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ANOTACE 

Předloţená práce popisuje ve své teoretické části principy přímého a nepřímého 

určení prvků vnější orientace leteckých měřických snímků. Dále seznamuje s rozdělením a 

principy blokové analytické aerotriangulace. Nastiňuje předpoklady a podmínky měření na 

leteckých měřických snímcích s vyuţitím přímého a nepřímého určení prvků vnější 

orientace a zpracování dat pro Jednotnou ţelezniční mapu. V praktické části uvádí vlastní 

postup měření a zpracování dat. Na závěr předkládá hodnocení dosaţených výsledků a 

posouzení dosaţené přesnosti. 

 

Klíčová slova: analytická aerotriangulace, fotogrammetrie, prvky vnější 

orientace, přesnost, IMU jednotka, Jednotná ţelezniční mapa, Applanix. 

SUMMARY 

The presented thesis describes in its theoretical part the principles of direct and 

indirect determination of elements of the exterior orientation of aerial images. Next, it 

introduces the division and principles of block aerotriangulation analysis. It outlines the 

terms and conditions for the measurement of aerial images using direct and indirect 

determination of the exterior orientation elements and data processing for the Uniform 

Railway Map. In the practical part, it presents the measurement procedures and data 

processing. It concludes with presenting the acquired results and the assessment of the 

acquired accuracy. 

 

Keywords: Analytical Aerotriangulation, Photogrammetry, Exterior Orientation 

Parameters, Accuracy, IMU, Uniform Railway Map, Applanix. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

AAT  Analytická aerotriangulace 

DGN  Nativní formát výkresů CAD systému MicroStation 

DET  Textový formát souboru určený pro zápis programu DEPHOS 

GB  Gruberův bod 

GNSS  Global navigation satellite system (globální navigační satelitní systém) 

GPS  Global Positioning System (globální polohovací systém) 

IMU  Inertial measurement unit (inerciální měřící jednotka) 

JŢM  Jednotná ţelezniční mapa 

LMS  Letecký měřický snímek 

LMs  Letecké měřické snímkování  

RMS  Root mean square (metoda nejmenších čtverců) 

S-JTSK Souřadný systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SŢG  Správa ţelezniční geodézie 

TÚ  Traťový úsek 

VB  Vlícovací bod 

VO  Vnější orientace 

ZS  Základní soubor  

ŢBP  Ţelezniční bodové pole 
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1 ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, které souvisí s mou pracovní 

náplní. Pracuji jako geodet – kartograf na pracovišti fotogrammetrie Správy ţelezniční 

geodézie, Správy ţelezniční dopravní cesty, státní organizace.  

Náplní mojí práce je vyhodnocování dat z leteckých měřických snímků (LMS) 

pro Jednotnou ţelezniční mapu. V roce 2004 byly postupně zavedeny na našem pracovišti 

digitální metody zpracování dat zakoupením fotogrammetrické stanice Dephos firmy 

Dephos Sp. z o. o. a následně v roce 2005 zakoupením stanice PhoTopoL firmy TopoL 

Software, s.r.o.. 

Vstupní data – letecké měřické snímky s parametry snímkování byly nakupovány 

od dodavatelské firmy Geodis Brno, spol. s r.o.. Od roku 2009 jsou součástí vstupních dat i 

prvky vnější orientace leteckých měřických snímků, přímo určené inerciální měřickou 

jednotkou (IMU) firmy Applanix.  

Dosavadní postup měření na LMS pouţívá k určení prvků vnější orientace 

nepřímou metodu blokové analytické aerotriangulace. Tato metoda vyţaduje náročné 

přípravné i zpracovatelské činnosti.  

Tato práce se zabývá moţností verifikace přímo určených prvků vnější orientace 

pro vyhodnocení leteckých měřických snímků na Správě ţelezniční geodézie v Olomouci, 

které by přineslo výrazné finanční úspory nákladů na velkoměřítkové tématické mapování. 
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2 CÍL PRÁCE 

1. Seznámit se s principy přímého určení prvků vnější orientace (VO) při leteckém 

snímkování a s principy nepřímého určení prvků VO. 

2. Seznámit se s metodami blokové analytické aerotriangulace. 

3. Na základě měřických leteckých snímků z několika různých lokalit provést 

vyhodnocení vybraných prvků Jednotné ţelezniční mapy (JŢM) na základě: 

a) přímého určení prvků VO s vyuţitím GNSS, 

b) nepřímého určení prvků VO se zvolenými signalizovanými body. 

4. Zhodnotit dosaţených výsledků vyhodnocení snímků a posoudit dosaţené přesnosti.  
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3 TEORETICKÝ PŘEHLED 

Pro měření leteckých měřických snímků (LMS) na vyhodnocovacích stanicích je 

potřeba znát jejich prvky vnitřní a vnější orientace.  

3.1  Prvky vnitřní orientace  

Prvky vnitřní orientace (Obrázek č. 1) určují geometrii paprsků uvnitř komory 

(konstanta komory, poloha hlavního bodu a průběh distorze objektivu). Jsou určeny 

kalibrací kamery v laboratoři výrobce. 

3.2  Prvky vnější orientace  

Prvky vnější orientace dle (1) udávají polohu středu vstupní pupily objektivu a 

orientaci snímku v prostoru vzhledem k danému souřadnému systému. 

Poloha projekčního centra O s osami x, y, z a rotacemi , ,  (okolo těchto os) je 

zobrazena na Obrázku č. 2. Rotace jsou definovány pravotočivě, tj. jejich kladný směr je 

určen vţdy kratším otočením od osy Y a to Y → Z, Z → Y a X → Y. 

