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Anotace

Práce se zabývá tvorbou 3D vizualizace historické budovy románského kostela v 
Kalinčiakove  s  využitím  geodetického  a  fotogrammetrického  měření.  V  první  části 
popisuje  stručnou  historii  fotogrammetrie  a  její  dělení.  Následuje  popis  využitých 
geodetických metod a základní informace o programech použitých při zpracování měření, 
modelu i vizualizace. V další kapitole podává informace o zvolené stavbě, její historii a 
současném stavu. Dále popisuje kalibraci digitální neměřické komory, získávání údajů pro 
zpracování modelu a postupem vyhotovení 3D modelu v programu PhotoModeler Scanner. 
Následuje popis úpravy modelu v programu Microstation pro účely vyhotovení vizualizace 
a uvedení možností jeho dalšího využití. Závěr práce je věnován kontrole kvality modelu a 
srovnání polohy bodů určených geodetickou a fotogrammetrickou metodou.

Klíčová  slova:  Průseková  fotogrammetrie,  3D  vizualizace,  PhotoModeler, 
Microstation 

Annotation

This  thesis  focuses  on  creation  of  3D  visualization  of  historic  building  – 
Romanesque  church  in  Kalinčiakovo,  based  on  geodetic  and  photogrammetric 
measurements. First part describes brief history and types of photogrammetry. Following is 
a description of used geodetic methods and information about programs used in processing 
of measurements, 3D model and it's visualization. In the next chapter are information about 
selected  building,  it's  history  and  current  state.  Afterwards  is  described  calibration  of 
digital camera for photogrammetric measurements. Next part is about collecting needed 
data and processing the 3D model in software PhotoModeler Scanner. The following is a 
description of operations with the model in Microstation and listing of possibilities of it's 
next usage. The conclusion is devoted to checking the quality of the model and comparing 
positions of points determined by geodetic and photogrametric methods.

Keywords:  Intersection  photogrammetry,  3D  visualization,  PhotoModeler, 
Microstation
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Seznam použitých zkratek

České zkratky

2D – dvourozměrný prostor (X,Y)

3D – trojrozměrný prostor (X,Y,Z)

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

VKM – Vektorová katastrální mapa

Cizojazyčné zkratky

CAD  –  Computer-aided  design,  Computer  aided  design  and  drafting  (Počítačem 
podporované kreslení)

DXF – drawing exchange Format (formát souboru pro přenos CAD údajů mezi různými 
programy)

GLONAS  –  Globalnaja  navigacionnaja  sputnikovaja  sistěma  (Globální  navigační 
družicový systém Ruska)

GNSS – Global Navigation Satellite System (Globální navigační satelitní systém)

GPS – Global Positioning System (Globální družicový polohový systém USA)

Mpx – megapixel = 1 000 000 pixelů

pixel – picture element (nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky)

RTK – Real Time Kinematic (Kinematická metoda v reálném času)

WGS84 – World Geodetic System 1984 (Světový geodetický systém 1984, používán v 
systému GPS)
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1. Úvod

Dokumentace historických památek a zachování informací o nich pro  budoucí 
generace je  v  současnosti aktuálním tématem.  Rychlý vývoj elektroniky a výpočetní 
techniky,  a tedy  i oblasti  digitálních fotoaparátů a programového vybavení  pro 
fotogrammetrické zpracování snímků umožňuje stále efektivnější využití fotogrammetrie 
při  zpracování současného  stavu historicky významných  budov a jiných památek.  S 
relativně malými počátečními náklady na pořízení potřebných nástrojů se tato metoda stále 
častěji využívá.

Zároveň v současné  ekonomické situaci a při  velkém počtu geodetů na trhu  je 
diverzifikace činností pro geodeta důležitým předpokladem pro úspěšné setrvání v oboru, a 
tak nabídka možnosti zpracování takových dokumentů je další možností uplatnění.

1.1 Cíle diplomové práce

Hlavním cílem diplomové práce je provedení dokumentace historické památky a 
zpracování 3D vizualizace pro  její propagaci a zachování informací o  ní pro  budoucí 
generace.  Rozhodl jsem se  využít metody průsekové fotogrammetrie, podrobného 
geodetického měření,  a měření GNSS technologií.  Pro zpracování  dat jsem zvolil 
programy Kokeš, PhotoModeler Scanner a Microstation.

Téma 3D vizualizace na základě geodetického a fotogrammetrického měření jsem 
zvolil pro  rozšíření mých znalostí  v dané  problematice a zjištění možností a úskalí 
fotogrammetrického zpracování vizualizace objektu.

Pro zpracování jsem zvolil románský kostel v Kalinčiakovu,  který je historicky 
zajímavou, avšak veřejnosti nepříliš známou budovou.
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2. Využité metody a programy pro zpracování 
vizualizace

2.1 Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se rekonstrukcí tvaru, velikosti  a polohy 
předmětů zobrazených na měřičských fotogrammetrických snímcích.  Základ 
fotogrammetrie jako měřičské techniky  je měřičský snímek, který  se  využívá k 
nejvěrnějšímu a nejrychlejšímu zobrazení přirozených a umělých předmětů.  Jedná se o 
metodu optického měření. [1]

2.1.1 Historie fotogrammetrie

Koncepty fotogrammetrie sahají až do roku 1480,  kdy Leonardo da Vinci začal 
svou práci s perspektivou a centrální projekcí.  Tato práce položila základy,  z  nichž se 
vyvinula moderní fotogrammetrická teorie. Další vědci pokračovali v jeho práci, jako i na 
rozvoji matematické teorie.  V roce 1759 Johan Heinrich Lamberd vyvinul matematické 
principy pro využití prostorového protínaní k  nalezení bodu, ze kterého byla fotografie 
vyfocena. [2]

Další  rozvoj fotogrammetrie umožnil vynález fotografie.  V roce 1837 J. M. 
Daguerre pomocí procesu nazvaného daguerrotypie vyhotovil první prakticky použitelné 
fotografie.

Slovo "fotogrammetrie"  použil jako první v roce 
1858 mladý německý architekt Albrecht Meydenbauer. 
Byl  přesvědčen,  že nejdůležitější kulturně-historické 
památky by měly být zaznamenány do takových detailů, 
aby  mohly být v případě  zničení zrekonstruovány. 
Fotogrammetrické fotografie  byly nejefektivnější 
metodou k dosažení tohoto cíle. [3]

První fototeodolit využil A. Laussedat, který v roce 
1867 prezentoval na  výstavě v Paříži.  První  pokusy s 
leteckou fotogrammetrií byly  uskutečňovány  od roku 
1855 a to pomocí balónů. Italský geodet a optický inženýr 
P.I.P. Porro a nezávisle Carl Kopp vyvinuli v roce 1847 
systém pro  zmenšení zkreslení objektivu pomocí 
asymetrických čoček, což přineslo velké plus do oblasti fotogrammetrie.
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Následoval rozvoj letecké fotografie s vynálezem letadel.  Za zakladatele letecké 
fotogrammetrie je považován T. Scheimpflug,  který jako první využil letecké fotografie 
pro praktickou tvorbu map. Také rozvinul teorii dvojího projektoru, který umožňuje přímé 
sledování 2 fotografií a tedy využití stereoefektu.  V roce 1901 německý fyzik dr. Carl 
Pulfrich navrhl první stereokomparátor.  Tento přístroj pracoval se souřadnicemi X a Y a 
pro zpracování vyžadoval značné výpočetní a zobrazovací práce. Byl to první 
fotogrammetrický přístroj, který vyráběla firma Zeiss. V roce 1908 vyvinul němec Eduard 
von Orel první stereoautograf,  který  umožňoval přímé  sledování výškových kontur a 
souvislou operaci bez  potřeby výpočtů.  Následovalo množství podobných  přístrojů pro 
zpracování stereoskopických dvojic fotografií.

Další  rozvoj fotogrammetrie byl  úzce  spjat s  rozvojem elektroniky a výpočetní 
techniky. Lze jej rozdělit do 4 etap [5]:

Etapa Stereofotogrammetrie a analogové fotogrammetrie trvala zhruba 40 let na 
začátku dvacátého století.  Proces  zpracování neobsahoval žádné metody automatizace. 
Měření, vyhodnocení i kreslení byly dělány ručně. Pro stereofotogrammetrii se využívaly 
hlavně speciální  přístroje - Stereokomparátory,  později Autostereografy.  Letecké 
snímkování se stalo standardním způsobem získávání podkladů pro tvorbu map.

Obr. 2: Stereokomparátor [4]

Rozvoj  Analytické  fotogrammetrie  začal  v 50tých-letech  minulého  století, 
navazujíc na rozvoj výpočetní techniky. Byly vyvinuty techniky analytického zpracování a 
první  programy  pro  zpracování  výpočtů  pomocí  počítačů.  Snímkování  bylo  prováděno 
stále  klasickým  způsobem.  Pomoc  výpočetní  techniky  při  vyhodnocování 
fotogrammetrických snímků byla jen velmi okrajová.

Fotogrammetrie s  využitím výpočetní techniky přicházela do praxe v 70.tých 
letech 20. století. Celé vyhodnocování a zpracování se provádělo na počítači, vykreslování 
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výsledných map bylo pomocí plotrů. Sahají sem počátky moderních CAD systémů. Jejich 
využití v interaktivní grafické úpravě přineslo revoluci do procesu zpracování map,  jeho 
flexibility a efektivity.

Digitální  fotogrammetrie.  Pod  tímto  pojmem  rozumíme  to,  že  vstupní 
fotografické podklady jsou buď oskenované, nebo získané přímo digitálním fotoaparátem. 
Celý fotogrammetrický proces od získávání údajů, přes vyhodnocení, zpracování, případně 
i publikování výsledků tedy probíhá výhradně v digitální formě.

Obr. 3: Příklad digitální fotogrammetrické stanice [6]

Jednotlivé etapy se pochopitelně prolínají,  protože nová technologie jen postupně 
vytlačovala technologii předchozí, zaběhnutou.

