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Anotace  

V předložené diplomové práci je zpracováno testování tvorby 3D modelů 

v softwaru PhotoScan, za pomocí průsekové fotogrammetrie s automatickým určením pozic 

fotoaparátů a také automatickou tvorbou mračna bodů, polygonální sítě a její textury. Na 

začátku je zjištěna rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů. Dále se práce věnuje určení 

prvků vnitřní orientace fotoaparátu, za pomocí různých typů kalibrací a jejich vzájemnému 

porovnání. Následně jsou provedeny testy 3D modelů s různými parametry generace 3D 

modelů a s odlišnými konfiguracemi snímků v sadě. V této části je provedeno porovnání 

vlivů typů kalibrací na přesnost výsledku 3D modelu. Dále, pomocí geodetického zaměření 

objektů je provedeno posouzení přesnosti 3D modelů. Na konec je zhodnocena ekonomická 

a časová náročnost, také jsou popsány reálné možnosti využití.  

Klíčová slova: fotogrammetrie, 3D model, PhotoScan, kalibrace 

Summary 

In the present thesis it was testing reconstruction of 3D models in the software 

PhotoScan, using with intersection photogrammetry with automatic determination positions 

of cameras, and automatic creation of point cloud, reconstruction of 3D mesh and generate 

texture of the model. At the beginning it was carried out to determine resolution ability of 

the cameras. Further, it was determinates of the elements of interior orientation, using with 

different types of calibrations and it was made their mutual comparison. In next section of 

this work it was tested of reconstruction 3D models with different reconstructions parameters 

of 3D models and with different configurations of images in the set. In this section it was 

compared of the effects of types of calibration on the accuracy results of the 3D model. 

Further it was tested of the accuracy of 3D models using with geodetic measurements of the 

objects. In the end, is assesses the economic and time-consuming, also it was described real 

possibilities. 

Key words: Photogrammetry, 3D models, PhotoScan, Calibration 
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Seznam použitých zkratek 

3D - třírozměrný prostor (x, y, z) 

A1 - formát papíru 594 x 841 mm 

A4 - formát papíru 297 x 210 mm 

Bpv - výškový systém baltský po vyrovnání 

CCD - typ snímače 

CMOS - typ snímače 

CROP - poměr mezi ekvivalentní ohniskovou vzdáleností a skutečnou ohniskovou 

vzdáleností 

CPU - procesor (central processing unit) 

DVD - digitální optický datový nosič 

DXF, 3DS, OBJ, VRML, IGES, 3DM, STL GeoTIFF, Google KML, COLLADA, 

VRML, Wavefront OBJ, PLY, 3DS Max, Universal 3D, PDF 

EXIF - metadata digitální fotografie 

GPU - grafický procesor (graphic processing unit) 

HDD - pevný disk počítače, slouží k trvalému uchování dat 

ISO - citlivost čipu fotoaparátu 

LCD - tenké a ploché zobrazovací zařízení (liquid crystal display) 

MMC - paměťové medium 

PC - osobní počítač 

PCIe - sběrnice 

PDF - přenosný formát dokumentů  

RAM - paměť s přímým přístupem (random-access memory) 

RMS - střední kvadratická chyba (root mean square) 

S - JTSK - Systém jednotné trigonometricé sítě katastrální 

SDHC, SDXC - paměťové medium 

SSD - pevný disky bez pohyblivých mechanických částic 

TIF, BMP, PCX, TGA, JPEG, PNG, PCT, PSD, PPM, MAC, CAL, SGI, RBG (SGI) 

PCD,  RAW- - rastrové obrazové formáty 

UAV - bezpilotní letoun (unmanned aerial vehicle) 

ÚCL - Úřad pro civilní letectví 

USD - Americký dolar 
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1. Úvod 
Každým dnem něco nového vzniká či zaniká. Někdy je potřeba tyto změny 

věrohodně zaznamenat, ať ve vlastním zájmu, tak profesním, nebo třeba i jako odkaz pro 

budoucí civilizace.  

První pokusy o zaznamenání informací začala již před cca 30 tisíci lety, kdy se 

datují první jeskynní malby. Pokračovalo vznikem prvních písmových soustav 

4000 let př. n. l., které spolehlivě slouží k přenášení informací dodnes. Až do 19. stol. si 

muselo lidstvo vystačit pouze s tím, co vytvořil rukama sám člověk. V tomto století začínají 

vznikat první pokusy o zachycení skutečné reality za pomocí techniky. V roce 1825 vytvořil  

Nicephore Niepce nejstarší dochovanou fotografii s motivem mladého chlapce Obr.č. 1, 

který vede koně do stáje. [1] 

Dále již následovalo věrohodné nahrání zvuku, když v roce 1877 vynalezl Thomas 

Alva Edison fonograf. Na konci století v roce 1895 získali bratři Lumièrové patent na 

kinematograf, přístroj na zaznamenávání a promítání pohybu [2].  

Ve třicátých letech 20. stol. vznikají první pokusy o sestrojení počítače. Tím nastává 

nová éra přechovávání a zpracování informací v podobě “jedniček a nul“. Dále se 

zdokonalují media nesoucí informace, zvyšuje se výpočetní výkon a v 80. letech vznikají 

digitální čipy pro okamžité zachycení reality. 

Výpočetní technika jde každým rokem velice rychle dopředu. V roce 1965 popsal 

Gordon Moore úvahu o dvojnásobném zvyšování počtu tranzistorů každých 18 měsíců, při 

zachování stejné cenové hladiny. Tým akademiků ze Stanford University tuto úvahu v roce 

2011 usměrnili, že se týká především energetické účinnosti součástek používaných 

v informačních technologiích, která se má zdvojnásobil každých 18 měsíců [3]. Současné 

osobní počítače mají dostatečný výkon, právě pro zpracování dat v této práci, při zachování 

rozumného času potřebného k výpočtům 3D modelu.  

Obr.č. 1: První dochovaná fotografie. [1] 
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Veškeré digitální přístroje dnešní technické kvality, spolu s výkonnými 

počítači,  nám umožňují získávání a zpracování informací, které ještě před pár lety nebyly 

možné. Nejlepší možná představa o objektu bude zaručena, pokud se vytvoří jeho přesný 3D 

model, který bude následně vizualizován moderní technikou jako třeba 3D monitorem, nebo 

i hmatatelným výstupem z 3D tiskárny. Všude okolo nás je plno požadavků jako 

„co nejrychleji a nejpřesněji, při příznivých cenových nákladech“. Přesně tyto požadavky by 

měl splňovat výstup v podobě 3D modelu vytvořený programem PhotoScan. Tímto jsem se 

přiblížil k této diplomové práci z oboru fotogrammetrie. Kde bych chtěl otestovat metody 

automatizovaného získávání 3D modelů objektů z digitálních fotografií, především 

v softwaru PhotoScan. Za příznivých ekonomických nákladů.  

Cíle práce 

 Ohodnotit obrazovou kvalitou snímků fotoaparátu údajem o rozlišovací 

schopnosti.  

 Vytvořit kalibraci pro fotoaparáty použité k získání snímků objektů. 

 Vyhotovení metodiky získávání snímků objektů - určení minimálního počtu 

snímků objektu, zjištění mezních úhlů os záběru, problémové prvky objektu, 

které znemožňují tvorbu 3D modelu. Ideální konfigurace stanovisek pro snímání 

objektu. 

 Vytvořit 3D modely objektů v programu PhotoScan, nalézt optimální nastavení 

parametrů programu 

 Ověřit přesnost modelů. 

 Ekonomické a časové zhodnocení metody. 

 Zhodnocení reálného využití. 
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2. Pomůcky a programové vybavení 

2.1 Fotoaparát 

Veškeré použité fotografické přístroje spadají do kategorie neměřických 

fotogrammetrických komor. 

Pro tuto práci bylo použito více fotoaparátů v různých cenových hladinách 

a samozřejmě v jiných obrazových kvalitách. Pokud by byl použit pouze jeden přístroj, 

nebylo by možné určit vliv fotoaparátu na výsledný model 3D. Modely budou tvořeny ze 

snímků fotoaparátů zastupujících vyšší řadu kompaktních přístrojů (Canon PowerShot G9, 

Canon PowerShot G15) a také z profesionální digitální zrcadlovky (Canon EOS 7D se 

setovým objektivem Canon EF-S 18-135 mm).  

Přímo firmou Agisoft je dáno pouze jediné doporučení, a to na rozlišení přístroje, 

které musí být větší než 5 Mpix. Toto splňují všechny použité přístroje. Ve 

srovnávací  tabulce č. 1 jsou uvedené důležité parametry použitých fotoaparátů. 

Tabulka 1:Vybrané parametry použitých fotoaparátů [4]. 

Název Canon EOS 7D Canon PowerShot G15 Canon PowerShot G9 

Obrázek 

 
 

    

Snímač 

Typ snímače CMOS CMOS CCD 

Velikost snímače (mm) 22,3 x 14,9 7,6x5,7mm 7,6x5,7mm 

Rozlišení snímače (Mpix) 18 Mpix 12,1 Mpix 12,1 Mpix 

Velikost snímače 
(úhlopříčka) 

26,82 mm 1/1,7 " 1/1,7 " 

Poměr stran snímače 3:2 4:3 4:3 

CROP faktor 1,6 4,73 4,73 

Objektiv 

Světelnost objektivu 3,5-5,6 1,8 - 2,8 2,8 - 4,8 

Zoom optický (x) 7,5 5 x 6 x 

Zoom digitální (x) neuvádí se 4 x 4 x 

Ohnisková vzdálenost 18 - 135 mm 28 - 140 mm 35 - 210 mm 

Fotografie 

Paměťové médium 
Compact Flash, Micro 

Drive 
SDHC, SDXC MMC, SDHC 

Formát snímků JPEG, raw JPEG, raw JPEG, raw 

Rozsah ISO 100 - 3200 80 - 12800 80 - 1600 
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Zaostřování 

Bodové ostření ano ano ano 

Blokování AF ano ano ano 

Kontinuální zaostřování ano ano ano 

Rozsah AF 
EV -0,5 - 18 (23°C , 

ISO 100) 
neuvádí se neuvádí se 

Počet ostřících bodů 19 neuvádí se neuvádí se 

Manuální ostření ano ano ano 

Makro (od cm) neuvádí se 1 cm 1 cm 

Expozice 

Expozice - plný manuál ano ano ano 

Rozsah expozičních časů 
(s) 1/8000 - 30 s 1/4000 - 15 s 1/2500 - 15 s 

Bulb ano ne ne 

Kompenzace expozice ano ano ano 

Krokování kompenzace 
expozice 1/2, 1/3 1/3 1/3 

Fyzické vlastnosti 

Blesk vestavěný ano ano ano 

Hledáček optický optický optický 

Velikost LCD displeje (cm) 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 

Antisluneční LCD displej ano ano neuvedeno 

Rozlišení LCD displeje 
(pix) 920000 pix 922000 pix 230000 pix 

Hmotnost (g) 820 g 352 g 320 g 

Rozměry (š x v x h) mm 148,2 x 111 x 74 mm 107 x 76 x 40 mm 106,4 x 72 x 43 mm 

Provozní prostředí 0 - 40 °C,  0-85 % 0-40 °C, 10-90%  0-40°C, 10-90%  

Uvedeno na trh IX.09 IX.12 VIII.07 
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2.2 Totální stanice 

Pro ověření přesnosti 3D modelu bude potřeba zaměřit referenční objekty s co 

nejvyšší přesností. To bude zaručeno totální stanicí Leica 1202 Obr.č. 2, která byla zapůjčena 

od institutu Inženýrské geodézie a důlního měřictví na VŠB-TU Ostrava. 

Tabulka 2: parametry TS Leica 1202 [5]. 

 

 

 

 

MĚŘENÍ ÚHLÚ 
Střední chyba měření úhlů 2", 0,6 mgon 

Nejmenší zobrazovaná jednotka 0,1 mgon, 0,1" 

MĚŘENÍ DÉLEK 

Dosah na 1 hranol (GPR1) 3500 m 

Dosah na minihranol (GMP101) 1200 m 

Dosah na reflexní folii (60 x 60 
mm) 250 m 

Nejmenší měřená délka 1,5 m 

Střední chyba měření délek 1 mm + 1,5 ppm 

Minimální odečítání 0,1 mm 

MĚŘENÍ DÉLEK 
BEZ HRANOLU 

Dosah PinPoint R400  > 400 m 90 % refl. / >200 m 18 % 
reflektivita 

Dosah PinPoint R1000  > 1000 m 90 % refl. / >500 m 18 
% reflektivita 

Minimální vzdálenost  1,5 m 

Střední chyba měření délek 2 mm + 2 ppm 

Obr.č. 2: Totální stanice Leica 1202. 
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2.3 Programové vybavení 

 PhotoScan 

Fotogrammetrický software vyvíjený ruskou společností Agisoft LLC, založenou 

v roce 2006, která se zabývá vývojem automatického 3D modelování a mapových řešení 

pomocí počítačových technologií. 

Program je nabízen ve dvou edicích.  

Standard edition - Automaticky vytváří profesionální, kvalitní, texturované 3D modely ze 

statických snímků. Program automaticky počítá pozice kamer. Nepotřebuje pro výpočet 

žádné speciální kódové terče, nebo speciální podmínky pro snímání. 

Hlavní vlastnosti:  Zarovnání snímků, Vytvoření polygonální sítě modelu, Výpočet textury 

modelu. 

Vstupní formáty souborů: JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO). 

Výstupní formáty souborů: Wavefront OBJ, PLY, VRML, COLLADA, Universal 3D, 

3DS Max, PDF. 

Cena: 179$ (v roce 2013, verze programu 0.91) [6] 

Professional edition -  Obsahuje moduly ze Standartní edice a dále umožňuje generovat ve 

vysokém rozlišení georeferencované  ortofotomapy s přesností až 5 cm, a také podrobný 

digitální výškový model (DEM). Plně automatizovaný postup tvorby umožňuje širokému 

spektru uživatelů zpracovat tisíce leteckých snímků na stolním počítači a vytvářet tak 

profesionální fotogrammetrická data.  

Hlavní vlastnosti: Letecká Triangulace, vytvoření polygonální modelu, nastavení 

souřadnicového systému, Výpočet georeferencovaného digitalního výškového modelu 

(DEM), tvorba georeferencovaného Ortofota.  

Vstupní formáty souborů: JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format (MPO).  

Výstupní formáty souborů: GeoTIFF, xyz, Google KML, COLLADA, VRML, Wavefront 

OBJ, PLY, 3DS Max, Universal 3D, PDF.  

Cena: 3499$ (v roce 2013, verze programu 0.91) 

Obě verze jsou dostupné pro systémy: Windows (32bit, nebo 64bit), MacOS a Linux. 

Pro tuto práci byl použit PhotoScan Professional edition verze 0.9 sestavení 1586, 

která je dostupná na 30dní v plném rozsahu a se všemi funkcemi. [6] 

 Agisoft Lens 

Agisoft Lens je automatický kalibrační software, který používá LCD displeje jako 

kalibračního terče.  Umožňuje výpočet kalibračních parametrů, včetně nelineárních 

koeficientů zkreslení.  Kalibrační parametry mohou být uloženy v souboru pro pozdější 

použití v softwaru, kde je vyžadováno přesných kalibračních parametrů.  
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Vstupní data: JPEG, TIFF, PNG nebo BMP obrázků.  

Výstupní data: Kalibrační koeficienty dle Brownova modelu zkreslení. 

Je dostupný zdarma a pro systémy Windows (32 bit, nebo 64 bit), MacOS a Linux. [6] 

 PhotoModeler Scanner 

Program vyvíjí kanadská firma Eos Systems Inc. Působí na trhu od roku 1990. Je to 

fotogrammetrický systém sloužící k bezdotykovému 2D a 3D měření objektů, na principu 

průsekové fotogrammetrie. Výsledkem jsou přesné 3D modely.  

3d modely je možné vyhotovovat ze souborů mnoha formátu, jako jsou TIF, BMP, 

PCX, TGA, JPG, PNG, PCT, PSD (PhotoShop), PPM, MAC, CAL, SGI, RBG (SGI) a PCD. 