Obrázek č. 1 - Prvky vnitřní orientace (10) 
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3.3  Přímé určení prvků vnější orientace 

Znalost parametrů vnitřní a vnější orientace leteckých měřických snímků je 

důleţitým prvkem jakéhokoliv fotogrammetrického projektu. Určení pomocí analytické 

aerotriangulace lze částečně nebo zcela nahradit měřením a výpočtem orientačních prvků 

měřených inerciální aparaturou. 

Přímo určené prvky VO jsou získávány z naměřených hodnot v letadle. Základem 

je inerciální měřící jednotka (IMU), která je pevně spojena s tělem klasické letecké 

měřické nebo digitální kamery. Sestává z trojice ortogonálních akcelerometrů, gyroskopů a 

elektroniky, která konvertuje analogové výstupy na digitální. 

Hlavní součástí systému je 12 kanálový dvojfrekvenční přijímač GPS a počítač 

vyhodnocující data z navigačních senzorů. Systém zaznamenává polohu letadla, jeho 

rychlost, příčný a podélný sklon, kurz a zrychlení. 

Kamera (Obrázek č. 3) v okamţiku expozice snímku generuje signál, který je 

přiveden do IMU, kde je zaznamenán čas jeho příchodu. Z něj jsou následně určeny 

souřadnice polohy středu snímku, a rotace ve všech třech osách. Tento princip popisuje na 

svých www stránkách Geodis Brno (2). 

Obrázek č. 2 - Prvky vnější orientace (9) 
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Obrázek č. 3 - Kamera RMK TOP 15 (2) 

3.4  Nepřímé určení prvků vnější orientace 

Prvky vnější orientace LMS se nepřímo určují metodami analytické 

aerotriangulace. Jde o způsob určování prostorových souřadnic bodů nebo vyrovnaných 

hodnot prvků vnější orientace snímků na základě znalosti geodetických a snímkových 

souřadnic bodů na nich zobrazených.  

Početní princip řešení eliminuje vliv postiţitelných systematických faktorů, jako 

například zkreslení kamery, zakřivení Země a atmosférické refrakce dle (1). 

Jednotlivé letecké měřické snímky jsou spojovány pomocí tzv. navazovacích bodů 

do řad (Obrázek č. 4).  

Bloková analytická aerotriangulace skládá tyto řady do jednoho tuhého tělesa. 

 

 

 

Obrázek č. 4 - Řada snímků 
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3.5  Integrované určení prvků vnější orientace 

Integrovaný postup orientace pouţívá všechny dostupné údaje. Jsou to snímkové 

souřadnice navazovacích a vlícovacích bodů, geodetické souřadnice vlícovacích bodů a 

GPS/IMU měření, které ve společném vyrovnání slouţí k určení všech prvků vnější 

orientace snímače. 

3.6  Rozdělení metod analytické aerotriangulace 

Základní rozdělení metod uvádí Franěk (1) takto: 

 Komplexní metody řešení 

 Etapové metody řešení 

3.6.1 Komplexní metody řešení 

Komplexní metody řešení formulují vztahy, které vycházejí ze všech měřených 

prvků a vytvářejí soubory rovnic o velkém počtu neznámých. Ze snímkových souřadnic 

jsou přímo určeny geodetické souřadnice nových bodů a prvky vnější orientace. 

3.6.2 Etapové metody řešení 

Etapové metody řešení přistupují k řešení menšího počtu rovnic v jednotlivých 

etapách, jedná se vlastně o zjednodušený případ komplexního řešení. 

Protoţe obě skupiny metod vyuţívají nadbytečný počet měření, 

nejpravděpodobnější řešení lze určit vyrovnáním metodou nejmenšího součtu čtverců 

odchylek. 

3.7  Geometrické principy analytické aerotriangulace 

Podle (1) lze definovat tři základní podmínky pro určení neznámých souřadnic a 

nadmořských výšek nových bodů, které popisuji dále.  

Pro zjednodušení teoretických výpočtů je nejprve vhodné snímkové souřadnice 

bodů v reálných LMS matematicky přetvořit. Měřené snímkové souřadnice potom 

odpovídají souřadnicím přesně svislých snímků (normální případ). Při pouţití ortogonální 

transformace dojde k přetvoření na prostorové souřadnice dle rovnice: 
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Rovnice č. 1 - Ortogonální transformace - přetvoření 

(x, y, z) přetvořené snímkové souřadnice virtuálního kolmého LMS 

(x´, y´, -f) snímkové souřadnice bodu reálného LMS 

f  konstanta komory LMS 

(x o, y o) snímkové souřadnice hlavního bodu LMS 

Kde T je matice ortogonální transformace reprezentující rotace ω, φ, κ obecně 

orientovaného souřadného systému snímkových souřadnic reálného LMS do souřadného 

systému snímkových souřadnic s osou z ve vertikále virtuálního LMS. 

Vzhledem k tomu, ţe letecká měřická komora je během expozice LMS 

gyroskopicky stabilizována, lze předpokládat platnost nerovnice (ω, φ, κ) - 5º ≤ 0. Proto 

lze matici ortogonální transformace výrazně zjednodušit, goniometrické funkce rotací (ω, 

φ, κ) rozvést v řady a uvaţovat pouze prvky prvního řádu. Úhly dosazujeme v radiánech. 

Pro pravotočivou souřadnou soustavu a pořadí sklonů ω, φ, κ platí Rovnice č. 2. 
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1

1







T  

Rovnice č. 2 - Matice ortogonální transformace 

(ω, φ, κ)    rotační prvky reálného LMS. 