2.1.2 Rozdělení fotogrammetrie

Fotogrammetrii můžeme dělit podle několika hledisek. Kromě historického, které je 
uvedeno v předchozí kapitole, je další možné dělení následující:

podle polohy fotogrammetrického stanoviště:

pozemní - stanoviště fotokamery je umístěno na zemském povrchu, resp. pár metrů 
nad ním. Využívá se na mapování předmětů nad terénem, resp. výškově členitého terénu

letecká - snímkování se  provádí na palubě  letadla.  Využívá  se pro tvorbu map 
větších územních celků

kosmická - nazývá  se také Dálkový průzkum země. Snímky se  vyhotovují na 
speciálně určené družici, která umožňuje fotografování i v jiných spektrech než je viditelné 
světlo. Umožňuje vyhotovování map velkých celků a různých účelových map.
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podmořská - využívají se hlavně zařízení na bázi šíření zvukových vln - sonary. 
Umožňuje tvorbu map mořského dna

podle způsobu vyhodnocení fotogrammetrických snímků

jednosnímková – umožňuje vyhodnotit pouze obraz roviny, např. průčelí budovy

vícesnímková -  pomocí překrývajícího se obrazu předmětu z  různých úhlů 
(stereoskopie), umožňuje vyhodnotit i třetí rozměr

podle původu obrazového záznamu a vyhodnocovacího procesu - ji dělíme na 
analogovou,  analytickou a digitální.  Tyto formy byli blíže popsány v historickém dělení 
fotogrammetrie.

2.1.3 Základní pojmy ve fotogrammetrii

Pro pochopení procesu fotogrammetrického výpočtu souřadnic bodů potřebujeme 
znát některé základní pojmy a vztahy mezi nimi.

Projekční centrum (střed  promítání)  je bod,  kterým procházejí všechny paprsky 
spojující příslušné předmětové a snímkové body.

Fotogrammetrický svazek paprsků,  který  prochází střetem promítání,  definuje 
vztah mezi předmětem a jeho fotogrammetrickým snímkem. Jeho tvar určují prvky vnitřní 
orientace, jeho polohu v prostoru určují prvky vnější orientace.

Prvky vnitřní orientace  snímku vyjadřují vztah projekčního centra vůči 
zobrazovací rovině. Definují tedy tvar fotogrammetrického svazku paprsků. Jedná se o:

– souřadnice hlavního snímkového bodu H' (x'H,  z'H).  Hlavní snímkový bod je 
průsečníkem kolmice ze středu promítání na rovinu měřičského snímku. Měl by být 
co nejblíže středu snímku S' (x'S=0, z'S=0). Jeho poloha je vyjádřena v snímkových 
souřadnicích.

– konstanta fotokomory Ck je vzdálenost projekčního centra od hlavního 
snímkového bodu. Měla by být blízká ohniskové vzdálenosti f.

– zkreslení objektivu je při specializovaných fotogrammetrických objektivech často 
zanedbatelné,  ale  při objektivu použitém v této diplomové  práci představuje 
důležitý parametr.
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Obr. 4: Zobrazení prvků vnitřní orientace snímku

Při zpracování snímků z digitální neměřické komory (tedy fotoaparátu a objektivu 
neurčeného primárně  pro fotogrammetrické snímkování)  je správné  vyřešení těchto 
parametrů podstatné pro výslednou přesnost souřadnic modelu. Proto je třeba provést co 
nejkvalitnější kalibraci.

Prvky vnější orientace  snímku vyjadřují polohu fotogrammetrického svazku 
paprsků v prostoru. Pro pozemní fotogrammetrii je to 6 prvků:

• Prostorové souřadnice fotogrammetrického stanoviště,  tedy středu promítání O 
(y, x, z)

• Stočení snímku φ,  vyjadřuje úhel mezi osou záběru a daným směrem v terénu 
(doleva-doprava)

• Sklon osy záběru ω je úhel mezi osou záběru a vodorovnou rovinou v terénu 
(nahoru-dolů)

• Pootočení snímku χ (snímkový  horizont) je úhel,  který svírá vodorovná rovina 
snímku s určitým horizontem v terénu (rotace  snímku v jeho rovině vůči 
horizontální čáře v terénu)
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2.1.4 Průseková fotogrammetrie

Průseková fotogrammetrie patří  mezi  nejstarší fotogrammetrické metody. Jde o 
vícesnímkovou metodu.  Její princip spočívá v křížení vpřed z úhlů pomocí měřičských 
snímků. [7] Je možné ji řešit:

• graficky,  tj. postupným vynášením stanovišť,  orientací snímků,  jejich os  a 
vyhodnocováním poloh podrobných bodů na mapě.

• analyticky (výpočtem) - používá pro výpočet souřadnic bodů matematické nástroje, 
tedy matematickou projekci.

Analytická metoda sestává z následujících etap:

1. vyhodnocení snímkových souřadnic a paralax

2. výpočet fotogrammetrických souřadnic

3. oprava orientačních prvků před vyhodnocením

4. transformace fotogrammetrických souřadnic na geodetické

Pro  samotný výpočet potřebujeme znát souřadnice projekčních center fotografií a 
ukazatele os jejich záběrů

Pro výpočet úhlů, které svírají promítací paprsky s osou záběru použijeme vztahy:

– pro vodorovné úhly: tg α=x ' / f

– pro svislé úhly: tgβ=
z '

√ f
2+x '

2
=

z ' . cosα
f
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Obr. 5: Princip průsekové fotogrammetrie

2.2 GNSS Technologie

Využívání globálních družicových navigačních systémů pro určování polohy bodů 
v terénu je v současnosti v geodézii běžnou praxí. V převážné míře se využívá kombinace 
2 satelitních systémů, a to amerického systému GPS a ruského GLONAS. Tato kombinace 
umožňuje větší pokrytí satelitů a tedy přesnější výsledky při měření.

Obecným principem určení polohy přijímače je protínání zpět z délek.  Pro určení 
vzdálenosti  mezi družicemi a přijímačem je využit rozdíl v čase putování rádiového 
signálu od jednotlivých družic.  Minimální počet viditelných družic potřebný pro určení 
polohy je 4. Signál z jedné družice slouží  jako referenční hodnota pro stanovení času. 
Signály ostatních družic slouží k  určení vzdáleností.  Při známých polohách družic v 
trojrozměrném souřadnicovém systému je možné vypočítat polohu přijímače.

Pro geodetické měření se využívají tzv..  fázová měření,  která umožňují dosahovat 
větší přesnost, ale jsou časově náročnější.  Pro jejich řešení je třeba znát určité proměnné, 
které se nazývají ambiguity.

Kinematická metoda v reálném čase poskytuje určení polohy v centimetrových 
přesnostech, a to v relativně  krátkém čase. Umožňuje to trvalé spojení přijímače se sítí 
permanentních stanic. Tímto způsobem může přístroj za velmi krátký čas zavést potřebné 
opravy a tak vypočítat co nejpřesnější řešení své polohy. Není však třeba její možnosti 
přeceňovat,  i  tato technologie  má svá omezení.  Pro potřeby mé diplomové práce však 
postačila.  Využil jsem ji  hlavně k určení absolutní  polohy podrobných bodů,ze kterých 
jsem vykonával podrobné geodetické měření a na doměření výškových poměrů okolního 
terénu .
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2.3 Podrobné geodetické měření

Navzdory rychlému  nástupu GNSS technologie  patří klasické "terestrické" 
podrobné geodetické měření stále mezi základní úkoly geodeta v terénu.  Pro potřeby DP 
jsem využil měření polární metodou ze známých stanovišť. Princip polární metody spočívá 
v měření úhlů, které svírají přímky spojující jednotlivé body s polohou stanoviště přístroje 
a vzdáleností mezi nimi.

Obr. 6: Princip polární metody

Pro  výpočet výšek měřených bodů potřebujeme znát i výšku přístroje  od bodu 
stanoviště a výšku terče oproti měřenému bodu. Při měření bezhranolovou metodou, jakou 
byly měřeny identické body stavby, je výška cíle nulová.
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2.4 Využité programové vybavení

V rámci zpracování diplomové  práce jsem využil různé  programy.  Blíže  si 
popíšeme nejvýznamnější z nich.

2.4.1 Kokeš

Je to  produkt české firmy GEPRO,  s.r.o., která se specializuje na vývoj a prodej 
softwaru v oblasti geoinformačních technologií a geodézie.  Ve Slovenské republice 
distribuuje program Kokeš firma CGS s.r.o., která program lokalizuje do slovenštiny a 
programuje nadstavby pro slovenské geodety.

Tento  program nabízí vyvážený celek nástrojů specifických  pro geodézii,  který 
umožňuje geodetovi provést všechny potřebné činnosti od výpočtu měřených údajů,  přes 
zpracování seznamu souřadnic, vektorových grafických výkresů, rastrů až po tvorbu a tisk 
map.

V době  zpracování diplomové práce byla k dispozici slovenská verze programu 
Kokeš ve verzi 10.25, já jsem použil verzi 10.13.

Obr. 7: Prostředí programu Kokeš 10.13
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2.4.2 PhotoModeler scanner

PhotoModeler specializovaný program pro tvorbu přesných 3D modelů a měření 
využívajících metodu fotogrammetrie. Vyvinula ho kanadská firma EOS Systems Inc. Při 
zpracování modelů jsem využil verzi 6.4.  Program umožňuje využívat vlastní fotoaparát, 
který nemusí být nijak speciálně určený přímo pro fotogrammetrii Pro jeho využití je třeba 
jej nakalibrovat pomocí speciálního kalibračního pole, nebo pomocí tzv. polní kalibrace.

Jeho nadstavba PhotoModeler Scanner poskytuje navíc nástroje pro tvorbu hustých 
bodových mraků (polí)  podobných výsledku laserového skenování.  Takto vytvořená pole 
umožňují podrobně zdokumentovat objekty z fotografií a následně je převést do povrchů s 
texturou.

Obr. 8: Prostředí programu PhotoModeler Scanner 6.4
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2.4.3 Microstation

Je CAD systém pro zpracování 2D a 3D výkresů a modelů.  Vyvinula ho firma 
Bentley Systems.

Vývoj začal v roce  1985 a  v průběhu  let  se systém  z jednoduchého editoru 
grafických dat rozvinul pomocí  různých nástaveb do robustního širokospektrálního 
systému používaného při projektování, ve stavebnictví, dopravě, správě inženýrských sítí, 
geodézii a v  mnoha  jiných  oblastech.  Nejnovější verze  umožňují provedení 
fotorealistických snímků a animací 3D modelů,  proto jsem si tento program vybral pro 
tvorbu 3D vizualizace.

Aktuální verze v době zpracování vizualizace byla V8i,  podverze SelectSeries 2 a 
SelectSeries 3.

Obr. 9: Prostředí programu Microstation V8i SelectSeries 3
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3. Informace o zvolené stavbě

3.1 Lokalita a popis stavby

Pro zpracování 3D modelu jsem si vybral románský kostelík,  který se nachází v 
obci Kalinčiakovo,  5km východně od města Levice.  V současnosti  je  tato obec 
administrativní součástí města. Stavba se nachází ve středu vesnice, na kopečku nedaleko 
hlavní silnice.

