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Anotace 

Předložená práce se zabývá vytvořením 3D vizualizace budovy Institutu 
environmentálních technologií v areálu VŠB-TU Ostrava metodou průsekové 
fotogrammetrie na základě geodetického a fotogrammetrického měření. První část práce 
popisuje stručně fotogrammetrickou metodu. Následují základní údaje o vyhodnocovaném 
objektu. V další části je popsána kalibrace digitální neměřické komory a potřebné 
pomůcky ke kalibraci. V následujících kapitolách je uveden postup při získávání vstupních 
dat geodetickým zaměřením a snímkováním objektu. Dále je popsán postup vyhotovení 3D 
modelu v programu PhotoModeler a Microstation, a následné vyhotovení vizualizace 
pomocí programu  Google SketchUp. Závěr práce se věnuje kontrole kvality modelu 
porovnáním vzdáleností mezi body určenými geodetickým měřením a fotogrammetrickou 

metodou.  

Klíčová slova: Průseková fotogrammetrie, 3D vizualizace, 3D model, 
PhotoModeler, kalibrace, snímkování 

 

 

Summary 

The present work deals with creating a 3D visualization of the building of the 
Institute of environmental technologies in the area of VSB-TU Ostrava by intersection 
photogrammetry method based on geodetic and photogrammetric measurements. The first 
part briefly describes the photogrammetric method. The following basic information about 
the evaluated object. The next section describes the calibration of digital non-metric 
camera and equipment needed for calibration. In the following chapters presents the 
procedure for obtaining input data and geospatial imagery focusing object. Further is 
described a process of developing a 3D model in PhotoModeler and Microstation and 
described the creation of visualization using Google SketchUp. Finally, work is dedicated 
to quality control by comparing the distances between the points designated geodetic and 
photogrammetric measurement method. 

Keywords: Intersection photogrammetry, 3D visualization , 3D model, 
PhotoModeler , calibration, photography 

 

 

 

 



 

 
 

Seznam použitých zkratek 

 

2D                                              Dvojrozměrný prostor (X, Y) 

3D                                              Trojrozměrný prostor (X, Y, Z) 

A1                                              Formát papíru 594 x 841 mm 

A3                                              Formát papíru 297 x 420 mm 

Bpv                                            Výškový systém baltský po vyrovnání  

CAD                                          Technologie počítačového kreslení a navrhování  

CPIT                                          Centrum pokročilých inovačních technologií 

DMT                                          Digitální model terénu 

DGN                                          Datový formát pro uložení technické dokumentace 

DWG                                         Datový formát pro uložení technické dokumentace 

DXF                                          Datový výměnný formát technické dokumentace 

IET                                            Institut environmentálních technologií 

S-JTSK                                      Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VŠB-TUO                                  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1. Úvod 

V dnešní moderní době mají již vědní obory a s nimi související výpočetní technika 
za sebou dlouhý vývoj. Výjimkou není ani obor geodézie a její oblast fotogrammetrie. 
Během vývoje docházelo ke zdokonalování nejen měřických přístrojů, ale také 
softwarového vybavení, což umožňovalo stále efektivnější využití a kvalitnější zpracování 
fotogrammetrických úkonů. Důležitý zlom pro fotogrammetrii nastal v polovině 80. Let 
20. Století, kdy vznikaly první digitální fotoaparáty, což mělo za následek úpadek 
dosavadních analogových a analytických přístrojů a vznikla digitální fotogrammetrie. 
V dnešní době je fotogrammetrie využívána v mnoha odvětvích a díky stále modernější 
technice a rostoucí přesnosti se může rovnat běžnému geodetickému měření. 

Fotogrammetrické měření je také součást mé předložené práce. Cílem je vytvoření 
3D modelu a 3D vizualizace vybraného objektu pomocí fotografických snímků a 
s doplněnými potřebnými prvky z geodetického měření. 
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2. Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je vědní obor, zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy 
předmětů v prostoru z fotografických snímků pořízených z výšky nebo ze země bez 
přímého měření.  

Tradiční fotogrammetrie vychází z fotografického záznamu. Fotografický záznam lze 
provádět klasickou formou analogové světlocitlivé vrstvy (běžná fotografie) nebo 
digitálně. Pro získání obrazu lze užít rozličných zařízení s různou výstupní přesností – od 
běžných neměřických fotoaparátů až po speciální měřické fotogrammetrické komory. 
Pořízený obraz neboli snímek, slouží k zachycení okolní reality. Z polohy bodů na 
měřických snímcích lze odvodit tvar, velikost a umístění předmětu měření v prostoru, určit 
vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů nebo vyhodnotit polohopis a výškopis. 
[3] 

Slovo fotogrammetrie užil jako první Maydenbauer (1858) a vzniklo spojením tří 
řeckých slov: Fotos – světlo, Gramma – záznam a Metrie – měření. 

 

2.1 Historie fotogrammetrie 

Teoretické počátky fotogrammetrie byly objeveny již daleko před vznikem samotné 
fotografie. Počátek fotogrammetrie lze datovat již do roku 1032, kdy arabský učenec Ibn 
Al Hasan Haitkam (965–1039) jako první popsal cameru obscuru. Základní zobrazovací 
metodou ve fotogrammetrii je centrální promítání, toto promítání jako první uvedl do praxe 
Leonardo Da Vinci (1452-1519). Ten popsal a sestrojil dírkovou komoru, která 
umožňovala překreslování pozorovaného předmětu pomocí centrální (středové) projekce. 
K této dírkové komoře později přidal Jan Kepler (1571–1630) spojnou čočku a komora 

byla nazvána camera clara. 

Jako vůbec první vynálezce samotné fotografie je považován Nicophére Niépce 
(1765–1833), který však na vzniku fotografie spolupracoval s francouzským vědcem 
Louisem Daguerrem (1787 – 1851). Každá fotografie byla jediným originálem až do doby, 
kdy britský vynálezce Henry Fox Talbot (1800–1877) jako první zavedl do technologie 
zpracování proces negativ – pozitiv, který umožňoval zhotovení většího počtu stejných 

fotografií z jednoho negativu. 

Za zakladatele fotogrammetrie se pokládá francouz Aimé Laussedat (1819-1907), 
který začal krátce po vynálezu fotografie využívat fotografické snímky pro měřické účely. 
První fototeodolit zkonstruoval mechanik Brunner podle jeho návrhu v roce 1859. Krátce 
na to se český vědec Dr. K. Kořistka na studijní cestě v roce 1862 seznámil 
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s fotogrammetrií u Laussedata. Po návratu vyhotovil první fotogrammetrické měření u nás. 
Ze dvou stanovisek, na Hradčanech a Petříně, zhotovil fotografické snímky a průsekovou 
metodou zaměřil polohu věží a jiných důležitých bodů na území Prahy (obr. 1). Po něm se 
zabýval fotogrammetrií prof. F. Steiner, který napsal jednu z prvních učebnic 
fotogrammetrie (1891-1893). Brzy došlo k uvědomění si významu této měřické metody a 
už v letech 1893-1897 bylo touto metodou uskutečněno mapování Vysokých Tater 

v měřítku 1:25 000 průsekovou metodou. [1] 

 

Obr. 1: Fotogrammetrický plán Vyšehradské stráně [1] 

 

Další rozvoj fotogrammetrie přišel na začátku 20. století – použití stereoskopie odstranilo 

nevýhody průsekové fotogrammetrie a výrazně zvýšilo přesnost metody. Dr. C. Pulfrich 

zkonstruoval první přístroj pro stereoskopické měření snímkových souřadnic 

stereokomparátor. E. Orel zkonstruoval první analogový vyhodnocovací přístroj 

stereoautograf. Tyto přístroje se staly základem pro obrovský rozvoj fotogrammetrie.  