3.7.1 Vztah jednosnímkový 

Střed projekce S, snímkový bod P´ a terénní bod leţí na jedné přímce (podmínka 

kolinearity). (Schmid) 

00 









zy

ZZYY

zx

ZZXX ssss
 

Rovnice č. 3 - Vztah jednosnímkový 

(XS, YS, ZS) souřadnice středu projekce S (m) 

(X, Y, Z) souřadnice terénního bodu P (m) 
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(x´, y´, z´) přetvořené snímkové souřadnice obrazu bodu P´ 

Je pouţíván v komplexních metodách AAT. 

3.7.2 Vztah dvousnímkový 

 Vektor základny b a vektory promítacích paprsků p´, p´´ snímkového bodu P´, 

P´´ ve snímkové dvojici leţí v rovině (podmínka komplanárnosti). (Schut, Tomsa) 

0





zyx

zyx

bbb zyx

 

Rovnice č. 4 - Vztah dvousnímkový 

(bx, by, bz)   základnové sloţky modelu 

(x´, y´, z´, x´´, y´´, z´´) snímkové souřadnice 

Je pouţíván v etapových metodách AAT. 

3.7.3 Vztah modelový 

Měřené modelové souřadnice bodů jsou transformovány do referenční soustavy 

prostorovou podobnostní transformací s neznámými parametry (dX, dY, dZ, dq, κ, φ, ω). 

(analogové přístroje) 
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Rovnice č. 5 - Vztah modelový 

(X, Y, Z)  geodetické souřadnice bodu 

k   měřítkový faktor 

T   ortogonální matice úhlových prvků VO 

(x, y, z)  modelové souřadnice bodu 

(dX, dY, dZ)  souřadnicové sloţky posunu počátku souřadnicových soustav 

Byl pouţíván při měření na analogových strojích. 



Zdeňka Nesvadbová: Verifikace přesnosti určení prvků VO LMS určených GNSS 

pro účely JŢM 

2011                                                                                                                                      9 

3.8 Souřadné soustavy ve fotogrammetrii 

Snímkové souřadnice bodu  x´, y´ (resp. x´´, y´´) dle (1) udávají jeho polohu na 

LMS. Souřadnice hlavního bodu a orientace os jsou uvedeny na kalibračním protokolu 

pouţité kamery. 

Modelové souřadnice x, y, z bodu určují jeho polohu ve stereoskopické dvojici 

snímků (tzv. modelu). Mají počátek v projekčním centru levého snímku. Osa x směřuje od 

prvního centra levého snímku k pravému projekčnímu centru, osa z směřuje dolů a osa y je 

na ně kolmá.  

Souřadnice v referenčním systému označujeme X, Y, Z. Tyto jsou určovány 

geodetickým měřením v terénu. 

3.9 Chyby měření 

V učebnici vyrovnávacího počtu (3) jsou chyby měření rozděleny a popsány 

takto:  

Omyly a hrubé chyby 

Omyly jsou způsobeny nesprávnými úkony měřiče a nejsou nevyhnutelné, hrubé 

chyby jsou chyby nevyhnutelné a poznáme je při opakovaném měření nebo měřením 

nadbytečných veličin. 

Chyby náhodné a systematické 

Chyby náhodné mohou nabývat různé velikosti i různé znaménko. Jejich moţné 

hodnoty oscilují kolem nuly a jejich střední hodnota je rovna 0. Jsou vzájemně nezávislé, 

hodnoty jsou nepředvídatelné a nezdůvodnitelné. 

Původ systematických chyb je zpravidla v některém faktoru, který při stejných 

podmínkách měření ovlivňuje ve stejném smyslu měření opakovaná. Chyby ve skupině 

obsahují stejnou systematickou sloţku a jsou do určité míry vzájemně závislé. Konstantní 

systematická chyba má stejné znaménko a stejnou velikost, proměnlivá systematická chyba 

nabývá různých moţných hodnot, které však oscilují kolem obecně nenulové střední 

hodnoty. 

Jednotlivé měření vzniká jako algebraický rozdíl skutečné hodnoty a náhodné 

chyby. V obecnějším případě obsahuje elementární chyba sloţku náhodnou a 
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systematickou. Působení systematické chyby znamená posun osy Gaussovy křivky vůči 

intervalu spolehlivosti. 

Největší přípustná chyba se v praxi stanoví na dvojnásobek aţ trojnásobek 

základní střední chyby. Zpravidla se uvaţuje interval spolehlivosti ±2,5 násobek základní 

střední chyby měření, který s praktickou jistotou nevyhnutelná chyba nepřekročí. 

Vyskytne-li se takováto chyba, povaţujeme ji za chybu hrubou, výsledek měření zpravidla 

zamítneme a měření znovu opakujeme. 

Náhodné a systematické chyby ve fotogrammetrii 

Nejdůleţitější fyzikální faktory (4), které způsobují deformaci obrazu na leteckém 

snímku, jsou rozděleny do tří hlavních skupin: 

 Zakřivení Země a atmosféra 

 Letadlo a letecká měřická komora 

 Fotografický materiál 

Subjektivní vlivy jsou dány faktory působícími prostřednictvím člověka, který 

vyhodnocuje fotogrammetrické snímky. 

Vyjmenované faktory ovlivňují deformaci snímku jak při jeho vytváření tak i při 

jeho pozorování. 

Při nepřesně obnovené relativní orientaci snímku zůstávají na bodech vertikální 

paralaxy, které znemoţňují stereoskopické měření, neboť určující paprsky z obou snímků 

jsou mimoběţné (Obrázek č. 5). 
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Obrázek č. 5 - Vertikální paralaxa (4) 

Optimální rozloţení bodů při relativní orientaci modelu vychází z rozloţení bodů, 

které se pouţívalo na analogových přístrojích, tzv. Gruberovo schéma (Obrázek č. 6). 