Data mohou pocházet jak z digitálních fotoaparátů, či za pomocí scaneru, převedených 

analogových fotografií. Také možnosti exportů jsou velice obsáhlé DXF, 3DS, OBJ, VRML, 

IGES, 3DM, STL a RAW.  

Program pracuje s operačním systémem Microsoft Windows 98/ME/NT/ 

2000/XP/Vista/7. Program není dodáván v českém jazyce. 

 Groma 

Je český program firmy Geoline, spol. s r.o. Program je určený pro geodetické 

výpočty. Dokáže řešit veškeré základní geodetické úlohy. Součástí programu je také grafická 

část, která nám umožní zobrazení vypočítané situace, či možnost digitalizace rastrových dat. 

Umí zpracovávat data všech běžných záznamníků geodetických přístrojů, jak dávkově, tak i 

jednotlivými výpočty. 

Program pracuje s operačním systémem Microsoft Windows 98/ME/NT/ 

2000/XP/Vista/7 [7].  

 3DTrans 

Program pro výpočet transformačního klíče a transformaci 3D souřadnic obecnou afinní, 

podobnostní a shodnostní transformací metodou nejmenších čtverců. Jehož autor je Martin 

Štroner [8]. 

 Další vybavení 

 HYres - Pro vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotaparátu 

 CloudCompare - Pro určení odchylek 3D modelů. 

 Zoner Photo Studio - Pro úpravy fotografií 

 Adobe Reader - Zobrazení 3D modelů na jakémkoliv počítači 
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3. Zhodnocení kvalit fotoaparátů 
Veškeré informace vstupující do procesu výpočtu 3D modelů objektu pocházejí 

z digitálních fotoaparátů. A tudíž přesnost a kvalita modelu je velice závislá na obrazovém 

výstupu fotoaparátu.  

I přesto, že výrobci fotoaparátů nám nabízejí, obrovskou řadu parametrů, nelze 

z nich zcela přesně určit obrazovou kvalitu přístroje. Není to tak jednoduché jako u totálních 

stanic, které jdou jednoduše porovnat mezi sebou parametry jako přesnost měřené délky, 

nebo přesnost měřeného směru. Pokud se podíváme na nejoblíbenější parametr „rozlišení 

čipu“, tak například moderní kompaktní fotoaparát s čipem o rozlišení 20 Mpix, nebude mít 

lepší obrazovou kvalitu, než 6 Mpix digitální zrcadlovka stará 6 let. Ale ani pomocí 

komplexnějšího porovnání parametrů, nelze určit obrazovou kvalitu výstupu fotoaparátu. 

Skutečnost neodpovídá zcela přesně obrazu, jelikož každá optická soustava je 

originál. Její čočky nejsou zcela přesně sesazeny do osy, mají optické vady. Také optická 

soustava nemá 100 % propustnost světla. Digitální čipy mají také velice odlišné vlastnosti. 

Ať už je to dáno velikostí jednotlivých světlocitlivých prvků, výrobní technologií CMOS 

či CCD, nebo barevnou maticí čipu. Taktéž každý fotoaparát zpracovává výsledný snímek 

různými procesory a odlišnými algoritmy pro kompresy snímků. 

Protože tato práce se zabývá přesností zpracování 3D modelů objektů, bude potřeba 

znát rozlišovací schopnost fotoaparátů. Jinými slovy, jak nejmenší prvek je schopen 

fotoaparát zaznamenat do datového souboru. Tento parametr se u digitálních fotoaparátů 

určuje schopností zaznamenání určitého počtu čar na výslednou výšku fotografie (lhp). 

Dříve u kinofilmových fotoaparátů se rozlišovací schopnost určovala počtem čar na milimetr 

standardizovaného kinofilmového políčka s velikostí 36 x 24 mm. 

3.1 Postup vyhodnocení rozlišovací schopnosti 

Pro toto vyhodnocení byla použita oboustranná testovací tabulka Daneš Picta 

DCR3 o rozměru A4. Kvalita tisku a rozložení testovacích obrazců je dle normy ISO 12233 

pro testování digitálních fotoaparátů. Jedna strana je určená pro kinofilmové fotoaparáty a 

druhá pro digitální fotoaparáty. Tabulka je rozdělena do několika částí, které slouží pro různá 

zhodnocení kvality kresby fotografie.  Pro tuto práci bude nejdůležitější část s vyobrazenými 

9 hyperbolickými křivkami, jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Na Obr.č. 3 jsou 

prvky označeny v červených elipsách. 
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Testovací tabulka byla nasvícena 2 lampami z úhlů 45°, tak aby byl zaručen její 

kontrast 1:50. Fotoaparát byl umístěn na stativ. Testovací tabulka byla usazena kolmo k ose 

fotoaparátu. Osa snímání byla zacílena do středu tabulky. Pokud vyhodnocení rozlišovací 

schopnosti bude zpracováno speciálním softwarem, není stanovena vzdálenost testovací 

tabulky od čipu fotoaparátu [9]. 

Veškeré hodnoty tohoto testu byly zjišťovány na nejkratším ohnisku, který 

fotoaparát umožňoval. 

Snímání testovací tabulky probíhalo na manuální nastavení parametrů expozice. 

Nutností je vypnout stabilizátor obrazu. A snímat pomocí samospouště, aby byla zaručena 

co největší ostrost snímků. Měření expozice bylo nastaveno na všech přístrojích na bodové. 

Citlivost byla nastavena na nejmenší možnou hodnotu, co nám daný fotoaparát umožnil. 

Kvalita obrazového výstupu je závislá také na zvolené cloně. Proto byly použity veškeré 

možné clony, co jsou nabízeny objektivem fotoaparátu. Také rozlišení snímků bylo 

nastaveno na více dostupných možností s minimem 5pmix. Snímky byly zaznamenány také 

ve formátu RAW, který byl v PC převeden bez jakýchkoliv úprav do JPEG, aby byl zjištěn 

vliv zpracování surového obrazu z čipu přímo ve fotoaparátu.  

Vyhodnocení proběhlo ve specializovaném softwaru HYRes firmy Olympus [10], 

který je dostupný zdarma. Výsledná hodnota rozlišovací schopnosti je součinem hodnoty 

v horizontálním a vertikálním směru, vynásobená poměrem stran snímku. 

3.2 Výsledky vyhodnocení rozlišovací schopnosti 

Výsledné hodnoty byly zapsány do přehledné tabulky. Kde byla zjištěna, při jaké 

cloně je tato hodnota nejlepší. A také jak snížení rozlišení změní rozlišovací schopnost. 

Obr.č. 3: Testovací tabulka Daneš Picta DCR3. 
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Obr.č. 5: Závislost rozlišovací schopnosti na nastavené cloně fotoaparátu Canon PowerShot G9. 
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Obr.č. 4: Závislost rozlišovací schopnosti na nastavené cloně fotoaparátu Canon PowerShot 15. 
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Na Obr.č. 4, Obr.č. 5 a Obr.č. 6 jsou tučně spojeny výsledky celkové rozlišovací schopnosti 

při různých nastaveních rozlišení fotoaparátů. Tence jsou znázorněna aproximovaná data 

polynomem druhého stupně. U fotoaparátu Canon EOS 7D nejsou vyhodnoceny veškeré 

clony objektivu u všech rozlišení snímků, z důvodu dlouhé minimální ostřící vzdálenosti.  

Z uvedených grafů lze jasně určit optimální clonu pro fotoaparáty.  

Canon PowerShot 15  = f 3.2 s rozlišovací schopností 5,78 miliónů bodů 

Canon PowerShot G9  = f 4 s rozlišovací schopností 6,38 miliónů bodů 

Canon EOS 7D  = f 6.3 s rozlišovací schopností 7,81 miliónů bodů 

I když přístroje disponují daným maximálním rozlišením čipu, tak jejich rozlišovací 

schopnost je zhruba poloviční, a to při nejoptimálnějším nastavení expozice a zpracování 

obrazu. 

Na závěr je důležité převést rozlišovací schopnost na úhel, tak aby bylo možné zjistit 

nejmenší možný rozlišený dílek na libovolnou vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem, 

dle vzorce: 

 

 

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 14 16 18 20

R
O

ZL
IŠ

O
V

A
C

Í S
C

H
O

P
N

O
ST

 V
 M

IL
IO

N
EC

H
 B

O
Ů

CLONA

Závislost rozlišovací schopnosti na nastavené cloně 
fotaparátu Canon 7D s objektivem Canon EF-S 18-135mm

18mpix RAW 18mpix RAW 10mpix 8mpix

Polyg. (18mpix) Polyg. (RAW 18mpix) Polyg. (RAW 10mpix) Polyg. (8mpix)

Obr.č. 6:  Závislost rozlišovací schopnosti na nastavené cloně fotoaparátu Canon 7D. 



Tomáš Jiroušek: Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů 
 

2013  12 

 
𝛂 = tan

√
𝑆
𝑅𝑠

𝑓
 

3.1 

Kde: 

α - úhel mezi dvěma rozlišitelnými body objektu 

Rs - Celková rozlišovací schopnost v bodech 

S - plocha čipu fotoaparátu v mm2 

f - základní ohnisko fotoaparátu v mm 

Výsledky rozlišovací schopnosti pro jednotlivé fotoaparáty jsou uvedeny 

v následující tabulce.č. 3 

 

Tabulka 3: Výsledky rozlišovací schpnousti fotoaparátů. 

 

 

  

parametr Canon 7D Canon G9 Canon G15 

plocha čipu v [mm2] 332,27 43,32 43,32 

nejširší ohnisko [mm] 18 7,4 6,1 

rozlišovací schopnost v bodech 7 810 000 6 390 000 5 780 000 

rozlišovací úhel α  [g] 0,0230 0,0224 0,0285 

rozlišovací schopnost na 5m v [mm] 1,8 1,8 2,2 

rozlišovací schopnost na 10m v [mm] 3,6 3,5 4,5 

rozlišovací schopnost na 30 m v [mm] 10,9 10,6 13,5 



Tomáš Jiroušek: Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů 
 

2013  13 

4. Kalibrace použitých fotoaparátů 
Předem by mělo být zmíněno, že toto nemá nic společného se 

schválenými  metrologickými kalibračními postupy. Jedná se pouze o termín, který se ujal 

pro určení hodnot prvků vnitřní orientace fotoaparátu a zkreslení objektivů. Je uváděn 

v mnoha literaturách i v jiných odborných pracích a používají ho také firmy vyvíjející 

software pro určení prvků vnitřní orientace a zkreslení objektivu. Proto bude použit i v této 

práci. 

Pokud jsou k dispozici informace o ohniskové vzdálenosti v EXIFu snímků, 

software PhotoScan automaticky při výpočtu 3D modelu určuje prvky vnitřní orientace.  Pro 

ověření tohoto automatického postupu je zavedena tato kapitola. Jejíž výsledky budou 

porovnány s automatickým určením prvků vnitřní orientace v kapitole 6.7. 

4.1 Zobrazení objektivem 

„Při fotografickém zobrazení se středové promítání uskutečňuje opticky. Optické 

promítání by se shodovalo s geometrickým středovým promítáním jen při použití „dírkového 

objektivu“ [11] 

Skutečný objektiv se skládá z řady optických členů a jeho tloušťka není 

zanedbatelná. Každý objektiv má definovanou optickou osu, procházející středem objektivu, 

na které mají ležet středy křivosti jednotlivých čoček. Použitím jakéhokoliv objektivu 

dochází k porušení ideálního středového promítání. Odchylky skutečného zobrazení od 

ideálního se nazývají optické vady, které se dělí:  

 jednobarevné 

 barevné (chromatická) 

vznikající při: 

 zobrazování bodu (sférická vada, koma astigmatizmus) 

 zobrazování předmětu (zklenutím pole a zkreslením obrazu) 

Sférická vada 

„Tato vada je vyvolání tím, že paprsky procházející objektivem v různých 

vzdálenostech optické osy se různě lámou. Neprotínají se v jednom bodě, ale vytvářejí kolem 

optické osy tzv. kaustickou plochu - bod se nezobrazí jako bod, ale jako malý rozptylový 

kroužek. Velikost vady je dána délkou úsečky FkF. Sférickou vadu lze kompenzovat 

kombinací čočky spojné a rozptylné, Nelze jí však zcela vyloučit.„ [11] 
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Asférická vada (koma) 

„Dopadá-li na optickou soustavu šikmý a široký svazek paprsků, pak místo bodu se 

vytvoří kaustika s jednou rovinou symetrie. Tato nesymetrická aberace má velký vliv na 

jakost obrazu, zejména u velkých soustav. Koma se projevuje už při malých vzdálenostech 

bodů od osy. Pro větší vzdálenosti dochází ke kombinaci komy s astigmatismem.“ [11] 

Astigmatizmus 

„Je vada, kdy při zobrazení roviny kolmé k optické ose dochází k tomu, že body v 

navzájem kolmých osách se nezobrazí ve stejné vzdálenosti. Astigmatismus také způsobuje 

rozdílné zobrazení, pokud paprsek dopadá na optickou soustavu kolmo nebo pod 

úhlem.Vzdálenost mezi body na optické ose, v nichž se protínají paprsky ze vzájemně 

kolmých os se nazývá astigmatický rozdíl. Úsečky v těchto bodech se nazývají 

fokály.Astigmatismus je možné odstranit kombinací čoček. Výsledná soustava čoček, u níž 

se astigmatismus projevuje jen velmi málo, se nazývá anastigmát.“ [11] 

Barevná vada čoček (chromatická) 

„Tato vada je způsobena různou lámavostí paprsků odlišných vlnových délek. 

Viditelné světlo se rozkládá na barevné složky, nejvíce se láme modra, nejméně červená. 

V důsledku této vady není zobrazení bodové, tj. místo bodu dostaneme rozptílené kroužky, 

které jsou na okraji různě zbarvené. Vadu lze kompenzovat složením objektivu z několika 

členů. Při použití různých drůhů skel, které se od sebe liší indexy lomu. (spojka - rozptylka, 

korunkové a flintové sklo). V rozsahu viditelného světla lze tyto vady s úspěchem 

kompenzovat.“ [11] 

„Předchozí uvedené vady mají vliv pouze na kvalitu zobrazení a jen druhotně 

ovlivňují přesnost měření.“ [11] 

 

 

 

 

Obr.č. 7: Chromatická vada objektivu. 



Tomáš Jiroušek: Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů 
 

2013  15 

Distorze objektivu 

„Je způsobeno souhrnem geometrických nepřesností při výrobě objektivu. 

Současné objektivi jsou nesymetrické, skládají se z 8-30 prvků, které nelze urovnat naprosto 

přesně do ideální optické osy. Z tohoto důvodu není úhel vstupujícího paprsku naprostejný 

jako u vystupujícího paprsku a poloha zobrazeného bodu se mírné liší od správné polohy 

Pro přesné práce a u objektivů s velkými hodnotami distorze je třeba nutno tyto vady 

odstranit. Určení distorze provádí buď přímo výrobce, nebo ji lze zjistit analytickými 

metodami (využitím přesné určeného bodového pole). Moderní fotogrammetrický software 

obyčejně umožňuje zavádět opravy minimalizující vliv distorze objektivu, případné může 

průběh distorze z nadbytečného počtu měření na snímcích vypočítat. To dává možnost využít 

zejména pro blízkou fotogrammetrii i neměřické komory, kde distorze objektivu velmi 

výrazně ovlivňuje výsledky měření.“ [11] 

Radiální distorze 

„Posun bodu o radiální vzdálenosti r' na snímku o hodnotu Δr označujeme jako 

radiální distorzi (zkreslení). Její průběh obyčejně není naprosto přesně rotačně symetrický, 

ale při její kompenzaci tuto symetrii předpokládáme. U moderních fotogrammetrických 

měřických objektivů dosahuje hodnot 5-l0µm.“ [11] 

„Vzhledem k rotační symetrii stačí určit průběh distorze v jednom radiálním směru. 