Ve fotogrammetrii se vyhodnocovací stroje po dlouhá léta příliš neměnily. Do 
poloviny 80. let se užívaly analogové stroje. S vývojem výpočetní techniky se začaly 
používat analytické metody. Analytické přístroje zaznamenaly prudký rozvoj po roce 1980 
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a vzhledem ke své vysoké přesnosti se vyrábí stále. V polovině 80. let docházelo k rozvoji 
výpočetní techniky, vznikaly tak první digitální systémy a takto vznikla digitální 

fotogrammetrie. [7] 

Hlavním rysem digitální fotogrammetrie bylo použití fotografických snímků uvnitř 
počítače, namísto fyzických obrazů na skle, papíře nebo filmu. Nepožívaly se již 

fotogrammetrické přístroje, ale veškeré zpracování probíhalo v počítači v digitální formě.  

 

2.2 Rozdělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrická metoda prošla v celém svém období od vzniku až po současnost 
různorodým vývojem. Během tohoto vývoje se rozdělila na různé typy podle metod 

pořízení i vyhodnocení pořízených fotografických snímků.  

Zde je přehled hlavního dělení fotogrammetrie:  

a) Dělení podle polohy stanoviska: 

• Pozemní fotogrammetrie – fotogrammetrická komora je umístěna na 
zemském povrchu, na nepohyblivém, geodeticky zaměřeném bodě. Je méně 
náročná na technické i fotografické vybavení než fotogrammetrie letecká. Je 
možno exponovat s delšími expozičními časy a je méně náchylná na vliv 
počasí. Nevýhodou je, že při snímkování se předměty vzájemně překrývají a 
tím vzniká množství nevyhodnotitelných oblastí na snímku. Používá se pro 
objekty, které jsou přibližně stejně vzdálené od stanoviska a jsou převážně 
výškově členité. 

• Letecká fotogrammetrie – fotogrammetrická komora je umístěna 
v pohybujícím se nosiči (letadlo, vrtulník, letecký model). Pořízený snímek 
zobrazí větší plochu než u pozemní fotogrammetrie. Nemůžeme však 
dostatečně přesně určit prostorovou orientaci snímku, proto i způsoby 
zpracování budou složitější než u pozemní fotogrammetrie.  

• Družicová fotogrammetrie – pořizují se snímky z družic, umožňuje 
vyhotovování map velkých celků. 

 

b) Dělení podle počtu vyhodnocovaných snímků: 

• Jednosnímková fotogrammetrie – vyhodnocuje samostatné měřické 
snímky. Na snímku se vyhodnocují pouze rovinné souřadnice (2D). 
Vyhodnocení se provádí pomocí kolineace (projektivní transformace). 
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Využívá se pro tvorbu fotoplánů rovinných objektů. V letecké fotogrammetrii 
se využívá pro polohopisnou složku rovinatého území. 
 

• Dvousnímková fotogrammetrie – z dvojice snímků se vyhodnocují 
prostorové souřadnice objektu. Objekt musí být zobrazen na obou snímcích 
pořízených ze dvou stanovišť. Díky dvojici snímků můžeme určit 3D 
souřadnice. Pokud se užívá stereoskopického vjemu (prostorové vidění) u 
vyhodnocování snímků, jedná se o stereofotogrammetrii. 

 
• Vícesnímková fotogrammetrie – vyhodnocují se nejméně dva vzájemně 

překrývající se snímky. Možnost vyhodnocení pomocí stereoskopického 
vjemu. Do vícesnímkové fotogrammetrie patří i fotogrammetrie průseková 

(viz .kapitola 2.5) 

 

c) Dělení podle způsobu zpracování snímků: 

• Metoda analogová – vyhodnocení probíhá pomocí analogových přístrojů. 
Vyhodnocení snímků se provádí mechanicky, opticky nebo kombinací obou 
způsobů. Nevýhodou je náročná údržba přístrojů, složitější zpracování a 
zdlouhavé zaškolování pracovníků. 
 

 

Obr. 2: Princip analogových přístrojů [14] 
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Analogové přístroje: stereoskop (čočkový, zrcadlový), stereokomparátor   
(obr. 3), stereoautograf (obr. 4), topocart, technocart. 

                   

 

Obr. 3: Stereokomparátor Zeiss Steko 1818 [17] 

 

 

 

Obr. 4: Stereoautograf 1318 [16] 
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• Metoda analytická 
převod snímkových sou
transformaci, která se 
poměrně jednoduchých, ale p
se provádí na libovolném výkonném po
libovolné snímky.

• Metoda digitální 
být naskenovaný 
fotoaparátem.
taktéž pomocí prostorové transformace, která se 

souřadnice se m

 

d) Dělení dle druhu záznamu výstupních hodnot:

• Metoda grafická
kreslící stů
relativně rychlá, p
polohopisné n
grafická přesnost (p

• Metoda číselná
jednotlivých vyhodnocovacích stroj
jiné médium. Výstupem

počítači dále zpracovávat.
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Metoda analytická – analytické vyhodnocení obsahu snímku využívá pro 
řevod snímkových souřadnic do geodetického systému prostorovou 

transformaci, která se řeší na počítači. Snímkové souř
ě ě jednoduchých, ale přesných strojích typu komparátor

se provádí na libovolném výkonném počítači. Zpracovat lze takto prakticky 
libovolné snímky. [3] 

Obr. 5: Princip analytické metody [14] 

 

Metoda digitální – využívá jako vstupní informace digitální obraz, což m
být naskenovaný klasický snímek nebo snímek přímo
fotoaparátem. Snímkové souřadnice se převádí do geodetického systému 
taktéž pomocí prostorové transformace, která se řeší na po

řadnice se měří přímo na obrazovce.  

druhu záznamu výstupních hodnot: 

Metoda grafická – výsledek vyhodnocení snímků se vykresluje p
kreslící stůl, který je připojen k vyhodnocovanému stroji. Tato metoda je 

ě rychlá, při mapování vzniká přímo kartografický originál 
polohopisné nebo výškopisné složky mapy. Nevýhodou je relativn
grafická přesnost (přibližně ±0,2mm v měřítku mapy). 

číselná -  pracuje na automatické registraci 
jednotlivých vyhodnocovacích strojů buď přímo do pamě
jiné médium. Výstupem je vektorový nebo bitmapový soubor, který se dá na 

č či dále zpracovávat. [1] 
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analytické vyhodnocení obsahu snímku využívá pro 
adnic do geodetického systému prostorovou 

i. Snímkové souřadnice se měří na 
mparátor, transformace 

i. Zpracovat lze takto prakticky 

 

využívá jako vstupní informace digitální obraz, což může 
římo pořízený digitálním 

evádí do geodetického systému 
řeší na počítači. Snímkové 

se vykresluje přímo na 
vyhodnocovanému stroji. Tato metoda je 

římo kartografický originál 
ebo výškopisné složky mapy. Nevýhodou je relativně malá 

 

 zájmových souřadnic 
ímo do paměti počítače, nebo na 

je vektorový nebo bitmapový soubor, který se dá na 
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2.3 Základní pojmy fotogrammetrie 

2.3.1 Centrální projekce 

Centrální projekce je kartografické zobrazení, které vzniká středovým promítáním 

bodů z kulové referenční plochy na zobrazovací rovinu. 

Všechny paprsky od předmětových bodů P1, P2 prochází fotogrammetrickým 
objektivem, který považujeme za střed promítání, a pokračují přímočaře dále a tvoří na 
fotografické vrstvě perspektivní obraz P´1, P´2. Souhrn těchto paprsků označujeme jako 
fotogrammetrický svazek paprsků. Aby bylo možno převézt centrální projekci na paralelní 
rovinu mapy, musí být známa poloha a tvar fotogrammetrického svazku paprsků. (obr.6) 

[1] 

 

Obr. 6: Projekce snímku [1] 

 

2.3.2 Prvky vnitřní orientace snímku 

Prvky vnitřní orientace jsou údaje, které charakterizují geometrii paprsků uvnitř 

komory. Patří zde: 

• Konstanta fotokomory – je to kolmá vzdálenost středu centrální projekce od 
roviny snímků. Přesnost je +/- 0,01 mm. Konstantu fotokomory určíme 
z parametrů od výrobce, kalibrací fotokomory nebo expozicí na snímku. 
Velikost konstanty je ovlivněna ohniskovou vzdáleností (f), přesnou montáži 
objektivu, vodorovností citlivé vrstvy. 