Obr. 10: Poloha obce Kalinčiakovo [10]

Obr. 11: Poloha kostela na mapě [10]

Jedná se o emporový kamenný románský kostel s obdélníkovou lodí, polokruhovou 
apsidou a predstavěnou barokní věží.  Při  jeho stavbě byla uplatněna většina typů 
dekorativních prvků typických pro románský sloh.  Kostelík tedy představuje  jeden z 
nejhodnotnějších příkladů románského slohu ve Slovenské republice. Byl postaven starou 
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římskou technikou z kamenného kvádrového zdiva.  Loď ani apsida nejsou omítnuté. 
Oblouky empory jsou podepřeny dvěma sloupky s kvadratickými hlavicemi.  Jedná se o 
netradiční řešení a nezachovalo se na Slovensku v žádném jiném kostelíku.  Kostelík měl 
původně dva románské portály. Jižní je dodnes používán. Druhý byl na protilehlé severní 
straně,  ten však při barokní přestavbě zazdili.  Tvar portálu je jednoduchý s naznačeným 
půlkruhovým tympanónem. [11]

Obr. 12: Pohled na kostel z jižní strany

3.2 Historie a současnost

Kostelík postavili ve 12. století jako typickou jednolodní stavbu. V roce 1655 přešel 
do správy reformované křesťanské církve (Kalvínské).  V období baroka byla věž mírně 
posunuta směrem na  sever od středové osy kostelíka.  Původně byl kostelík obehnaný 
pevnostní zdí, ze které se zachovaly už jen nepatrné zbytky.

Kostelík prošel obnovou v 19. století,  kdy byly vnější zdi lodi i apsidy zpevněné 
opěrnými pilíři. V roce 1932 byla objevena zazděná románská okna a portál. Z románské 
lodi a apsidy byla také odstraněna omítka a odhaleno původní románské zdivo. Při opravě 
se ukázalo,  že část obloučkového vlysu zdobícího apsidu po celém jejím obvodu byla v 
minulosti dodělána z malty, neboť původní zdivo bylo opravováno. Zachovalo se tedy jen 
5 obloučků na jižní straně a tři na severní. Další rekonstrukce probíhala v roce 1956.

V roce 2002 zasáhl kostelík blesk, který poškodil zdivo lodi.

V roce 2003 byl kostelík opět rekonstruován. Byly nově omítnuty a natřeny opěrné 
pilíře a věž.  Střecha byla pokryta dřevěnými šindeli.  Následně v roce 2009 byla dřevěná 
střecha opět obnovena. V roce 2009 byl v blízkosti kostela objeven hřbitov z  10.-12. 
století. [11]
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4. Kalibrace digitální neměřické komory

Kalibrace digitální neměřické komory je prvním krokem, který je třeba udělat pro 
úspěšné vytvoření  3D modelu. Program PhotoModeler umožňuje provést  tuto kalibraci 
přímo v  programu na základě snímků speciálního bodového pole,  nebo s  využitím 
takzvané polní kalibrace.

Pro každý fotoaparát je třeba vyhotovit kalibraci zvlášť,  i pokud se jedná o stejný 
typ fotoaparátu,  protože se kus od kusu mohou mírně lišit,  což by způsobovalo nepřesné 
řešení modelu. Při  kalibraci se  zjišťují parametry fotoaparátu a objektivu,  jako např. 
ohnisková vzdálenost,  střed snímku,  zkreslení objektivu.  Software tak umí vypočítat 
správně geometrické vztahy mezi body na fotografii a body v prostoru,  který byl focen. 
Každý fotoaparát stačí nakalibrovat jednou. Následně se kalibrace může používat ve více 
projektech opakovaně. Je však třeba brát v úvahu, že v případě trans-fokálních objektivů je 
třeba dělat kalibraci zvlášť pro  každou ohniskovou  vzdálenost,  kterou chceme použít, 
protože se  mění  parametry objektivu.  Proto  se  při trans-fokálních objektivech 
nedoporučuje fotografovat v mezihodnotách  ohniskových  vzdáleností.  Je vhodnější 
nastavit maximální nebo minimální hodnotu, která se dá dosáhnout opakovaně.

Další věc, kterou před přípravou kalibrace musíme uvážit, je, jak velký objekt a v 
jaké vzdálenosti budeme fotografovat.  Tomu bychom  měli přizpůsobit  velikost 
kalibračního pole.  Pokud budeme fotografovat např. mobilní  telefon,  nebo plastikový 
model letadla, postačí nám kalibrační pole velikosti A4. Při větších objektech bychom však 
měli použít větší kalibrační pole. Buď vytištěné na větším formátu,  nebo na více listech 
umístěných do vhodného vzoru.  Při  zpracování větších  objektů je vhodné využití  i 
kalibrace v terénu (field calibration).

4.1 Použitý fotoaparát

Pro fotografování jsem si vybral fotoaparát Nikon D5100 s nasazeným objektivem 
AF-S  DX NIKKOR 18-105mm  f / 3,5-5,6 G VR ED.  Jelikož se jednalo o trans-fokální 
objektiv,  použitá  byla  jen širokoúhlá ohnisková vzdálenost,  tj. 18mm (27 mm ekv. 
kinofilmu).

2012 15



Ing. Martin Fašánek: 3D vizualizace kostela

Obr. 13: Fotoaparát Nikon D5100

Typ fotoaparátu Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet objektivu Nikon F (s kontakty pro automatické zaostřování)
Efektivní obrazový uhol cca 1,5x ohnisková vzdálenost (formát DX)
Obrazový snímač CMOS 23,6 x 15,6 mm
Celkový počet pixelů 16,9 milionů
Efektivní počet pixelů 16,2 milionů
Maximální velikost snímků 4928 x 3264 pix.
Rozsah citlivosti ISO 100-6400 v krocích po 1/3 EV
Zaostřovací matnice Typu BriteView Clear Matte Mark VII typ B
Clona Okamžitý návrat, elektronicky ovládána
Závěrka Elektronicky ovládána štěrbinová s vertikálním chodem
Rychlost závěrky 1/4000 – 30 s + režim Bulb
Měření expozice TTL pomocí 420pixelového RGB snímače
Způsoby měření expozice -Maticové 

-Integrální měření se zdůrazněným středem
-Bodové měření

Automatické zaostřování Snímač automatického zaostřování Nikon Multi-CAM 1000 
s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacích bodů

Vestavěný blesk Směrné číslo 12
Zdroj energie - baterie Jedna dobíjecí lítium-ionová EN-EL14
Rozměry fotoaparátu (ŠxVxH) 128x97x79mm
Hmotnost fotoaparátu 560g
Typ objektivu G AF-S DX NIKKOR s manuálním transfokátorem 

a vestavěným procesorem
Ohnisková vzdálenost 18-55mm (27-82mm ekv. 35mm)
Rozsah clony 18mm=f/3,5-22, 55m=f/5,6-36
Konstrukce objektivu 11 prvků v 8 skupinách (včetně 1 asférického prvku)
Zaostřování Automatické, ovládané motorem Silent Wave, manuální
Stabilizace obrazu Posuv objektivu systémem voice coil motors (VCMs)
Minimální vzdálenost ostrosti 0,28m ve všech ohniskových vzdálenostech
Rozměry objektivu 73x79,5mm
Hmotnost objektivu 265g

Tabulka č. 1: Technické parametry fotoaparátu a objektivu [12]
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4.2 Automatická kalibrace

Obr. 14: Vlevo: kalibrační pole pro velikost A4 (28% původní velikosti), Vpravo: 

Kalibrační pole pro velikost 91x91cm (7% původní velikosti)

Pro automatickou kalibraci je určeno kalibrační pole dodávané s programem. Jsou 
to 2 pdf soubory, přičemž jeden z nich obsahuje kalibrační pole určené pro menší formáty 
výtisků a druhý pro větší. Použito bylo pouze pole pro velikost 36x36 palců, tj. 91x91cm, 
které bylo vytisknuto na plotru. Pole se po vytištění rozprostře na rovný povrch, případně 
se přilepí na podložku, aby se mezi snímky nepohnulo a nepokazilo tak kalibraci. Postupně 
se fotografuje pole z každé strany a to ve třech polohách fotoaparátu.  Nejdříve v ležaté 
poloze, následně v poloze otočené doleva a doprava. Vznikne takto 12 fotografií, které by 
měly co nejlépe vystihovat deformace objektivu  [13].  Během  fotografování musí  být 
vhodné a shodné světelné podmínky, stejné nastavení fotoaparátu a doporučuje se vypnout 
zaostřování a různé postprocesingové úpravy obrazu ve  fotoaparátu.  Při  fotografování 
jednotlivých snímků není nezbytné, aby na každé fotografii byly zobrazeny všechny body 
pole, nebo aby pokrývalo pole celý obraz. Je však třeba, aby se fotografie překrývaly tak, 
aby bylo při výpočtech parametrů objektivu pokryto celé jeho zorné pole a aby na každé 
fotografii byli vidět všechny 4 kontrolní body.

Samotný proces kalibrace je v programu dobře popsán a při zvládnutí základních 
požadavků vcelku rychlý.
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Obr. 15: Zobrazení průběhu automatické kalibrace

Po úspěšné automatické kalibraci je třeba její výsledky zkontrolovat a ověřit, zda 
vyhovují potřebným parametrům.  Tyto  parametry jsou  vypsány v okně zobrazujícím 
výsledky procesu. Hlavní kontrolované parametry které potřebujeme kontrolovat jsou:

• Project Problems - případné problémy,  které program zobrazuje červenou,  např. 
špatné  řešení některého parametru fotoaparátu,  nebo  příliš  velká rezidua na 
některém bodě

• Total Error (Last Error) - celkovou chybu procesu. Pro dobré řešení kalibrace by 
neměla hodnota přesahovat 1. Při trans-fokálních objektivech,  jejichž stabilita je 
menší, je však tato hodnota často nedosažitelná.

• Camera Calibration Standard Deviations - standardní odchylky kalibrace kamery a 
řešení jejích parametrů

• Point Marking Residuals - rezidua označování bodů (rozdíl  mezi označením bodu 
na fotografii a vypočtenou polohou bodu v 3D prostoru)

o  Maximum -  maximální hodnota by neměla přesahovat 1.5pixelu

o  Overal RMS - celkový kvadratický průměr označování všech bodů v 

projektu by neměl přesahovat 0.5 pixelu

Výsledné hodnoty jsou uváděny v relativních,  ne absolutních hodnotách,  takže se 
často mohou lišit od výrobcem udávaných parametrů.

Také je možné opticky kontrolovat směry reziduí jednotlivých bodů na snímcích 
kalibračního  pole,  případně  v  3D  zobrazení  zapnout  zobrazení  regionů  spolehlivosti 
(elipsoidů chyb) pro výpočet polohy bodů. 