Distorze bývá zpravidla vyjádřena charakteristickou křivkou pro každý oktant nebo se 

konstruuji křivky stejně distorze - izolinie.“ [11] 

Tangenciální distorze 

„Druhým typem distorze objektivu je zkreslení tangenciální, které je vyvoláno 

nepřesnou centrací jednotlivých čoček. Působí kolmo na směr radiální a způsobuje 

nepravidelné špatně definovatelné lokální posuny. Toto zkreslení prakticky nelze jednoduše 

kompenzovat a běžně se neuvažuje (problém je v tom, že bychom museli znát hodnoty 

distorze v celé ploše a při odstraňování distorze bychom museli pro každý měřený bod 

interpolovat opravu v plošné tabulce). U kvalitních moderních objektivů se oprávněně 

předpokládá, že vliv tangenciální distorze je zanedbatelný. U měřických objektivů bývá 

přesnost sesazení jednotlivých členů natolik vysoká (lepši než 5´´ ).“ [11] 

 

4.2 Zjištění skutečných snímkových souřadnic 

Pro určení skutečných snímkových souřadnic použijeme model dírkové kamery. 

Tento model definuje vztahy mezi souřadnicemi bodů v předmětovém prostoru P = [Y, X, Z] 

a souřadnicemi bodů (pixelů) na snímku p = [u, v]. Každý bod je zobrazen obraznou 

přímkou, která vždy prochází středem promítání.  
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Souřadnicový systém fotoaparátu je definován počátkem ve středu projekce 

objektivu, osou Z  totožnou s osou objektivu, osou X směřující doprava a osou Y směřující 

směrem dolů. Souřadnicový systém snímku má střed v hlavním bodu snímku, který 

je definován jako průsečík roviny snímku s paprskem procházejícím v předmětovém 

prostoru  a středem promítání, zároveň je kolmý na rovinu snímku, dále osou xc směřující 

doprava a osou yc směřující dolů, viz Obr.č. 8. 

Bod P z předmětového prostoru o souřadnicích P = [Y, X, Z] převedeme do 

snímkového souřadnicového systému se souřadnicemi p = [xc, yc] pomocí tohoto vztahu: 

 𝑥 = [
𝑥
𝑦] =

1

𝑍
[
𝑋
𝑌

] 4.1  

Oproti Souřadnicovému systému snímku mají digitální snímky souřadnice vyjádřené 

v pixelech. Jejich počátek je obvykle umístěn do horního levého bodu snímku, konkrétně 

u softwaru Agisoft je to přesně do středu horního levého pixelu, jehož souřadnice jsou 

[0,5 0,5]. Proto kvůli tomuto posunu je nutné znát souřadnice hlavního bodu snímku 

c = [u´, v´] v pixelech.   

 𝑓𝑥 =
𝑓

𝑑𝑥
                 𝑓𝑦 =

𝑓

𝑑𝑦
 4.2  

Kde: 

f - ohnisko fotoaparátu 

dx - vertikální velikost pixelu  

dy - horizontální velikost pixelu  

fx - horizontální ohnisková vzdálenost 

fy - vertikální ohnisková vzdálenost 

Hodnoty fx a fy by měly být stejné, ale nemusí platit pravidlo přesně čtvercových 

pixelů. Poté pixelové souřadnice bodu p´ = [u´, v´] získáme pomocí vztahů: 

Obr.č. 8: Snímkový souřadnicový systém. [24] 
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 u´ =  cx +  xfx +  y s 4.3  

 v´ =  cy +  yfy 4.4  

Kde: 

s - skalární koeficient, který určuje míru pootočení mezi osami, pokud nejsou na sebe 

navzájem kolmé. 

Tyto souřadnice jsou zatíženy chybou zkreslení objektivu. Proto pro zjištění 

skutečných snímkových souřadnic bodu p = [u, v] je potřeba zavést opravné koeficienty 

jak radiální tak tangenciální distorze. Pro radiální distorzi platí: 

 ∆𝑢𝑟 = 𝑢´( 𝐾1𝑟2 + 𝐾2𝑟4 + 𝐾3𝑟6) 4.5  

 ∆𝑣𝑟 = 𝑣´( 𝐾1𝑟2 + 𝐾2𝑟4 + 𝐾3𝑟6) 4.6  

Kde: 

K1, K2, K3- koeficienty radiálního zkreslení 

r = √(x2  +  y2) 

Dle Brownova modelu zkreslení tangenciální distorze platí: 

 ∆𝑢𝑝 = 2𝑃1𝑢´𝑣´ + 𝑃2(𝑟2 + 2𝑢´2) 4.7  

 ∆𝑣𝑝 = 𝑃1(𝑟2 + 2𝑣´2) + 2𝑃2𝑢´𝑣´ 4.8  

Kde: 

P1, P2 - koeficienty tangenciálního zkreslení  
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Skutečné snímkové souřadnice bodu p = [u v] dostaneme spojením modelu dírkové 

kamery a opravných koeficientů radiální a tangenciální distorze. 

 𝑢 = 𝑢´ + ∆𝑢𝑟 + ∆𝑢𝑝 4.9  

 𝑣 = 𝑣´ + ∆𝑣𝑟 + ∆𝑣𝑝 4.10  

Parametry určené kalibrací: (prvky vnitřní orientace fotoaparátu) 

 (fx, fy) - ohniskové vzdálenosti (pixel) 

(cx, cy) - souřadnice hlavního bodu snímku (pixel) 

K1, K2, K3 - koeficienty radiálního zkreslení 

P1, P2 - koeficient tangenciálního zkreslení  

S -  zkreslující koeficient mezi osou x a y [12] 

Kalibrace bude provedena v softwaru Agisoft Lens verze 0.4 sestavení 1265. 

Aby bylo možné určit vliv výsledků kalibrace na výsledný 3D model objektů, bude 

provedena kalibrace v softwaru Photomodeler. Pro porovnání výsledných hodnot vnitřní 

orientace, bude provedeno srovnání s  fotoaparátem Canon 7D s objektivem Canon EF-S 

18 - 135 mm na nejširším ohnisku 18 mm (Ekvivalent ke kinofilmu 28.8 mm). 

Obr.č. 9: Zkreslení objektivu. [24] 
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4.3  Kalibrace Agisoft Lens 

Základem této kalibrace je testovací šachovnicové pole Obr.č. 10 tvořené 

pravidelnými čtverci, vybarvenými bílou a černou barvou. Je nutné, aby bylo umístěno na 

dokonale rovnou plochu. Tato podmínka byla splněna zobrazením tohoto pole na displej 

televize Samsung UA40C6530 s úhlopříčkou 102 cm. 

Podmínky pro správnou kalibraci: 

 Pořízení řady fotografií zobrazené kalibračního pole z mírně odlišných úhlů. 

 Minimální počet fotografií pro danou ohniskovou vzdálenost je tři. 

 Vyhnout se odleskům na fotografiích.  

 Snímat tak, aby na ploše snímku bylo pouze kalibrační pole. [12] 

Pracovní postup 

Použitý displej televize Samsung UA40C6530, obsahuje lesklou vrstvu, která vytváří 

nežádoucí odlesky. Prostor, kde byla kalibrace prováděna, musel být zastíněn. Vzhledem 

k vysoké svítivosti displeje, nebyl problém přenést dostatek světla na čip fotoaparátu. 

Snímání bylo provedeno s co nejnižším nastavením citlivosti snímače (ISO), použitím 

maximálního rozlišení čipu, bez použití blesku, vypnutým stabilizátorem obrazu a za použití 

manuálního zaostření s neměnnou ohniskovou vzdáleností.  

Následně byly snímky načteny do programu Agisoft Lens a spuštěn proces 

1. výpočet. Pokud jsou vypočteny veškeré parametry kalibrace, je vše správně. Pokud 

program nevyhodnotí žádný parametr kalibrace, je nutné odebrat ze sady snímků takové 

snímky, ze kterých program nebyl schopen odečíst žádný, nebo pouze jeden bod. Poté znova 

spustit proces výpočtu, jehož výsledkem jsou parametry kalibrace.  

Z praktických testů 8 kalibrací bylo zjištěno, že výsledné hodnoty prvků vnitřní 

orientace se od sebe odlišují až o 1,5% mezi jednotlivými kalibracemi. 

Hodnoty prvků vnitřní orientace vyhodnocené softwarem Agisoft Lens, 

se s rostoucím počtem snímků vstupujících do výpočtu přibližují hodnotám vyhodnocených 

softwarem Photomodeler. Proto pro další práci bude použita kalibrace vypočtená 

z 98 snímků. 

Obr.č. 10: Kalibrační pole Agisoft Lens. 
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4.4 Kalibrace Photomodeler 6.2 

Zde bylo použito kalibrační pole o velikosti A1 Obr.č. 11, které obsahuje 100 bodů, 

z nichž jsou 4 kódové, pro zjištění orientace pole při výpočtu. Toto pole bylo přichyceno 

na dokonale rovnou plochu.  

Podmínky pro správnou kalibraci: 

 Pole musí být čisté, bez stínů. 

 Umístěné na rovný podklad, všechny body v jedné rovině. 

 Veškeré snímky se pořizují s totožnou ohniskovou vzdáleností, kterou 

se bude fotografovat vyhotovovaný objekt (vypnout autofokus). 

 Použít maximální rozlišení fotoaparátu. 

 Snímky musí být kontrastní, z důvodu snadného automatického a přesného 

odměřování středů bodů pole. 

 Během fotografování neměnit nastavení fotoaparátu. 

 Na snímku musí být pouze kalibrační pole, vhodné je pole obložit bílým 

papírem, aby program neodměřoval body mimo kalibrační pole. 

 Během fotografování nevypínat fotoaparát. 

 Osy snímků by měly být 45° od horizontální roviny. [13] 

Pracovní postup:  

Celkem bylo získáno 12 snímků tímto systémem:  

 Osy snímků odkloněny cca 45° od vodorovné roviny.   

 Snímky byly získány ze 4 stanovisek.  

 Na každém stanovisku 3 snímky, první v normální poloze, druhý pootočen 

o 90° a třetí pootočen o 270°.  

Obr.č. 11: Kalibrační pole Photomodeler. 
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Nastavení fotoaparátu bylo přepnuto na manuální režim a nastaveny pevné 

hodnoty: maximální rozlišení fotoaparátu, rychlost závěrky  1/60 s , ISO 200, f - 6. Ohnisko 

objektivu bylo nastaveno na výchozí hodnotu. Zaostřovací vzdálenost má být totožná, jako 

při snímkování objektu. Vzhledem k nepoměru vzdáleností stanoviska - kalibrační 

pole / stanoviska - vyhodnocovaný objekt, nebylo možné nastavit zaostřovací vzdálenost na 

nekonečno. Pokud by při testech kalibrace byla použita zaostřovací vzdálenost nastavenou 

na nekonečno, došlo při zpracování kalibrace k chybě. Program PhotoModeler, nebyl 

schopen s vysokou přesností odečíst souřadnice středů bodů kalibračního pole. Z tohoto 

důvodu byla nastavena zaostřovací vzdálenost, tak aby byly snímky co nejostřejší.  

Po nasnímání snímků, byly bez úprav nahrány do programu Photomodeler 6.2 a 

následně proběhlo automatické vyhodnocení kalibrace. Kvalita kalibrace je dána 

bezrozměrným parametrem „Totala Error“, který by měl mít hodnotu < 1. Tohoto cíle není 

možné dosáhnout z důvodu přítomnost chromatické aberace u použitých fotoaparátů.  Dále 

je kvalita kalibrace určena pokrytím plochy snímače kalibračním polem (doporučováno nad 

80%). Dále je kvalita kalibrace určena směrodatnou odchylkou v odečtení souřadnic středu 

značky kalibračního pole (RMS), která je udávaná v pixelech.  Její hodnota by měla být < 1 

pixel.  

Bylo vyhotoveno 9 sad snímků kalibračního pole s fotoaparátem Canon 7D z nichž 

bylo zjištěno, že hodnoty Total Error a RMS se zvyšují s rostoucím pokrytím čipu 

kalibračním polem Obr.č. 12. Je to dáno horšími obrazovými vlastnostmi v rozích objektivu. 

Výsledná použitá kalibrace fotoaparátu Canon 7D pro další práci byla vybrána 

s hodnotou nad doporučovanou hodnotou (> 80 %) konkrétně kalibrace s 84 % pokrytím. 
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Obr.č. 12: Závislost parametrů ohodnocujících kvalitu kalibrace na pokrytí čipu kalibračním polem 

pro Canon 7D s objektivem Canon EF-S 18-135mm. 
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4.5 Vyhodnocení výsledků kalibrace 

Každý software používá jiné parametry kalibrace, především je to nejvíce patrné na 

koeficientech zkreslení objektivu. Parametry sobě vůbec neodpovídají. Jejich srovnání není 

možné. Software Agisoft Lens obsahuje modul importů parametrů kalibrací z jiných 

softwarů. Jedním z podporovaných programů je právě i Photomodeler. Pomocí tohoto 

modulu je možné tyto dvě metody kalibrací porovnat. 

4.5.1 Porovnání zkreslení objektivu 

Hodnoty zkreslení jsou v softwaru Agisoft Lens udávány v jednotkách ohniskové 

vzdálenosti (horizontální, vertikální). Pro zobrazení hodnot zkreslení v pixelech je potřeba 

přepočítat dle vztahů:  

 𝐾1𝑝𝑥 =
𝐾1

𝑓𝑥2
     𝐾2𝑝𝑥 =

𝐾2

𝑓𝑥4
    𝐾3𝑝𝑥 =

𝐾2

𝑓𝑥6
   𝑃1𝑝𝑥 =

𝑃1 

𝑓𝑥
    𝑃2𝑝𝑥 =

𝑃2

𝑓𝑥2
      4.11  

Analogicky platí také pro koeficienty ve vertikálním směru: 

 𝐾1𝑝𝑦 =
𝐾1

𝑓𝑦2
    𝐾2𝑝𝑦 =

𝐾2

𝑓𝑦4
    𝐾3𝑝𝑦 =

𝐾2

𝑓𝑦6
   𝑃1𝑝𝑦 =

𝑃1 

𝑓𝑦
    𝑃2𝑝𝑦 =

𝑃2

𝑓𝑦2
      4.12  

Poté je možné použít vzorce 4.5 a 4.6 pro radiální zkreslení a vzorce 4.7 a 4.8 pro 

tangenciální zkreslení. Konečná hodnota zkreslení v diagonálním směru od hlavního bodu 

snímku je dána: 

pro radiální distorzi: 

 ∆𝑟 = √∆𝑢𝑟
2 + ∆𝑣𝑟

2  4.13  

pro tangenciální distorzi: 

 ∆𝑝 = √∆𝑢𝑝
2 + ∆𝑣𝑝

2  4.14  

V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledné koeficienty ze dvou výše uvedených kalibrací. 

Tabulka 4: Hodnoty koeficientů. 

Koeficienty Agisoft Lens Photomodeler 

K1 -0.185 364 -0.196 896 

K2 0.123 616 0.175 994 

K3 -0.012 024 9 -0.074 268 

P1 -0.001 515 81 0.000 864 894 

P2 -0.000 522 966 -0.000 816 647 
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Obr.č. 13:Rozdíly zkreslení na diagonále čipu od hlavního bodu snímku. 

Z  Obr.č. 143 vyplývá, že tyto výsledné koeficienty obou kalibrací jsou velice 

shodné. Porovnání skutečných snímkových souřadnic bodu p = [u, v] opravených pomocí 

parametrů kalibrací není tak názorné, jako porovnání hodnot zkreslení. Z tohoto důvodu 

bude provedeno srovnání hodnot parametrů obou kalibračních postupů až na výsledném 3D 

modelu objektu. Kde bude vyhodnoceno, jak parametry vnitřní orientace ovlivňují přesnost 

3D modelu. 

Veškeré hodnoty parametrů vnitřní orientace použitých fotoaparátů pro výpočet 3D 

modelu objektů jsou uvedeny v následující tabulce č.5. 

Tabulka 5: Parametry kalibrací. 