• Hlavní bod snímku (H´) – je to pata kolmice spuštěna ze středu promítání na 
snímkovou rovinu.  Pokud je hlavní bod snímků mimo střed snímkových 
souřadnic jsou souřadnice každého bodu zatíženy chybou. U správně 
rektifikované komory je hlavní bod totožný se středem snímkových 
souřadnic. Tyto vady jsou způsobeny vadami objektivu a nesprávnou 

rektifikací komor. 
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• Zkreslení objektivu (distorze) – je způsobeno nerovností úhlů v předmětové a 
obrazové časti objektivu. Je porušen princip středového promítání a zkreslení 
ovlivňuje velikost snímkových souřadnic. Velikost zkreslení není po celé 
ploše snímků stejná. Tato chyba je způsobena optickými vadami objektivu. 

 

 

Obr. 7: Vnitřní orientace snímku [1] 

 

2.3.3 Prvky vnější orientace snímku 

Prvky vnější orientace jsou údaje, které definují polohu projekčního centra a směr 

osy záběru. Jedná se o tři souřadnice středu vstupní pupily a tři nezávislé rotace: [13] 

• Prostorové souřadnice středu promítání (x, y, z) – určují se pomocí 
geodetických metod. 

• Úhel stočení snímku (φ) – úhel, který svírá osa objektivu s kolmicí na 
fotogrammetrickou základnu.  

• Úhel sklonu snímku (ω) – úhel, který svírá osa objektivu s vodorovnou 
rovinou. 

• Úhel pootočení snímku (χ) – úhel, který svírá spojnice rámových značek 
s vodorovnou rovinou. Je to úhel pootočení snímku v rovině kolmé na osu 

objektivu. 

 

Obr. 8: Vnější orientace snímku [1] 
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2.4 Využití fotogrammetrie 

Fotogrammetrie má řadu výhod, jako jsou především úspora času i finančních 
prostředků pro sběr a zpracování informací, výrazná dokumentační hodnota snímků a 
možnost mapování nepřístupných a rozsáhlých oblastí. Díky těmto výhodám má 
fotogrammetrie široké využití v praxi. Uplatňuje se nejen v oblastech geodézie a 

kartografie, ale také v dalších odvětvích:  

• Stavebnictví – stavební dokumentace, měření deformací staveb, rekonstrukce 
staveb. 

• Zemědělství – sledování osevních plánů, sklony svahů. 

• Lesnictví – tvorba prostorových map, lesní kalamity, postup těžby dřeva. 

• Strojírenství – proměřování strojírenských výrobků, sledování přesností 
montáží strojírenských dílů. 

• Těžební průmysl – sledování postupu těžby na povrchových dolech a lomech. 

• Vodní hospodářství – sledování rozsahu záplav, určování digitálního modelu 
terénu, modelování povodí. 

• Ekologie – sledování odpadních skládek. 

• Letecká archeologie – hledání archeologických nalezišť. 

• Policie – kriminalistika, dokumentace dopravních nehod a místa činu. 

• Medicína – sledování rehabilitačních výsledků, plastická chirurgie, 
dokumentace, studie pohybu.  

• Vojenství – tvorba topografických map, špionáže. 

• Urbanismus. 

 

2.5 Průseková fotogrammetrie 

Průseková fotogrammetrie patří do kategorie vícesnímkové fotogrammetrie. Zabývá 
se zjišťováním geometrických vlastností objektů technologií průseku promítacích paprsků 
s využitím fotografických nebo digitálních snímků pořízených s konvergentními osami 
záběru (osy záběru měřických snímků se protínají pod velkým konvergentním úhlem, 
nejlépe 90°). Průseková fotogrammetrie patří mezi nejstarší fotogrammetrické metody. 
Jedná se o poměrně rychlou, jednoduchou a přesnou metodu. Průseková fotogrammetrie se 

využívá k tvorbě 3D modelů, k dokumentaci památkových objektů, k tvorbě DMT apod. 
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Princip průsekové metody:

Nejprve je nutno poř
dostatečný překryv jednotlivých snímk
Spojnice mezi dvěma stanovisky se nazývá fotogrammetrick
fotogrammetrická základna mezi stanovisky A,B = b). 
snímků, tím je větší přesnost ur
snímků. Dále je potřeba zam
dobře identifikovatelné body na snímku. 
viditelné hrany oken, parapet
pomocí terčíků, kódovacích signál
vlícovací body a musí být rovnom
určí souřadnice těchto bod
snímků a počtem a rozložením vlícovacích bod
provedeno graficky nebo analyticky. Po zjišt

je možno vypočítat prostorou polohu bodu.

 

 Obr. 9: 
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sekové metody: 

Nejprve je nutno pořídit dostatečný počet konvergentních snímků
ekryv jednotlivých snímků. Snímky se pořizují z jednotlivých stanoviš

ěma stanovisky se nazývá fotogrammetrická základna (obr. 
fotogrammetrická základna mezi stanovisky A,B = b). Čím je vě

ě řesnost určení polohy bodu, minimálně je však pot
řeba zaměřit nadbytečný počet vlícovacích bodů

e identifikovatelné body na snímku.  Jako vlícovací body se volí rohy budov, 
viditelné hrany oken, parapetů a výklenků. Mohou být však také um

ů, kódovacích signálů apod. Na každém snímků musí být minimáln
vlícovací body a musí být rovnoměrně rozmístěny na objektu. Geodetickým m

ěchto bodů. Přesnost metody je ovlivněna především po
tem a rozložením vlícovacích bodů. Vyhotovení průsekové metody m

provedeno graficky nebo analyticky. Po zjištění příslušných vodorovných a svislých úhl

čítat prostorou polohu bodu. 

Obr. 9: Metoda průsekové fotogrammetrie [12]
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et konvergentních snímků. Musí být zajištěn 
jednotlivých stanovišť. 
á základna (obr. 9, 

Čím je větší počet pořízených 
ě je však potřeba pořídit trojici 

et vlícovacích bodů. Vlícovací body jsou 
body se volí rohy budov, dobře 

Mohou být však také uměle stabilizovány, 
ů musí být minimálně 4 

ny na objektu. Geodetickým měřením se 
ředevším počtem pořízených 
ůsekové metody může být 

íslušných vodorovných a svislých úhlů 

 

] 
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3. Základní údaje o vyhodnocovaném objektu 

Pro svou práci jsem si vybral nově postavenou budovu Institutu environmentálních 
technologií v areálu VŠB-TUO. 

 

3.1 Lokalita objektu 

Budova Institutu environmentálních technologií se nachází v areálu VŠB – TU 
v Ostravě – Porubě. Objekt se nachází za budovou „C“, mezi sportovní halou a budovou 

„CPIT“. 

Stát:   Česká Republika 
Kraj:  Moravskoslezský 
Okres:  Ostrava-město 
Město:   Ostrava 
Katastrální území:  Poruba (715174) 
 

Přibližné souřadnice objektu: 
 
S-JTSK: [479 286; 1 100 965] 

GPS: 49°50‘03 „N   18°09‘42 „E 
 
 

 

Obr. 10: Lokalizace budovy [9] 
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3.2 Popis objektu 

Budova Institutu environmentálních technologií byla otevřena 21.5.2013. Autorem 
projektu nového výzkumného pavilonu pro zpracování odpadu, který byl zahájen v roce 
2011, je Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, partnerem je Ostravská 
univerzita. Realizace si z dotací Evropské unie a státního rozpočtu vyžádala více než 270 
mil. korun. [4] 

 

 
Obr. 11: Budova IET [4] 

 

Název projektu : Institut environmentálních technologií 
Příjemce projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Partner projektu: Ostravská Univerzita, Ostrava 
Místo realizace: 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 
Zahájení projektu: 1. 1. 2011 
Ukončení projektu: prosinec 2013 
Zahájení provozu: leden 2014     [8]   
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4. Kalibrace digitální nem

Kalibrace použitého digitálního fotoaparátu je nutnou sou
modelu v programu PhotoM
vnitřní orientace fotografického p
fotokomory, polohu hlavního bodu snímku, zkreslení objektivu nebo rozm
čipu a další parametry. 