V případě hrubých nedostatků  je třeba opakovat fotografování,  nebo zvolit  jiný 
fotoaparát.
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Obr. 16: 3D zobrazení kalibračního pole 91x91 cm v programu PhotoModeler se zapnutým 

zobrazením elipsoidů chyb

Obr. 17: Snímky kalibračního pole 91x91 cm se zobrazenými reziduami bodů

Jelikož jsem plánoval fotografování velkého objektu,  nedělal  jsem automatickou 
kalibraci  na  malý  papír  formátu  A4,  ale  jen  na  pole  rozměrů  91x91cm.  Pro  získání 
objektivnějších informací a v snaze o dosažení lepších výsledků  jsem fotografování víc 
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krát  opakoval.  Následovně  jsem vykonal  2  automatické  kalibrace z různých  fotografií. 
Výsledky kalibrací a jejich porovnání je v kapitole 4.4.

4.3 Kalibrace v terénu

Tato  funkce (Field  Calibration)  umožňuje  kalibraci fotoaparátu  bez klasického 
kalibračního pole.  Je také určena pro zpřesnění kalibrace,  pokud byly fotografie objektu 
pořízené v rozdílných podmínkách, tedy hlavně různých vzdálenostech, oproti fotografiím 
použitým pro automatickou kalibraci.  Některé objektivy totiž vlivem různé vzdálenosti 
zaostření mírně mění své parametry, což má negativní vliv na řešení projektu.

Pro účely focení většího objektu - kostela,  jsem zvolil tzv.  vícelistovou kalibraci 
(multisheet). Vytiskl jsem na 15 listů velikosti A4 kódové body a tyto listy jsem poskládal 
na podlahu do obdélníkového obrazce.  Dva z listů jsem položil na vyvýšené místo,  pro 
lepší zpracování 3D polohy. Při takovémto kalibračním poli však není možné použít funkci 
automatické  kalibrace.  Vytvořil  jsem tedy nový klasický bodový (point-based)  projekt. 
Následně jsem použil funkci automatické označování bodů. Tato  funkce umožňuje 
automatické nalezení,  označení a referencování kódových bodů  na snímcích.  Když 
program označil body, bylo možné projekt zpracovat. V nastavení parametrů procesu jsem 
povolil funkci "Full  Field Calibration".  Program následně vypočítal pozice snímků  i 
samotnou kalibraci kamery.  Parametry procesu se kontrolují podobně jako u automatické 
kalibrace.  Po  odsouhlasení výsledku je  možné zapsat do  knihovny nové  parametry 
fotoaparátu.

Obr. 18: Kalibrační pole větších rozměrů využité pro kalibraci fotoaparátu se zobrazenými 

reziduami jednotlivých bodů
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Zpracování kalibrace fotoaparátu tímto způsobem je ovlivnitelné uživatelem. Může 
například vyloučit s procesu zpracování body s velkými chybami a pod. Také v nastavení 
programu je množství parametrů pro nastavení procesu zpracování, které lze změnit.

4.4  Porovnání  hodnot  kalibrací  a  výběr  kalibrace  použité  pro 
zpracování modelu

Pro  výběr  nejvhodnější  kalibrace  na  použití  v  tvorbě  modelu  jsem porovnal  3 
výsledky kalibrací:
Typ kalibrace Automatická 

kalibrace (v4)
Automatická 
kalibrace (v3)

Více-listová 

kalibrace s 

využitím Field 

calibration

Počet listů a bodů 
kalibračního pole

1 pole rozměrů 91x91cm, 4 kontrolní a 140 
orientačních bodů

15 listů A4 po 6 

kódových bodů,  

spolu 90 kódových 

bodů

Prvky vnitřní orientace
Ohnisková vzdálenost 18,4502 mm 18,4380 mm 18,7735 mm

Rozměry formátu (šířka x 
výška)

24.0543 x 15.8961 24.0187 x 15.8961 24.0084 x 15.8961

Souřadnice hlavního 
snímkového bodu

X=12.2187, 
Y=7.8527

X=12.3994, Y= 
7.7861

X=12.2057, 

Y=7.7725

Zkreslení objektivu radiální K1=1.248e-004, 
K2=-6.111e-008

K1=1.241e-004, 
K2=-1.152e-007

K1=4.998e-004, 

K2=-1.008e-006

Zkreslení objektivu 
decentrické

P1= -4.698e-005, 
P2= neřešené

P1=-1.061e-004, 
P2=-8.120e-005

P1= -1.944e-005, 

P2= -4.538e-005

Kontrola kvality kalibrace
Celkový kvadratický průměr 
odchylek

1,0936 pixelu 1,0072 pixelu 0,2271pixelu

Maximální odchylka 5,7788 pixelu 3,7901 pixelu 1,0318 pixelu

Celková chyba procesu 8,559 7,896 1,913

Pokrytí snímků 93 % 94 % 85 %

Tabulka č. 2: Hodnoty kalibrace fotoaparátu

Z  výsledků  je  zřejmé,  že  použitý  objektiv  nemá  velmi  vhodné  vlastnosti  pro 
fotogrammetrické práce. V širokoúhlém rozsahu je objektiv při krátkých vzdálenostech, ve 
kterých bylo nutné pole fotit  velmi nestabilní  a při  přeostřování mění svou ohniskovou 
vzdálenost. Lepší výsledky vycházeli při použití více-listové kalibrace, která byla focena z 
větších vzdáleností od kalibračního pole.  Pro tvorbu modelu byli tedy použity parametry 
objektivu z více-listové kalibrace.

Snímky  použité  při  kalibracích,  a  zobrazení  kalibračních  prvků  v  programe 
PhotoModeler se nachází v příloze č. 1.
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Je třeba brát  v úvahu,  že se jedná o 16Mpx fotoaparát,  což znamená,  že oproti 
fotoaparátům s menším množstvím citlivých bodů,  tu přestavuje pixel menší prostor na 
samotné fotografii, a tak může být dosažená přesnost modelu lepší, než při srovnatelných 
výsledcích kalibrace např. 8Mpx fotoaparátu.

Také snižováním pokrytí snímků by pravděpodobně klesaly chyby kalibrace, 
protože největší vady objektivu jsou právě na jeho okrajích. To by však mělo negativní vliv 
při zpracování modelu, kdy by nebylo možné využít značnou plochu fotografií objektu.
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5. Získávaní vstupních údajů

5.1 Navržení identických bodů

Před sběrem údajů pro tvorbu 3D modelu jsem z fotografií,  které jsem snímal při 
výběru stavby, vyhotovil zkušební projekt. Tak jsem zjistil možné problémy a lépe jsem se 
uměl připravit na "ostrý" sběr dat.

Jelikož je kostelík umístěn na kopci,  v jeho okolí se terén svažuje a tudíž není 
možné od něj odstoupit do větší  vzdálenosti,  která by umožňovala focení kostela jako 
celku. Tento problém je hlavně na severní straně, kde fotografování omezují i stromy, které 
také znemožňují focení kostela z větší dálky.

Vzhledem k tomu,  že na kostele nebylo mnoho vhodných bodů  pro použití jako 
identické body, rozhodl jsem o umístění bodových terčů na stěny kostela.  Díky nim bylo 
možné dosáhnout  toho,  že fotografie,  které  zobrazují menší  části kostela,  bude  možné 
spolehlivě zorientovat, a že bude možné celý model matematicky spolehlivě vyřešit. Na 
kancelářský papír jsem vytiskl terčíky,  které jsem na vhodných místech upevnil na stěny 
kostela.  Tyto terčíky jsem následně zaměřil geodetickou totální stanicí a tím jsem určil 
jejich polohu. V interiéru tento proces nebylo možné použít v důsledku křehkých omítek.

Obr. 19: Vlícovací body na stene kostela

5.2 Podrobné geodetické měření

5.2.1 Použitá geodetická univerzální stanice

Pro měření jsem použil přístroj Leica TCR802 ultra, který umožňuje i bezhranolové 
měření délek, což bylo velmi vhodné hlavně v interiéru.
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Obr. 20: Přístroj Leica TCR802 Ultra

Typ přístroje Leica TCR8002 ultra
Dalekohled
Zvětšení 30x
Nejkratší vzdálenost ostření 1,7m
Zorné pole / na 100m 1°30', 2,6m
Měření úhlů
Přesnost odčítaní 2“ (0,6mgon )
Nejmenší zobrazena jednotka 0,0001gon
Měření délek
Přesný hranolový (IR) mód 2mm +2ppm
Dosah měření na 1 hranol standardní /mini 1800m / 450m
Přesný bezhranolový mód 0-500m/ >500m 2mm + 2ppm / 4mm + 2 ppm
Dosah měření na šedou plochu v power / ultra módu 
za běžných světelných podmínek

200m / 500m

Libela a kompenzátor
Kruhová libela Citlivost 6'/2mm
Kompenzátor 2 osový
Rozsah a přesnost kompenzátoru Rozsah +-4', přesnost 0,5“
Laserová olovnice
Přesnost 0,75mm/1,5m
Průměr paprsku 2,5mm/1,5m

Tabulka č. 3: Vybrané technické parametry použité geodetické univerzální stanice [14]

5.2.2 Rekognoskace terénu

Před samotným měřením byla  provedena rekognoskace terénu,  při  které byly 
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určeny vhodné polohy pro stabilizaci bodů polygonového pořadu. Bylo stabilizovaných 6 
bodů. Pro stabilizaci byly použity dřevěné kolíky s vyznačením přesnější polohy na vrchu 
kolíků.

5.2.3 Měření polární metodou

Pro  zaměření souřadnic stanovišť a souřadnic podrobných bodů byla  použita 
metoda polárních souřadnic.  Délky  na body stanovišť přístroje  se měřily na odrazný 
hranol, podrobné body na kostele byly měřeny bezhranolovým měřením délek.  Podrobné 
body a body stanovišť byly  měřeny současně v rámci  jednoho postavení přístroje  na 
stanovišti. Výšky přístroje a cíle byly měřeny pásmem.

Po zaměření bodů na exteriéru kostela se určila poloha bodu uvnitř kostela metodou 
rajónu.  Následně  byl přístroj přenesen do interiéru.  V interiéru byly zaměřeny důležité 
body v rozích stěn,  rovina stropu,  ale  hlavně půlkulová  plocha apsidy,  kterou by 
fotogrammetrickou metodou nebylo možné spolehlivě vyhodnotit.

Během měření byly zaměřeny i body,  které byly použity pro srovnání přesnosti 
určení fotogrammetrickou metodou.

