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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá určováním parametrů vnější orientace snímků pořízených 

kalibrovanými kamerami pouze na základě automaticky detekovaných významných bodů na 

snímcích. Jsou popsány existující metody pro získávání korespondencí mezi snímky, určování 

relativní orientace dvojic snímků s využitím vztahů epipolární geometrie. Dále je navržen a 

popsán způsob spojování dílčích rekonstrukcí z dvojic snímků do výsledné rekonstrukce 

včetně globálního svazkového vyrovnání. V práci je také řešena problematika přímého a 

nepřímého georeferencování pořízených snímků a problematika tvorby ortofotomapy. 

Nastíněna je problematika týkající se technologie snímkování vícekamerovými systémy a 

rovněž jsou popsány možné způsoby využití obecně orientovaných snímků, zejména pak 

technologie oplášťování 3D modelů a měření na jednom snímku s využitím omezujících 

geometrických podmínek. 

 

Abstract: 

This thesis deals with methods and algorithms used in computer vision for fully automatic 

reconstruction of exterior orientation in ordered and unordered sets of images captured by 

digital calibrated cameras without prior informations about camera positions or scene 

structure. Existing methods for key points detection, matching and relative orientation of 

images are described. Methods and strategies for merging submodels into global 

reconstruction including complex bundle adjustment are proposed. This thesis also adresses 

issues of direct and indirect georeferencing of images and orthophoto production problems. 

An outline related to technology of the capturing images by multiple camera systems is 

given and possible usage of oblique images is described, especially technology of the 

automatic 3D models texturing and measurements in one image using restrictive geometric 

conditions. 
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1 ÚVOD 

Určování metrických vztahů ze snímků na základě projektivní geometrie spadá do 

problematiky, která je intenzivně řešena dlouhá desetiletí. Určení polohy a orientace kamery 

v prostoru patří mezi hlavní úlohy spolu s třírozměrnou rekonstrukcí snímané scény. 

Právě znalost polohy a orientace kamery je spolu se znalostí vnitřní orientace kamery 

klíčová pro použití snímku pro měřické účely, kdy je možné zpětně odvozovat prostorové 

vztahy a z dvourozměrného snímku zpětně získávat původní informace o zachycené 3D 

scéně. 

Většina momentálně používaných programů pro fotogrammetrické zpracování vyžaduje 

alespoň přibližné vstupní parametry a stávající algoritmy pracují převážně s geometrií 

svislých snímků. 

 Tato práce se zabývá metodami a algoritmy computer vision pro plně automatické 

určování parametrů vnější orientace z neuspořádaných kolekcí snímků pořízených 

kalibrovanými digitálními kamerami bez apriorních informací o poloze kamer nebo struktuře 

snímané scény. Dále jsou řešeny možné způsoby využití snímků, u nichž jsou známy 

orientační parametry. 

První část práce je věnována teoretickým základům snímkové geometrie, matematickému 

vyjádření charakteristických oblastí snímku v podobě interest operátorů pro nalezení 

klíčových bodů a jejich párování. Dále pak relativní orientaci snímkových dvojic z hlediska 

computer vision a plně automatickým postupům pro iterativní vytváření blokového modelu 

scény, jeho efektivní 3D rekonstrukci včetně svazkového vyrovnání a umístění do 

referenčního souřadného systému. 

Ve druhé části je řešena problematika určování parametrů vnější orientace snímků 

pořízených bezpilotními létajícími prostředky. Součástí je popis metod a postupů pro 

vytváření odvozených produktů jako je model terénu a ortofotomapa. 

 Třetí část je věnována aspektům pořizování, zpracování a následného využití obecně 

orientovaných snímků. Rovněž jsou popsány nástroje pro provádění jednoduchých měření na 

snímcích a technologie využívající šikmé snímky jako zdroj obrazových dat pro prostorové 

vizualizace v podobě fotorealistických textur. 