 

4.1 Přístrojové softwarové vybavení pro kalibraci komory

 

4.1.1 Digitální fotoaparát

Pro kalibraci a snímkování 

 

 

Digitální fotoaparát Nikon D5200 pat
s 39 zaostřovacími body a devíti sníma
preciznosti dokonale ostré snímky a zaost
měření expozice s rozlišením 2
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Kalibrace digitální neměřické komory

Kalibrace použitého digitálního fotoaparátu je nutnou souč
PhotoModeler (viz. kapitola 4.1.2). Kalibrace slouží k

ní orientace fotografického přístroje. Kalibrací získáme tyto údaje: 
fotokomory, polohu hlavního bodu snímku, zkreslení objektivu nebo rozm

ístrojové softwarové vybavení pro kalibraci komory

Digitální fotoaparát 

Pro kalibraci a snímkování objektu byl použit digitální fotoaparát Nikon D5200.

Obr. 12: Fotoaparát Nikon D5200 [5] 

Digitální fotoaparát Nikon D5200 patří mezi digitální jednooké zrcadlovky. 
ovacími body a devíti snímači křížového typu poskytuje díky výjime

preciznosti dokonale ostré snímky a zaostřuje přesně na požadovaný objekt. RGB sníma
rozlišením 2 016 pixelů zatím odesílá přesná data do systému detekce 
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ické komory 

Kalibrace použitého digitálního fotoaparátu je nutnou součástí vyhotovení 3D 
). Kalibrace slouží k určení prvků 

ístroje. Kalibrací získáme tyto údaje: Konstantu 
fotokomory, polohu hlavního bodu snímku, zkreslení objektivu nebo rozměr digitálního 

ístrojové softwarové vybavení pro kalibraci komory 

fotoaparát Nikon D5200. 

 

í mezi digitální jednooké zrcadlovky. Systém 
ížového typu poskytuje díky výjimečné 

 na požadovaný objekt. RGB snímač 
řesná data do systému detekce 
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motivu fotoaparátu, který optimalizuje expozici, automatické zaostřování a vyvážení bílé 
barvy okamžitě po uvolnění závěrky. Všestranný výklopný a otočný monitor LCD 
s úhlopříčkou 7,5 cm (3“) nabízí dokonalou svobodu a flexibilitu umožňující zachytit 
nádherné záběry a videosekvence téměř v jakékoli pozici. Monitor můžete překlopit, 
naklopit nebo otočit a skutečně rozvinout svoji kreativitu při snímání z různých úhlů. 
Model Nikon D5200 navíc představuje skutečně inteligentně navržený lehký fotoaparát.  

Snadným použitím samostatných spouští se může volit mezi snímáním statických snímků a 
videosekvencí v rozlišení Full HD s plynulým záznamem (až 60i/50i). 3D sledování 
pohyblivých objektů s nepřetržitým zaostřováním zajišťuje zaostření na pohyblivé objekty 
v průběhu celého snímání. Navíc je možno díky úpravám v průběhu záznamu a 
vestavěnému stereofonnímu mikrofonu fotoaparátu vytvářet skutečně jedinečné 
videosekvence. [10]   

 

Technické parametry digitálního fotoaparátu Nikon D5200: 

Rozlišení (MP)   24,1 

Optický zoom   Výměnné objektivy 

Světelnost   Výměnné objektivy 

Ozvučené video Ano 

Expoziční režimy Auto, Program AE, Priorita času, Priorita clony, Manual 

Scény (portrét, krajina, děti, sporty, makro, noční portrét, noční krajina, 
párty/interiér, pláž/sníh, západ slunce, úsvit/soumrak, portrét zvířat, 
světlo svíčky, kvetoucí příroda, podzimní barvy, jídlo 

Citlivost ISO   100 – 6400 (6400 – 25600) 

Paměťová karta   SDHC, SD, SDXC, UHS-1 

Interní paměť Ne 

Velikost (v 
palcích)   

3 

Hledáček   Ano 

Vestavěný blesk Ano 

Napájení   Li-Ion 

Rozměry Š x V x 
H (mm) 

129 x 98 x 78 

Hmotnost (g) 555 

Tab. 1: Technické parametry fotoaparátu Nikon D5200 [10] 

 



Martin Kubín: 3D vizualizace budovy Institutu environmentálních technologií 
 

2014                                                                                                                                                                   16 
 

Ke snímkování byl použit stativ Manfrotto 055PROB:  
  

 

Obr. 13: Stativ Manfrotto 055PROB [15]   
 

4.1.2 PhotoModeler  

PhotoModeler je fotogrammetrický systém určený k bezdotykovému 2D a 3D 
měření. Je založen na principech metody průsekové fotogrammetrie. Umožňuje získat 
mnoho údajů ze snímků vyhodnocovaného objektu během krátké doby. Kombinuje snímky 
a umístění bodů v trojrozměrném prostoru. Výsledkem je 3D model, který je možno 

exportovat do jiných grafických programů. [11]   

Software pracuje s body, křivkami, hranami, plochami a texturami ploch ve vrstvách. 

Textury se tvoří určením příslušné barvy nebo reálnými texturami přímo z fotografií. 

Pro svou práci jsem využíval verzi PhotoModeler Scanner a PhotoModeler 6. 

 

Obr. 14: Pracovní prostředí PhotoModeleru  
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4.2 Zásady kalibrace 

Pro úspěšnou kalibraci je nutno dodržet následující podmínky: 

• Testovací pole musí být čisté a bez stínů. 

• Testovací pole musí být umístěno na rovné podložce. 

• Všechny snímky musí být pořízeny se stejnou ohniskovou vzdáleností, se kterou 
bude později fotografován zaměřovaný objekt. 

• Musí být nastaveno maximálního rozlišení digitálních snímků. 

• Snímky musí být kontrastní, tak aby vynikl kontrast bílé a černé. 

• Kalibrační pole musí zaplnit maximální plochu snímků. 

• Během snímkování nesmí dojít k vypnutí fotoaparátu (vypnutí může způsobit 
změnu hodnot prvků vnitřní orientace). 

 

 

4.3 Snímkování testovacího pole 

Pro vyhodnocení kalibrace je nutno používaným digitálním fotoaparátem 
nasnímkovat testovací pole. Pro mou práci bylo použito testovací pole, které obsahovalo 

100 bodů, z toho 4 kontrolní body. Snímkovány byly formáty testovacího pole A3 a A1. 

Testovací pole může být rovinné, prostorové, přenosné nebo pevné. 

 

                             

Obr. 15: Testovací pole [18] 

Kontrolní 
body 
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Testovací pole se snímkuje postupně ze všech čtyř stran. Snímky se pořizují pod 
úhlem cca 45° k testovacímu poli. Z každé strany testovacího pole se pořídí dva snímky. 
Po pořízení prvního snímku se fotoaparát otočí o 90° a pořídí se druhý snímek (z důvodu 
fixace hlavního bodu snímku). Takto se testovací pole postupně nasnímkuje ze všech 4 
stran a dostaneme celkem 8 snímků k vyhodnocení kalibrace. Takto byly snímkovány oba 
formáty testovacího pole. Pořízené snímky ke kalibraci jsou zobrazeny v příloze č. 1. 

 

4.4 Automatická kalibrace použité fotokomory 

Po pořízení kalibračních snímků nastává proces automatické kalibrace v programu 
PhotoModeler. Postupně se provádí kalibrace pro testovací pole obou formátů. Prvním 
krokem bylo založení nového projektu volbou Camera Calibration Project. Následně byly 

do programu importovány pořízené snímky testovacího pole.  