Fotoaparát: Canon EOS 7D   s objektivem Canon EF - S 18 - 135 mm 

Typ kalibrace Agisoft Lens Photomodeler 6 

Šířka snímku [pix] 5 184 5 184 

Výška snímku [pix] 3 456 3 456 

Ohnisková vzdálenost (x) [pix] 4 239,4 4 247,7 

Ohnisková vzdálenost (y) [pix] 4 238,6 4 251,7 

Souřadnice hlavního bodu (x) [pix] 2 602,0 2 585,8 

Souřadnice hlavního bodu (y) [pix] 1 727,9 1 723,8 

Zkreslující koeficient  0 -0,138 439 227 

Koeficienty radiální distorze 

K1 -0.185 364 -0,196 895 69 

K2 0,123 616 00 0,175 994 30 

K3 -0.012 024 9 -0,074 268 01 

Koeficienty tangenciální 
distorze 

P1 -0.001 515 81 0,000 864 89 

P2 -0.000 522 966 -0,000 816 65 
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5. Tvorba 3D modelů objektů 
V předchozích kapitolách byl popsán postup k vytvoření obrazového materiálu, 

který bude použit jako vstupní data pro vyhotovení 3D modelu objektů. Jehož kvalita je 

ohodnocena rozlišovací schopností fotoaparátu a jeho objektivu. Pro tuto kapitolu byl 

podkladem manuál softwaru PhotoScan [14]. 

5.1 Princip tvorby 3D modelu objektů 

3D modely budou generovány v softwaru Agisoft PhotoScan Profesional Edition 

verzi 0.9.0 sestavení 1586 pro 64 bitový operační systém (Windows 8). Tento software patří 

mezi pokročilé optické korelační systémy. Umožňuje tvorbu profesionálních 3D modelů, na 

základě statických snímků pořízených z jakékoliv pozice, vzhledem ke snímanému objektu, 

za předpokladu, že objekt je vidět alespoň na dvou snímcích. Určení pozic stanovišť, ze 

kterých byl objekt snímán a vytvoření 3D objektu je plně automatizované. Což má nevýhodu 

v tom, že tento proces lze ovlivnit, pouze kvalitou snímků a metodou snímání objektu. Dále 

převažují pouze obrovské výhody, jako časová úspora, detailnost vyhotovení, tvorba 

nepravidelných těles a výborná možnost vizualizace výstupů. 

Postup vytvoření objektů je rozdělen do tří etap. V první etapě program hledá 

identické body na snímcích, které k sobě přiřazuje. Na základě toho počítá pozice stanovišť 

fotoaparátů.  Následně je vypočteno řídké mračno bodů. Toto mračno není dále použito pro 

výpočet 3D modelu, (s výjimkou rekonstrukce 3D modelu metodou „mračna bodů“). Toto 

mračno lze exportovat, jako hrubý výsledek pro zpracování v dalším softwaru.  

V druhé etapě je na základě vypočtených pozic fotoaparátů a snímků, generována 

geometrie reprezentována 3D polygonovou sítí, představující povrchu objektu.  

Ve třetí etapě je možnost jednoduchých úprav 3D modelu, jako je snížení ploch 3D 

polygonové sítě, zalepení děr v 3D polygonové síti a odstranění objektů nesouvisejících 

s hlavním rekonstruovaným objektem. Dále jsou vyhotoveny textury v zadaném rozlišení. 

Na závěr umožňuje program export modelu pro komplexnější úpravy v dalším softwaru. 

5.2 Požadovaný Hardware 

Výpočty prováděné při generaci modelu jsou velice náročné na Hardware počítače. 

Pro vytvoření jednoduššího modelu se sady 30 snímků stačí běžně dostupný notebook 

střední třídy. Minimální doporučovaná konfigurace si vystačí s procesorem Intel Core 2 Duo 

nebo jeho výkonnostním ekvivalentem a 2 GB paměti RAM. Pro tvorbu složitých modelů 

v rozumném čase zpracování, je požadován opravdu špičkový hardware v této konfiguraci: 

[15] 

CPU: Intel Core i7 CPU s 6 jádry, Socket LGA 2011 (Sandy Bridge - E) 

RAM: DDR3 - 1 600, 8 x 8 GB (64 GB celkem) 

GPU: NVidia GeForce Titan, GeForce GTX 680 nebo AMD Radeon HD 7970 
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Nejdůležitější součástí hardwaru je paměť RAM. Na její velikosti je závislá úspěšná 

generace modelu. Jestliže veškerá vstupní a tvořená data při generaci modelu jsou větší než 

dostupná paměť RAM, jeho generace je neúspěšná. Z důvodu uspoření nákladů. Je možnost 

použít pro tvorbu přesných modelů SWAPovacího prostoru na rychlém SSD disku počítače, 

ale za cenu několika-násobné prodloužené doby zpracování.  

V uvedené tabulce č. 6 je ukázána závislost velikosti paměti RAM na počtu snímků, 

které jsou určeny k zarovnání. 

Tabulka 6: Nároky na pamět RAM na počet použitých snímků [15]. 

Snímků 100 200 500 1000 2000 5000 10000 

Paměť RAM 500 MB 1 GB 2.5 GB 5 GB 10 GB 25 GB 50 GB 

V tabulce č. 7 je ukázána závislost velikosti paměti RAM na počtu snímků objektu 

a jeho výsledné přesnosti s rozlišením snímků 12 Mpix. 

Tabulka 7: Nároky na paměť RAM na počet použitých snímků a kvalitu vyhodnocení [15]. 

Snímků 20 - 50 100 200 500 

Lowest quality 0.1GB -0.3GB 0.15GB -0.45GB 0.3GB - 1 GB 1 GB - 3 GB 

Low quality 0.5GB - 1.5 GB 0.75GB - 2.2 GB 1.5 GB - 4.5 GB 4 GB - 12 GB 

Medium quality 2 GB - 6 GB 3 GB - 9 GB 6 GB - 18 GB 15 GB - 45 GB 

High quality 8 GB - 24 GB 12 GB - 36 GB 24 GB - 72 GB 60 GB - 180 GB 

Ultra high quality 32 GB - 96 GB 48 GB - 144 GB 96 GB - 288 GB 240 GB - 720 GB 

V tabulce č. 8 je ukázána závislost velikosti paměti RAM na celkovém počtu plošek 

na 3D modelu objektu. 

Tabulka 8: Nároky na paměť RAM na počet plošek na 3D polygonové síti [15]. 

Polšek (miliónů) 1 5 10 20 50 100 200 500 

Paměť RAM 128 MB 640 MB 1.3 GB 2.5 GB 6.2 GB 12.5 GB 25 GB 63 GB 
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Pro generaci 256 bitových hloubkových snímků Obr.č. 15, které určují vzdálenost 

bodů na snímku od stanoviska fotoaparátu, je možno použít grafickou kartu (GPU). Tento 

proces je nejdelší na celé generaci 3D modelu. Proto výrobce doporučuje pro zkrácení doby 

zpracování za pomocí GPU. Při použití jakéhokoliv počtu GPU pro výpočet 3D modelu je 

nutné v nastavení vypnout jedno jádro ze všech dostupných jader procesorů. 

Po dokončeném procesu generace modelu PhotoScan v konzoli vypíše informace o 

generaci. Jedním z parametrů je i hodnota výkonu procesoru (CPU) a grafické karty (GPU), 

udávaných v jednotkách vzorků/sekunda. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit nepřímou 

úměru, že pokud hodnota výkonu zjištěného softwarem PhotoScan bude dvojnásobná, tak 

čas potřebný ke zpracování bude poloviční. 

5.3 Pravidla pro získání snímků pro zpracování v PhotoScan 

 Použití jakéhokoliv digitálního fotoaparátu s rozlišením 5 Mpix a více. 

 Použitím širokoúhlých objektivů je umožněna lepší rekonstrukce prostorových 

vztahů, než při použití teleobjektivů. 

 Vyhnout se povrchům, které neobsahují žádnou strukturu - není možno najít 

identické body. 

 Vyhnout se lesklým a průhledným povrchům. 

 Vyhnout se nežádoucím předmětům pohybujících se v popředí vyhotovovaného 

objektu. 

 Snímat lesklé objekty při zatažené obloze. 

 Snímat objekt s velkým překrytím snímků. 

 Zachytit nejdůležitější části z více pohledů (3 a více). 

 U snímků je vyloučeno ořezávání, nebo aplikovat jakoukoliv geometrickou 

transformaci. 

 Čím více získáme snímků objektu tím lépe. 

Obr.č. 15: 256 bitový hloubkový snímek. 
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Pravidla úhlů záběru na různé typy objektů: 

Na těchto obrazcích je ukázán základní princip, jak získat snímky pro vyhotovení 

3D modelu. Vždy je nutný dodržet velký překryt snímků, jinak není možná fáze zarovnání 

snímků.  

Pro vyhotovení 3D modelu plochých objektů, jako třeba průčelí budovy či plastiky 

je nutné, aby osy záběru byly rovnoběžné. V žádném případě, aby byl jejich průsečík za 

pozicemi fotoaparátů. Viz Obr.č. 16. 

Pro vyhotovení 3D modelu uzavřených oblastí je nutné, aby osy záběru se protínaly 

uprostřed uzavřeného prostoru Obr.č. 17. Nelze snímky získávat, tak že na několika místech 

prostoru bude vyhotovena sada snímků, u kterých se bubou osy záběrů rozbíhat. 

Při modelování izolovaného objektu, je nutno dodržet zásadu, aby se osy záběru 

protínaly zhruba uprostřed objektu Obr.č. 18. Taktéž je nutné snímkům zaručit dostatečný 

překryt. 

Obr.č. 16: Pozice stanovišť fotoaparátů při snímáni plochých objektů [14]. 

 

Obr.č. 17: Pozice stanovišť fotoaparátů při snímání interiéru [14]. 

Obr.č. 18: Pozice stanovišť fotoaparátů při snímání izolovaného objektu [14]. 
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Získaná sada snímků, bude nahrána do počítače. Je možné provést korekce barev, 

nebo vyvolat snímky ze soboru RAW, který pochází přímo z čipu fotoaparátu a neobsahuje 

žádné barevné a geometrické korekce, RAW data nejsou nijak komprimována, a tak lze 

docílit většího množství obrazových dat, za použití co nejkvalitnějšího převodu do typů 

souboru podporovaných softwarem PhotoScan. 

5.4 Vyhodnocení 3D modelu 

Po importu snímků do softwaru PhotoScan lze každý snímek „maskovat“, tak aby 

3D model byl generován pouze z požadovaných objektů na snímcích. Na Obr.č. 19 je vidět 

maska snímku v podobě šedé oblasti. K maskování slouží různé maskovací nástroje, jako 

například magnetické laso, výběrový polygon atd. Pokud tyto nástroje jsou při složitějším 

maskování nedostatečné, je možné maskování provést v jiných softwarech, jako třeba 

Photoshop a vytvořené masky importovat zpět do softwaru PhotoScan.  

5.4.1 1. Etapa 

Následně se zahajuje první etapa zpracování 3D modelu. V této etapě PhotoScan 

najde pozici (souřadnice stanoviska v modelovém souřadnicovém systému) fotoaparátu pro 

každou fotografii.  Dále vypočte řídké bodové mračno pro kontrolu 3D modelu, které je 

možné exportovat ve formě seznamu bodů se souřadnicemi X, Y, Z.  K tomuto procesu jsou 

k dispozici 3 stupně přesnosti vyhodnocení (nízká, střední, vysoká). Pokud bude z těchto dat 

generována 3D polygonová síť modelu, je nutnost použít vysokou přesnost vyhodnocení. 

Z důvodu přesnosti určení souřadnic stanovišť, které budou dále potřebné pro výpočet 

3D modelu.  

Obr.č. 19: Maskovaná obloha na snímku kaple. 
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Nižší stupně přesnosti slouží pouze ke kontrole zarovnání snímků. To je oceněno 

především při použití velkého množství vstupních snímků (nad 100) a vysokém rozlišení 

snímků. V některých případech, pro takto velké sady snímků, je potřebná doba pro zarovnání 

s vysokou přesností v řádech dnů.  

Jestliže některé snímky jsou špatně zarovnány, software umožňuje manuální 

referencování bodů na snímcích, a to tak, že jsou označeny 4 body na každém nesprávně 

zarovnaném snímku a k tomu jejich odpovídající body na podmnožině již zarovnaných 

snímků. Pokud po tomto postupu nejsou veškeré požadované snímky zarovnány, je na vině 

nedostatečné překrytí snímků, a tím se získaná sada snímků stává nepoužitelnou. Je nutné 

získat novou sadu s větším překrytím. 

5.4.2 2. Etapa 

Dále bude zahájena 2. etapa generace 3D modelu. Tato fáze je časově nejnáročnější. 

Stejně tak potřebuje nejvíce prostoru v paměti RAM.  

Metody generace 3D modelu  

Pro tuto generaci 3D polygonové sítě jsou k dispozici 4 algoritmické metody, 

rozdělené dle typů objektu (libovolný - Arbitrary, výškové pole - Height field) a také 

dle metody jejich generace (hladká - Smooth, ostrá - Sharp) 

 Arbitrary - Smooth 

 Arbitrary - Sharp 

 Height field - Smooth 

 Height field - Sharp 

Typ objektu: 

Obr.č. 20: Pozice stanovišť fotoaparátů a vypočtené mračno bodů. 
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 Arbitrary  (Libovolný) - bude volen při použití pro generaci jakéhokoliv 

objektu jako sochy, budovy atd. Tento zvolený typ je náročný na velikost 

paměti RAM. 

 Height field (Výškové pole) - Bude volen pro generace rovinné plochy jako 

třeba pro zpracování fasády, plastiky, nebo pro zpracování snímků získaných 

prostředky UAV.  

Typ geometrie: 

 Sharp (Ostrá) - Tato metoda nespojitou 3D polygonovou sít. Výsledná 

3D síť obsahuje velké množství děr, které mohou být zaceleny v další fázi. 

Tato metoda není moc vhodná pro generování objektů typu Arbitrary, jelikož 

velké množství miniaturních ploch 3D polygonové sítě soustředí na okraj 

modelu a v jeho středu se objevují velké plochy, které ne zcela přesně 

charakterizují tvar objektu. 

 Smooth (Hladká) - Tato metoda vytvoří zcela uzavřený model 

bez jakýchkoliv děl. 

Parametry generace 3D modelu 

Quality (Kvalita)  - Program umožňuje nastavit 5 stupňů kvality modelu 

(Lowest, Low, Medium, High, Ultra high).  Stupně kvality jsou určeny tak, že 

s nastavením na Ultra high je použit každý pixel na snímcích. Při nastavení 

high je použit každý 2. pixel, s nastavením Medium je použit každý 4. pixel 

atd. Od tohoto nastavení se také odvíjí doba generace modelu a také 

paměťové nároky, které jsou uvedeny v tabulce č. 7. Je doporučeno nejdříve 

model generovat na nejnižší stupeň kvality a z výsledku odvodit použitelnost 

zvolené generace. A poté spočítat konečný model s vyšším nastavením 

kvality. Dalším doporučením, je uložit projekt, před zahájením výpočtu 

3D polygonové sítě.  

Face count (Počet ploch 3D polygonové sítě) - Tento parametr určuje, kolik 

plošek bude mít generovaný 3D model. Pokud hodnota tohoto parametru 

bude zvolena 0, program automaticky zvolí optimální počet plošek. Většinou 

se tento automaticky zvolený počet pohybuje v řádech desítek miliónů. 

 Filter threshold (Prahový filtr) - Určuje maximální počet plošek, které se 

automaticky odstraní po generaci 3D polygonové sítě. Hodnota je určena 

v procentech z celkového počtu plošek. Při nastavení tohoto parametru na 

hodnotu 0, bude zakázáno prahové filtrování. 

 Hole threshold (Prahování děr) - Určuje maximální počet děr vyplněných 

po generaci 3D polygonové sítě. Hodnota je určena v procentech z celkové 

plochy sítě. Tento parametr je možné použít pouze při generaci modelu 

metodou Height field - Sharp. 
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Před spuštěním generace, je vhodné upravit oblast, ve které bude počítána 

3D polygonová sít, a to za pomocí ohraničovacího boxu, který lze libovolně natáčet a 

zvětšovat. Tento box je vidět, jako drátěný kvádr okolo kaple na Obr.č. 20. Tímto určíme 

objekty, které budou vyhodnoceny. Toto ohraničení zkracuje dobu potřebnou k výpočtu 

o nezanedbatelnou část.  