5.2.4 Měření metodou RTK

Pro  určení absolutní polohy kostela a zaměření průběhu okolního terénu byla 
použita technologie GNSS,  metoda RTK.  Souřadnice bodů měřené touto metodou jsou 
primárně v systému WGS84,  což (pokud je model  v  místním souřadnicovém systému) 
umožňuje také  lepší lokalizaci objektu při  jeho exportu do Google Earth.  Jelikož bylo 
měření touto  metodou prováděno  později,  než měření polární metodou,  při  zpracování 
modelu se použily pouze přibližné souřadnice polohy kostela v souřadnicovém systému S-
JTSK. Do definitivních souřadnic byl model transformován až při zpracování v programu 
Microstation.

Obr. 21: Přístroj Trimble R6 (vlevo) a polní počítač TSC2
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Typ přístroje Trimble R6
Podporované satelitní systémy GPS, GLONASS
Čas inicializace Obvykle <20 sekund
Přesnost měření kinematickou metodou
Horizontální +-10mm+1ppm RMS
Vertikální +-20mm+1ppm RMS
Typ kontroleru Trimble TSC-2

Tabulka č. 4: Vybrané technické parametre přístroje Trimble R6 [15]

Celkem  bylo  zaměřeno 53 bodů,  z  nichž 3  byly body stanovišť z měření 
podrobných bodů polární metodou.

5.2.5 Zpracování naměřených dat

Naměřené údaje jsem přenesl do počítače. Pro výpočty dat jsem použil program 
Kokeš.  V prvním  kroku jsem vypočítal souřadnice stanovišť výpočtem uzavřeného 
polygonové tahu.  Následoval výpočet zápisníku  měřených podrobných bodů. Vzniklý 
seznam souřadnic jsem transformoval na přibližné souřadnice polohy kostela  získané z 
VKM. Následně jsem ho rozdělil na 3 části:

• Vlícovací body zaměřených terčů na stěnách

• Podrobné body zaměřené na exteriéru stavby

• Podrobné body zaměřené v interiéru stavby

Takto vznikly 3 soubory seznamů souřadnic, které jsem později použil v programu 
PhotoModeler jako importované body.

Po zaměření souřadnic bodů technologií GNSS jsem pro export do Google Earth a 
připojení okolního terénu polohu modelu transformoval na 3 zaměřené body stanovišť.

Údaje z geodetického měření, zobrazení bodů polygonového pořadu a protokoly z 
výpočtu souřadnic se nacházejí v příloze č. 2.

5.3 Fotografování objektu

Pro co nejlepší výsledky při focení je třeba dodržovat následující postupy:

1. Nasnímat alespoň  3 fotografie zpracovávaného prvku,  aby se  zajistilo přesnější 
označení bodů kompenzací z více fotografií

2. Snímat fotografie zpracovaných prvků ve vzájemném úhlu co nejblíže k 90°. Tak se 
zajistí nejlepší přesnost určení 3D pozice bodu.

3. Při zpracování linie jdoucí horizontálně fotografovat snímky v různých výškách, při 
linii vertikální, fotografovat snímky v různých polohách vůči linii
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4. Na každém snímku zachytit dostatečné množství identických bodů, aby bylo možné 
snímek správně zorientovat

5. Zajistit  dostatečný překryt objektu na  fotografiích,  aby bylo  řešení dostatečně 
pevné

6. Fotografovat nadbytečné fotografie, použít jen ty nejvhodnější

7. Zaměřit vzdálenost mezi některými body pro možnost škálování modelu

Samozřejmě,  že v praxi se často tyto požadavky dosáhnout nedají. Je třeba volit 
kompromisy, což se negativně podepisuje na přesnosti bodů v modelu.

Jelikož  jsem zpracovával vizualizaci exteriéru i interiéru kostela,  fotografování 
objektu se dělilo na dvě hlavní skupiny:

1. fotografie exteriéru

2. fotografie interiéru

5.3.1 Fotografování exteriéru

Během focení byla  jasná obloha,  což  není ideální  počasí pro fotogrammetrické 
focení (vznikají ostré stíny), ale termín focení byl předem dohodnut se správcem kostela. 
Kostel je ve všední den opuštěný a tedy zamčený.  Jelikož bylo dostatečné světlo,  bylo 
možné fotografovat "z ruky"  a nebylo nutné použít stativ.  Fotografování západní a jižní 
strany nebyl problém. Přístup je dostatečný a bylo možné fotit kostel i z větší dálky. Větší 
problém byl na východní straně,  kde se svah prudce svažuje, a tak jsou fotografie z větší 
dálky v nepříliš vhodných úhlech vůči samotné stěně apsidy.  Na severní straně je kromě 
prudkého svahu i porost stromů,  který brání volnému pohybu fotografa v okolí kostela, a 
tak bylo nutné fotit více fotografií menších částí kostela z omezených úhlů.

Obr. 22: Pohled na kostel ze severní strany (od hlavní cesty)
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 Fotografování také komplikovaly opěrné pilíře přistavené během rekonstrukce v 
19. století.  Pro  možné problémy se zpracováním vnitřních  rohů bylo pořízeno mnoho 
nadbytečných fotografií. Také fotografování vysoké věže pro zpracování tvaru její střechy 
bylo problematické. Některé její části nebylo z blízkosti kostela vidět.  Vhodnější úhly by 
byly vznikly odstoupením dále od kostela,  čímž se však ztrácely potřebné detaily.  Jako 
pokus jsem vyfotil i  fotografie v  maximální ohniskové vzdálenosti objektivu. 
PhotoModeler sice umožňuje zpracování snímků z  různých kamer v rámci jednoho 
projektu,  tato metoda má však svá úskalí a  tak jsem tyto fotografie nakonec nepoužil. 
Celkem bylo pořízených přes 110 fotografií exteriéru,  z  nichž  bylo v modelu nakonec 
využito 25 snímků. Některé další fotografie detailů dveří a střechy byly použity pro tvorbu 
textur.

5.3.2 Fotografování interiéru

Tvorba modelu interiéru pomocí fotogrammetrických metod má  své  specifické 
problémy. Hlavním problémem je stísněnost interiéru.  Přestože jsem používal širokoúhlý 
objektiv,  zejména ve stísněných prostorách empory nebylo možné obsáhnout dostatečně 
velký prostor v jedné fotografii a tak bylo nutné fotografování velkého množství fotografií 
s nedostatkem vhodných vlícovacích bodů.

Dalším problémem je fakt,  že interiér kostelíka i přes jasný slunečný den nebyl 
dostatečně osvětlen.  Bylo tedy nutné  použít stativ  k zamezení rozmazání  snímků  při 
delších expozičních časech,  nebo fotit s bleskem,  což však není moc vhodné řešení pro 
fotogrammetrické zpracování  (rovněž tvorba ostrých stínů jako za  jasného počasí v 
exteriéru).

Při focení "z rohu" však častokrát nebylo možné umístit fotoaparát na stativ a tak 
bylo nutné zvyšovat citlivost snímače, což mělo negativní vliv na detaily ve fotografiích.

Fotografie  podél  hlavní  lodi  sice  umožňovaly  zobrazit  najednou  celý  prostor 
empory a apsidy, ale vzájemné úhly mezi jednotlivými snímky byly výrazně ostré.

Při zvážení všech  rizik,  která  mohla vzniknout v takových  podmínkách, jsem 
nakonec vyfotil až  180 fotografií interiéru,  abych  se  ujistil,  že  nebude třeba focení 
opakovat v jiném termínu. Ke zpracování modelu bylo nakonec využito 38 fotografií, které 
tvořila kombinace fotografií ze stativu, z ruky a fotografií s použitím vestavěného blesku 
fotoaparátu.
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Obr. 23: Fotografie interiéru kostela, pohled na emporu

5.3.3 Fotografování pro zpracování skenováním

Pro správnou funkci skenovacího algoritmu musí mít zpracovaný objekt vhodnou 
strukturu.  Povrch by měl mít dobře viditelnou,  náhodnou texturu.  Tato metoda se proto 
nejlépe hodí pro skenování povrchů z přírodního kamene, dřeva, cihel, pokožky apod. Není 
možné ji využít při skenování hladkých povrchů bez výrazné textury, jako např. kovové a 
barvené povrchy, sklo a pod.

Pro  úspěšný výsledek  zpracování je velmi  důležité,  aby byla orientace snímků 
určena velmi přesně. Projekt tedy má mít vysokou kvalitu, pokud možno rezidua menší než 
1 pixel.  Před samotným skenováním musí být projekt v  programe  idealizovaný,  tj. 
fotografie transformovány tak, že je z nich odstraněno zkreslení objektivu.

Pro  využití procesu skenování v  programu PhotoModeler Scanner je  při  sběru 
fotografií potřebný odlišný přístup,  jako při klasické průsekové fotogrammetrii.  Je třeba 
přidržovat se následujících doporučení: Získat páry fotografií zpracované plochy se stejnou 
orientací, paralelním posunem podél focené plochy. Je tedy třeba fotit s velmi malými úhly 
mezi fotografiemi (na rozdíl od klasického zpracování fotografií).  Nejlepší je,  pokud je 
nafocena kombinace fotografií ve velkých úhlech pro zpracování orientací a řešení modelu 
a následně dvojic fotografií v malých úhlech pro řešení plochy pomocí procesu skenování.

Ostatní  podmínky,  jako např. nepoužívání blesku,  nebo nefocení ostře osvětlené 
plochy apod. samozřejmě stále platí.
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Pro skenování jsem si vybral severní část stěny apsidy, která je ohraničena dvěma 
stabilizačními pilíři.  Její povrch je z neomítnutého přírodního kamene s  množstvím 
výstupků a trhlin,  což  je  ideální  pro algoritmus programu. Abych dosáhl dostatečně 
kvalitního řešení projektu,  nalepil jsem na  stěnu větší  množství bodových terčů,  které 
sloužily jako identické body.  Následně jsem udělal několik fotografií z různých úhlů a v 
různých polohách fotoaparátu pro  celkovou orientaci modelu.  Nakonec  jsem vyfotil 
snímky určené pro samotný proces skenování. Celkem  jsem nafotil 35 snímků,  z nichž 
jsem využil 10. Pro skenování jsem využil 2 dvojice, tj. 4 fotografie.

Obr. 24: Snímek steny použité pro proces skenování
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6. Zpracování 3D modelu v programu PhotoModeler

Po přípravě potřebných údajů, t. j. kalibraci fotoaparátu, zaměření identických bodů 
a pořízení fotografií, je  možné přistoupit k  tvorbě 3D modelu.  Proces  zpracování 3D 
modelu lze shrnout do 6 stádií.