V dalším kroku se spustí výpočet automatické kalibrace. Program automaticky 
referencuje snímky a vyhodnotí výsledky kalibrace. Během kalibračního procesu se 
zobrazí tabulka Automated Camera Calibrator, která udává počet nalezených bodů na 
jednotlivých snímcích (Obr. 17). V ideálním případě je zreferencováno 96 bodů a 4 
kontrolní body na každém snímku. 

 

 

Obr. 16: Referencování kalibračních snímků 
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Obr. 17: Tabulka Automated Camera Calibrator 

 

Celkovou chybu procesu kalibrace nám udává hodnota Total Error. Čím nižší tato 
hodnota je, tím je kalibrace přesnější. Po dokončení procesu kalibrace se v tabulce Camera 

Viewer zobrazí hlavní kalibrační parametry fotokomory (Obr. 18).  

 
Důležité údaje z tabulky Camera Viewer: 

 
Name – Název fotoaparátu 
Focal Length – Ohnisková vzdálenost 
Format Size – Rozměry zobrazované oblasti 
Principal Point – Poloha hlavního bodu snímku 
Lens Distortion – Zkreslení (distorze) objektivu 
Calibration Quality Values – Hodnoty kvality kalibrace 
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Obr. 18: Kalibrační parametry fotokomory 

Provede se kontrola, zda jsou výsledky přijatelné. Příkazem Show Report se otevře 
kalibrační protokol Project Status Report. Kalibrační protokoly a tabulky s kalibračními 
parametry fotokomory obou kalibrací jsou uvedeny v příloze č. 1. 

V programu PhotoModeler je dále možno zobrazit 3D pohled na testovací pole a 
polohu fotoaparátu při snímkování. To se provede příkazem Open 3D Viewer. 

 

Obr. 19: Poloha fotoaparátu při snímkování testovacího pole A3 
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4.5 Vyhodnocení výsledků kalibrace fotokomory 

Byly provedeny kalibrace fotokomory pomocí dvou formátů testovacích polí. 

Výsledky kalibrací jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Srovnání kalibračních parametrů 

 

Kalibrace obou formátů testovacího pole dopadly úspěšně. Celková chyba Total 

Error by se v ideálním případě měla pohybovat kolem 1, ale pro náš použitý fotoaparát 
jsou výsledky dostačující. Dalším důležitým faktorem je procentuální pokrytí snímků. 
Hodnota pokrytí snímků by se měla pohybovat minimálně kolem 80%. Při hodnotách 
výrazně menších než 80% by kalibrace nebyla dostatečně přesná a docházelo by ke 
značnému zkreslení zejména na okrajích snímků. Z důvodu menší celkové chyby Total 

Error jsem vybral pro další zpracování 3D modelu kalibraci testovacího pole formátu A3. 

 

Prvky vnitřní orientace 
Formát testovacího pole 

A1 A3 

Ohnisková vzdálenost 27,9318 27,6181 

Rozměry zobrazované 
oblasti 

36,0088 x 24,0000 36,0197 x 24,0000 

Souřadnice hlavního bodu 
snímku 

X = 17,9097                       
Y = 11,9021 

X = 17,9121                          
Y = 11,9066 

Zkreslení 
radiální K1 = 1,169e-004                      

K2 = 8,512e-009 
K1 = 1,236e-004                      
K2 = 1,710e-008 

tangenciální    P1 = -3,079e-006            
P2 = 7,458-006 

 P1 = -1,085e-006               
P2 = 0,000e-000 

Kvalita kalibrace  

Maximální odchylka 1,1230 0,8227 

Pokrytí snímků 84% 79% 

Celková chyba                   
( Total Error) 

2.655 1.985 
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5. Geodetické zaměření objektu 

Geodetické zaměření vyhodnocovaného objektu slouží k prostorové orientaci a ke 
kontrole kvality 3D modelu. Měření sloužilo k určení polohy vlícovacích a podrobných 
bodů polohopisu. Díky určení souřadnic minimálně třech vlícovacích bodů bylo možno 
určit měřítko a rozměry objektu. Souřadnice vlícovacích bodů sloužily také pro kontrolu 
kvality modelu, když byly porovnány vzdálenosti geodetického a fotogrammetrického 
měření. Kolem objektu byla stabilizována síť polygonových bodů a byl zaměřen uzavřený 
polygonový pořad v souřadnicové síti S-JTSK. Současně s měřením polygonového pořadu 
probíhalo i měření podrobných a vlícovacích bodů. Zápisník všech měřených hodnot je 
uveden v příloze č. 2. 

 

5.1 Přístrojové a softwarové vybavení pro získání geodetických 
dat 

5.1.1 Totální stanice Leica TCR 1202 

Pro geodetické měření byla použita totální stanice Leica TCR 1202. Jde o přesnou 
totální stanici z řady 1200 od firmy Leica. Vyznačuje se velkým grafickým displejem, 
vysokou přesností, bezhranolovým dálkoměrem s reálným dosahem cca 200m, laserovou 
olovnicí nebo nekonečnými ustanovkami. Díky novému dalekohledu dosahuje nejvyšší 
přesnosti měření na hranol i na měření bez hranolu. Všechny vlastnosti jsou zaměřené na 
rychlost, jednoduché použití a přesnost. Systém 1200 přináší lepší a efektivnější řešení 
geodetických úloh, navíc s perfektní možností kombinace totálních stanic a GPS. [19]   

Tab. 3: Technické parametry totální stanice Leica TCR 1202 [21]   

Střední chyba měření úhlů 2“ (0,6 mgon) 
Minimální čtení měření úhlů 0,1 „ (0,1 mgon) 
Střední chyba měření délek 1 mm + 1,5 ppm 
Minimální čtení měření délek 0,1 mm 
Rozsah kompenzátoru 4´ (0,07 gon) 
Citlivost kompenzátoru 0,5“ (0,2 mgon) 
Dosah na 1 hranol >3500 m 
Dosah na 1 minihranol 1200 m 
Přesnost měření bez hranolu 2 mm + 2ppm 
Dosah bez hranolu Pin Point R400 Max. 500m 
Dosah bez hranolu Pin Point R1000 Max. 1200 m 
Zorné pole dalekohledu 1° 30´ (2,7 m/100 m) 
Zvětšení dalekohledu 30 x 
Laserová olovnice Přesnost centrace 1 mm/1,5 m 
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Obr. 20: Totální stanice Leica TCR 1202 [20] 

 

5.1.2 Groma 

Groma je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen ke 
komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 
stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. Lze 
v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a 
možnost digitalizace rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných 
záznamníků.  

Veškeré výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně 
uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje. Výpočetních oken můžete mít najednou 
otevřeno libovolné množství. Souřadnice i měřená data můžete do výpočetních oken 
přetahovat myší, případně můžete zadat číslo bodu a nechat program doplnit souřadnice ze 
seznamu. Počet orientací na stanovisku, identických bodů pro transformaci, atd. není 
omezen.[6]   
 
Program obsahuje tyto výpočetní úlohy:  

• Polární metoda 
• Ortogonální metoda 
• Polární metoda dávkou 
• Volné stanovisko (i protínání zpět) 
• Protínání ze směrů 
• Hromadné protínání ze směrů 
• Protínání z délek 
• Průsečík přímek 
• Všechny typy polygonových pořadů (i s výškovým výpočtem) 
• Výškový pořad 
• Transformace souřadnic (shodnostní, podobnostní i afinní) 
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• Kontrolní oměrné 
• Soubor kontrolních oměrných 
• Konstrukční oměrné 
• Vyrovnání na přímku 
• Polární vytyčovací prvky 
• Ortogonální vytyčovací prvky 
• Výpočet výměr 
• Směrník a délka 
• Výpočet výšky stanoviska 
• Výpočet kubatur 
• Napojení změny do KM-D v dosavadním bodě 
• Napojení změny do KM-D v novém bodě 

 

5.2 Rekognoskace terénu a stabilizace bodů polygonového 
pořadu 

Před geodetickým měřením byla provedena rekognoskace terénu. Byla určena poloha 
bodů polygonového pořadu. Jejich poloha byla volena tak, aby byla zajištěna přímá 
viditelnost mezi trojici sousedních bodů a dále tak, aby z těchto bodů bylo možno zaměřit 
co největší množství vlícovacích a podrobných bodů. Polygonové body určovaly tvar 
uzavřeného polygonového pořadu. Jejich stabilizace byla provedena kovovými 
nastřelovacími hřeby a dřevěnými kolíky. První bod polygonového pořadu byl známý bod 
89,3 v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému Bpv. Dále bylo dočasně stabilizováno 
dalších 7 bodů polygonového pořadu (501, 502, 503, 504, 505, 506, 507). 