Filtrování hloubek 

 Mild: Pokud má zájmový objekt mnoho malých detailů v popředí, 

je doporučeno nastavit tuto metodu filtrování hloubek. 

 Aggressive: Pokud objekt neobsahuje drobné detaily, je vhodné volit tuto 

metodu. 

 Moderate: Tato metoda vytváří výsledky mezi dvěma výše popsanými 

metodami. 

5.4.3 3. Etapa 

Tvorba textury 3D modelu 

Pro to aby 3D model objektu vypadal co nejvěrohodněji, umožňuje PhotoScan 

výpočet velmi přesné reálné textury. 

Metody tvorby textur 

 Generic - Tato metoda tvorby textur je výchozí. Umožňuje nastavení 

parametrů textury pro libovolnou geometrii 

 Adaptive ortofoto Povrch modelu je rozdělen do horizontální a vertikální 

části. Horizontální část povrchu je texturována pomocí ortografické projekce, 

zatímco vertikální části jsou texturovány odděleně, pro udržení přesné textury 

zastoupení v těchto oblastech.  

 Ortofoto - V režimu mapování ortofoto je celý povrch modelu texturován 

pomocí ortografické projekce.  

 Single foto - Tato metoda umožňuje generovat texturu z jednoho snímku. 

 UV - Vytvořené textury mohou být použity v dalších softwarech, které 

umožnují UV texturování. 

Parametry textur 

Tvorba textury z jednoho snímku - Ze seznamu je vybrán snímek, ze kterého 

je vytvořena textura. 

Tvorba textury z více snímků - Při výběru této metody je zde k dispozici více 

možností, jak bude vypočten pixel z více snímků na výsledné textuře. 

 Average - používá průměrné hodnoty všech pixelů z jednotlivých snímků 

 Mosaic - Na překrytu snímků bude volen vhodnější pixel pro výpočet 

výsledné textury. Tato metoda je vhodná pro textury tvořené metodou 

ortofotomapy, jelikož na překrytu jsou zachovány detaily textury. 
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 Max Intensity - pixel bude vybrán ze snímku s maximální intenzitou 

odpovídajícího pixelu 

 Min Intensity - pixel bude vybrán ze snímku s minimální intenzitou 

odpovídajícího pixelu  

Fill holes (Vyplňte díry) - Tato metoda umožňuje tvorbu souvislé textury bez děr, 

je doporučována pro výpočet textury modelu generovaného metodou Height-field. 

Atlas widht  (Šířka textury) - Určuje šířku textury v pixelech 

Atlas height (Výška textury)- Určuje výšku textury v pixelech 

Color depth (Barevná hloubka) - Určuje cílové textury barevnou hloubku (Standard nebo 

HDR). Pro tvorbu HDR textury jsou požadovány HDR snímky. 

5.4.3.1 Závěrečné práce s 3D modelem 

Jednoduché úpravy 3D modelu 

Pro ořezání generovaného 3D modelu jsou k dispozici jednoduché nástroje, jako 

označení přebytečných prvků lasem, obdélníkem a kruhem. Pro výběr prvků je možnost 

použití automatických nástrojů, jako procentuální označení prvků oddělených od 

3D modelu, nebo automatický výběr velkých ploch 3D polygonové sítě generovaných 

převážně metodou Arbitrary - Smooth. Kde tyto plochy, tam kde nejsou k dispozici snímky 

pro vyhotovení povrchu modelu, uzavírají síť modelu. 

Pro určení skutečného rozměru modelu, je nutné zadat délku referenční vzdálenosti 

mezi dvěma body označených na vygenerovaném 3D modelu. Tuto délku určíme 

z geodetického měření (pásmem, výpočtem z měřených souřadnic). 

Export výsledků 

PhotoScan umožňuje široké možnosti exportů, pro práci s 3D modelem v dalších 

softwarech. Mračno bodů a hodnoty parametrů kalibrace kamery, lze exportovat přímo 

po dokončení zarovnání snímků. Další možnosti exportu jsou k dispozici po vytvoření 

geometrie 3D modelu. 

V některých případech zpracování modelu je nutné, model upravit v externím 

softwaru. Upravený model je možno importovat zpět do softwaru PhotoScan pro další 

zpracování. PhotoScan podporuje export 3D modelu v následujících formátech: OBJ, 3DS, 

VRML, COLLADA, PLY, DXF, U3D, Adobe PDF. Některé formáty souborů (OBJ, 3DS, 

VRML, COLLADA, PLY) mají uložené textury v samostatném souboru.  
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5.4.4 Ukládání průběžných výsledků 

Některé etapy rekonstrukce 3D modelu mohou trvat velmi dlouhou dobu. Celkový 

řetězec operací pro tvorbu 3D modelu může trvat 4-6 hodin. Pokud je 3D model generován 

ze stovek snímků může zpracování trvat i několik dní. Ne vždy je možné dokončit všechny 

operace v jednom běhu. PhotoScan umožňuje ukládat průběžné výsledky v projektovém 

souboru. 

Projekt může obsahovat následující informace: 

 Seznam načtených snímků s cestami k jejich souborům. 

 Údaje zarovnání snímků např. informace o pozicích fotoaparátu, mračno 

bodů, sadu hodnot parametrů kalibrace fotoaparátu pro každou fotografii. 

 Masky aplikované na snímky v projektu. 

 Generovaný 3D model s případnými změnami provedenými uživatelem.  

 256bitové hloubkové snímky použité pro generaci 3D modelu. 

 Seznam přidaných značek a informace o jejich souřadnicích v modelovém 

souřadnicovém systému. 

 Struktura projektu, tj. počet bloků v projektu a jejich obsah. 

Projekt může být uložen na konci každé etapy zpracování, aby byla možnost vrátit 

se k němu později. 

Při generování větších 3D modelů, je možnost rozdělit objekt na více částí a každou 

tuto část generovat samostatně. Poté co jsou vygenerovány 3D modely těchto částí, je nutné, 

je spojit do jednoho celku. Spojení částí lze provést přes manuálně označené odpovídající 

si body na generovaných častí 3D modelu. Tyto body musí být nejméně 3 mezi jednotlivými 

částmi. Dále jsou k dispozici 2 automatické nástroje na spojení. První způsob nabízí možnost 

spojit části přes vypočtená stanoviska. Druhý způsob hledá stejné body na již generovaném 

3D modelu části objektu. U všech těchto způsobů spojování je nutný dostatečný překryt částí 

objektu, jinak nastane deformace výsledného celku. 
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6. Testování programu PhotoScan 

6.1 Objekty vybrané pro testování 

Pro testování softwaru PhotoScan byly vybrány dva stavební objekty, které jsou 

podrobněji popsání níže.  

6.1.1  Kaple cesty česko-německého porozumění 

Základní informace: 

 kraj: Moravskoslezský 

 okres: Opava 

 katastrální území: Guntramovice 

 zeměpisná šířka: 49° 47' 7.637" 

 zeměpisná délka: 17° 31' 41.559" 

 nadmořská výška: 679 m Bpv. 

Na úpatí Červené Hory nad Guntramovicemi, městskou částí Budišova nad 

Budišovkou, stojí ve výšce 679 m.n.m. Cesta česko-německého porozumění. Od mohyly 

nad společným hrobem padlých v bitvě u Guntramovic v červnu 1758 vede dlážděný 

chodník, jehož jednotlivé součásti představuje 197 dlaždic různých velikostí. První 

pokládání proběhlo v červnu 1999 a započalo tradici s roční periodou prodlužování 

chodníku. 

Od března do června 2011 byla na začátku chodníku vystavěna kaple z kvádříků 

hořického pískovce. Kaple je inspirovaná velkomoravskou architekturou, zcela zapadá do 

okolní krajiny a působí dojmem, jako by zde stála od nepaměti. Je zasvěcena společnému 

patronu Bavorska a Čech, svatému Janu Nepomuckému. [16] 

 

Obr.č. 22: Kaple Cesty česko-německého porozumění. Obr.č. 21: Lokace kaple [27].  
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6.1.2 Památkově chráněný objekt v Ostravě-Porubě 

Základní informace: 

 kraj: Moravskoslezský 

 okres: Ostrava 

 katastrální území: Poruba 

 zeměpisná šířka: 49° 49' 35.211" 

 zeměpisná délka: 18° 10' 19.260" 

 nadmořská výška: 243 m Bpv. 

Jedná se o činžovní dům v ulici Matěje Kopeckého s číslem popisným 556, který 

byl postaven počátkem roku 1957. Patří do prvního stavebního obvodu městské části Poruby, 

který je uceleným urbanistickým komplexem z 50. a 60. let 20. století. Od 1. 3. 2003 je tento 

obvod městskou památkovou zónou. Architektonicky dokládá socialistický historismus, jenž 

byl symbolem nové občanské vybavenosti.  

Tento obvod promítá svou tváří českou historii, například renesancí, sgrafity, 

sochami a další výzdobou na domech. Výzdoba však musela ctít dobu, proto místo andílků 

jsou na stěnách domů děti, dělníci a dobové nápisy, například jako na tomto činžovním domě 

kde na jeho jižním průčelí je nápis:  „Z ocele pěstí vzdělání silou hajte svá práva i světa mír“. 

V horní části tohoto průčelí jsou sluneční hodiny. [17] 

6.1.3 Ostatní předměty pro testování 

Dále byly používány pro testování a zjišťování další využitelnosti softwaru další 

objekty, jako korková nástěnka, busta Aloise Jiráska ve Vysokém Mýtě, část plastiky 

památníku 1. čsl. tankové brigády v Ostravě, busta T. G. Masaryka u budovy muzea na 

Masarykovo náměstí v Ostravě a hromada makadamu. 

Obr.č. 23: Lokace činžovního domu č.p. 556 [27]. Obr.č. 24: Činžovní dům č.p. 556. 
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6.2 Použitý hardware počítače pro generování 3D modelů 

Pro tuto práci byly použity 2 počítače. Jejich parametry jsou uvedeny v Tabulka 9. 

Při generování modelů muselo být přihlédnuto jak na nízký výpočetní výkon, tak i na 

relativně nízkou kapacitu paměti RAM. Proto generované 3D modely nemohou dosahovat 

nejvyšších kvalit, jak je možné z tohoto softwaru docílit. Počet snímků v sadě a také kvalita 

modelu musela být přizpůsobena velikosti paměti RAM a výpočetnímu výkonu, tak aby 

generace 3D modelu proběhla v rozumném čase vyhotovení. 

Tabulka 9: hardwarové parametry použitých počítačů 

Parametry Počítač č. 1 Počítač č. 2 

CPU Intel i5 450m  2.40 GHz Intel Xeon E5-1607 3 GHz 

RAM 4 GB 8 GB 

GPU Intel HD 2000 NVIDIA Quadro 2000 

Pevný disk SSD 120 GB USB2 320 GB 

Výkon dle PhotoScan cca 50 mil. vzorků/s cca 160 mil. vzorků/s 

Operační systém Windows 8 Windows 8 

Hardware počítače č. 2. bylo dle hodnocení výkonu PhotoScanu 3x výkonnější. Tím 

platilo pravidlo, že čas potřebný pro generaci 3D modelu pomocí tohoto PC byl 3x menší.  

Operační systém, tím i software PhotoScan byl na počítači č. 2 načítán z externího disku 

přes rozhraní USB 2, proto zde nemohl být využit swapovací prostor pro zvětšení paměti 

RAM. Modely generované kvalitou Ultra high byly tvořeny na počítači č. 1, kde jejich 

výpočet trval i několik dní. 

Pro porozumění metodám pro generování 3D modelu, které program umožňuje 

využívat, budou provedeny testy, kde jeden vybraný objekt bude vypočten se všemi 

dostupnými metodami generace, uvedených v kapitole 2. Etapa 5.4.2 a bude provedeno 

zhodnocení jejích výhod a nevýhod. 

6.3 Test kvality generace 3D modelu 

Pro zjištění informace, jak nastavení kvality generace modelu ovlivňuje jeho 

výsledek, bude proveden test na objektu kaple Cesty česko-německého porozumění, která 

bude generována ze sady 52 snímků z fotoaparátu Canon PowerShot G9. Použité snímky 

mají rozlišení 12Mpix. Snímky byly maskovány, tak aby byla zakryta maskou část, kde 

je zobrazena zatažená obloha, jejíž pohyb při snímání kaple, by mohl negativně ovlivnit 

generovaný 3D model. Zarovnání snímků proběhlo s nastavením vysoké přesnosti. 

Vyobrazené modely jsou reprezentovány pouze jednobarevnou 3D polygonovou sítí 

bez textury, tak aby byla zvýrazněna jejich struktura povrchu. Všechny generované modely 

v tomto testu obsahují 500 000 plošek a mají geometrii Smooth. 

Na Obr.č. 26 jsou zobrazeny pozice stanovišť, ze kterých byla získána sada snímků 

pro tento test.  
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Po první etapě byl projekt duplikován na 4 projekty, ze kterých byly následně 

generovány 3D polygonové sítě s přesností Lowest, Low, Medium, High a Ultra high. Dále 

byly tyto projekty zarovnány pomocí vygenerovaných bodů, tak aby při zobrazování 

3D modelů s různou přesností, byl zachován stejný úhel pohledu, pro získání snímků 

určených pro porovnání. 

Obr.č. 26: Pozice stanovištˇ snímků použitých pro testování. 

Obr.č. 25:  Porovnání kvality generování (1 - Lowest, 2 - Low, 3 - Medium, 4 - High, 5 - Ultra high). 

1 2 3 

4 5 
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Z  těchto praktických ukázek Obr.č. 25 lze vyvodit, že optimální kvalita pro 

generaci 3D modelu, se z této sady snímků pro celek kaple jeví přesnost Medium. Horní část 

kaple (střecha, věžička) obsahuje značné množství šumu, které je zapříčiněno 

nedostatečným pokrytím těchto částí obrazovými daty. Další příčina tohoto šumu spočívá 

v principu, kde vyšší přesnosti generace počítají 3D model z většího počtu pixelů na snímku, 

a tedy jsou více závislé na obrazové kvalitě získaných snímků. Při generování horní části 

kaple z této sady snímků je nutný nízký počet vad objektivu a také dokonalá ostrost snímků.   

Na Obr.č. 27 jsou vyobrazeny detaily struktury povrch generovaného 3D modelu. 

Tyto detaily jsou z části objektu, kde bylo docíleno ideální pokrytí snímků, a tím bylo 

zaručeno dostatečné množství obrazových dat. Z těchto detailů lze jasně odvodit, 

že 3D model má strukturu povrchu nejdetailněji generovanou na nejvyšší stupeň přesnosti 

Ultra high. 

6.4 Porovnání metody typu geometrie generace 3D modelu  

Zde jsou generovány dva 3D modely s rozdílným typem geometrie. První model je 

generován s metodou geometrie Smooth a druhý model s metodou geometrie Sharp. Je zde 

použita stejná sada snímků a také nastavení generace modelu, jako v případě 6.3 Test kvality 

generace 3D modelu. Zarovnání snímků proběhlo s nastavením na vysokou přesnost. 

Oba generované modely v tomto testu obsahují 500 000 plošek. 

Protože 3D model generovaný metodou geometrie Sharp vytváří nespojitou 

3D polygonovou síť, jsou vytvořeny polygonové plošky nesouvisející s objektem. Tyto 

plošky bylo nutné odstranit nástrojem Gradual selection. Jejich počet, konkrétně u tohoto 

modelu byl 150 000. 