1. Import seznamů bodů z podrobného geodetického měření

2. Postupné přidávání a orientace fotografií

3. Označování bodů objektu na fotografiích a zpracování detailů modelu

4. Tvorba linií, křivek, válců a povrchů na modelu

5. Úpravy textur modelu

6. Export modelu pro zpracování v Microstation

Blíže jsou tyto stadia popsány v následujících podkapitolách.

Kvůli jednodušší orientaci ve snímcích a méně  komplikovaném výpočtu jsem se 
rozhodl zpracovávat interiér a exteriér jako dva samostatné projekty,  které jsem následně 
plánoval spojit do jednoho celku až v programu Microstation.

6.1 Import seznamů bodů z podrobného geodetického měření

PhotoModeler umožňuje importovat seznam souřadnic bodů v klasickém textovém 
formátu,  jakož i různé grafické formáty pro import vektorové grafiky.  Používá se na to 
funkce Imports Explorer.  Po  importu konkrétního  souboru se  zobrazuje v seznamu 
importů, kde můžeme měnit parametry jednotlivých bodů.

Pro referencování bodů  na fotografii s importovanými souřadnicemi používáme 
funkci "Mark / Pin Imports mode", která v tomto případě nahrazuje standardní "referencing 
mode". Po připojení snímku na tyto body program počítá jeho orientaci přímo v soustavě a 
měřítkách daných importovanými body. Není tedy třeba model následně škálovat, případně 
otáčet.  Jednotlivé importované body program umožňuje zobrazovat podobně  jako body 
vypočítané ze snímků, což usnadňuje práci s nimi.

Použít  importovaný  seznam  bodů  v  programu  není  nezbytné.  Pro  zpracování 
modelu v místních souřadnicích postačuje znát vzdálenosti mezi některými referenčními 
body, což umožní nastavení měřítka modelu. Pro větší přesnost a stabilitu modelu jsem se 
však rozhodl pro využití této funkce.

V rámci zpracování vizualizace jsem využil importované body nejen pro orientaci 
snímků, ale i pro kontrolu přesnosti nově určovaných bodů a pro doplnění modelu o tvary, 
které se fotogrammetrickou metodou vyhodnotit nedají (např. kulová plocha apsidy.)
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Model Počet importovaných bodů Počet bodů využitých při orientaci 
snímků

Exteriér 271 108

Interiér 337 38

Tabulka č. 5: Počet importovaných bodů při zpracování modelů

6.2 Orientace snímků

Postupným přidáváním fotografií a jejich orientací vzniká potřebná síť snímků pro 
tvorbu 3D modelu. Při označování identických bodů pro orientaci je třeba vybírat jen dobře 
rozlišitelné body, jako např. bodové terče, nebo výrazné lomy objektu.

Po označení dostatečného množství referenčních bodů oznámí PhotoModeler, že je 
možné snímek zorientovat.  Pokud je nastaveno automatické počítání projektu,  zorientuje 
jej automaticky. Při velkých projektech je však počítání i na výkonných počítačích proces 
trvající delší dobu, není tedy vhodné nechávat tuto volbu zapnutou.

Po úspěšném vyřešení orientace fotografie je vhodné její orientaci zafixovat,  což 
uděláme nastavením "Use  but no adjustment".  Takto zabráníme případnému zkažení 
orientace během zpracování modelu po přidání nekvalitních bodů.

Při fotografování velkého objektu z blízké vzdálenosti je často nutné fotografovat 
snímky ze stejného stanoviště ve více polohách a rotacích. To má při zpracování modelu za 
následek  velmi ostré úhly při  orientaci a označování bodů. Je proto  nutné fotografie 
přidávat postupně a s rozvahou, ne všechny najednou.

Hlavně v interiéru  se často stává,  že na  fotografii není dostatečné  množství 
vhodných referenčních bodů pro její úspěšnou orientaci. Je pak třeba buď najít vhodnější 
fotografii,  nebo danou část  objektu dopracovat mimo program PhotoModeler z  jiných 
dostupných informací (např. poměrné míry místnosti a pod.)

6.3 Označování bodů na objektu a zpracování detailů modelu

Po úspěšné orientaci fotografií zobrazujících určitou část objektu můžeme přejít k 
označování bodů na objektu a tak k tvorbě samotného 3D modelu.

Označování a párování bodů lze dělat více způsoby.

1. Nejprve označíme všechny  potřebné body na  fotografii,  následně stejné body 
označíme na druhé fotografii a potom postupně označujeme shodné dvojice pro 
jejich referencování.  Takto dosáhneme toho,  že na každé fotografii bod označíme 
nezávisle  na druhé. Tím  je  větší pravděpodobnost,  že dostaneme vyváženější 
polohu bodu. Bod však musí být dobře rozlišitelný.
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2. Označíme jeden  bod na první  fotografii,  přejdeme na  další fotografii,  kde  ho 
označíme a tak pokračujeme na každé fotografii,  kde  se tento bod nachází.  Při 
postupném označování nabízí program pomocné čáry,  které  naznačují na 
následujících fotografiích polohu bodu. Tento  postup je vhodný  např. při 
označování oblouků, na kterých není zřejmá poloha bodu v rámci průběhu oblouku. 
Takto umíme určit polohu bodů, které bychom samostatně označit nedokázali,  ale 
při  špatné orientaci fotografií riskujeme nesprávnou polohu vypočítaného bodu. 
Tyto body bychom neměli zahrnovat do výpočtu orientace snímku.

 Pokud se jedná o dobře odlišitelné, jednoznačné prvky, jako např. rohy střechy, a 
máme dostatečný počet fotografií pro jejich referencování, není označování problém.

Problémy při označování a výpočtu polohy bodů:

• Nejednoznačnost polohy bodu na snímku způsobená slabým kontrastem např. v 
lomu stěny,  nebo  nedostatečně jasný snímek - následkem může být nesprávné 
určení polohy bodu, i když jeho deklarovaná přesnost může být dostačující

• Malý úhel mezi snímky, na kterých se bod nachází - způsobuje nesprávné určení 
polohy bodu ve směru osy paprsků. Řešením je přidání snímku z dalšího, vhodného 
stanoviště.

Při problémových bodech, které však jsou potřebné pro zpracování vizualizace, je 
vhodné vypnout jejich použití při výpočtech orientace snímku. V programu PhotoModeler 
to umožňuje přepínač "Use  in processing".  Takto program sice vypočítá jejich polohu v 
3D, ale nepoužívá je pro orientaci snímku.

Celkové počty vytvořených bodů v modelech zobrazuje následující tabulka:

Model Počet označených bodů na 
snímcích

Počet vypočtených 3D bodů

Exteriér 2257 528

Interiér 4958 1186

Spolu 7215 1714

Tabulka č. 6: Počet bodů modelů

6.4 Tvorba vektorové kresby a ploch na modelu

Pokud máme prvek, jehož konce nedokážeme spolehlivě označit na více snímcích 
(např. linie stěny, jejíž kraj je zakryt jiným objektem), můžeme využít následující nástroje:

• Roh –  Slouží  k referenci linie na  fotografiích,  pokud nedokážeme spolehlivě 
identifikovat konce dané linie,  např. na některé fotografii je překážka.  Nevyužívá 
tedy body na snímcích.
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• Válec –  Umožňuje pomocí  nadefinování  okrajů  tělesa  válcovitého  tvaru  (např. 
sloup) na  více  snímcích vytvořit  jeho 3D zobrazení.  Nepotřebuje  fixní  body na 
snímcích podobně jako roh.

Postupným referencováním bodů vzniká jejich síť v 3D.  Spojováním těchto bodů 
vytvoříme kostru modelu. Můžeme při tom použít vícero vektorových nástrojů.

• Přímka –  spojuje dva body na snímku. Pokud jsou známy polohy bodů v 3D, je 
tato linie automaticky zobrazena také v okně 3D pohledu

• Křivka  –  Lze ji vytvořit dvěma způsoby.  Buď  pomocí již existujících bodů  na 
snímcích,  nebo  přímým kreslením na  více snímcích a  pak vzájemným 
referencováním podobně jako roh, nebo válec

Pokud máme hotový např. obvod stěny, dokážeme v programu vytvořit plochu, jíž 
program následně přidělí texturu podle  fotografií,  na kterých je  daná stěna viditelná. 
Existuje na to několik nástrojů, z nichž nejčastěji využívaným je tzv.. "Path mode", kde se 
tvoří plocha postupným označováním hraničních linií nebo bodů. Po  uzavření plochy 
program vytvoří pro danou plochu reálnou texturu z fotografií, na kterých se prvky tvořící 
její obvod nacházejí.

Při zpracování modelů byli vytvořeny následující počty prvků:

Typ prvku Exteriér Interiér

Přímka 564 1368

Křivka 32 43

Válec 0 3

Plocha 161 164

Tabulka č. 7: počet vektorových prvků v modelech
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Obr. 25: 3D zobrazení vektorové kresby modelu exteriéru kostela

Obr. 26: 3D zobrazení kombinace vektorové kresby a ploch modelu interiéru kostela
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6.5 Úprava textur modelu

Častokrát  je  automatická tvorba textur v  programu problémová a textury pak 
nevypadají realisticky nebo jsou na nich vady, které kazí celkový dojem z vizualizace. Je 
tedy třeba upravit parametry, na základě kterých je program tvoří.

Pokud je problémem, že jsou do textury zahrnuty fotografie, které by neměly být a 
potřebujeme je vyřadit,  postupujeme následovně:  Vytvoříme nový  materiál,  a 
nadefinujeme,  které fotografie budeme používat. Následně přiřadíme tento materiál pro 
problémovou plochu.

Obr. 27: 3D zobrazení modelu s texturovanými plochami

Může se stát,  že na některé fotografii zakrývá část objektu např. strom, elektrický 
kabel a pod. Pokud je tento prvek omylem zobrazen na textuře plochy, dokážeme pomocí 
masky obrazu zakázat použití této části fotografie pro tvorbu textury. Maska je obrázek 
stejných rozměrů jako původní fotografie. Pro zpracování textur na fotografii se použijí jen 
bílé plochy ze souboru masky.

Obr. 28: Fotografie kostela a její maska pro zpracování textur.
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Přehledy snímků použitých při zpracování modelů, vyznačení referenčních bodů a 
zobrazení modelů z různých úhlů se nacházejí v přílohách č. 3 a 4.

6.6 Export modelu pro zpracování v dalším programu

Pokud se nám některé části objektu nepodařilo dostatečně dokončit nebo chceme 
využít funkce jiného grafického programu (v  našem případě Microstation),  potřebujeme 
tento model vyexportovat. Program nabízí několik formátů, z nichž jsem já využil 3D DXF 
(tento formát neumožňuje export texturovaných povrchů) a Wavefront OBJ.

Po úspěšném exportování modelů interiéru a exteriéru jsem přešel na zpracování 
vizualizace v programu Microstation..