 

5.3 Zaměření a vyhodnocení polygonového pořadu 

Uzavřený polygonový pořad byl měřen pomocí totální stanice Leica TCR 1202     
(viz. kapitola 5.1.1) v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.  
Počátkem polygonového pořadu byl známý bod č. 89,3. Pořad byl orientován na známý 
bod č. 89,4, který se nachází vedle sportovní haly VŠB-TUO a na bod č. 89, který je 
stabilizován na střeše koleje budovy B. Bylo zaměřeno 7 bodů polygonového pořadu (501, 
502, 503, 504, 505, 506, 507), jejichž souřadnice bylo potřeba určit. Vodorovné a svislé 
úhly byly měřeny v jedné skupině, ve dvou polohách dalekohledu. Výška stroje byla 
měřena pásmem, délky stran polygonového pořadu a úhly mezi jednotlivými stanovisky 
byly měřeny na odrazový hranol. Měřená data se ukládala rovnou do paměti přístroje.  
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K měření byly dále použity tyto pomůcky: 

• Stativ 

• Odrazový hranol 

• Trasírka 

• Pásmo (50 m) 
 

Po zaměření polygonového pořadu byla naměřená data exportována z paměti 
přístroje do počítače. Pro výpočet a vyhodnocení byl použit program Groma (viz. kapitola 

5.1.2). Programem byl polygonový pořad vyrovnán a byly vypočteny souřadnice bodů 
polygonového pořadu. Protokol o výpočtu a souřadnice bodů polygonového pořadu jsou 
uvedeny v příloze č. 3. Situační náčrt polygonového pořadu je vykreslen v příloze č. 5. 

 

5.4 Zaměření vlícovacích bodů 

Zaměřování vlícovacích bodů probíhalo souběžně s měřením polygonového pořadu. 
Tyto body byly určeny ještě před samotným měřením. Jako vlícovací body jsem volil 
hrany budovy, hrany parapetů oken a další jednoznačně určené body tak, aby byly 
rovnoměrně rozmístěny po celém objektu. Pro zaměřování vlícovacích bodů byla použita 
polární metoda a bylo využito bezhranolového měření vzdáleností. Vlícovací body byly 
měřeny ze stanovisek polygonového pořadu. Celkem bylo naměřeno 169 vlícovacích bodů 
na celém objektu. Ne všechny body byly ale z důvodu nepřesného určení na snímku 
použity pro následnou tvorbu 3D modelu. Vlícovací body jsou číslovány od č. 201 a výše. 
Výpočetní protokol a vypočtené souřadnice bodů jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

5.5 Zaměření podrobných bodů 

Měření podrobných bodů probíhalo taktéž souběžně s měřením polygonového 
pořadu a vlícovacích bodů. Mým cílem bylo umístit ve výsledku 3D model budovy na 
určitý podklad. Z tohoto důvodu byly měřeny podrobné body v blízkosti vyhodnocovaného 
objektu. Stejně jako u měření vlícovacích bodů byla použita polární metoda. Byly 
zaměřovány okraje chodníků, okraje cest a také rohy budovy, které mohly sloužit i jako 
body vlícovací. Naměřeno bylo celkem 81 podrobných bodů a číslovány byly v rozmezí    
č. 1 – 81. Výpočetní protokol a vypočtené souřadnice bodů jsou uvedeny v příloze č. 4. 
V příloze č. 5 je zobrazen schematický nákres polohy jednotlivých podrobných bodů. 
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6. Snímkování  

Pořízení snímků je hlavním úkolem pro fotogrammetrické měření.  Snímkování se 
provádí pomocí fotografických komor. Ty mohou být měřické nebo neměřické. V našem 
případě byla použita neměřická komora – digitální fotoaparát. 

 

6.1 Zásady pro snímkování 

Výsledná přesnost 3D modelu je z velké části ovlivněna kvalitou pořízených snímků. 
Proto musíme dbát na to, aby byly při snímkování dodrženy hlavní zásady pro kvalitní 
pořízení snímků. 

• Osy záběrů by měly svírat přibližně pravý úhel. Pokud toto není možno dodržet, 
může být úhel protnutí při snímkování menší, minimálně však 10°. Úhel menší než 
10°způsobí výrazně nižší přesnost tvořeného modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Poloha bodu při snímkování 

 

• Snímkovaný předmět by měl zabírat co největší plochu na snímku. 

• Pokud to podmínky dovolují, je výhodné snímkování provádět nad snímkovaným 
objektem.  

Stanovisko 1 Stanovisko 2 

Správná poloha bodu 

Nesprávná poloha 
bodu 
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• Je výhodné zvolit vhodné roční období, kdy je krajina bez sněhové pokrývky a je 
minimální množství vegetace. 

• Snímkovat při co nejvhodnějších klimatických podmínkách. Ideálně při zatažené 
obloze, aby objekty nevrhaly stín. Nevodný je déšť, sněžení a prudký vítr. 

• Na každém snímku zachytit co největší počet vlícovacích bodů. 

• Snímkování se provádí metodou kruhu, nebo metodou více kruhu. 

 

Obr. 22: Metoda kruhu, nebo spojení více kruhů. [2] 

 

• Vybrat optimální polohu kamery při snímkování. Každý bod na snímku by měl být 
zobrazen nejméně na třech snímcích. Pokud budou jednotlivé body zobrazeny na 
více snímcích, bude mít model větší přesnost. Při snímkování je vhodné pořídit 
větší počet snímků a následně při vyhodnocování vybrat nejvhodnější snímky. 

 

Obr. 23: Ideální poloha kamer při snímkování. [2] 



Martin Kubín: 3D vizualizace budovy Institutu environmentálních technologií 
 

2014                                                                                                                                                                   28 
 

• Snímky se musí pořizovat se stejnou ohniskovou vzdáleností (při snímkování 
se nesmí používat přiblížení – zoom, nesmí se měnit zaostření). 

 

6.2 Snímkování objektu 

Objekt byl snímkován digitálním fotoaparátem Nikon D5200 (viz. kapitola 4.1.1). 
Počasí při snímkování bylo slunečné, což nejsou ideální podmínky, neboť vznikaly ostré 
stíny na budově. Snímkovalo se v poledních hodinách, kdy předměty vytvářely co 
nejmenší stíny. Nastavení fotoaparátu bylo shodné jako nastavení u kalibrace. Pro 
snímkování byla použita metoda kruhu. Pro pořízení snímků byl použit stativ pro 
fotoaparát, který zajišťoval kvalitnější pořízení snímků. Díky vhodnému umístění objektu 
probíhalo snímkování téměř bez problémů, pouze na severní straně objektu zakrývaly 
některé body okolní stromy. Snímkování nebylo možno provádět nad objektem, což 
neumožňovalo vytvořit reálnou texturu střechy objektu. Celkem bylo nafoceno 124 
snímků, z nichž bylo následně vybráno 10 pro vyhotovení modelu.  

 

 
Obr. 24: Poloha kamer při snímkování objektu 
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7. Tvorba 3D modelu a 3D vizualizace 

Po získání a zpracování všech potřebných údajů se přistoupí k tvorbě samotného 3D 
modelu vyhodnocovaného objektu. Následně se hotový 3D model doplní o 3D vizualizaci 
okolí objektu. Tvorba probíhala v několika krocích s použitím různých softwarových 
programů. 