 

Obr.č. 27: Detail struktury povrch u 3D modelu (1 - Lowest, 2 - Low, 3 - Medium, 4 - High, 5 - Ultra high). 
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U tohoto testu bylo zjištěno, že i když je 3D polygonová síť modelována geometrií 

Sharp i Smooth se stejným počtem polygonových plošek, tak metoda geometrie Smooth 

produkuje lepší výsledky. Plošky polygonové sítě u metody geometrie Smooth jsou 

rovnoměrněji rozloženy, kdežto u metody geometrie Sharp je většina plošek soustředěna na 

místa, kde je nedostatek obrazových dat a malé množství identických bodů (na tomto modelu 

jsou to oblasti korunní římsy a šindelové střešní krytiny) což je vidět na Obr.č. 28. Ostatní 

části 3D modelu jsou tvořeny z nedostatečného množství polygonových plošek. Toto je vidět 

především na obvodovém zdivu kaple. 

6.5 Porovnání metod hloubkového filtrování 

Další parametr, který má vliv na celkový generovaný 3D model, je typ metody 

Depth filtering (hloubkové filtrování). Pro získání informace, jak volba metody Depth 

filtering  ovlivní generovaný 3D model, budou spočteny tři  3D modely s metodami Depth 

filtering Mild, Moderate a Aggressive. Je zde použita stejná sada snímků a také nastavení 

generace modelu, jako v případě 6.3 Test kvality generace 3D modelu. Zarovnání snímků 

bylo nastaveno na vysokou přesnost. Všechny generované modely v tomto testu obsahují 

500 000 plošek. 

1 2 

Obr.č. 28: porovnání struktury povrchu horní části kaple (1- Smooth, 2 - Sharp) 

1 2 

Obr.č. 29: porovnání struktury povrchu (1- Smooth, 2 - Sharp) 
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Z výřezů 3D modelu Obr.č. 30 lze usoudit, že nastavení filtrování hloubek 

na metodu Aggressive má za následek lepší generaci vzdálenějších částí objektu než metoda 

Mild. Naopak části objektu v popředí, lépe generuje metoda Mild.  

6.6 Testování konfigurace sady snímků 

Nežli bude provedeno generování finálních 3D modelů a určování jejich přesnosti 

vyhodnocení za použití souřadnic zjištěných geodetickými terestrickými metodami, je nutné 

provést test konfigurace snímků, tj. při jakém počtu snímků nám nepoklesne kvalita 

a zároveň PhotoScan dokáže tuto sadu snímků zarovnat. Dále je důležité vyhodnotit, 

jak skloněné plochy je program schopen generovat, při zachování výborné přesnosti. 

Toto je důležité nejen z důvodu ušetření výpočetních a paměťových nároků 

na hardware počítače, ale i pro určení, za jakých podmínek nastane razantní pokles kvality 

generovaných 3D modelů. 

Obr.č. 30: porovnání metod hloubkového filtrování (1 - Mild, 2 - Moderate. 3 - Aggressive) 

3 2 1 
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6.6.1 Test mezního úhlu plochy od osy záběru 

K zjištění mezního úhlu plochy od osy záběru byla použita korková nástěnka, 

z důvodu výborné struktury korkového materiálu. Byla rozměřena stanoviska, ze kterých 

byla nástěnka nasnímána. Úhel os záběru mezi stanovisky byl 10°. Celkem těchto stanovišť 

bylo 15. Pro získání 1. sady snímků byla nástěnka postavena kolmo na osy záběru. 

Pro vyhotovení dalších sad se postupně ukláněla v intervalu 10°. Tímto postupem vzniklo 

9 sad snímků. Vypočítané modely mají parametry uvedené v Tabulka 10.  

Tabulka 10: parametry modelů 

fotoaparát Canon PowerShot G9 

rozlišení snímků 12 Mpix 

přesnost zarovnání High 

geometrie Smooth 

depth filtering Mild 

počet plošek 500 000 

Referenční 3D model byl generován ze dvou sad snímků, které měly osy záběru 

90° a 60° od roviny nástěnky. Poté byl všem modelům určen skutečný rozměr, za pomocí 

změření delší strany nástěnky a nadefinování této hodnoty vzdálenosti mezi dvěma body 

3D modelu v softwaru PhotoScan. Pro porovnání byly 3D modely zarovnány pomocí 

vypočteného bodového mračna. Následně proběhl export jednotlivých 3D modelů 

ve formátu PLY.  

V softwaru CloudCompare byly tyto modely porovnávány s referenčním 

3D modelem. Odchylky jsou znázorněny barevnou škálou, hodnoty odchylek v legendě jsou 

uvedeny v metrech. Rámeček nástěnky nebyl zobrazen na všech snímcích v sadách, proto 

vykazuje vyšší hodnoty odchylek, nežli korková část nástěnky. 

Obr.č. 31: Porovnání 3D modelů nástěnky s úhlem od osy záběru 90°. Hodnoty odchylek v legendě [m]. 
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Porovnání ostatních modelů s referenčním 3D modelem je v příloze č. 2. 

Z tohoto testu vyplývá, že PhotoScan dokáže generovat plochy ukloněné od osy 

záběru až do 30° s minimálníma hodnotami odchylek. Pokud by zájmový objekt měl horší 

strukturu povrchu (PhotoScan by obtížně hledal identické body na různých snímcích), 

dosahovaly by hodnoty odchylek vyšších hodnot. Geometrie 3D modelů nevykazuje u všech 

generovaných 3D modelu žádnou rozměrovou odchylku. 

6.6.2 Test úhlu mezi osami záběru 

Dále na sadě snímků s úhlem záběru 90° od osy fotoaparátu a roviny korkové 

nástěnky proveden test, kde bylo zjištěno, jak počet snímků v sadě ovlivní přesnost 

generované plochy, neboli jak velký je možný úhel mezi osami záběru. Bylo generováno 

5 modelů o parametrech uvedených v Tabulka 10. Počet snímků v sadě a přibližný úhel mezi 

osami záběru generovaných 3D modelů pro tento test je uveden v následující 

tabulce č.Tabulka 11. 

Tabulka 11: Přehled generovaných 3D modelů 

model počet snímků v sadě úhel mezi osami záběru [stupně] 

referenční 15 10° 

1 8 20° 

2 5 30° 

3 4 40° 

4 3 50° 

Obr.č. 32: Porovnání 3D modelů nástěnky s úhlem od osy záběru 20°. Hodnoty odchylek v legendě [m]. 
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Odchylky byly porovnány s 3D modelem generovaného z 15 snímků s úhlem mezi 

osami 10°. 3D model vytvořený z 8 snímků vykazoval nulové hodnoty odchylek ve srovnání 

s referenčním 3D modelem. 

3D model tvořený z pěti snímků, vykazoval již minimální hodnoty odchylek Obr.č. 

33. Jejich velmi nízká hodnota je dána rozměrem nástěnky. Pokud by byl vyhodnocován 

větší objekt, odchylky by nabývaly vyšších hodnot. Zde je především vidět, že struktura 

plochy generovaného objektu neodpovídá zcela přesně skutečné struktuře plochy nástěnky. 

Porovnání zbylých modelů je součástí přílohy č. 3. 

Tento test byl proveden také na kapli Cesty česko-německého porozumění. Kde byl 

3D model spočítán z 52, 26 a 12 snímků (přibližné hodnoty úhlů mezi osami záběru 7°, 14° 

a 30°). Parametry generovaných modelů jsou uvedeny v Tabulka 10. Kaple je osově 

souměrná. Tato skutečnost zapříčiňuje, že PhotoScan má tendenci zarovnávat snímky pouze 

jedné poloviny osové souměrnosti. Druhou polovinu objektu „nalepí“ na již zarovnané 

snímky první poloviny objektu. Tím vznikne deformovaný 3D model pouze půlky objektu. 

Je nutné přidat více snímků blízko osové souměrnosti, tak aby zarovnání snímků proběhlo 

v pořádku. Snímky pro poslední zmíněný model generovaný z 12 snímků, které byly 

vybírány tak, aby PhotoScan automaticky tyto snímky zarovnal s nejvyšší přesností pro obě 

poloviny osové souměrnosti. Rozměr modelu byl definován z vypočtené vzdálenosti 

souřadnic dvou odlehlých bodů měřené totální stanicí, viz kapitola 7.1.  

Obr.č. 33: Porovnání 3D modelu nástěnky generované z 5 snímků s referenčním modelem. 

                                Hodnoty odchylek v legendě [m]. 
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Odchylky lze porovnávat pouze na dolní části kaple, převážně na obvodovém 

pískovcovém zdivu, které mělo optimální počet nalezených identických bodů. 

Hodnoty odchylek v porovnání s referenčním 3D modelem generovaného z 52 

snímků a 3D modelu generovaného z 26 snímků nabývaly nulové hodnoty. Kdežto 

u porovnání 3D modelu generovaného z 12 snímků s referenčním 3D modelem nabývají 

odchylky hodnot okolo 1cm. Viz Obr.č. 34. Z těchto výsledků je evidentní, že počet snímků 

v sadě má vliv na rozměrovou přesnost generovaného objektu. Pokud bude dodržena zásada 

úhlu mezi osami záběru okolo 20°, bude generovaný model velice přesný a jeho přesnost 

nelze dále zvýšit, zmenšením úhlu mezi osami záběru. 

6.7 Vliv kalibrace na přesnost 3D objektů 

Pro posouzení vlivu kalibrace na přesnost generovaných 3D modelů byl proveden 

test, kde jsou využity výsledky z kapitoly 4. Test proběhl na objektu kaple Cesty česko-

německého porozumění.   

Každý model byl generován ze stejné sady 26 snímků. Aby rozměry výsledných  

3D modely nebyly ovlivněny definováním rozměru, ale pouze parametry kalibrace. Byl 

zvolen postup, kde prvnímu vypočtenému 3D modelu byl definován rozměr mezi dvěma 

body. Tento model byl namnožen na 6 identických 3D modelů. Následně se zaměnily 

kalibrační parametry snímků u těchto vytvořených modelů a byl proveden nový výpočet 

nových 3D modelů. Vypočítané 3D modely mají parametry uvedené v Tabulka 12. 

 

Obr.č. 34: Porovnání 3D modelů.  Hodnoty odchylek v legendě [m]. 
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Tabulka 12: Parametry 3D modelu 

fotoaparát Canon 7D 

rozlišení snímků 18 Mpix 

přesnost zarovnání Medium 

geometrie Smooth 

depth filtering Mild 

počet plošek  500 000 

Použité parametry kalibrací pro tento test, jsou výsledkem z kalibrace ze softwaru 

Agisoft Lens, Photomodeler 6 a automatického určení parametrů přímo softwarem 

PhotoScan. Ke každému 3D modelu, generovaných s těmito třemi kalibracemi, byl spočítán 

druhý 3D model, kde se provedla optimalizace projektu. Tj. zavedení dvou koeficientů 

tangenciálního zkreslení P1 a P2, a také zkreslujícího koeficientu mezi osou x a y čipu 

fotoaparátu. Celkem tedy bylo generováno 6 modelů. 

Pro porovnání byly generované 3D modely zarovnány pomocí vypočteného 

bodového mračna. V softwaru CloudCompare byly tyto modely s rozdílnými kalibracemi 

relativně porovnávány. Výsledky jsou součástí přílohy č. 4. 

Z výsledků tohoto testu lze říci, že software PhotoScan dokáže výborně určit 

kalibrační parametry, aniž by bylo nutné provádět kalibraci ve speciálních softwarech, a tyto 

výsledky aplikovat na použitou sadu snímků. Za předpokladu, pokud bude provedena 

optimalizace projektu, se výsledné 3D modely liší od sebe pouze minimálně.  

Vliv výsledků kalibrace bude větší u rozměrnějších objektů, také pokud budou 

vyhodnocované objekty blízko krajům na snímku. Toto plyne z průběhu distorze objektivu 

(největší u kraje snímku).  

6.8 Rozlišovací schopnosti snímků 

Pro zjištění ovlivnění rozlišovací schopnosti kvality modelu byl proveden test na 

dvou objektech (část plastiky památníku 1. čsl. tankové brigády v Ostravě a busta T. G. 

Masaryka u budovy muzea na Masarykovo náměstí v Ostravě). Objekty byly snímány, tak 

aby jejich velikost na snímcích různých fotoaparátů byla stejná (CORP faktor). Byly získány 

sady snímků s různými rozlišeními. Generované 3D modely mají parametry, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 10. 

K výsledným výřezům 3D modelů je přiřazen údaj o rozlišovací schopnosti sady 

použitých snímků dle výsledků ze 4. kapitoly (na Obr.č. 35 zvýrazněn tučně). Dále jsou 

přiřazeny údaje o fotoaparátu a jeho rozlišení a také kvalita generovaného modelu. 

Na Obr.č. 35 jsou zobrazeny pouze výřezy vybraných 3D modelů. Porovnání všech 

výřezů 3D modelů je součástí přílohy č. 5. 
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Rozdíl 3D modelu generovaného ze snímku ve formátu JPEG a snímků získaných 

z formátu RAW v PC jsou zcela zanedbatelné.  

Rozlišovací schopnost ovlivňuje detailnost 3D modelu, a tím i jeho přesnost. 

S rostoucí vzdáleností stanovišť od objektu bude klesat rozlišovací schopnost snímků, 

tak jak je uvedeno v tabulce č. 3. 

Na Obr č. 36 je ukázán rozdíl detailnosti 3D modelu generované s přesností High. 

Střed výřezu byl generován ze snímků o rozlišovací schopnosti cca 6 miliónů bodu 

ze vzdálenosti cca 1,5 m. Okraje výřezu jsou modelovány ze snímku stejných kvalit, ale ze 

vzdálenosti cca 6m. Výsledný rozdíl je značný. 

Canon EOS 7D RAW 18mpix - 7.81 High  Canon EOS 7D JPEG 18mpix - 7,71 High 

Canon G15 JPEG 6 mpix - 4,43 High  Canon G15 RAW 12 mpix - 5,71  Medium  

Obr.č. 35: Porovnání 3D modelů generovaných ze snímků s rozdílnou rozlišovací schopností 

Obr.č. 36: Rozdíl generovaného povrch ze snímků získané z odlišné vzdálenosti. 
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6.9 Zhodnocení testování 

Pro vyhotovení 3D modelů objektů je vhodné používat metodu geometrie Smooth.  

Pro provedení přesné generace 3D modelů objektů, stačí dodržet úhel mezi osami 

záběru okolo 20°. Plochy objektu s dobrou strukturou povrchu lze generovat s úhlem 

od plochy k ose záběru od 90° až do 30°. Hladké plochy je dobré nasnímat podrobněji, aby 

bylo zaručeno dostatečné množství obrazového materiálu, ze kterého budou určovány 

identické body.  

Vzdálenost místa pořízení snímku od objektu má značný vliv na detailnost a s tím 

související přesnost modelu. Pro vyhotovení rozměrnějších objektů je nutno snímat objekt 

z menší vzdálenosti.  

Pokud fotoaparát podporuje program priority clony, je vhodné nastavit clonu, která 

má nejlepší rozlišovací schopnost, dle výsledků 4. kapitoly. 

Je dobré hned po nasnímání objektu v terénu provést 1. etapu tvorby modelu. 

Z výsledku bodového mračna lze odhadnout detailnost vyhotovení struktur povrchů objektu, 

dle počtu identických bodů a také správné zarovnání snímků. Pokud výsledek neodpovídá 

představám, lze okamžitě provést dodatečné nasnímání problémových částí objektu.  

Rozdíl mezi generovaným modelem z formátu JPEG a formátu RAW převedeného 

v PC, na typ souboru podporovaného softwarem PhotoScan, není nikterak zásadní. 

Obrovskou výhodou je použitelnost různé ohniskové vzdálenosti, pro podrobnější zachycení 

detailů objektu. Také orientaci snímků, lze použít libovolnou.  

Komplikaci mohou tvořit části objektu, které jsou na snímcích zachyceny s velmi 

rozdílnou vzdáleností od stanoviska, jak je vidět na Obr.č. 30. Toto lze vyloučit spojením 

3D modelu generovaného odlišnými metodami hloubkového filtrování. V ideálním případě 

mít nasnímané veškeré části objektu se stejnou vzdáleností. 

Pro dodržení těchto zásad u velkých objektů, je nutné použití nosiče fotoaparátu 

v podobě dálkově ovládaného či programovatelného multicoptru. Pomocí tohoto zařízení by 

bylo možné získat snímky objektu z míst, kde není možné získat snímky z ruky fotografa. 