 

Obrázek č. 6 - Gruberovo schéma (11) 
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Relativní orientace dle slovníku VÚGTK (5) je analogové či analytické obnovení 

vzájemné polohy dvou či více snímků tak, aby se určující paprsky, procházející 

identickými body na snímcích v prostoru protínaly a vytvářely optický model objektu.  

Absolutní orientace dle tohoto slovníku (6) řeší umístění stereoskopického 

modelu do souřadnicového referenčního systému pomocí těchto bodů. Při jejím 

nesprávném provedení se projevují nenulové odchylky souřadnic na vlícovacích bodech.  

Vlivy výše uvedených chyb jsou převáţně odstraněny analytickým výpočtem 

v rámci blokové analytické aerotriangulace. 

3.10 Statistické posouzení  

Statistické metody umoţňují na základě získaných informací z výběrového 

souboru přijmout závěry o celém základním souboru (ZS). Výběrový soubor je část ZS 

vybraná podle určitých kritérií. Metody náhodného výběru umoţňují vybírat prvky 

z populace zcela náhodně a nezávisle na našem úsudku. 

Při pravděpodobnostním nebo náhodném výběru má kaţdý prvek základního 

souboru stejnou pravděpodobnost, ţe bude vybrán. 

 Při prostém náhodném výběru jsou výběrové jednotky vybírány jednotlivě, jejich 

počet je dán rozsahem výběru. 

Pokud prvky základního souboru nějakým způsobem seřadíme, provádíme 

systematický výběr, tj. vybíráme kaţdý n-tý prvek, přičemţ první vybraný prvek zvolíme 

náhodně. 

Získané informace o sledovaných údajích popisují statistické ukazatele. 

Charakterizují frekvenci sledovaných jevů, nakupení hodnot měřených znaků v určitých 

místech, jejich variabilitu apod. 

Při bodovém odhadu nahradíme neznámé hodnoty parametru základního souboru 

nebo jeho funkce hodnotou výběrové charakteristiky. Jako nestranný (nevychýlený) 

bodový odhad parametru θ základního souboru nazýváme statistiku Tn, pro jejíţ střední 

hodnotu platí  E(Tn) = θ. 

http://cs-i.demopaedia.org/wiki/Prost%C3%BD_n%C3%A1hodn%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br
http://cs-i.demopaedia.org/wiki/Rozsah_v%C3%BDb%C4%9Bru
http://cs-i.demopaedia.org/wiki/Systematick%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
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4 ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, odd. geomatiky na 

www stránkách (7) popisuje výzkum přesnosti prvků vnější orientace leteckých měřických 

snímků měřených v průběhu snímkového letu aparaturou GPS/IMU. Základem byla 

analýza dat z rozsáhlých bloků snímků pořízených v rámci periodického leteckého 

snímkování území České republiky v měřítku 1: 23 000 v roce 2005 na území Plzeňského 

kraje. 

Porovnání hodnot naměřených aparaturou IMU s hodnotami získanými 

provedením digitální aerotriangulace bylo provedeno na kalibračním poli s 18 vlícovacími 

body. 

Z hodnocení výsledků vyplývá, ţe pro přesné stereofotogrammetrické 

vyhodnocení zpravidla nelze vyuţít přímé georeferencování leteckých měřických snímků 

bez předcházející kalibrace systému GPS/IMU na kalibračním poli vzhledem k moţnému 

výskytu vertikálních paralax větších neţ 20 mikrometrů, jejichţ dodatečné odstranění 

relativní orientací by způsobilo změnu podélného a příčného sklonu stereoskopického 

modelu, výskytu zbytkových horizontálních paralax, které přímo způsobí změny 

podélného a příčného sklonu stereoskopického modelu. 

Vzhledem k tomu, ţe podmínky provedeného výzkumu jsou odlišné od řadového 

velkoměřítkového snímkování prováděného u SŢG, rozhodla jsem se v této práci ověřit, 

zda výše publikované závěry platí i v našich podmínkách při snímkování pro JŢM. 
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5 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

Pracoviště fotogrammetrie SŢG je vybaveno těmito zařízeními: 

5.1 Stanice PhoTopoL  

Digitální fotogrammetrická stanice firmy TopoL Software, s.r.o.. 

Operační systém: MS Windows XP 

Komponenty: 

 Počítač AMD Dual-Core Athlon A64x3600; 2,1 GHz 

 Monitor EIZO FlexScan F980 

 3D Stealth mouse Z 

 Stereo brýle Nuvision 60GX-NSR 

Software:  Photopol + Topol xT 9.0 

5.2 Stanice Dephos 

Digitální fotogrammetrická stanice firmy DEPHOS Sp. z o. o.. 

Operační systém: MS Windows XP 

Komponenty:  

 Počítač Pentium 4, 3,2 GHz 

 Monitor Iyama 19“, HM903DT 130 kHz 

 Grafická karta WildCast VP760 64 MB RAM 

 3D ovladač 

 3D brýle 

Software:  DEPHOS verze 4 s modulem ORT 
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6 POSTUP TVORBY JŢM  

6.1 Jednotná ţelezniční mapa 

JŢM je účelová mapa velkého měřítka, vytvářená v souvislém kladu listů, která 

slouţí pro dokumentaci ţelezničních staveb a zařízení uvnitř ochranného pásma dráhy. 

Vyhotovuje se v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a ve 

výškovém systému baltském po vyrovnání.  

Tvorbu a přesnost JŢM předepisuje technická norma ČSN 013410 (Mapy velkých 

měřítek. Základní a účelové mapy) a interní předpisy M20/1 (Předpis pro Jednotnou 

ţelezniční mapu stanic a tratí), M20/2 (Jednotná ţelezniční mapa. Vzorové listy). Pro 

měření podrobných bodů JŢM je stanovena 3. třída přesnosti dle Tabulky č. 1. 