 

7.1 Softwarové vybavení pro tvorbu 3D modelu a vizualizace 

7.1.1 PhotoModeler 

- viz. kapitola 4.1.2 

 

7.1.2 Microstation  

Microstation je CAD software společnosti Bentley, který umožňuje vytvářet 2D i 3D 
modely objektů a budov. Vytvořené objekty a jejich jednotlivé části jsou elektronickou 
simulací reálných objektů a obsahují všechny informace o jejich parametrech. Tento 
software se využívá pro architekturu, stavební inženýrství, kartografii, dopravu, 
zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení nebo pro inženýrské a telekomunikační sítě. 
Základním formátem Microstationu je formát DGN, může však využívat i formáty DWG 
nebo DXF.  

Pro svou práci jsem využíval verzi Microstation V8.  

 

7.1.3 Google SketchUp 

Google SketchUp je jednoduchý software pro modelování 3D objektů. Kromě 
samotného vytváření 3D objektů umožňuje také texturovat jejich povrch a prostřednictvím 
Google Earth umožňuje vytvořený 3D objekt geograficky umístit kdekoliv na zemský 
povrch. Výhodou tohoto softwaru je také možnost vyhledání a stáhnutí již hotových 
objektů pro doplnění vlastní práce. Ve SketchUpu je možno vytvořit téměř cokoliv za 
krátký čas a bez předchozích znalostí 3D modelování.  

Pro svou práci jsem využíval verzi Google SketchUp 6 a verzi SketchUp 2013. 
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7.2 Zpracování modelu v softwaru PhotoModeler 

7.2.1 Založení projektu a idealizace snímků 

Ve PhotoModeleru založíme nový projekt. Pro vytvoření nového projektu musíme 
načíst kalibrační údaje používaného digitálního fotoaparátu, které máme uložené ve 
formátu s příponou *.cam. Po načtení kalibračních parametrů se importují snímky, 
s kterými chceme pracovat. Snímky se mohou importovat dodatečně i v průběhu 
vyhotovování. Snímky se nám zobrazí označené červeným křížkem, což znamená, že ještě 
nebyly zorientovány. Pro vyšší přesnost výsledného modelu se provede tzv. idealizace 
snímků. Idealizace eliminuje zkreslení objektivu a ztotožní hlavní bod snímku se středem 
snímku. Po idealizaci se vytvoří nová kamera s nulovými hodnotami zkreslení. Projekt 
uložíme pod novým názvem a dále pracujeme jen s idealizovanými snímky, které mají za 
názvem snímku připsáno „ideal“. V mé práci bylo vybráno 10 snímků. Přehled použitých 

snímků je zobrazen v příloze č. 6. 

 

7.2.2 Referencování bodů a výpočet 

Proces referencování spočívá v označování identických (vlícovacích) bodů na 
snímcích, kde je tento bod dobře viditelný (obr. 25). Ve PhotoModeleru se referencování 
provádí příkazem „Reference mode“. Jednotlivé body je třeba označit minimálně na dvou 
snímcích, pro větší kvalitu je však vhodnější označit identický bod na více než na dvou 
snímcích. Na sousedních snímcích je nutno označit minimálně 6 bodů a na třech snímcích 
musí být minimálně 1 společný bod. Při dodržení těchto podmínek dojde při referencování 
k zorientování jednotlivých snímků. Zda je snímek zorientován, se dovíme tak, že u 
daného snímku se objeví v pravém horním rohu ikona fotoaparátu. Čím více referenčních 
bodů se na snímcích nachází, tím je snímek kvalitnější. Při referencování však může dojít 
k označení nekvalitního bodu, čímž se zhorší kvalita určení polohy všech ostatních bodů. 
U nekvalitních bodů můžeme změnit jejich nastavení, aby nebyly zahrnuty do výpočtu 
orientace modelu. Při zatrhnutí možnosti „Residuals“ v záložce „Visibility on Photos“ 
můžeme vidět odchylku určení polohy vlícovacího bodu vůči vypočtené poloze (obr. 26). 
Model je možno kdykoliv otevřít pomocí ikony „3D Viewer“. V mé práci bylo označeno 

celkem 341 identických bodů.  

Už během označování identických bodů na snímcích je doporučeno pro kontrolu 
průběžně spouštět výpočet. To se provede příkazem „Process“. Před výpočtem můžeme 
určit, zda se má počítat orientace nebo nikoliv. Program nám spočítá chybu „Total Error“, 
která by se měla v ideálním případě pohybovat do hodnoty 1,0. Tato chyba nám udává 
celkovou kvalitu modelu, není však zcela vypovídající o přesnosti modelu. V mém případě 
měla chyba „Total Error“ konečnou hodnotu 1,826. Tato chyba mohla být způsobena 
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nepříliš ostrými snímky, což mohlo znamenat nepřesné určení polohy identických bodů na 
snímku. Protokol výpočtu modelu je uveden v příloze č. 6. 

 
Obr. 25: Referencování bodů 

 

 

 

Obr. 26: Odchylka polohy bodu 
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7.2.3 Tvorba linií a ploch 

Po referencování nastává spojování potřebných identických bodů na snímku. 
Nejběžnější způsob je spojování pomocí linií, to se provede příkazem „Mark Lines“. 
Kromě linií lze body spojovat také křivkami, v mém případě to ovšem nebylo nutné. Linii 
lze ve PhotoModeleru nakreslit také bez připojení na identické body, což se provede 
příkazem „Mark Edges Mode“. Je však nutné tuto linii nakreslit minimálně na dvou 
snímcích a následně je označit. Vykreslením všech linií vznikne drátový model objektu 
(obr. 27). 

 

 
Obr. 27: 3D drátový model objektu 

 

Spojováním jednotlivých bodů a jejich uzavřením se tvoří dílčí plochy. Tyto plochy 
vymezují výrazné části na objektu, jako jsou např. dveře, okna a všechny hrany na objektu. 
Po vytvoření plochy můžeme zvolit její výplň. Jendou z možností je vyplnění plochy 
reálnou texturou z nejvhodnějšího snímku, což jsem použil pro svůj model. Z důvodu 
různých odstínů fasády na snímcích, což znamenalo, že textura fasády nebyla úplně 
shodná, jsem použil ze severní a z východní strany objektu výplň pomocí barvy, která byla 
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přibližná skutečné barvě fasády. Objekt nebylo možno snímkovat shora, tudíž nebyla 
možnost vykreslení skutečné podoby střechy, proto jsem zvolil jednoduchou rovinnou 
plochu v barvě fasády.  

Z důvodu, že nebylo možno zaměřit všechny potřebné body fotogrammetricky ve 
PhotoModeleru, nemohly být vykresleny všechny plochy. Proto bylo nutno model 
exportovat do formátu DXF a zbývající body dokreslit v programu Microstation. 

 

7.2.4 Určení měřítka a souřadnicového systému 

Vytvořený model nemá v této fázi žádné rozměry a není umístěn do žádného 
souřadnicového systému. Měřítko se vkládá příkazem „Scale/Rotate“. Měřítko lze 
definovat několik způsoby. V mém případě bude model umístěn do S-JTSK, tudíž jsem 
zvolil metodu, kdy se třem bodům na snímcích definují souřadnice v S-JTSK, které známe 
z geodetického měření. Vybrané body by měly být kvalitně určeny a měly by se nacházet 
co nejdále od sebe. Dva body určují měřítko objektu a třetí bod určí rotaci objektu. 

 

 

7.3 Dokreslení bodů v softwaru Microstation 

Po exportu z PhotoModeleru byl výkres ve formátu DXF otevřen v softwaru 
Microstation, který umožňuje modelovat 3D výkresy. Exportoval se drátěný model bez 
výplní (obr. 28). Nástrojem „SmartLine“ bylo možno pomocí rovnoběžnosti a kolmosti 
dokreslit chybějící spojnice a získat body, které nebyly zaměřeny ve PhotoModeleru. Byly 
doplněny body výklenku u vstupů z obou stan, body vytvářející terasu a další body, které 
nebyly viditelné. Nové prvky se kreslí samostatně v nové vrstvě. 