1.1 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem je vytvoření aplikace pro plně automatické určení parametrů vnější 

orientace v relativním souřadném systému. Aplikační rámec by měl umožňovat výpočet 

parametrů vnější orientace kolekce překrývajících se snímků na základě zadané vnitřní 

orientace kamery bez nutnosti manuálně definovat korespondence mezi jednotlivými snímky. 

Pouze v případě nepřímého georeferencování mohou být do výpočtu zahrnuty manuálně 

měřené snímkové souřadnice vlícovacích bodů a jejich prostorové souřadnice v geodetickém 

souřadném systému.  
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Součástí by měl být i modul pro generování ortofotomapy, kdy je rektifikace s využitím 

modelu terénu a automatické mozaikování snímků prováděno v jednom kroku bez nutnosti 

ukládání dílčích meziproduktů. 

Dalším cílem je vytvoření uživatelské aplikace s intuitivním rozhraním pro práci s obecně 

orientovanými snímky umožňující řešit následující úlohy: 

 Možnost práce s rozsáhlými kolekcemi snímků. 

 Efektivní výběr snímků zobrazujících bod zájmu ze všech světových stran. 

 Zpětně promítat 3D vektorová data do snímků. 

 Provádět jednoduchá měření na orientovaném snímku s využitím pomocných 

geometrických podmínek jako je svislice a vodorovná rovina. 

 Automaticky generovat textury pro vizualizaci 3D vektorových modelů. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Algoritmy pro výpočet vnější orientace kamer a 3D rekonstrukce scény ze snímků jsou 

dnes obsaženy v řadě aplikací a systémů, které lze rozdělit podle zaměření na cílovou skupinu 

uživatelů. 

První typ aplikací je určen pro laickou veřejnost, výstupem je pouze jednoduchá 

vizualizace a definice prostorových vztahů mezi snímky, např. který snímek zobrazuje scénu 

vlevo od tohoto snímku. Mezi nejvýznamnější publikační počiny v této oblasti SfM (structure 

from motion) patří zveřejnění aplikace Bundler, jež byla vyvinuta Noahem Snavelym na 

University of Washington a je koncipována jako jádro systému Photo Tourism [1] pro 

vizualizaci rozsáhlých kolekcí snímků z turistického hlediska, kde je však pro 

georeferencování použito pouze přibližných metod. 

Díky otevřenému kódu z něj vychází řada odvozených aplikací, tvůrci modifikují dílčí 

části systému a např. původně používaný modul SBA pro bundle adjustment [2] byl nahrazen 

verzí využívající GPU processing [3]. 

Jádro aplikace Photo Tourism se stalo základem i proprietárního řešení Photosynth 

společnosti Microsoft, kde je využití rovněž omezeno na intuitivní prostorovou vizualizaci 

kolekce snímků z hlediska běžného uživatele případně spojení fotografií do panoramatického 

snímku. 

Další skupinu aplikací lze označit jako aplikace pro odbornou veřejnost, řada výrobců 

nabízí svá řešení v podobě desktopových aplikací jako např. 123D společnosti Autodesk, 

UFly APS společnosti Menci Software nebo systém Icaros stejnojmenné izraelské 

společnosti. 

 V poslední době začíná být zpracování snímků nabízeno i jako zpoplatněná webová 

služba. Klient pomocí jednoduché aplikace nahraje pořízené snímky ke zpracování na server 

zpracovatele, kde je spuštěn proces a výsledkem je ortofotomapa spolu s modelem povrchu. 

Příkladem může být služba ARC3D, případně švýcarská společnost Pix4D zaměřující se na 

zpracování snímků pořízených bezpilotními prostředky. Z webových řešení je potřeba zmínit i 

experimentální službu pro výzkumné účely CMP SfM [4], kterou poskytuje Centrem pro 

strojové vnímání při katedře kybernetiky FEL ČVUT. 