Mapové listy JŢM se číslují v kaţdém traťovém úseku zvlášť počínaje číslem 1 a 

to ve směru staničení trati. Rozměr mapového listu je 500 m x 700 m.  

 

 

 

Výsledkem zpracování Jednotné ţelezniční mapy jsou 3D soubory ve formátu 

DGN, které obsahují kresbu a soubory se seznamy bodů. 

6.2 Projekt leteckého měřického snímkování 

Na základě poţadavku vedení Správy ţelezniční geodézie (SŢG) je zadán a 

zpracován projekt leteckého měřického snímkování (LMs), který sestává z těchto etap: 

 Zadání (specifikace) 

 Objednávka snímkování (upřesnění počtu řad, snímků a ceny) 

Tabulka č. 1 - Střední chyby (12) 
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 Potvrzení dodavatelem 

 Signalizace (vlícovací body + vybrané prvky JŢM) 

 Předání  (digitální snímky + údaje z IMU) 

Poţadované technické parametry LMS (zajišťuje dodavatel LMS):  

 Měřítko 1 : 4 000 

 Podélný překryt p = 60% 

 Konstanta komory f = 152 mm 

 Formát LMS 230 mm x 230 mm 

6.3 Vlícovací body 

Do výpočtu aerotriangulace vstupují geodetické souřadnice vlícovacích bodů. 

Tyto body jsou před náletem signalizovány a klasifikovány. Pro identifikaci slouţí jejich 

místopisy. 

Rozdělení: 

 Body ŢBP – jsou rozmístěny podél osy koleje a jsou určeny všemi třemi 

souřadnicemi 

 Body  VB – přirozeně signalizované body jsou umístěny v rozích snímků, 

slouţí pro výškové vyrovnání, je známa pouze nadmořská výška H. 

6.4 Zpracování na fotogrammetrické stanici PhoTopoL 

Aerotriangulace je prováděna na fotogrammetrické stanici PhoTopoL.  

Vytvoření projektu (název dle lokality): 

 Zadání snímků a tvorba řad 

 Zadání kamery dle protokolu 

 Vnitřní orientace snímků – měření polohy rámových značek na 

jednotlivých snímcích 

 Vnější orientace snímků – tvorba modelů pomocí měřených GB a VB a 

jejich spojování do řad 



Zdeňka Nesvadbová: Verifikace přesnosti určení prvků VO LMS určených GNSS 

pro účely JŢM 

2011                                                                                                                                      17 

Výpočet Aerotriangulace programem AeroSys (8) je poslední etapou celého 

zpracování. Jedná se o výpočet vlastního vyrovnání řady či bloku snímků metodou 

vyrovnání paprskových svazků (bundle adjustment). 

Výsledkem této etapy jsou vyrovnané hodnoty geodetických souřadnic 

spojovacích bodů a prvky vnější orientace pro kaţdý snímek bloku. Výpočet se spouští 

automaticky jako poslední krok sekvenčního zpracování nebo volbou AERO BUNDLE při 

provádění výpočtu po jednotlivých krocích. 

Výsledné hodnoty se ukládají do několika souborů, nejdůleţitější z nich jsou: 

 *.xyz obsahuje výsledné vyrovnané souřadnice všech bodů s tím, ţe 

souřadnice vlícovacích bodů nebyly zahrnuty do vyrovnání 

 *.orn obsahuje výsledné prvky vnější orientace pro kaţdý snímek 

 *.res obsahuje zbytkové odchylky snímkových souřadnic 

Aero.log obsahuje kompletní chybovou analýzu vyrovnání. 

6.5 Hodnocení dosaţené přesnosti aerotriangulace 

Součástí programu AeroSys je přehled vypočtených hodnot a nastavení. Jsou zde 

uvedeny jak střední chyby vstupních a výstupných hodnot, tak normalizované opravy, 

případně největší zbytkové odchylky.  

Body, jejichţ hodnoty normalizovaných oprav Wi překračují hodnotu 3,29, jsou 

označeny za moţné hrubé chyby.  Tyto body je potřeba před dalším výpočtem opravit nebo 

z výpočtu vyloučit. 

Odchylky od vyrovnaných hodnot jednotlivých vlícovacích bodů nesmějí 

překročit hodnotu střední souřadnicové chyby danou normou ČSN 013410. 

Výpočet a hodnocení opakujeme tak dlouho, aţ nalezneme vhodné výsledné 

řešení. 

6.6 Formát výstupních dat z IMU jednotky 

Na Obrázku č. 7 je zobrazen výřez výstupního protokolu (z jednotky IMU). 

X, Y, H, omega, fí a kappa jsou přímo určené prvky VO pro jednotlivé snímky. 
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Obrázek č. 7 – Výstupní protokol z IMU jednotky 

6.7 Měření prvků JŢM 

Vyhodnocování jednotlivých prvků Jednotné ţelezniční mapy je prováděno jak na 

stanici PhoTopoL, tak na stanici Dephos. Obě stanice jsou vybaveny nástroji pro tvorbu a 

správu projektů. 

6.7.1 Postup na stanici Dephos: 

 Vytvoření projektu – Dephos Manager - zadání snímků, tvorba modelů a 

řad, zadání kamery 

 Vnitřní orientace snímků  - Dephos Interior Orientation 

 Vnější orientace – Dephos Exterial Orientation 

6.7.2 Postup na stanici PhoTopoL: 

Po provedeném výpočtu aerotriangulace pomocí programu AeroSys stačí 

výsledky importovat zpět do programu PhoTopoL a vytvořit epipolární  stereodvojice, 

které umoţňují snadnější vyhodnocování (snímky jsou natočeny tak, aby se obrazy 

nekříţily). 