Po dokreslení zbývajících častí se ve výkrese nechá pouze vrstva s novými prvky a 
uloží se ve výkresovém formátu DXF nebo DWG. Pro doplnění zbývajících ploch se 
výkres z Microstationu převede zpět do PhotoModeleru. 
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Obr. 28: 3D model v Microstationu 

 

7.4 Dokončení modelu 

Samotný 3D model se dokončí opět ve PhotoModeleru. Do projektu s chybějícími 
body je importován výkresový soubor z Microstationu. V okně „3D Viewer“ se v modelu 
doplní zbývající prvky a přímo v okně s modelem je možno vytvořit chybějící plochy. 
Výplň ploch kolem terasy bylo nutno vytvořit pomocí odpovídajících barev, jelikož nebylo 
možno přidat díky chybějícím fotogrammetricky určených bodů reálnou texturu.  

 

Obr. 29: Dokončený 3D model objektu 
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Další ukázky modelu jsou zobrazeny v příloze č.6. 

 

 
Obr. 30: Osy záběrů a jednotlivé snímky ze všech stanovišť 

 

Po dokončení modelu ve PhotoModeleru byl projekt opět exportován do formátu 
DXF pro následují práci v Microstationu. 

 

7.5 Vytvoření 3D vizualizace objektu 

Úkolem vizualizace je vytvoření nejbližšího reálného okolí objektu. Pro tvorbu 
vizualizace nám poslouží geodeticky naměřené body, které vyznačují významné prvky 
v blízkosti objektu. Pro modelování objektu byl použit program Microstation a následně 
program Google SketchUp.  

 

7.5.1 Tvorba vizualizace v programu Microstation 

V první řadě byly do výkresu s hotovým modelem ve formátu DXF v Microstationu 
importovány podrobné body z geodetického kreslení. Potřebné prvky jsem spojil liniemi a 
oblouky. Vznikla tak liniová vizualizace s body (obr. 31). 
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Obr. 31: Tvoření vizualizace v programu Microstation 

 

7.5.2 Dokončení vizualizace v programu SketchUp 

Následně pokračovala práce v programu Google SketchUp. Do nového projektu byl 
importován DXF výkres s modelem a liniovou vizualizací. Ve SketchUpu byly dále 
tvořeny jednotlivé plochy s výplněmi.  Bohužel nebylo možno importovat reálné textury 
objektu, tudíž musely být doplněny přibližnými barvami. Byly vytvořeny nové výplně 
objektu a dále vyplněny plochy okolí vhodnými materiály, které nám SketchUp nabízí. 
Dále byly do projektu vloženy komponenty pro přibližnou představu okolí, jako jsou 
pouliční lampy, lavička a stromy.  

 
Obr. 32: Dokončení vizualizace v programu SketchUp.  

Další snímky vizualizace ve SketchUpu se nacházejí v příloze č. 7. 
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7.5.3 Export vizualizace objektu 

Po dokončení vizualizace objektu byl projekt exportován do formátu VRML 2.0, 
který umožňuje prohlížení modelu na webových stránkách. Je nutno však mít instalován 
program Cortona 3D.  Soubor VRML je umístěn na přiloženém DVD. 

 

 

Obr. 33: Vizualizace v Cortona 3D 

 

V programu SketchUp byla také vytvořena animace z jednotlivých pohledů. Tato 
vizualizace byla exportována jako video soubor. Tento soubor se nachází na přiloženém 
DVD. Video s animací je také možno si prohlédnout přímo na internetových stránkách 
serveru Youtube.com. Odkaz je uveden taktéž na přiloženém DVD.  

 

8. Kontrola kvality modelu 

8.1 Kvalita modelu 

Jak již bylo zmíněno, kvalitu celého modelu nám udává chyba „Total Eror“, která 
však není zcela vypovídající o přesnosti modelu. Velikost této chyby závisí na mnoha 
aspektech, jako jsou např.:  

• Technické parametry použitého fotoaparátu, a tím i kvalita pořízených 
snímků 

• Kvalita kalibrace fotoaparátu 

• Poloha stanovisek při snímkování (úhel protnutí jednotlivých os) 
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• Atmosférické vlivy 

• Počet použitých snímků 

• Přesnost určení polohy bodu na snímku 

• Přesnost orientace snímků 

Mezi další důležité parametry, které určují kvalitu modelu, patří odchylka 
označovaných bodů „Point Marking Residuals“, kvadratický průměr hodnot „RMS“, 
soudržnost bodu „Point Tightness“ a vektory odchylek bodů „Vector Length“. Tyto 
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 

Parametr Hodnota 
Total Error 1,826 

Point Marking Residuals Maximum [pixel] 21,336 

Point Marking Residuals Minimum [pixel] 0,001 

Overall RMS [pixel] 3,635 

Maximum RMS [pixel] 12,037 

Minimum RMS  [pixel] 0,001 

Point Tigtness Maximum [m] 0,113 

Overall Vector Length [m] 0,892 

Maximum Vector Length [m] 2,15 

Tab. 4: Parametry přesnosti modelu z protokolu programu PhotoModeler 

 

8.2 Porovnání vzdáleností 

Pro kontrolu přesnosti modelu se provedlo porovnání vzdáleností geodeticky 
zaměřených bodů a stejných vzdáleností mezi body, které byly určeny fotogrammetricky. 
Ve PhotoModeleru je možno měřit vzdálenosti pomocí nástroje pravítka. Bylo změřeno 
celkem 20 vzdáleností mezi volně vybranými body. Vzdálenosti geodeticky zaměřených 
bodů byly spočítány v programu Groma. Protokoly o měření vzdáleností jsou uvedeny 
v příloze č. 8. 

 Následně byly vzdálenosti porovnány a vypočítána střední chyba rozdílu vzdáleností 
pomocí vzorce:  

 

kde ε je rozdíl měřené délky a n představuje počet měření.  
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Střední chyby rozdílu vzdáleností pro vyhodnocovaný model měla hodnotu 0,088 m.  
Největší odchylka vzdáleností dosáhla hodnoty 0,124 m při vzdálenosti 12,204 m. Tabulka 
porovnaných vzdáleností se nachází v příloze č. 8.  
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9. Závěr 

Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení prostorového modelu budovy 
Institutu environmentálních technologií v areálu VŠB-TUO, včetně vizualizace jejího 
okolí.  

Práce je vyhotovena v několika krocích. Úvod se věnuje stručně teorii 
k fotogrammetrické metodě. V dalších částech se již přistupuje k získávání dat potřebných 
k tvorbě modelu. Je popsáno provedení kalibrace fotokomory a vybrány kalibrační 
parametry získané snímkováním formátu testovacího pole A3. Následuje popis 
geodetického zaměření polygonového pořadu, ze kterého vychází zaměření identických a 
podrobných bodů. Dále je rozebráno samotné snímkování objektu. Po získání těchto 
potřebných dat se přistoupilo k samotné tvorbě 3D modelu.  Prostorový model byl 
vytvořen pomocí softwarových programů PhotoModeler a Microstation. Po úspěšném 
vyhotovení modelu následovala tvorba vizualizace okolí objektu v programu Google 
SketchUp. Dokončený model s vizualizací byl exportován do video souboru a do formátu 
VRML. Závěr práce se věnuje kontrole kvality modelu a porovnáním vzdáleností bodů 
určených fotogrammetricky a geodetickým měřením. 

Výsledná vizualizace objektu může sloužit například pro obory architekturu a 
stavebnictví, jako dokumentace současného stavu budovy. 

Práce nám mimo jiné ukazuje, zda je možno brát fotogrammetrické měření za 
rovnocenné s měřením geodetickým. Dle mého názoru, fotogrammetrické měření 
průsekovou metodou a s použitím digitální neměřické fotokomory, nelze brát jako 
rovnocennou náhradu za měření geodetické, už jen z důvodu velkého množství okolních 
vlivů při pořízení snímků nebo vlivem vad fotokomory. Toto úsporné a efektivní 
fotogrammetrické měření je však plně dostačující v celé řadě odvětvích, kde se 
fotogrammetrie využívá. 
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