě.  

Podle principu subpixelové přesnosti se dvoubarevné rozhraní zobrazuje ve velkém 

přiblížení ne jako ostrá hranice, ale jako přechodová oblast [21].  

 

Obr. 14: Barevný přechod znázorněný v pixelech  

Jako příklad může být použit přechod mezi bílou a černou plochou. Hranice 

přechodu na úrovni pixelů se nezobrazuje jako sled bílého, bílého, černého a černého 

pixelu, ale spíše jako bílý, světle šedý, tmavě šedý a černý pixel. Pokud se hranice posune 

o rozměr menší než je rozměr jednoho pixelu, pak se změní úroveň šedi v pixelech 

tvořících přechodovou oblast, jak je ukázáno na obrázku č. 15 [21]. 

  

Obr. 15: Znázornění přechodové oblasti 

Na základě toho faktu se stalo pomocným prvkem pro správné určení polohy bodu 

geometrické vyjádření jednotlivých předmětů pomocí kružnice, resp. obdélníku. Tento 

způsob umožnil přesněji určit jak souřadnice středu daného předmětu (v případě kružnice) 

tak i souřadnice jednoho z jeho vrcholů (v případě obdélníku).   
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Obr. 16. Ukázka určení souřadnic kontrolního bodu v ortofotomapě 
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5. VYHODNOCENÍ DAT 

V ortofotomapě byly určeny souřadnice 620 bodů. Nižší počet určených bodů je 

dán nevhodnou volbou kontrolních bodů v terénu, které nebylo následně možno 

identifikovat v ortofotomapě (zastínění budovou, stojící automobil, apod.). V případě, že se 

v předem plánované kružnici nacházel více než jeden bod, byl pro vyhodnocení použit 

pouze jeden z nich. Z tohoto důvodu se pro všechny další analýzy použilo 571 bodů. 

Souřadnice použitých kontrolních bodů měřených metodou RTK a souřadnice určené 

z ortofotomapy jsou uvedeny v příloze č. 1. Porovnání proběhlo v prostředí Microsoft 

Office Excel 2007.  

5.1. Určení apriorní polohové přesnosti ortofotomapy 

Přesnost ortofotomapy určuje střední souřadnicová chyba. Velikost této chyby je 

ovlivněna kvalitou produktů vstupujících do tvorby ortofotomapy. Jedná se o přesnost 

určení polohy projekčních center z analytické aerotriangulace (přesnost polohového 

vyrovnání prvků vnější orientace), přesnost digitálního modelu terénu a geometrická 

přesnost zobrazení leteckých měřických snímků.  

Apriorní střední souřadnicovou chybu mxy tedy můžeme vyjádřit jako součet 

středních chyb jednotlivých vstupních produktů. 

    = + +    (5.1) 

Střední kvadratická chyba vyrovnání prvků vnější orientace mvo je vypočtena 

z měření na kontrolních bodech a její hodnota je uvedena v závěrečném protokolu 

z analytické aerotriangulace. V tomto případě je mvo = 0.10 m, jak je uvedeno v tabulce č. 

3 (hodnota xy v řádku RMS kontrol). 

 Jak uvádí kapitola 1.3 a 3.2, digitální model terénu ovlivňuje přesnost 

ortofotomapy při procesu překreslování snímků. Střední kvadratická chyba překreslení 

(ortogonalizace) ms se dá dle zákona hromadění středních chyb zapsat následujícím 

způsobem: 

    = tan .     (5.2) 

Střední kvadratická chyba ve výšce digitálního modelu terénu mdtm použitého pro 

překreslení leteckých snímků města Brna je 0.60 – 1.00 m. Tato přesnost je odvozena 
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vzhledem k metodě zpracování použitých výškopisných dat a do rozboru přesnosti bude 

použita příznivější hodnota. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2, do výsledné ortofotomapy se použijí pouze 

středové části snímku. Hodnota radiální vzdálenosti r vyjádřená ve stupních se tedy 

pohybuje v rozmezí od 0° do 27°. Pro odhad přesnosti překreslení snímků se za r dosadí 

průměrná hodnota, tedy r = 13.5°.  