Hlavní nevýhodou uvedených řešení s výjimkou systému Bundler je především 

uzavřenost, kdy není možná dílčí modifikace nebo změna parametrů. Problematická může být 

i návaznost na stávající technologické procesy zpracování obrazových dat. 
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3 POUŽITÉ PROSTŘEDKY 

V této části disertační práce jsou vysvětleny základní koncepty a popsány základní 

teoretické prostředky včetně obecně známých algoritmů vedoucích ke 3D rekonstrukci scény 

a parametrů vnější orientace kamer. Nejprve je uveden a popsán matematický model 

perspektivní kamery, vztahy popisující umístění a orientaci kamery v prostoru a vztahy mezi 

globálním geodetickým a lokálním souřadným systémem kamery. Kapitola 3.2 je věnována 

popisu základních interest operátorů pro hledání významných bodů v obraze, v kapitole 3.3 je 

řešeno párování nalezených klíčových bodů. Robustní určení vnitřní orientace metodou 

RANSAC je předmětem kapitol 3.4 a 3.5. V kapitole 3.6 je popsán výpočet prostorových 

souřadnic snímkovou triangulací, postup řešení komplexního svazkového vyrovnání včetně 

nelineární Levenberg-Marquardt optimalizace je uveden v kapitole 3.7. 

3.1 MATEMATICKÝ MODEL KAMERY 

Matematickým modelem perspektivní kamery je definován způsob, jakým je bod 

v třírozměrném prostoru transformován do roviny snímku. Jsou-li souřadnice bodu v 

globálním souřadném sytému vyjádřeny homogenním vektorem              a 

souřadnice bodu v souřadném systému kamery homogenním vektorem           , lze 

vztah mezi těmito souřadnými systémy (viz obr. 3.1) definovat pomocí rotace a posunutí. 

 

 

Obr. 3.1: Vztah mezi globálním souřadným systémem s počátkem 0 a souřadným systémem kamery 

s projekčním centrem C 

 

Body v třírozměrném kartézském systému jsou definovány prostorovými souřadnicemi 

X,Y,Z, jejich průměty do roviny snímku jsou definovány snímkovými souřadnicemi x,y 

v souřadném systému kamery. Je-li projekční centrum kamery umístěno v bodě C v prostoru a 

reprezentuje-li matice R o rozměru 3x3 rotaci souřadného systému kamery, lze projektivní 

geometrii popsat následujícími rovnicemi: 

 
      [

    
  

] [

 
 
 
 

]   [
    
  

], 

 

(3.1) 



 

Využití obecně orientovaných snímků v geoinformatice 

 

8 

 

        [ |  ] . (3.2) 

Při vyjádření kalibrační matice   ve tvaru: 

   [
    

    

   

], (3.3) 

kde   je ohnisková vzdálenost a souřadnice       definují polohu hlavního snímkového bodu. 

Parametry   a   bývají souhrně označovány jako prvky vnější orientace. Projekční matici 

kamery pak lze jednoduše vyjádřit: 

    [ | ]     kde         . (3.4) 

Rotace souřadné soustavy kamery vůči geodetickému systému lze definovat pomocí dílčích 

rotačních úhlů       okolo jednotlivých os      . Výsledná rotační matice R vznikne 

násobením dílčích rotačních matic: 

           (3.5) 

 

   [

   
              

               
] [

               
   

              
] [

              

               
   

]. (3.6) 

 

3.1.1 Matematický popis zkreslení objektivu 

Uvedené vztahy popisují ideální kameru (dírkovou komoru), kdy objektiv není zatížen 

žádnými optickými vadami a žádným zkreslením. Protože je v praxi téměř nemožné takový 

objektiv vyrobit, je zaveden matematický model zkreslení objektivu. Oprava pro snímkové 

souřadnice je dána rovnicemi: 

 
              
            , 

(3.7) 

kde     ,     jsou složky radiálního zkreslení a     ,     složky zkreslení tangenciálního. 