6.7.3 Převod do DGN 

Výstupem měření z Dephosu i PhoTopoLu jsou formáty dat, které je nutno převést 

do výsledného formátu DGN. Kaţdá stanice pouţívá svou vlastní převodní funkci. 

Převedená kresba je následně pomocí interní aplikace ZEM, pracující pod Microstation 95, 

doplněna o texty, body s kódy a zároveň jsou natočeny i značky. Hotové listy Jednotné 

ţelezniční mapy jsou po doplnění doměření předány k archivaci. 
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7 PRAKTICKÝ POSTUP 

Výchozím bodem pro porovnání přesnosti měření z přímého i nepřímého určení 

prvků VO bylo stanovení rozsahu výběrových dat. Jako základní jednotku jsem zvolila 

stereofotogrammetrický pár (tzv. model). Na jednotlivých modelech jsem měřila body, 

které jsem podrobila statistickému zhodnocení. Na jeho základě jsem pak posuzovala, zda 

je model vhodný pro podrobné měření prvků Jednotné ţelezniční mapy v dané třídě 

přesnosti. Výsledky výběrového souboru jsem pak aplikovala na celý základní soubor. 

7.1 Výběr vhodných lokalit 

Lokality, vhodné k porovnání obou způsobů určení prvků vnější orientace, musí 

obsahovat tyto povinné údaje: 

1) data z přímého určení VO – Applanix 

2) data z nepřímého určení VO – AeroSys 

Tyto podmínky splňují lokality: 

 TÚ 2401 státní hranice Rakousko – Břeclav – Hodonín 

km 78,0 – 105,4   (92 snímků) 

 TÚ 2801 Břeclav – Lanţhot – státní hranice Slovensko 

km 0,0 – 11,4   (42 snímků) 

Na Obrázku č. 8 je zobrazen náhled obou lokalit zpracovaný v Google Earth. 

Červené obdélníky představují mapové listy Jednotné ţelezniční mapy. Modrou jsou 

zobrazeny jednotlivé modely. 
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Obrázek č. 8 - Náhled Google Earth 
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7.2 Aerotriangulace – TÚ 2401 

Na základě specifikace (Příloha č. 1) byly dodány digitální snímky v 9 řadách 

s čísly snímků 39 – 68 a 114 - 176. Body ŢBP určeny ve 2. třídě přesnosti v počtu 330 ks a 

VB určeny v 2. třídě přesnosti v počtu 43 ks. 

Protokol o komoře (Příloha č. 2) obsahuje údaje potřebné k provedení vnitřní 

orientace kaţdého snímku. Jde o ohniskovou vzdálenost, hodnoty distorze, souřadnice 

rámových značek a snímkové souřadnice hlavního bodu a středu snímku. 

Pro spojení jednotlivých snímků do modelů bylo zadáváno 10 Gruberových bodů, 

pro napojení jednotlivých snímků do řad byly pouţity jak body ŢBP a VB, tak GB a podle 

potřeby byly určovány i další pomocné body. 

Ověřování průběţných výsledků a následný závěrečný výpočet byl prováděn 

pomocí programu AeroSys. Výsledný soubor Aero.log je uveden v Příloze č. 3. 

Dosaţené hodnoty RMS:  

Pro měřené snímkové souřadnice:   Vx = 3,2 µm 

   Vy = 4,1 µm 

Pro geodeticky určené VB:    Dx = 0,050 m 

Dy = 0,039 m 

Dz = 0,066 m 

7.3 Aerotriangulace – TÚ 2801 

Jako podklady pro zpracování slouţily digitální snímky v rozsahu od 69 do 113 

uspořádané do 7 řad. Zaměřené body ŢBP (65 ks) ve 2. třídě přesnosti a VB (24 ks). 

Specifikace je uvedena v Příloze č. 1. 

Údaje o komoře a přesnost určení lícovacích bodů jsou stejné jako v předchozím 

TÚ 2401. Na Obrázku č. 9 je vidět detail náhledu jednotlivých snímků ve PhoTopoLu. 
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Dosaţené hodnoty RMS: 

Pro měřené snímkové souřadnice:   Vx = 2,9 µm 

   Vy = 3,3 µm 

Pro geodetické určené VB:    Dx = 0,030 m 

Dy = 0,035 m 

Dz = 0,049 m 

Výsledný soubor Aero.log je uveden v Příloze č. 4. 
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Obrázek č. 9 - PhoTopoL - náhledy snímků 
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7.4 Určení výběrového souboru 

Pro statistické posouzení je nutno určit rozsah výběrového souboru, který je 

reprezentativní pro dané porovnání. Velikost základního souboru je dána celkovým počtem 

modelů. Pro obě lokality je jich celkem 118. Systematický výběr vychází ze seřazeného ZS 

(podle čísla modelu). Jako první jsem náhodně určila třetí model a pak následně vybírala 

kaţdý dvanáctý model. Rozsah výběrového souboru je tedy 10 modelů – Tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 - Určení výběrového souboru 

39 - 40 40 - 41 41 - 42 42 - 43 43 - 44 44 - 45 45 - 46 46 - 47 

47 - 48 48 - 49 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53 53 - 54 54 - 55 

55 - 56 56 - 57 57 - 58 59 - 60 60 - 61 61 - 62 62 - 63 64 - 65 

65 - 66 66 - 67 
      

69 -70 70 -71 72 - 73 73 - 74  75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 

79 - 80 80 - 81 81 - 82 83 - 84  84 - 85 85 - 86 87 - 88 88 - 89 

89 - 90 90 - 91 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 - 96 96 - 97 97 - 98 