= tan 13.5 . 0.60  

= 0.0207  

Střední kvadratická chyba z překreslení snímků ms je tedy 0.14 m. 

Přesnost geometrického zobrazení předmětu leteckou měřickou kamerou je známa 

z kalibrace, respektive z kalibračního protokolu. Jak se uvádí v kapitole 2.3, na geometrii 

zobrazení mají vliv převážně distorze objektivu použité digitální kamery. V tomto případě 

radiální distorze objektivu nepřesahuje hodnotu 0.002 mm. Na leteckém měřickém snímku 

v měřítku 1 : 13889 se tato hodnota rovná 28 mm. I když je toto mezní hodnota pro chybu 

zobrazení, na výsledném odvození chyby ortofotomapy se nepodílí významnou měrou, 

proto se tato hodnota může považovat za středních kvadratickou chybu zobrazení 

objektivu. Popřípadě je možno ji z výpočtu úplně vyloučit. Pro odhad apriorní střední 

kvadratické chyby ortofotomapy se tedy může dosadit mk = 0.03 m.   

Výpočet apriorní střední kvadratické (souřadnicové) chyby ortofotomapy vypadá 

takto: 

= 0.10 + 0.14 + 0.03  

= 0.0305  

= .   

V případě, kdy jsou body odečítány z ortofotomapy výše popsaným způsobem, je 

přesnost ovlivněna ještě chybou z určení souřadnic bodů v ortofotomapě. Tato chyba může 

dosáhnout 1.5 – 1.7 násobku velikosti pixelu na terénu. Po přidání tohoto vlivu do výpočtu 

apriorní střední kvadratické chyby a dosazením mo = 0.15 m vypadá rovnice pro výpočet 

následovně:  

                                           = + + +    (5.3) 



Bc. Simona Hamrlová: Stanovení střední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna 

 

 

2011  39 

= 0.10 + 0.14 + 0.03 + 0.15  

= 0.0530  

=  .   

Dle [15] je předpokládána velikost střední kvadratické (souřadnicové) chyby 1,4 – 

1.75 násobek rozměru obrazového prvku, v tomto případě tedy 0.14 – 0.18 m, což 

odpovídá i vypočtené apriorní střední kvadratické chybě pro ortofotomapu města Brna. 

Z výše uvedeného rozboru je také patrno, že zásadní vliv na přesnost ortofotomapy spočívá 

ve vyrovnání prvků vnější orientace pomocí analytické aerotriangulace a na kvalitě 

použitého digitálního modelu terénu.  

V současné době však postupy analytické aerotriangulace poskytují dostatečnou 

přesnost určení prvků vnější orientace, tzn. střední kvadratická chyba vyrovnání je menší 

než velikost obrazového elementu (pixelu). 

Rozhodujícím vlivem pro přesnost ortofotomapy tedy zůstává kvalita DTM 

použitého pro překreslení leteckých snímků. Z rovnice vyplývá, že požadavek na přesnost 

modelu narůstá se zvyšující se členitostí terénu.  

Na druhou stranu je možné zvýšit přesnost ortofotomapy použitím menších 

středových částí snímků do výsledné ortofotomozaiky, čímž se zmenší vliv radiální 

vzdálenosti na překreslení. Je však nutné provést snímkování lokality s většími hodnotami 

příčného a podélného překrytu snímků. Tento způsob se však volí pro požadavek na co 

nejmenší odklon budov od svislice, tzv. trueortofoto (český ekvivalent – věrná 

ortofotomapa). Letecké snímkování a proces zpracování snímků je ale nákladnější a časově 

náročnější.  

5.2. Určení střední kvadratické chyby ortofotomapy 

Pro určení střední kvadratické chyby bylo třeba porovnat polohové souřadnice XG, 

YG kontrolních bodů měřených metodou RTK se souřadnicemi XO, YO kontrolních bodů 

určených přímo z ortofotomapy v souřadnicovém systému S – JTSK. 

Nejdříve byly vypočteny souřadnicové rozdíly X a Y.  