Radiální zkreslení je funkcí vzdálenosti od hlavního snímkového bodu v rovině snímku 

a bývá pro svůj nelineární průběh vyjádřeno polynomem jednak nevyváženou formou: 

 
      

     
     

   

        , 
(3.8) 

pro jednotlivé složky radiálního zkreslení pak platí: 

     
 

 
  ,     

 

 
  . (3.9) 

Případně formou vyváženou: 

          
     

 . (3.10) 
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Obr. 3.2: Znázornění hodnot radiálního zkreslení u objektivů různých typů digitálních kamer 

 

Tangenciální zkreslení nabývá obvykle výrazně menších hodnot než zkreslení radiální, 

proto nebude v dalších výpočtech uvažováno. V případě vysoce přesných prací však 

tangenciální zkreslení nelze pominout. Pro složky tangenciálního zkreslení platí: 

 
        

              
        

              
(3.11) 

 

3.2 EXTRAKCE KLÍČOVÝCH BODŮ 

V souladu s rozvojem technologií počítačového vidění a digitálního snímání začaly být 

intenzivně řešeny úlohy automatické analýzy digitálního obrazu, rozpoznávání zajímavých 

struktur v obraze a jejich jednoznačný matematický popis vhodný pro automatické 

porovnávání obrazu. 

Mezi první interest operátory, tedy operátory vyhledávající významná místa v obraze – 

klíčové body, které jednoznačně charakterizují oblast obrazu tak, aby tato oblast mohla být 

nalezena a porovnána se stejnou oblastí v jiném snímku, lze zařadit Moravcův operátor [5] 

vyvinutý v 70. letech minulého století.  Z Moravcova operátoru ideově vychází Harrisův 

detektor [6], kdy bylo významného zlepšení odolnosti vůči šumu dosaženo použitím 

Gaussovské konvoluce a autokorelační funkce. Za zmínku stojí také ve fotogrammetrii široce 

používaný operátor Förstnerův [7]. 

Protože uvedené interest operátory nejsou invariantní vůči změně měřítka, byly vyvinuty 

metody pracující s reprezentací obrazu na měřítku nezávislou [8], tzv. scale space. Jako 

významný krok lze označit publikování algoritmu SIFT (Scale-invariant feature transform) 

Davidem Lowem v roce 1999 [9]. Detektor SIFT byl komunitou computer vision široce 

adoptován a je součástí mnoha volně šiřitelných softwarových knihoven včetně GPU 

zpracování, mezi jeho nevýhody však patří značná paměťová a výpočetní náročnost. Byly 

proto hledány cesty, jak detekci významných bodů urychlit především s ohledem na 

zpracování v reálném čase. V roce 2006 publikoval H. Bay [10] algoritmus SURF (Speeded 

Up Robust Feature), který z operátoru SIFT ideově vychází a je založen na využití 

integrálního obrazu, kdy je každý pixel reprezentován součtem hodnot všech pixelů 

v definovaném pořadí. 
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3.2.1 Harrisův detektor 

Harissův detektor principiálně vychází z Moravcova operátoru [5]. Cílem Harrisova 

detektoru je nalezení takových bodů v obraze, v jejichž okolí dochází ke změně intenzity 

obrazu. Detektor je založen na analýze změny intenzity obrazu v okolí zkoumaného bodu. Je-

li rozložení hodnot jasu definováno obrazovou funkcí        a změna jasu vyjádřena 

hodnotami gradientů    a   : 

 
   

       

  
         [    ]  

   
       

  
        [    ]  , 

(3.12) 

lze sestavit matici M: 

   [
        

        
]. (3.13) 

Významný bod v obraze je charakterizován změnou jasové funkce ve všech směrech (viz 

obr. 3.3). V takovém případě by měla být „dostatečně veliká” i obě vlastní čísla       matice 

 : 

                      
   (3.14) 

Prakticky však není nutné provádět dekompozici matice  , ale odezvu klíčového bodu 

lze vyjádřit rovnicí: 

                           , (3.15) 

kde k je empiricky určená konstanta o hodnotě       . 

 

Obr. 3.3: Znázornění odezvy Harrisova detektoru 

 

Harrisův detektor je invariantní vůči rotaci a posunu, není však invariantní vůči změně 

měřítka a jeho použití je tak omezeno na snímky, u kterých dochází pouze k malým změnám 

měřítka. 