98 - 99 99 - 100 100 - 101 103 - 104 104 - 105  105 - 106  106 - 107 107 -108 

108 - 109 109 - 110 110 - 111 
     

114 - 115 115 - 116 116 - 117  117 - 118 118 - 119 119 - 120 121 - 122 122 - 123 

123 - 124 124 - 125 125 - 126 126 - 127 127 - 128 128 - 129 130 - 131 131 - 132 

132 - 133 133 - 134 134 - 135 135 -136 137 - 138 138 - 139 139 - 140 140 - 141 

141 - 142 142 - 143 143 - 144 145 - 146 146 - 147 147 -148 148 - 149 149 - 150 

150 - 151 151 - 152 152 - 153 154 - 155 155 - 156 156 - 157 157 - 158 158 - 159 

159 - 160 160 - 161 161 - 162 162 - 163 163 - 164 164 - 165 165 - 166 166 - 167 

167 - 168 168 - 169 169 - 170 170 - 171 171 - 172 172 - 173 173 - 174 174 - 175 

175 - 176 
       

  
TÚ 2401 

  
TÚ 2801 

  

Měření na jednotlivých výběrových modelech jsem prováděla na stanici Dephos. 

Vytvořila jsem dva projekty pro obě varianty. 

Přípravné kroky na stanici  Dephos 

 Vytvoření projektu – Dephos Manager - zadání snímků, tvorba modelů a 

řad, zadání kamery 

 Vnitřní orientace snímků  - Dephos Interior Orientation 

 Vnější orientace – Dephos Exterial Orientation pro kaţdou variantu 

samostatně 

7.5 Vyhodnocení a zpracování 

Výsledek vlastního vyhodnocení pomocí modulu DEPHOS Maper Stereo je 

ukládán ve formátu DET. Vyhodnotila jsem signalizované body ŢBP, body VB, vybrané 

polohové body jednoznačně identifikovatelné na modelech a podrobné výškové body 
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v mříţce. Pro získání seznamu vyhodnocených bodů jsem soubory DET převedla do DGN. 

Interní aplikaci ZEM v prostředí MicroStation 95 jsem vyuţila k vytvoření seznamu 

měřených bodů. 

7.5.1 Body ŢBP 

Body ţelezničního bodového pole jsou na jednotlivých snímcích rozmístěny 

v blízkosti osy ţelezniční trati. Jsou signalizovány bílým nátěrem a jejich geodetické 

souřadnice jsou známy předem. Změřila jsem celkem 36 bodů v devíti modelech s prvky 

VO určených oběma variantami. 

7.5.2 VB 

Vlícovací body jsou umístěny na koncích řad v rozích modelů a slouţí 

k výškovému srovnání a navázání jednotlivých řad. Tyto body nejsou uměle signalizovány, 

pro jejich polohovou identifikaci slouţí místopisy. Těchto bodů jsem změřila celkem 11. 

7.5.3 Jednoznačně identifikovatelné polohové body 

Pro výstiţnější zhodnocení výsledků jsem v kaţdém modelu volila další 

jednoznačně identifikovatelné body, které doplnily body ŢBP a VB. Tyto body jsou 

v modelech rovnoměrně rozloţené, a proto odpovídají lépe poţadavku na určení přesnosti, 

neţ vyhodnocené prvky dle JŢM. Zkoumaná lokalita je převáţně v extravilánu, proto 

rozsáhlé monotónní plochy (pole) komplikovaly nalezení odpovídajících si bodů. 

Tyto body jsem měřila jak pomocí hodnot prvků VO určených z aerotriangulace, 

tak pomocí hodnot určených z IMU firmy Applanix. 

Na Obrázku č. 10 je snímek modelu 115-116 s body ŢBP – červený kříţek, VB –

 ţlutý kříţek, jednoznačně identifikované body – fialový kříţek a výškové body v mříţce – 

fialový čtvereček. 
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 Obrázek  č. 10 - Dephos - model 115-116 
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7.5.4 Podrobné výškové body 

Program Maper umoţňuje pomocí nástroje na vyhodnocení mříţky snímat body 

v pravidelném rastru. Šířka rastru je zde volitelná. Při nastavení 50 m jsem vyhodnotila 

celkem 1331 bodů na 9 modelech. Měření jsem prováděla při nastavení hodnot prvků  VO 

určených z aerotriangulace i z IMU jednotky firmy Applanix. 

7.5.5 Problémy při vyhodnocování 

V průběhu měření nastaly tyto komplikace: 

Vzhledem k velké vertikální paralaxe při nastavení hodnot prvků VO určených 

z Applanixu jsem nemohla vyhodnotit model 84 – 85. Data z tohoto modelu proto chybí. 

Tento model povaţuji za nevhodný pro vyhodnocování. 

Vlastní měření dat pomocí hodnot prvků VO jednotky Applanix POS AV 510PP 

bylo subjektivně méně přesné, v modelech zůstaly malé lokální vertikální paralaxy, které 

sniţovaly přesnost vyhodnocení. 
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8 PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Získaná data jsem zpracovala pomocí programu Microsoft Excel. Jednotlivé 

modely jsou řazeny jako samostatné listy (Příloha č. 5). Rozmístění údajů na jednotlivých 

listech (modelech) je následující: 

Do části pro polohové body, jsem zařadila body ŢBP + VB + Podrobné polohové 

body jednoznačně identifikovatelné a část pro podrobné výškové body (body v mříţce). 