       ∆ = −     (5.4) 

∆ = −  
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5.3. Ověření homogenity triangulačního bloku 

Polohová odchylka by měla v rámci jednoho triangulačního bloku vykazovat 

stejnou velikost. Toho je dosahováno dostatečným počtem a vhodným rozmístěním 

vlícovacích bodů. Cílem této kapitoly je ověřit homogenitu polohové chyby v závislosti na 

vzdálenosti od středu bloku. 

Nejdříve byly graficky určeny souřadnice středu YS, XS (těžiště) bloku v programu 

Microstation. Následně se ze souřadnic vypočetla polohová vzdálenost s kontrolních bodů 

ke středu. 

= − + −       (5.8) 

Kontrolní body byly dle vzdálenosti s rozděleny do 5 pásem a pro každé pásmo 

byla vypočtena střední kvadratická chyba mx, my a následně mxy dle vzorců 5.6 a 5.7. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. Vývoj střední souřadnicové chyby mxy  je pak 

znázorněn grafem č. 3.  

rozsah 
pásma[km] 

počet 
bodů 

my [m] mx [m] mxy [m] 

0 - 3 109 0.07 0.07 0.07 
3 - 6 192 0.09 0.12 0.11 
6 - 9 151 0.12 0.17 0.15 

9 - 12 84 0.14 0.20 0.17 
12 - 15 35 0.23 0.22 0.22 

Tab. 12. Velikost středních chyb v závislosti na vzdálenosti od středu bloku 

Rozložení kontrolních bodů v jednotlivých pásmech je nerovnoměrný, což může 

zkreslit výsledek. I přesto je však patrný zvětšující se průběh střední kvadratické chyby 

ortofotomapy směrem k okrajům triangulačního bloku. K tomuto jevu dochází i přes 

vysokou hustotu  vlícovacích bodů. Aby se tomuto jevu předcházelo, vkládají se do 

leteckého plánu snímkování křižné řady. Tyto řady se umísťující na okraj bloku a 

s ostatními letovými řadami svírají úhel 90°. Snímky z křižných řad se použijí pouze pro 

analytickou triangulaci, na tvorbě ortofotomozaiky se už nepodílejí.  
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Kontrolní body byly dle radiální vzdálenosti rozděleny do 5 pásem po 5°.

my, mx, mxy.  Výsledné hodnoty jsou znázorně

rozsah [°] 
počet 
bodů 

my [m] mx [m] mxy [m]

0 - 5 104 0.12 0.13 0.13
5 - 10 158 0.12 0.14 0.13

10 - 15 146 0.11 0.15 0.13
15 - 20 117 0.11 0.16 0.14
20 - ∞ 46 0.13 0.18 0.16

Tab. 14: Střední kvadratická chyba v závislosti na radiální vzdálenosti
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Velikost střední kvadratické chyby se s rostoucí radiální vzdáleností zvětšuje. 

Narůst však není tak výrazný, jak by se dalo očekávat vzhledem ke zjištěné přesnosti 

digitálního modelu terénu. To může být dáno nevýraznými výškovými členitostmi terénu 

(malým sklonem terénu) v místě kontrolních bodů, kdy se nepřesnosti digitálního modelu 

neprojeví takovou měrou i přes to, že se nachází na okraji použitého snímku. 

5.7. Závislost velikosti střední kvadratické chyby na velikosti a směru sklonu 

terénu  

Dalším testovaným faktorem je tedy i vliv sklonu terénu na přesnost ortofotomapy. 

Terén v okolí města Brna je mírně zvlněný s převládající výškovou členitostí od 50 do 150 

m. V jižní části se nacházejí převážně roviny, které pak směrem k severu přecházejí do 

mírné pahorkatiny, z níž se pak zvedá Drahanská vrchovina. Výraznější sklony terénu jsou 

zejména údolí podél řek Svitavy a Svratky (Brněnská přehrada).  

Digitální model terénu byl tedy v prostředí ArcGIS převeden na rastr vyjadřující 

nikoli výšky terénu ale přímo velikost sklonu terénu. Následně se načetly kontrolní body, 

kterým byla přiřazena patřičná hodnota velikosti sklonu. Výstupem byl také barevný rastr 

ve formě *.img, který se převedl na formát *.jpg a je součástí příloh.  