Z důvodu eliminace šumu je v první fázi obraz rozostřen Gaussovskou konvolucí. 

Následně jsou pro každý pixel zdrojového obrazu vypočteny hodnoty               , které 

jsou uloženy do tří rastrů s bitovou hloubkou 32 bitů o stejné velikosti jako zdrojový rastr. 
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V další fázi je pro každý pixel vypočtena odezva   podle rovnice (3.15). Následně jsou 

procházeny všechny pixely obrazu a jako významný bod v obraze je pak označen pouze 

takový bod, jehož odezva je největší v okolí 5 x 5 pixelů. 

 

 

Obr. 3.4: Detail fasády - detekované klíčové body 

 

Výhodou uvedeného postupu je, že není potřeba alokovat paměťové struktury o velikosti 

celého rastru, ale lze použít zpracování klouzavým oknem o velikosti minimálně 5 x šířka 

rastru. 

3.2.2 Párování klíčových bodů určených Harrisovým detektorem 

Pro porovnání klíčových bodů na dvou snímcích bylo použito normalizované korelace 

mezi dvěma oblastmi o velikosti 11 x 11 pixelů s centrem v detekovaném klíčovém bodě. 

Každá testovaná oblast tak definuje statisticky významný vzorek obrazu obsahující 121 pixelů 

a dá se předpokládat, že vypočtený korelační koeficient   poskytne důvěryhodný odhad míry 

shody obou oblastí: 

 
  

   

    
 

∑ ∑                         
 
   

 
   

√∑ ∑              
 
   

 
   ∑ ∑              

 
   

 
   

  
(3.16) 

Pro urychlení výpočtu je vhodné pro každý klíčový bod určit hodnoty koeficientů        

   ∑ ,  

   ∑  , (3.17) 

   
 

√     
.  

A koeficient korelace je pak možné určit podle vzorce: 

   ∑      (3.18) 

                  (3.19) 

Při párování klíčových bodů byla experimentálně stanovena minimální prahová hodnota 

korelačního koeficientu         , kdy jsou ještě body považovány za totožné. 
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3.2.3 Bodový operátor SIFT 

Pro detekci a porovnávání významných bodů ve snímku byl v této práci použit detektor 

SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [9]. Tento detektor je na rozdíl od prosté korelace 

mezi dvěma oblastmi ve snímcích např. o rozměrech 21 x 21 pixelů částečně invariantní vůči 

změně geometrie pohledu tedy rotace (cca 15 stupňů), změny měřítka a je rovněž částečně 

invariantní vůči šumu. 

  SIFT detektor je založen na hledání extrémů ve snímcích pomocí nalezení rozdílů 

mezi obrazy vzniklými konvolucí funkce obrazu ),( yxI  a Gaussovského filtru ),,( yxG  

s proměnnou velikostí sigma: 

   ).,(*),,(),,(),,(),,(),,( yxIyxGkyxGyxLkyxLyxD    (3.20) 

Vlastní postup je možno popsat následovně: pro různé hodnoty  jsou vypočteny hodnoty 

obrazu ),,(*),,( yxIyxG   jednotlivé obrazy s různým stupněm rozostření jsou od sebe 

odečteny a vzniknou tak rozdílové obrazy. Tyto rozdíly jsou evidentně aproximací druhé 

derivace funkce obrazu        a slouží k detekci lokálních extrémů. 

V dalším kroku je proveden resampling (zmenšení obrazu na polovinu) a operace se 

opakuje. Tím je zaručena invariantnost vůči změně měřítka. Pro každý snímek vznikne řada 

obrazů s pyramidově se zmenšujícím rozlišením, kde je každá úroveň tvořena sadou obrazů 

stejné velikosti s různým stupněm rozostření. 