6.7 Tvorba plochy stěny skenováním

Pro demonstraci funkce skenování v programu PhotoModeler jsem zvolil část stěny 
apsidy. Zpracování samotného projektu a vytvoření orientací snímků bylo podobné jako v 
modelech interiéru a exteriéru s některými odlišnostmi:

Fotografování pro  skenování neprobíhalo současně s fotografováním pro 
průsekovou fotogrammetrii, takže identické body zaměřené podrobným geodetickým 
měřením nebylo možné použít. Pro napojení tohoto modelu na model exteriéru jsem využil 
3D souřadnice vhodných bodů viditelných na snímcích obou projektů. Vybral jsem 6 bodů 
v  modelu exteriéru,  které pokrývaly celou  plochu stěny a  jejich souřadnice jsem 
importoval do projektu pro  skenování.  Po jejich označení jsem model opět zorientoval. 
Jelikož jsem při importu nastavil, aby body nebyly umístěny fixně ale s určitou tolerancí, 
vnitřní orientaci snímků pro skenování to neovlivnilo a model získal vhodné souřadnice i 
měřítko.

Pro tvorbu mračna bodů reprezentujícího povrch stěny jsem zvolil 2 dvojice snímků 
z takových úhlů,  aby se navzájem doplňovaly a tak vznikly co nejmenší díry ve výsledné 
ploše. Na jednotlivých snímcích jsem pomocí nástroje "Trim" ohraničil plochu, kterou má 
program skenovat.  V dalším kroku jsem nastavil potřebné parametry pro algoritmus a 
vybral úpravy,  které má program udělat s mračnem bodů po jeho vytvoření. Jelikož se 
jednalo o  2 dvojice,  v prvním stádiu vznikly 2 mračna.  Bylo  tedy třeba  je spojit do 
jednoho. Následně  se z mračna vytvořila síť trojúhelníků,  která  prošla pročištěním 
nadbytečných informací,  aby  nebyla plocha příliš komplikovaná.  Výsledkem  byla 
podrobná 3D verze plochy stěny Apsidy, kterou jsem zapracoval do celkové vizualizace.
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Obr. 29: 3D zobrazení modelu steny v programu PhotoModeler

Přehled snímků použitých při zpracování modelu, vyznačení referenčních bodů a 
zobrazení modelu z různých úhlů se nachází v příloze č. 5.
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7. Zpracování vizualizace v programu Microstation

Jelikož  jedním  z  cílů mé diplomové práce  bylo zpracovat co nejrealističtější 
vizualizaci kostela,  potřeboval jsem využít  i program,  který  poskytuje větší  možnosti 
dokončení modelu a zpracování finálního obrazu jako PhotoModeler. Pro tento účel jsem si 
zvolil Microstation.

Průběh práce na vizualizaci v tomto programu lze shrnout do následujících etap:

1. Import dat z PhotoModeleru

2. Doplnění částí objektu, které nebylo možné vyhodnotit fotogrammetricky

3. Spojení modelů interiéru a exteriéru, resp. propojení ploch oken a dveří

4. Úprava a sladění textur modelu, doplnění okolí kostela

5. Příprava fotorealistických pohledů, animace a jejich rendering

7.1 Importování dat z PhotoModeleru

Pro  zpracování vizualizace jsem zachoval 2  projekty.  Zpracovával jsem zvlášť 
model interiéru a  zvlášť model exteriéru.  Tyto  modely jsem až po  jejich dokončení 
plánoval spojit do jednoho celku.

Pro snadnou práci  v programu Microstation jsem potřeboval údaje rozdělené do 
vrstev. Část údajů prošla ve vrstvách už z PhotoModeleru. Jednotlivé bodové prvky jsem 
měl rozdělené na:

• body importované z geodetického měření,

• body fotogrammetrické použité  při výpočtech orientací snímků (tedy s  větší 
kvalitou),

• body fotogrammetrické vyloučené  z  výpočtu  orientací snímků (tj.  body s  nižší 
kvalitou.)

Toto  rozdělení mi umožňovalo operativně zhodnotit,  který  z bodů použiji při 
dokreslování ploch v modelu.

Podobně jsem vytvořil vhodnou strukturu vrstev i pro jednotlivé části vektorové 
kresby modelu.

Při samotné kresbě jsem importovaná data zobrazoval v pracovním výkresu jako 
referenční výkresy,  čímž  jsem zabránil jejich náhodné změně a zároveň zmenšil počet 
vrstev, ve kterých bylo nutné najednou přepínat.
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7.2 Doplnění modelu

Protože zejména v interiéru bylo množství prvků, které se ve PhotoModeleri nedaly 
úspěšně nakreslit a chtěl jsem dosáhnout co nejvěrnější obraz kostela, byla tato část práce 
rozsáhlá a časově náročná.

Při zpracování interiéru se jednalo hlavně o úpravu nebo modelování:

• hlavic sloupů podpírajících emporu

• lavic v hlavní lodi, v apside a na empoře

• dopracování kazatelny

• vytvoření plochy vnitra apsidy (z geodetického měření)

• dokončení oblouku spojujícího apsidu s hlavní lodí

• vymodelování oltářního stolu

• dokončení různých detailů stěn a menších prvků ve stísněných prostorách

U modelu exteriéru bylo nutné dopracovat:

• střechu věže

• okna

• stěnu apsidy

• některé části prvků pilířů a ukončení střechy lodě

Jednotlivé úpravy jsem dělal využívajíc nástroje na kreslení v 3D a polohu nových 
bodů jsem určoval hlavně grafickým protínáním linií importovaných z PhotoModeleru. V 
místech,  kde  nebyly  ani takového informace  dostupné,  jsem prvky dokresloval  podle 
vizuálního zkoumání z fotografií.
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Obr. 30: Vektorové zobrazení modelu interiéru v programe Microstation

Po úspěšném doplnění chybějících prvků jsem plochám v modelu přiřadil textury. 
Textury jsem převzal:

• Z textur vytvořených v programu PhotoModeler (varhany, stěny exteriéru)

• Přímo z fotografií jejich oříznutím a úpravou (např. šindele na střechách pilotů)

• Z knihovny materiálů přístupné v  programu (např. dřevo na lavicích,  stěny  v 
interiéru)

Obr. 31: Pohled na model exteriéru v režime zobrazení „ilustrace“
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7.3 Spojení modelů, finální úpravy vizualizace

Jelikož  jsem modely exteriéru a interiéru orientoval připojováním na body  z 
podrobného geodetického měření a  měly tedy  shodné souřadnicové polohy i měřítko, 
jejich spojení v Microstation by mělo být jednoduché. Vyskytl se však problém. Množství 
textur  použitých  v  materiálech  převzatých  z  PhotoModeleru  bylo  tak  velké,  že 
Microstation měl  problém s jejich zpracováním a zobrazením po spojení modelů.  Proto 
jsem při  tvorbě  zobrazovacích snímků a animace i nadále pracoval s každým souborem 
zvlášť.

Na modelu exteriéru jsem doplnil plochu okolního terénu vytvořenou triangulací 
údajů naměřených technologií GNSS.  Do plochy jsem osadil modely stromů převzaté z 
knihovny 3D prvků na internetu.

7.4 Příprava animace a zobrazení snímků

Tvorba zobrazení modelu (anglicky  rendering)  je  vlastně určitým způsobem 
inverzním procesem k tvorbě 3D modelu fotogrammetrickým zpracováním. Jedná se o 
převod zobrazení 3D prvků do 2D plochy na  fotografii nebo snímku animace.  V 
současnosti využívané metody umožňují zpracování zobrazení až do takových detailů,  že 
počítají trasu jednotlivých fotonů světelného záření v zobrazované scéně.

Pro dosažení realistického vzhledu výstupů bylo  tedy potřeba  správně  nastavit 
světelné zdroje a parametry výpočtů pro sledování toku světelných paprsků.  Pro exteriér 
jsem nastavil světelný zdroj simulující sluneční  světlo,  v  interiéru jsem vytvořil světla 
podobná osvětlení reálně přítomným v kostele.

Tvorba  jednotlivých  obrázků,  resp.  animací  počítáním  metodou  „Luxology 
rendering“ je  velmi náročná na výpočtový výkon počítače.  Při  nastaveních počítajících 
větší počet světelných paprsků trvá výpočet jedné scény řádově několik hodin. Výsledkem 
je však realisticky osvětlen obrázek připomínající fotografii.
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Obr. 32: 3D vizualizace exteriéru – pohled z jižní strany

Obr. 33: 3D vizualizace interiéru – pohled na varhany a emporu

Další snímky vizualizace modelů se nacházejí v příloze č. 6.
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7.5 Export modelu do Google Earth

Pro  možnost  publikování  modelu  na  internetu,  resp.  jeho  osazení  do  mapy 
zobrazující okolí kostela je vhodné jej exportovat do programu Google Earth. Microstation 
V8i SS3 umožňuje tenhle export přímo z jeho prostředí. Před samotným exportem je však 
třeba nastavit vlastnosti modelu a jeho polohu.

Pro stanovení polohy modelu v mapě jsem využil zaměřené S-JTSK souřadnice. 
Microstation  umožňuje  nastavení  použitého  referenčního  souřadnicového  systému  z 
předdefinované  knižnice.  Po  zvolení  systému  S-JTSK  je  při  exportu  automaticky 
přepočítána poloha modelu do souřadnic systému WGS84 a tak je určena správná poloha 
na mapě  v Google Earth.  Menší  problém byl s výškovým osazením modelu,  který byl 
příliš  vysoko.  Programátoři  s  tímto  problémem  počítali  a  tak  lze  v  nastavení  upravit 
výškovou hladinu modelu do výšky shodné s výškou mapy.

Po exportu modelu je automaticky otevřen program Google Earth, kde je model 
zobrazen. 

Obr. 34: Zobrazení exportovaného modelu v programe Google Earth
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7.5 Export modelu do 3D PDF

Program Microstation také umožňuje přímý export zobrazeného modelu do formátu 
PDF.  Tento  soubor  si  umí  otevřít  i  uživatel,  který  nemá  přístup  k  programům  pro 
zpracování 3D modelů.  Pohled na model lze otáčet  v  3D prostoru.  Výhodou takového 
exportu  je,  že  se  zachová  kompletní  struktura  modelu  i  s  jeho  vrstvami  a  uloženými 
pohledy.  Při  exportu  souboru  je  možné  nastavit  parametry  zobrazování,  kvality 
exportovaných textur a další možnosti. 

Obr. 35: 3D PDF modelu v programe Adobe Reader
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8. Kontrola kvality modelu

Pro  vyhodnocení úspěšnosti tvorby 3D modelu  objektu lze  použít  různé 
charakteristiky. Jeho kvalitu ovlivňují mnohé faktory.