Pro posouzení vlivu velikosti sklonu terénu na střední kvadratickou chybu 

ortofotomapy kontrolní body rozděleny podle přiřazené hodnoty sklonu terénu do 5 skupin 

a pro každou skupina se vypočetlo my, mx, mxy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 15 a 

grafu č. 7. 

Rozsah 
[°] 

počet my [m] mx [m] mxy [m] 

0 - 3 285 0.12 0.14 0.13 
3 - 6 198 0.11 0.17 0.14 
6 - 9 57 0.10 0.12 0.11 

9 - 12 15 0.12 0.13 0.13 
12 - ∞ 16 0.11 0.10 0.11 

Tab. 15: Střední kvadratická chyba v závislosti na sklonu terénu 

Jak již bylo zmíněno, terén v okolí Brna je pouze mírně svažitý, proto rozdělení 

kontrolních bodů do posuzovaných skupin je značně nerovnoměrný, což může ovlivnit 

vypovídací schopnost dosaženého výsledku.  
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6. ZÁVĚR 

Pro účel stanovení střední kvadratické chyby ortofotomapy města Brna bylo určeno 

571 kontrolních bodů. Metoda RTK použitá pro měření kontrolních bodů v terénu se pro 

tento typ měření osvědčila a z možných geodetických měření byla nejefektivnější. 

Polohová přesnost měření v průměru 0.011 m byla pro posouzení přesnosti ortofotomapy 

s rozlišením 0.10 m dostatečná. Souřadnice ZG byla použita pro stanovení střední 

kvadratické chyby ve výšce digitálního modelu terénu použitého pro ortogonalizaci 

snímků. Výšková přesnost měření byla průměrně 0.016 m. Měření v terénu i určení 

souřadnic kontrolních bodů bylo uskutečněno v souřadném systému JTSK a výškovém 

systému Bpv. 

Nejdříve byla stanovena apriorní střední kvadratická (souřadnicová) chyba 

ortofotomapy. Do jejího výpočtu byla zahrnuta přesnost analytické triangulace, přesnost 

geometrického zobrazení a přesnost ortogonalizace leteckých snímků. Hodnota apriorní 

střední kvadratické chyby ortofotomapy byla stanovena na 0.18 m. 

Pomocí kontrolních bodů byly ověřeny i jednotlivé faktory ovlivňující přesnost 

ortofotomapy. Střední kvadratická chyba ve výšce použitého digitálního modelu terénu 

byla stanovena na 0.65 m, což odpovídalo předpokladu uvažovanému při apriorním 

rozboru přesnosti ortofotomapy.  

Dále se testovala homogenita triangulačního bloku. Bylo ověřeno, že počet a 

rozmístění vlícovacích bodů je dostatečné a plně zachovává kompaktnost triangulačního 

bloku. Rostoucí střední kvadratická chyba ve směru od středu bloku naopak dokazuje 

opodstatnění použití vložených křižných letových řad na okraji bloku pro zvýšení přesnosti 

analytické aerotriangulace.  

Mezi posuzované vlivy na polohovou přesnost ortofotomapy patřila také radiální 

vzdálenost a velikost sklonu terénu. Vzhledem ke zjištěnému minimálnímu vlivu radiální 

distorze objektivu použité digitální letecké kamery, se vliv radiální vzdálenosti uplatňuje 

převážně při ortogonalizaci leteckých snímků. Zjištěné hodnoty potvrdily předpoklad 

vzrůstající velikosti střední kvadratické chyby v závislosti na rostoucí radiální vzdálenosti.  

Nebyl však dokázán výraznější vliv tohoto faktoru na výslednou polohovou přesnost 

ortofotomapy. Stejně tak vliv sklonitosti terénu se nijak výrazně neprojevil na přesnosti 

ortofotomapy, což mohlo být zapříčiněno nevýraznými výškovými členitostmi terénu.  
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Výsledná střední kvadratická (souřadnicová) chyba ortofotomapy města Brna byla 

stanovena na 0.13 m. Tato hodnota umožňuje další využití ortofotomapy, co by jedné 

z vrstev GIS aplikací. Zvláště se může uplatnit v nejrůznějších odvětvích veřejné správy.  
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