 

 

Obr. 3.5: Rozostřené snímky a jejich rozdíly 

 

3.2.3.1 Nalezení extrémů 

Po vytvoření rozdílových obrazů (obr. 3.5) je hodnota každého pixelu porovnána se šesti 

sousedními pixely v obrázku a devíti sousedními pixely v obraze s rozostřením jednak o 

úroveň výše a jednak o úroveň níže. Je-li hodnota zkoumaného pixelu nejmenší, případně 

největší ze všech okolních pixelů, je tento pixel vybrán jako možný klíčový bod.  

Jakmile byl kandidát na klíčový bod nalezen pomocí porovnání se svými sousedy, je třeba 

rozhodnout o jeho stabilitě a tedy i možném zamítnutí na základě informací o jeho poloze, 
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měřítku a poměru hlavních křivostí. Tyto informace umožňují efektivně odstranit nežádoucí 

body v oblastech s nízkým kontrastem. 

Pro každý bod je jeho okolí v rozsahu 3 x 3 pixelů aproximováno trojrozměrnou 

kvadratickou funkcí. Následně je nalezeno maximum případně minimum této funkce 

definující přesnou polohu klíčového bodu se subpixelovou přesností. Rovněž jsou podle 

poměru poloměrů křivosti ve dvou na sebe kolmých směrech odstraněny body podél hran. 

3.2.3.2 Přiřazení parametrů 

Každému klíčovému bodu lze přiřadit parametr orientace. Tímto krokem je zaručena 

invariance deskriptoru klíčového bodu vůči rotaci snímku. Deskriptor je tak vyjádřen 

relativně vzhledem k rotaci klíčového bodu. Orientace je vypočtena v závislosti na míře 

vyhlazení pro daný klíčový bod a nezávisí na měřítku. V rozostřeném obrázku jsou vypočteny 

hodnoty velikosti ),( yxm a orientace ),( yx  gradientu funkce ),( yxL . 

    22
)1,()1,(),1(),1(),(  yxLyxLyxLyxLyxm  (3.21) 

 
 

  
















 

),1(),1(

)1,()1,(
tan),( 1

yxLyxL

yxLyxL
yx  (3.22) 

Následně jsou řešeny orientace v okolí klíčového bodu, kdy je sestaven histogram 

orientací okolních pixelů obsahující 36 položek pro rozsah 360 stupňů s intervalem 10 stupňů. 

V tomto histogramu je nalezen vrchol (položka s největší četností) a tato dominantní rotace je 

přiřazena klíčovému bodu. Dále je testováno, zda jsou přítomny i jiné četnosti dosahující 

velikosti 80% největší četnosti. Pokud ano, je vytvořen nový klíčový bod se stejnou 

souřadnicí ale s novou orientací danou tímto směrem. Celkem tak na některých místech může 

vzniknout řada klíčových bodů se stejnou souřadnicí ale s různými orientacemi. 

3.2.3.3 Deskriptor klíčového bodu 

Parametry popisující polohu, měřítko a orientaci klíčového bodu zároveň definují 

pomocný souřadný systém, vůči kterému lze vyjádřit deskriptor jednoznačně popisující oblast 

snímku v okolí klíčového bodu. Cílem je, aby tento deskriptor byl co nejvýznačnější a 

zároveň aby jeho hodnoty byly co nejméně závislé na změně osvětlení scény a změně úhlu 

pohledu. 

Deskriptor klíčového bodu je vytvořen na základě gradientů a jejich orientací v okolí 

klíčového bodu. Okolní oblast o velikosti 16 x 16 pixelů je rozdělena na 16 bloků o velikosti 

4 x 4. Pro každý blok je vytvořen histogram osmi základních orientací, které jsou váženy 

pomocí velikosti gradientu, kde váha závisí i na vzdálenosti od klíčového bodu a je určena 

pomocí Gaussovské funkce. Seřazením 16 dílčích histogramů obsahujících 8 intervalů za sebe 

tak vznikne vektor o rozměru 128, který je v dalším kroku normalizován a upraven tak, aby 

žádná ze složek nebyla větší než hodnota 0,2. 
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Obr. 3.6: Klíčové body a jejich orientace 

 

Pro detekci klíčových bodů byla v této práci použita GPU implementace SIFT detektoru 

[11], kde je výpočet realizován grafickou kartou. Tato implementace je řádově rychlejší než 

implementace originální, mírnou nevýhodou je nutnost zmenšit snímky tak, aby jejich 

velikost v paměti včetně pomocných struktur při výpočtu nepřesahovala velikost interní 

paměti grafické karty. 