Obě části obsahují tyto údaje: 

 Data z aerotriangulace – povaţuji při tomto porovnání za bezchybná 

 Data z IMU - Applanix 

 Rozdíl AERO – Applanix 

 Popisná statistika 

 Histogram 

Popisná statistika obsahuje informace o střední hodnotě, chybě střední hodnoty, 

mediánu, modusu, směrodatné odchylce, rozptylu výběru, špičatosti a šikmosti. Hladina 

spolehlivosti udává pravděpodobnost, ţe chyba (hodnota náhodné veličiny) překročí 

kritické meze. 

8.1 Polohové body 

Polohových bodů je vyhodnoceno ve všech modelech celkem 111.  Na modelu 

115-116 jsem určila chybnou souřadnici X u 4 bodů, kterou jsem druhým měřením 

potvrdila. Za chybný povaţuji bod, jehoţ některá souřadnice přesahuje 2,5 násobek střední 

souřadnicové chyby (Tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3 - Střední souřadnicové chyby dle ČSN 013410 

Násobek Střední souřadnicové chyby TP3 pro podrobné body (m) 

1,0 0,140 0,140 0,120 

2,5 0,350 0,350 0,300 
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8.2 Podrobné výškové body v mříţce 

Ve všech 9 modelech jsem provedla 1331 měření v obou variantách. Vzhledem 

k tomu, ţe průměr odchylky na polohových bodech ve většině modelů nepřekračuje 0,3 m 

a vzhledem k rovinatému terénu povaţuji body mříţky za polohově shodné. 

Po porovnání rozdílu souřadnice Z a opravě hrubých chyb zůstalo 8 bodů, které 

překračují 2,5 násobek střední souřadnicové chyby. Celkový přehled popisné statistiky je 

uveden na listu „Popisná statistika“. 

8.3 Celkové výsledky 

Data zpracovaná jako souhrn za všechny modely jsem uvedla na listu „Celkem“, 

který obsahuje celkovou popisnou statistiku za polohové i výškové body. 
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9 HODNOCENÍ 

Pouţitelnost modelů pro vyhodnocení jsem posuzovala jednotlivě. Za dostatečnou 

jsem ji povaţovala tehdy, pokud nepřekročila normou předepsanou hodnotu střední 

souřadnicové chyby v něm měřených bodů. 

Porovnala jsem tedy střední hodnotu rozdílu měření z obou variant s hodnotou 

střední souřadnicové chyby stanovenou normou ČSN 013410 pro kaţdou souřadnici zvlášť 

pro polohové a výškové body samostatně. Výsledky jsem sestavila do tabulky (Tabulka č. 

4). Z údajů v tabulce vyplývá, ţe z celkem 10 modelů je nevyhovujících celá polovina. 

Tabulka č. 4 - Výsledné posouzení vhodnosti modelu 

Model 

Překročení střední souřadnicové chyby 

Vhodnost Polohové body Výškové body 

41-42 NE NE ANO 

53-54 ANO ANO NE 

69-70 NE NE ANO 

84-85 ANO ANO NE 

98-99 NE NE ANO 

115-116 ANO ANO NE 

128-129 NE ANO NE 

142-143 NE NE ANO 

156-157 ANO NE NE 

167-168 NE NE ANO 

Celkem ANO 4 4 5 

Celkem NE 6 6 5 

 

Celý základní soubor tvoří 118 modelů. Výběrový soubor určený na základě 

systematického výběru obsahuje 10 modelů. Střední hodnota posouzení vhodnosti je 0,5. 

Bodový odhad této neznámé hodnoty parametru základního souboru jsem nahradila 

hodnotou výběrové charakteristiky. Výsledkem je, ţe z celého základního souboru je 

vyhovujících pouze 59 modelů. 
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10 ZÁVĚR 

Při zpracování své bakalářské práce jsem se podrobně seznámila s pojmy 

souvisejícími s prvky vnitřní a vnější orientace, s jejich přímým a nepřímým určením. 

Seznámila jsem se s rozdělením metod analytické aerotriangulace a jejich principy. 

Tyto poznatky jsem vyuţila při posouzení verifikace přesnosti určení přímo 

určených prvků vnější orientace pro účely Jednotné ţelezniční mapy. Posuzovala jsem 

rozdíl mezi souřadnicemi vybraných bodů (prvků JŢM) z nastavení prvků vnější orientace 

určených inerciální měřící jednotkou firmy Applanix (přímo určené prvky vnější orientace) 

a hodnot určených z aerotriangulace (nepřímo určené prvky vnější orientace) na stanici 

Dephos, které povaţuji pro toto porovnání za bezchybné. 

Vybrala jsem vhodné lokality a pomocí systematického výběru jsem určila 10 

modelů, ve kterých jsem prováděla měření. Výsledky jsem zpracovala v programu 

Microsoft Excel pro kaţdý model samostatně. Posoudila jsem pouţitelnost kaţdého 

modelu na základě nepřekročení střední souřadnicové chyby v něm měřených bodů. 

Z výsledků vyplývá, ţe celá polovina modelů není vhodná pro vyhodnocení. 

Přímá metoda určení prvků vnější orientace tedy není vhodná pro 

fotogrammetrická měření liniových staveb při velkoměřítkovém mapování. Vzhledem 

k tomu, ţe geometrické charakteristiky této lokality (málo letových řad, rovinný 

terén) jsou příznivé, nelze v jiných sloţitějších případech předpokládat  lepší 

výsledky. Pro určení vyrovnaných hodnot prvků VO je prozatím nejvýhodnější 

integrovaná metoda. 

Přesnější výsledky lze očekávat od nové aparatury IMU-21 typ POS AV 610PP 

s asi dvojnásobnou přesností určení polohy a úhlů os komory, která u pořizovatele LMs 

v době snímkování posuzované lokality nebyla k dispozici. 
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