Tento nosič nebyl pro tuto diplomovou práci k dispozici, proto generované 3D modely 

nesplňují tyto ideální podmínky pro získání sady snímků.  
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7. Zhodnocení přesnosti 3D modelů  
Jako každé jiné měření, nejen v oboru geodézie či fotogrammetrie, bude i toto 

ohodnoceno přesností generovaného 3D modelu objektů. Určení přesnosti bude provedeno 

na dvou objektech. První z nich bude kaple v katastru obce Guntramovice a druhý bude 

zastoupen objektem činžovního domu č. p. 556 v městské památkové zóně Ostrava-Poruba. 

U druhého zmiňovaného objektu budou výsledky měřených souřadnic bodů v S - JTSK 

převzaty z diplomové práce Bc. Daniela Merty, kde požadavek na přesnost měřených bodů 

byl ± 1 cm. Testování proběhne na 3D modelech generovaných ze sad všech použitých 

fotoaparátů v této diplomové práci a také s různými kalibracemi snímků, tak aby bylo možno 

určit, jak tyto parametry ovlivňují přesnost výsledku.  

7.1 Geodetické zaměření kaple v katastru obce Guntramovice 

7.1.1 Měřická síť 

Jelikož bylo nutné velice přesné zaměření prostorových souřadnic vybraných bodů 

kaple rovnoměrně rozmístěných po celém objektu, bylo nutností měřit tyto body z více 

stanovišť.  

Měřický postup: Okolo kaple byla vytvořena měřická síť se 4. body, které byly 

voleny tak, aby z každého bodu bylo možné měřit na všechny zbylé body sítě. Pro zajištění 

zcela přesné polohy těchto bodů, bylo použito 4 stativů, tak aby se žádné stanovisko 

v průběhu měření nemuselo přestavovat. Dále byla použita soustava 4 trojnožek, které byly 

kompatibilní jak s totální stanicí Leica 1202, tak se 3 odraznými hranoly, opět z důvodu 

zachování zcela přesné a neměnné pozice stanovišť.  

Měření proběhlo dne 19. 11. 2012 Při zatažené obloze a teplotě 5° C. Délky mezi 

stanovisky byly měřeny 2 x z každého stanoviska, celkem teda každá délka v síti je měřená 

4x. Směry v sítí byly měřeny ve dvou řadách a jedné skupině. Při každé změně stanoviska 

bylo provedeno natočení odrazných hranolů přesně na stanovisko, kde byla umístěna totální 

stanice. Výšky stanovišť byly měřeny trigonometricky. Jakákoliv geometrická nivelace 

by nebyla možná, jelikož tyto stanoviska byla pouze virtuální, nebyly stabilizovány v terénu. 

Jejich stabilizace byla určena pouze pro čas tohoto měření. Použitím tohoto postupu odpadá 

nepřesné měření výšky stanoviska nad měřickým bodem. 

Zápisníky měřených hodnot a výpočetní protokoly jsou součástí přílohy č. 1 

(DVD). 

Po zaměření, byl v softwaru Groma vyrovnán zápisník měřených hodnot. Poté byl 

definován místní souřadnicový systém, kde bod č. 4001 měl souřadnice (5000,000; 5000-

000; 500,000) a bod 4002 souřadnice (5000,000; 5045,456; 499,430) v pořadí Y, X, Z. 

Přibližné souřadnice bodů č. 4003 a 4004 byly vypočteny polární metodou.  

Pro vyrovnání sítě byl vyloučen směr 4001- 4004, neb 
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oť rozdíl v měření směru v 1. a 2. poloze byl 120cc. Síť byla vyrovnána metodou 

nejmenších čtverců. Každý bod sítě měl charakteristiku „volný bod“ V  Tabulka 13: 

Souřadnice měřické sítě a jejich střední souřadnicové chybyjsou vyrovnané souřadnice sítě 

se středními chybami v jednotlivých souřadnicových směrech. 

  Tabulka 13: Souřadnice měřické sítě a jejich střední souřadnicové chyby v osách X,Y,Z. 

Z výsledků výpočtů lze vyvodit zcela vyhovující přesnost při použití tohoto postupu 

měření sítě, která bude použita pro výpočet podrobných bodů kaple. 

7.1.2 Měření podrobných bodů 

Podrobné body kaple byly měřeny metodou prostorové polární metody. Kde pro 

změření šikmé délky byl použit bezhranolový dálkoměr (systém pasivního odrazu). Pokud 

to bylo možné, byly body měřeny z více stanovišť. Tím bylo zaručeno velké množství 

nadbytečných měření. Souřadnice podrobných bodů bodu byly dále zaměřeny metodou 

prostorového protínání vpřed z úhlů. Z rozboru přesnosti budou určeny váhy jednotlivých 

metod měření. Výsledné souřadnice byly určeny váženým průměrem jednotlivých metod 

a jejich počtu měření. Z hodnot vstupujících do výpočtu váženého průměru byly odstraněny 

hodnoty, které měly chybné souřadnice, z důvodu nejednoznačné identifikace podrobných 

bodů měřených z různých stanovišť. 

Bod Y [m] X[m] Z[m] mY [mm] mX [mm] mZ [mm] 

4001 5000,0003 4999,9991 500,0003 0,4 0,3 0,2 

4002 5045,4575 5000,0014 499,4291 0,4 0,2 0,2 

4003 5034,9650 4967,8808 498,8089 0,2 0,3 0,2 

4004 5011,8122 4972,3507 499,2597 0,2 0,2 0,2 

Obr.č. 37: Izometrické schéma měřické sítě s vyznačenými elipsami chyb 
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7.1.3 Rozbor přesnosti prostorové polární metody 

Vzhledem k přesnosti měřické sítě bude k výpočtu souřadnic podrobných bodů 

uvažován pouze vliv měřených veličin.  

 

Známo: Souřadnice stanoviska (X, Y, Z) 

Měřeno: ωP, S, ζP 

Určováno: Souřadnice bodu P (X, Y, Z) 

Prostorová polární metoda je definována pomocí vztahů: 

 Xp = s. sinζ. cos(α0 + ωp − ω0) = s. sinζ. cosαp 7.1  

 Yp = s. sinζ. sin(α0 + ωp − ω0) = s. sinζ. sinαp 7.2  

 Zp=s. cosζ 7.3  

Kde:  

Xp, Yp, Zp- pravoúhlé prostorové souřadnice podrobného bodu P 

S- šikmá délka 

ζ - zenitový úhel 

α0 - připojovací směrník počáteční orientace 

αp - směrník měřeného bodu P 

ω0 - směr měřený na počáteční orientaci 

ωp - směr měřený na bod P 

Obr.č. 38: Schéma prostorové polární metody [18] 
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Po aplikování zákona hromadění směrodatných odchylek a zároveň při splnění 

vzájemné nezávislosti proměnných, budou směrodatné odchylky prostorových souřadnic 

v jednotlivých osách podrobného bodu P: [18] 

 

𝑚𝑋
2 = 𝑚𝑠

2. 𝑠𝑖𝑛2𝜁. 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑝 +
𝑚𝜁

2

𝜌2
. 𝑠2. 𝑐𝑜𝑠2𝜁. 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑝

+ 2.
𝑚𝜔

2

𝜌2
. 𝑠2. 𝑠𝑖𝑛2𝜁. 𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑝 

7.4  

 

𝑚𝑌
2 = 𝑚𝑠

2. 𝑠𝑖𝑛2𝜁. 𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑝 +
𝑚𝜁

2

𝜌2
. 𝑠2. 𝑐𝑜𝑠2𝜁. 𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑝

+ 2.
𝑚𝜔

2

𝜌2
. 𝑠2. 𝑠𝑖𝑛2𝜁. 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑝 

7.5  

 𝑚𝑍
2 = 𝑚𝑠

2. 𝑐𝑜𝑠2𝜁. +
𝑚𝜁

2

𝜌2
. 𝑠2. 𝑠𝑖𝑛2𝜁 7.6  

Kde: 

mX, mY, mZ- směrodatné odchylky prostorových souřadnic podrobného bodu P 

mS - směrodatná odchylka šikmé délky 

mζ - směrodatná odchylka zenitového úhlu 

mω - směrodatná odchylka vodorovného směru 

𝜌 - hodnota radiánu v gonech (63662 mgon) 

7.1.4 Rozbor přesnosti prostorového protínání z úhlů vpřed 

Rozbor přesnosti je rozdělen do dvou částí. V první části je řešena přesnost určení 

polohy bodu v souřadnicových osách X a Y. Ve druhé části je řešena přesnost určení 

výšky bodu. 

Obr.č. 39: Schéma prostorového protínání z úhlů. [20] 
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Známo: Souřadnice stanovišť A a B (X, Y, Z) 

Měřeno: ωA, ωB, ζA, ζB,  

Určováno: Souřadnice bodu P (X, Y, Z) 

 

Rozbor přesnosti pro souřadnice X a Y určené protínáním vpřed: 

Po použití zákona hromadění směrodatných odchylek a zároveň při splnění 

vzájemné nezávislosti proměnných budou rovnice pro směrodatné odchylky 

v souřadnicových osách x a y bodu P za předpokladu že m𝜔𝐴 ≈ m𝜔𝐵 = m𝜔  [19] 

 𝑚𝑥
2 =

𝑆𝐴
2. 𝑐𝑜𝑠2α𝐵 + 𝑆𝐵

2𝑐𝑜𝑠2α𝐴

sin2 (ω𝐴 − ω𝐵)
𝑚𝜔

2 7.7  

 𝑚𝑦
2 =

𝑆𝐴
2. 𝑠𝑖𝑛2α𝐵 + 𝑆𝐵

2𝑠𝑖𝑛2α𝐴

sin2 (ω𝐴 − ω𝐵)
𝑚𝜔

2 7.8  

Rozbor přesnosti pro výšku určenou protínáním vpřed: 

Chyba v určení výšky stroje nad bodem se může zanedbat, jelikož výšky stanovišť 

jsou určeny přímo do průsečíku horizontální a vertikální osy totální stanice. Výška je 

počítána za dvou stanovišť, výsledkem je její průměr. 

 
Z𝑝 =

𝑍𝐴 + 𝑍𝐵
𝑆𝐴𝐵. (𝑠𝑖𝑛α𝑏. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜁𝐴 + 𝑠𝑖𝑛α𝐴. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜁𝐵)

sin (𝛼 + 𝛽)

2
 

7.9  

Vzorec pro střední chybu je poměrně složitý, pro zjednodušení jsou zavedeny 

předpoklady, že:   α ≈ β,   𝑚𝜁𝐴
≈ 𝑚𝜁𝐵

, ,   𝑚𝛼 ≈ 𝑚𝛽 a také bezchybné určení vzdálenosti SAB  

potom: [20] 

 
m𝑧

2 =
(ℎ. 𝑡𝑔𝛼.

𝑚𝛼

𝜌 )2 +
(a. 𝑚𝜁)2

(𝜌. 𝑠𝑖𝑛2𝜁)2

2
 

7.10  

Kde: 

h - převýšení mezi výškou určovaného bodu a body základny 

a - délka strany rovnoramenného trojúhelníku 

Dále bude proveden výpočet přesnosti prostorové polární metody na bodech, kde je 

předpokládána největší a nejmenší střední chyba v jednotlivých osách. Přesnost 

prostorového protínání z úhlů je vypočtena ze dvou trojúhelníků, kde je předpokládána 

nejmenší a největší střední chyba. Tím bude zjištěna přesnost jednotlivé metody. Viz tabulka 

č. 14.  
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Tabulka 14: Střední chyby podrobných bodů v předpokládaných extrémech 

Pomocí srovnání střední chyby polohového vektoru mp vypočteného z průměru 

nejhorší a nejlepší konfigurace těchto dvou metod, je určena váha jednotlivé metody měření.  

 𝑚𝑝 = ±√𝑚𝑥
2 + 𝑚𝑦

2 + 𝑚𝑧
2 7.11  

Výsledné váhy pro jednotlivé metody: 

Prostorová polární metoda - váha = 1 

Prostorové protínání z úhlů - váha = 2,5 

Z bodů které jsou určeny z více měření, bude vypočítána vnitřní přesnost měření 

podrobných bodů. Tato přesnost bude určena průměrnou střední polohovou chybou 

jednotlivých podrobných bodů.  

Velikost průměrné polohové střední chyby pro toto měření je ± 4,3 mm. 

Tabulka souřadnic bodů a jejich odchylek od průměru je součástí přílohy č. 6. 

Velikost průměrné střední polohové chyby měření podrobných bodů na kapli je dána 

především z nejednoznačného cílení na měřené body z různých stanovišť. 

7.2 Metoda testování 

V programu PhotoScan byly přiřazeny značky na místa kde byly měřeny podrobné 

body totální stanicí. Dále byl 3D modelu definován jeho rozměr pomocí vzdálenosti mezi 

dvěma body. Kritérium pro výběr těchto bodů bylo takové, aby splňovaly co největší 

přesnost, jejich vzdálenost od sebe byla co největší a dále aby byla zaručena jejich co 

nejjednoznačnější identifikace na generovaném 3D modelu. 

Souřadnicový systém 3D modelu v softwaru PhotoScan není potřeba definovat. 

Přes společné body mezi modelovými a měřenými souřadnicemi byly pomocí shodnostní 

transformace modelové souřadnice transformovány do místního systému (v případě objektu 

činžovního domu do S - JTSK), ve kterém jsou určeny souřadnice měřené totální stanicí.  

Prostorová polrní metoda 

mx ± 1,4 mm bod č. 4 ze stanoviska 4001 mx ± 0,5mm bod č. 3 ze stanoviska 4004 

my ± 1,4 mm bod č. 3 ze stanoviska 4004 my ± 0,5 mm bod č. 4 ze stanoviska 4001 

mz ± 0,6 mm bod č. 31 ze stanoviska 4002 mz ± 0,2 mm bod č. 34 ze stanoviska 4001 

Prostorové protínání vpřed 

mx ± 0,6 mm 
určeno z trojúhelníku 4003, 

4004, 24 

mx ± 0,3 mm 
určeno z trojúhelníku 4001, 

4004, 10 my ± 0,4 mm my ± 0,2 mm 

mz ± 0,1 mm mz ± 0,2 mm 
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Nakonec tohoto testu bylo provedeno porovnání měřených a transformovaných 

modelových souřadnic v jednotlivých osách X, Y, Z. Tím jsou získány souřadnicové rozdíly 

Δx, Δy, Δz. Každému bodu byla vypočtena hodnota velikosti polohového vektoru Δx,y,z, ze 

kterých byla vypočtena střední chyba 𝑚Δx,y,z
 jednotlivých 3D modelů pomocí kvadratického 

průměru. 

 𝛥x,y,z = ±√𝛥𝑥
2 + 𝛥𝑦

2 + 𝛥𝑧
2 7.12  

 
𝑚Δx,y,z

= ±
√∑ 𝛥x,y,z

𝑁

𝑖=1

𝑁
 

7.13  

I přes velikou pečlivost označování značek na 3D modelu, je nutné brát v úvahu 

jejich nepřesné umístění, a tím možné ovlivnění výsledku posouzení přesnosti 3D modelů 

objektů. 

Výsledné 3D modely objektů jsou součástí přílohy č.1 na DVD ve formátu 3D PDF. 

Tabulky porovnání měřených souřadnic a transformovaných modelových souřadnic jsou 

uvedeny v příloze č. 7. Součástí této přílohy jsou také náčrty s pozicemi porovnávaných 

bodů. 

7.3 Zhodnocení přesnosti 3D modelu objektu kaple Cesty česko-

německého porozumění 

Pro tento test bylo generováno celkem 5 3D modelů kaple.  Tři modely byly 

vytvořeny ze snímků  fotoaparátů Canon EOS 7D, Canon PowerShot G15 a Canon 

PowerShot G9 všechny počítány s automatickým určením kalibračních parametrů. Pro 

číselné vyjádření přesnosti jednotlivých metod kalibrace, a tím zjištění nejpřesnější metody, 

byly generovány ze snímků z fotoaparátu Canon EOS 7D  3D modely se třemi kalibracemi 

(Agisoft Lens, Photomodeler 6, a automatické určení kalibračních parametrů programem 

PhotoScan). Pro zjištění vlivu použitého fotoaparátu a jeho rozlišovací schopnosti snímků a 

také vliv různých druhů kalibrací na výslednou přesnost 3D modelu, byly veškeré modely 

počítány se stejnými parametry nastavení generace. 