8.1 Faktory ovlivňující přesnost modelu

Největší vliv na přesnost modelu má tvorba fotografií,  z nichž model vytváříme. 
Jedná se tedy o vady objektivu a chyby, které jsou způsobeny atmosférickými vlivy v čase 
focení. [16]

Medzi vady objektívu patří:
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8.2 Výpočet přesnosti modelů

Program  PhotoModeler  nabízí  množství  nástrojů  a  statistických  ukazatelů  pro 
kontrolu a posouzení kvality zpracovaného modelu. 

Ukazateli přesnosti označování bodů na snímcích, výpočtu jejich polohy v 3D a tím 
pádem nepřímo i orientace snímků jsou podobné parametry, jaké se posuzují i při tvorbě 
kalibračních  parametrů  fotoaparátu.  Parametry  přesnosti  modelů  interiéru  a  exteriéru 
zobrazuje následující tabulka. 

Zkoumaný
 parametr

Exteriér
Interiér 

Kalibrace v 
teréne

Interiér 
Základní 

kalibrace

Stěna 
apsidy

Celková chyba (Total Error) 2,160 2,624 2,691 3,541
Odchylky označování bodů  (Point Marking residuals)

Maximum 
[pixelů]

10,056 22,744 36,956 1,261

Minimum 
[pixelů]

0,008 0,002 0,004 0,000

Kvadratický průměr hodnot (RMS)
Celkový (Overal)

[pixelů]
1,821 3,101 3,226 0,415

Maximum
[pixelů]

6,429 15,525 21,718 0,672

Soudržnost bodu 
(Point Tightness – maximum)

[m]
0,034 0,039 0,042 0,0025

Max. délka vektoru chyb
(Maximum Vector Length)

[m]
0,129m 0,052m 0,053m 0,132

Tabulka č. 8: Parametre přesnosti modelů s importovanými vlícovacími body

Jelikož  bylo  při  tvorbě  modelu  využito  množství  vlícovacích  bodů  určených 
geodeticky,  lze  říci,  že  přesnosti  uváděny v  modelu  se  blíží  k  reálné  přesnosti  určení 
polohy bodů fotogrammetrickou metodou. 

Při  řešení přesností modelu Interiéru jsem po jeho vytvoření použil "Kalibraci v 
terénu".  Takto  dokázal  program  lépe  určit  průměrné  vlastnosti  kamery  na  použitých 
snímcích. Tento krok měl sice vliv na maximální odchylku v označování bodů, ale neměl 
velký vliv na celkové přesnosti modelu. 

Projekt  popsaný  ve  sloupci  Stěna  apsidy  sloužil  pro  zpracování  skenováním. 
Jelikož byla většina fotografií orientovaných z podobných úhlů, maximální délka vektoru 
chyb  je  u  některých  bodů  větší.  Jedná  se  hlavně  o  body,  pomocí  kterých  byl  model 
transformovaný do stejných souřadnic jako ostatní dva modely. 
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8.3 Porovnaní  fotogrammetrického a podrobného geodetického 
měření

Nakolik jsem při  orientaci  většiny snímků  použil fixovány body z geodetického 
měření,  pro  porovnání  geodetického  a  fotogrammetrického  měření  bylo  nutné  model 
nejprve uvolnit.  Vymazal jsem importované body a nechal modely znovu přepočítat  i s 
novou orientací snímků. 

Výsledné  hodnoty  přesnosti  modelů  po  výpočtu  bez  importovaných  bodů  jsou  v 
následující tabulce: 

Zkoumaný
 parametr

Exteriér
Interiér 

Kalibrace v teréne (převzata z 
fixovaného modelu)

Celková chyba (Total Error) 1,475 2,467
Odchylky označování bodů  (Point Marking residuals)

Maximum 
[pixelů]

12,99 28,91 

Minimum 
[pixelů]

0,002 0,000

Kvadratický průměr hodnot (RMS)
Celkový (Overal)

[pixelů]
1,719 2,889

Maximum
[pixelů]

7,241 17,523 

Soudržnost bodu 
(Point Tightness – maximum)

[m]
0,034 0,036

Max. délka vektoru chyb
(Maximum Vector Length)

[m]
0,379m 0,227m

Tabulka č. 9: Parametre přesnosti modelů bez importovaných vlícovacích bodů

Srovnání  s  hodnotami  u  modelů  s  fixovanými  orientačními  body naznačuje,  že 
použití importovaných bodů s fixovanou polohou sice na první pohled zhoršuje celkovou 
kvalitu  modelu,  ale  pomáhá  předcházet  příliš  velkým  odchylkám  na  hůř  určovaných 
fotografiích, resp. bodech. 

Po  přepočtení  modelů  jsem jim  přiřadil  měřítko  pomocí  referenční  délky mezi 
dvěma zvolenými vlícovacími body určené z geodetického měření.[17]
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Obr. 41: Zobrazení dialogu pro nastavení měřítka modelu

Následně  jsem  porovnal  dalších  29  délek  určených  geodetickým  i 
fotogrammetrickým měřením a  vypočítal  střední  hodnoty  jejich  rozdílů  podle  vzorce   

m=±√ [ε ε]
n

. Výsledkem je střední hodnota rozdílu vzdáleností v exteriéru me=0,98cm a 

v interiéru mi=1,80cm. Tabulky porovnaných délek se nacházejí v příloze č. 7.

Při využití souřadnic vlícovacích bodů z geodetického měření jako pevné body pro 
orientaci  snímků  nemá  porovnávání  jejich  vzájemných  vzdáleností  velký  význam  pro 
posouzení kvality modelu. Body, které byly použity jako referenční, mají stejnou polohu i 
v modelu, čili pro porovnání polohy zbyly jen body, které byly měřeny nadbytečně.  To 
byly  však  většinou  problematické  body,  měřené  na  stěně  v  ostrých  úhlech,  nebo 
nejednoznačně identifikovatelné na fotografiích (jinak by byly použity jako referenční). Na 
modelu exteriéru bylo tedy zvolených 6 bodů a na modelu interiéru 4 body vhodné pro 
porovnání jejich odchylek. 

Stredné hodnoty takto porovnaných vzdáleností jsou v exteriéru me= 2,31cm a v 
interiéru je mi=1,60cm. Tabulka vzdáleností se nachází v příloze č. 7.

Výsledné  hodnoty  ukazují,  že  i  při  bodech,  jejichž  určení  nebylo  ideální  ať  už 
geodetickou,  nebo  fotogrammetrickou  metodou,  nebyly  odchylky  větší  než  několik 
centimetrů. Pro účely vizualizace je tato přesnost dostatečná, mnohdy bylo pro zachování 
tvaru prvku třeba generalizovat průběh některých jeho částí.
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9. Závěr

S využitím metod fotogrammetrie a podrobného geodetického měření jsem pomocí 
programů Kokeš,  Phodomodeler a Microstation vyhotovil 3D vizualizaci exteriéru i 
interiéru zvoleného objektu.  Jako demonstraci funkce skenování jsem pomocí nástavby 
PhotoModeler Scanner zpracoval část  stěny apsidy.  Při  pořizování vizualizace jsem se 
soustředil na následující oblasti:

• využití běžně dostupných přístrojů a  programů bez  potřeby nákladného 
specializovaného vybavení

• využití časově méně náročných metod sběru  a  zpracování údajů  a vizualizace 
modelu

• dodržení takových přesností poloh jednotlivých bodů  v 3D modelu,  aby jejich 
odchylky nenarušily proporce a tvary jednotlivých prvků objektu

• co nejvěrnější  zobrazení jednotlivých ploch s  využitím dostupných metod 
texturovaní

• provedení působivé 3D animace a obrazové  dokumentace pro  demonstraci 
současných možností programů

Prudký rozvoj  digitální fotografie v posledních  desetiletích zpřístupňuje jejich 
využití pro fotogrammetrická měření.  Využití běžně přístupného fotoaparátu má však svá 
úskalí.  Parametry takového objektivu nejsou pevně stanoveny a tak je správná kalibrace 
základním požadavkem pro úspěšné řešení modelu.

Objektiv využitý pro fotografování v rámci této DP nebyl moc vhodným výběrem. 
Protože však šlo hlavně  o provedení vizualizace a nebyly požadavky na  velmi přesná 
měření, bylo možné ho použít.

Na celkovou přesnost modelu mělo pozitivní vliv použití mnoha identických bodů, 
jejichž  poloha byla  určena geodetickým měřením.  Tak bylo možné zachovat celkovou 
soudržnost modelu i při využití méně vhodného objektivu. Nejvíce se jeho vady projevily 
při zpracování interiéru, kde bylo méně geodeticky zaměřených bodů a rozdíl vzdáleností 
na fotografované objekty byl značný. To mělo vliv na změnu vnitřních parametrů objektivu 
a tak i narušení jeho kalibrace.  Použití  "kalibrace  v terénu",  kterou umožňuje program 
PhotoModeler, je omezeno tím, že pro její správné řešení je potřebné množství (minimálně 
25) přesně určených bodů na každém orientovaném snímku. To byl velký problém hlavně 
při interiérových fotografiích.

Pozitivním  faktorem  využívaného  fotoaparátu  byla  jeho  vysoká  rozlišovací 
schopnost (16 Mpx). Umožňovala rozeznávání detailů  na snímku pořízeném i z větších 
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vzdáleností a tedy přesnější identifikaci označovaného bodu.

Geodetické měření s  využitím bezhranolového měření délek sloužilo okrem 
zaměření  vlícovacích  bodů  i  pro doplnění tvarů ploch, které  nebylo možné 
fotogrammetricky vyhodnotit (vnitřní strana apsidy).

Pro fotogrammetrické vyhodnocení souřadnic  bodů byla  použita průseková 
fotogrammetrie, která  je  s využitím programu PhotoModeler flexibilní metodou 
umožňující zpracování snímků  z neznámých stanovišť.  Tato  metoda byla  vhodná  pro 
stísněné prostory interiéru kostela, jakož i pro  omezené možnosti fotografování exteriéru 
kostela.

Po využití možností zpracování 3D modelů v programu PhotoModeler, byli tyto 
modely  dále upravovaný v  programu Microstation.  Tu  byli  doplněny chybějící prvky 
objektů a textur. Následně byla vyhotovena vizualizace prostřednictvím snímků a animace.

Vytvořená vizualizace může sloužit jako dokumentace současného stavu kostela a 
na propagaci kostela na internetu. 3D model bude zároveň sloužit jako příklad pro výuku 
CAD aplikací a je také možné ho umístit do programu Google Earth. 
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