Sady snímků pro vyhotovení tohoto modelu byly získány na začátku této práce, 

tedy před nabytím poznatků o optimální konfiguraci snímků. Proto generované 3D modely 

nedosahují nejlepších možných kvalit. 

Tabulka 15: Parametry 3D modelů kaple použitých pro zhodnocení přesnosti. 

rozlišení snímků  nevyšší možné 

přesnost zarovnání High 

geometrie Smooth 

depth filtering Mild 

počet plošek 500 000 
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7.3.1 Přesnost - vliv kalibrace 

Všechny tyto tři modely byly porovnávány na vzorku 28 bodů. Bylo nutné vyloučit 

body generované na věži kaple, jelikož, na této části objektu neproběhla generace 3D modelu 

zcela optimálně. 

Výsledné střední chyby mΔx,y,z pro jednotlivé 3D modely, počítané na základě 

různých kalibrací, jsou uvedeny v následující tabulce č. 16: 

Tabulka 16: Hodnoty středních chyb polohových vektorů 3D modelů s různými typy kalibrací. 

fotoaparát Canon EOS 7D Canon EOS 7D Canon EOS 7D 

kalibrace automatická Photomodeler Agisoft Lens 

počet porovnávaných bodů 28 28 28 

 𝒎𝚫𝐱,𝐲,𝐳
  [𝐦𝐦] ± 24,4 ± 24,7 ± 28,0 

Hodnoty středních chyb polohového vektoru 𝑚Δx,y,z
 potvrzují výsledky testu 

z kapitoly 6.7. Pokud je provedena optimalizace projektu, liší se generované 3D modely, 

počítané na základě různých kalibrací pouze minimálně. Především pokud je model počítán 

s kalibrací provedenou softwaru Photomodeler, přesněji shoduje s modelem, kde jsou 

kalibrační prvky určeny automaticky, nežli s modelem počítané s kalibrací provedenou 

v softwaru Agisoft Lens.  

7.3.2 Přesnost - vliv použitého fotoaparátu 

Všechny tři modely byly generovány s automatickým zjištěním kalibračních 

parametrů.  Přesnost byla porovnávána na vzorku bodů, které se z dané sady snímků 

vyhotovily. Parametry 3D modelů jsou uvedeny v tabulce č.15. V tabulce č. 17 jsou uvedeny 

výsledné hodnoty středních chyb polohových vektorů. 

Tabulka 17: Hodnoty středních chyb polohových vektorů 3D modelů generovaných ze snímků z 

různých fotoaparátů. 

fotoaparát Canon EOS 7D Canon G15 Canon G9 

kalibrace automatická automatická automatická 

počet porovnávaných bodů 28 31 28 

  𝒎𝚫𝐱,𝐲,𝐳
  [𝐦𝐦] ± 24,4 ±  27,3 ±  29,3 

rozlišovací schopnost mil. bodů 6,7  5,6 5,4 

Přesnost 3D modelů kaple se zvyšuje s rostoucí rozlišovací schopností.  

Na Obr.č. 40 je zobrazen výstup v podobě anaglyfu 3D modelu kaple generované 

ze snímků pořízené fotoaparátem Canon G9. 
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7.4 Zhodnocení přesnosti 3D modelu objektu činžovní domu 

Objekt byl nasnímán metodou kruhu, poté byly nasnímány detaily fasády arkýřů a 

dalších prvků objektu. Pro zobrazení zvětšení vzdálených detailů, bylo použito delší ohnisku 

objektivu. Objekt byl snímán s clonou f  = 3,5, při které je zaručena nejlepší kresba použitého 

fotoaparátu Canon PowerShot G15. Sada obsahovala celkem 174 snímků. Nezarovnané 

snímky, byly vyloučeny z projektu. 3D model byl počítán na základě automatického určení 

kalibračních parametrů. Střecha tohoto objektu nebyla předmětem generace 3D modelu, 

z důvodu výšky objektu. Parametry 3D modelu jsou uveden v tabulce č. 18. Zhodnocení 

přesnosti bylo provedeno dle kapitoly 8.2. 

Obr.č. 40: Anaglyf 3D modelu kaple - generované ze snímků fotoaparátu Canon G9 
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Tabulka 18: Parametry 3D modelu činžovního domu 

rozlišení snímků 12 Mpix 

přesnost zarovnání Medium 

geometrie Smooth 

depth filtering Mild 

počet plošek 2 000 000 

Zhodnocení přesnosti proběhlo na 45 bodech. Střední chyba polohového vektoru 

𝑚Δx,y,z
= ± 33,7 mm. 

Obr.č. 41: Anaglyf 3D modelu činžovního domu  - generované ze snímků fotoaparátu Canon G15 
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Dále ze sady snímku, ze které byl generován celý objekt, bylo vybráno 36 snímků 

jižního průčelí objektu. Tato část byla generována s přesností High, zbylé parametry 3D 

modelu jsou shodné s modelem celého objektu. 

Zhodnocení přesnosti proběhlo na 27 bodech. Střední chyba polohového vektoru 

𝑚Δx,y,z
= ± 11,4 mm. 

Na Obr.č. 42 je zobrazen 3D model jižního průčelí činžovního domu. Na tomto 

modelu jsou vidět problematické prvky, jako skleněné okenní tabule (1), pás omítky 

s nedostatečnou strukturou povrchu (2), kvalita generace patrové římsy (3), střecha arkýře 

a část průčelí nad střešní římsou (4).   

Obr.č. 42: 3D model  jižního průčelí činžovního domu - bez textury 

1 

2 

3 

4 

4 
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8. Možnosti využití 

8.1 Časové zhodnocení tvorby 3D modelů 

Pokud bude vzat jako příklad vyhodnocení 3D modelu kaple, byla doba potřebná 

pro získání sady 50 snímků cca 20 min. Software PhotoScan si nedovede proradit se 

zataženou oblohou, bylo nutné tuto část snímků maskovat. Potřebná doba pro maskování 

těchto 50 snímků byla cca 20 min. Čas potřebný pro výpočet 3D modelu s nastavením 

kvality generace High a texturou o rozlišení 6000 x 6000 pix na počítači č. 2 byl 3h 40 min. 

Celkem za 4 h a 20 min je hotový 3D model s přesností na vybraných bodech cca ± 30 mm. 

8.2 Ekonomické zhodnocení metody 

V této kapitole byly použity průměrné ceny na trhu v roce 2013. Kurz USD / Kč 

byl použit 1 USD = 20 Kč. 

Malé 3D modely 

Pro tvorbu menších modelů s výbornou přesností (sochy, plastiky, busty, průčelí 

menšího objektu, portálu). Dále pro tvorbu větších modelů, kde není na 1. místě kvalita 

struktury modelu, ale stačí, když generovaný 3D model dobře charakterizuje povrch objektu, 

například pro výpočet kubatur výsypek, náspů, jam atd. stačí běžný kompaktní fotoaparát.  

V této práci se skvěle pracovalo s fotoaparátem Canon PowerShot G15 díky jeho 

rychlosti, skladnosti, dobrým obrazovým kvalitám za zhoršených světelných podmínek a 

také dobrých výsledků v protisvětle. Cena tohoto fotoaparátu je 14 000 Kč. 

Pro výpočet těchto menších 3D modelů s kvalitou High a cca 50 - 70 snímky v sadě 

s rozumným časem vyhotovení, postačuje PC o průměrném výkonu, v cenové hladině cca 

25 000 Kč. 

Cena softwaru PhotoScan je 179 USD což je cca 3500 Kč. Celková suma za tuto 

kompromisní techniku je cca 50 000 Kč. 

Rozměrnější 3D modely 

Pro tvorbu rozměrnějších 3D modelů objektů je potřeba výborný fotoaparát 

špičkovou obrazovou kvalitou. Jako optimální fotoaparát se jeví jeden z nejmenších 

zrcadlových full frame přístrojů na trhu, a to Canon EOS 6D s kvalitním širokoúhlým 

objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností. Cena takovéto soupravy se pohybuje okolo 

70000 Kč.  

S větším rozlišením snímků a jejich počtem vzrůstají nároky na výpočetní výkon 

PC. Jednu z nejvýkonnějších konfigurací na trhu (CPU - 2 x Intel Core i7 3970X, RAM - 

192 GB, GPU - 2 x AMD Radeon 7970,  HDD - SSD PCIe 480 GB) pořídíme za cenu okolo 

140 000 Kč. Tato konfigurace zaručí generaci 3D modelů až z 500 snímků s kvalitou Ultra 

high. 
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Dále pro potřebu vytvoření optimální sady snímků, je nutné objekt nasnímat také 

shora. K tomu výborně poslouží programovatelný multicopter. Jejichž ceny se pohybují od 

40 000 Kč do 200 000 Kč. [21] 

Dále je potřeba pro vědecké a komerční účely vykonat zkoušky ÚCL, pro 

provozování bezpilotních prostředků. 

Pokud do celkové sumy bude zahrnut software PhotoScan ve verzi PRO 

(70 000 Kč). Budou náklady na tuto metodu cca 400 000 Kč, v případě použití nejlepší 

dostupné techniky na trhu. 

8.3 Zhodnocení Výhod a nevýhod 

Při generování 3D modelů bylo na jejich výsledcích zjištěny tyto vlastnosti: 

Výhody:  

 vyhotoveni nepravidelných ploch 

 velice efektivní zpracovaní 

 realistické textury  

 přesnost  

 ekonomická náročnost 

 nízký čas potřebný pro sběr dat 

Nevýhody:  

 extra výkonný hardware PC 

 snímat lesklé plochy při zatažené obloze  

 výborný objektiv s minimem obrazových vad 

 generace problematických částí objektů jako okna, lesklé a jednolité povrchy 

 nemožnost ovlivněni výsledku při výpočtu 3D modelu operátorem obsluhy 

 datová náročnost modelu 

8.4 Využití  

Jedná se o efektivní vytváření 3D modelů objektů. Možnosti využití jsou velice 

obsáhlé. Především je vhodné použití tohoto softwaru pro tvorbu 3D modelů s velice 

nepravidelnou strukturou povrchu. Software nalezne široké možnosti uplatnění v oborech 

jako: 

Architektura 

Rekonstrukce celých budov, fasád, zřícenin hradů, mapovaní kleneb, roubených 

stavení, které by mohly být později vytisknuty na 3D tiskárně a použity jako ilustrační 

modely rozsáhlého kulturního dědictví v muzeích.  
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Archeologie  

 Dnešní archeologie využívá výstupy fotogrammetrických metod čím dál častěji. 

Ať už je třeba vytvářet 3D modely nalezených artefaktů, nebo mapování historických 

nalezišť a také tvorba 3D povrchu jeskynních maleb a řezbářských prací. 

Animace a kinematografie  

Photoscan umožňuje export detailních 3D modelů s reálnou texturou, které mohou 

být dále upravovány v externích 3D softwarech. PhotoScan má velký potenciál jako nástroj 

pro vytváření 3D modelů pro filmovou animaci a design webových stránek. Také je možnost 

využít tento nástroj pro generaci 3D modelů těl a obličejů osob, při použití více fotoaparátů 

naráz, pro získání sady snímků 

Marketing 

Program, díky rychlosti a ekonomičnosti generace 3D modelů, je efektivním 

nástrojem pro tvorbu 3D modelů využitelných v marketingu a reklamě. 

Hornictví  

PhotoScan obsahuje modul pro výpočet kubatury, proto je snadno použitelný 

nástroj pro výpočet kubatury výsypek, stavebních jam atd. Za předpokladu pokud bude 3D 

modelu nastavena referenční vzdálenost mezi dvěma body.   

  

Obr.č. 43: Ukázky využití programu 
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9. Závěr 
Pokud se ohlédnu zpět na začátek práce, dovolím si tvrdit, že vytyčené cíle práce 

byly splněny.  

Podkladem pro tvorbu a testování 3D modelů byl, jak manuál softwaru PhotoScan, 

tak i oficiální diskuzní fórum tohoto programu a také vlastní zkušenosti, získané z tvorby 

přes sto 3D modelů na pozadí této diplomové práce.  

Pro tvorbu 3D modelů byly vytvořeny tři kalibrace různými metodami, které byly 

vzájemně porovnány, jak v programu CloudCompare, tak i s měřenými souřadnicemi 

pomocí totální stanice. Z tohoto testu bylo zjištěno, že pokud jsou k dispozici data o 

ohniskové vzdálenosti získaných snímků a provede se optimalizace projektu, není nutné 

provádět kalibraci ve speciálním softwaru. Automatické určení prvků vnitřní orientace 

softwarem PhotoScan je dostatečně přesné.     

Z testů 3D modelů byly zjištěny pravidla, pro tvorbu menších objektů, jako třeba 

busty, sochy atd. Stačí dodržet zásady úhlu mezi osami záběru okolo 20° a dále úhel 

od plochy k ose záběru od 90° až do 30°. Tím bude zaručeno dostatečně kvalitní zobrazení 

části objektu na snímcích pro přesnou tvorbu výsledného 3D modelu.  

Pro tvorbu přesných 3D modelů rozměrnějších objektů, je nutné sadu snímků 

vhodnou pro tvorbu menších objektů doplnit. Tak, že budou pořízené snímky z takové 

vzdálenosti, aby bylo zaručeno získání obrazového materiálu s dostatečnou rozlišovací 

schopností, vzhledem k požadované přesnosti a kvalitě výsledného 3D modelu. 

Celkem bylo porovnáno 7 3D modelů se souřadnicemi získaných geodetickým 

měřením. Při provedení podrobného prozkoumání zhodnocení přesnosti, bylo zjištěno, že je 

zde pár bodů, které mají vyšší odchylku než ostatní body. Tyto body tak razantně snižují 

přesnost zhodnocení 3D modelu na vybraných bodech. Jsou to body na hranách objektů, kde 

se nejvíce projevuje chromatická vada objektivu a také přesnost použité metody generace 

3D modelu, kde při použití nižších přesností je tendence tyto hrany zaoblovat. U 3D modelu 

jižního průčelí činžovního domu č. p. 556 bylo dosaženo přesnosti na vybraných bodech 

± 11,4 mm. Při dodržení pravidel pro snímání větších objektů a přesnosti generace High. 

Což na cenu použité techniky a potřebný čas pro zpracovaní 3D modelu, je dobrý výsledek. 

Nejvíce limitujícím faktorem tvorby 3D modelu, je výpočetní výkon hardwaru PC, 

který se projevuje, jak na potřebné době řetězce operací tvorby 3D modelu, tak i na jeho 

výsledné detailnosti a s tím související přesnosti. I přes toto technické omezení, jsou výstupy 

této diplomové práce ze softwaru Photoscan velmi kvalitní. Zvláště poté, co jsou pokryty 

texturou o vysokém rozlišení. 

Možnosti využití jsou velmi široké. Výstupy díky širokým možnostem exportu do 

různých 3D formátů, mohou být využity nejen v technických oborech, ale mohou posloužit 

i jako podklad pro tvorbu filmových animací a také pro tvorbu objektů do herního průmyslu. 
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Program prochází velmi rychlým vývojem, v průběhu vypracovávání této práce byla 

vydána nová verze 0.91, která dále zlepšuje výpočetní algoritmy tvorby 3D modelu.  

Detailně jsem se seznámil s velice progresivní metodou tvorby 3D modelů objektů 

v softwaru PhotoScan. Kvůli technickému omezení jsem nemohl vyzkoušet nejlepší možnou 

kvalitu výstupů, které tento software dokáže generovat. Ač PhotoScan není na trhu ve verzi 

1.0, jedná se o velmi kvalitní software pro tvorbu 3D modelů.  

Věřím, že tato metoda získávání 3D modelů objektů má před sebou velkou 

budoucnost. Ať tomto softwaru Agisoft PhotoScan, či jiném konkurenčním softwaru. 
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