3.3 NALEZENÍ KORESPONDENCÍ – PÁROVÁNÍ KLÍČOVÝCH 

BODŮ 

Jsou-li na každém snímku detekovány klíčové body včetně deskriptorů, lze přistoupit k 

jejich párování a nalezení odpovídajících si dvojic bodů - korespondencí, které vznikly 

průmětem bodu ve třírozměrném prostoru do obou snímků a které tak budou mít velice 

podobné deskriptory. Míra shody dvou klíčových bodů je jednoznačně definovatelná na 

základě euklidovské vzdálenosti jejich SIFT deskriptorů.  

Lowe [9] doporučuje testovat shodu klíčových bodů pomocí poměru vzdálenosti 

deskriptorů k nejbližšímu a druhému nejbližšímu bodu. Jako mezní navrhuje poměr 

vzdáleností 0,6. Je zřejmé, že toto kritérium může splňovat více klíčových bodů, je proto 

vhodné tento postup symetricky opakovat, kdy je rovněž na druhém snímku ke každému 

klíčovému bodu nalezen bod s nejbližším deskriptorem na prvním snímku. Jako potenciální 

pár odpovídajících si bodů je označen pouze takový pár, kde je vzájemná shoda v obou 

porovnáních. 

Nejjednodušším postupem nalezení odpovídajícího bodu je tedy pro každý bod na prvním 

snímku vypočítat euklidovskou vzdálenost k deskriptorům všech bodů na druhém snímku a 

vybrat takový bod, kde je euklidovská vzdálenost deskriptorů nejmenší. Protože je ale 

dimenze SIFT deskriptoru 128, skýtá tento naivní a napohled triviální postup úskalí značné 

výpočetní a tedy i časové náročnosti. Při stovkách až tisících klíčových bodů na snímcích je 
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řešení takovým způsobem prakticky nepoužitelné a způsobem jak řešit porovnávání 

deskriptorů v rozumném časovém intervalu je předzpracovat deskriptory do stromových 

struktur [12] umožňujících rychlé prohledávání. 

 

Obr. 3.7: Znázornění stromové struktury ve dvou dimenzích 

 

Příkladem může být rekurzivní algoritmus pro vytváření kd-tree, kde je dimenze 

s největším rozptylem rozdělena rovinou kolmou k ose v dané dimenzi na dva poloprostory a 

jako bod dělení je použit medián případně střední hodnota souřadnice v dané dimenzi. 

Následně je procedura opakována pro oba poloprostory. Pro nalezení nejbližšího bodu tak 

stačí hierarchicky procházet dílčí podprostory – listy ve stromové struktuře. Pro vyšší 

dimenze je ale i takový způsob méně efektivní, proto je vhodné použít modifikaci ANN 

(approximate nearest neighbour) [13], kdy je hledání ukončeno např. po průchodu předem 

definovaným počtem listů. 

Úlohu výpočtu euklidovské vzdálenosti mezi dvěma deskriptory lze relativně jednoduše 

paralelizovat, proto je i zde velice efektivní použití GPU processingu. V tabulce 3.1 jsou 

uvedeny časy dosažené na běžném kancelářském počítači při párování klíčových bodů 

pomocí algoritmu ANN a GPU implementace. 
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Tabulka 3.1: Časy dosažené při párování klíčových bodů v kolekcích s různým počtem snímků 

algoritmem ANN a s využitím GPU 

Počet snímků Počet kombinací Dosažený čas [s] 

    ANN GPU 

7 21 6 2 

28 378 188 58 

97 4656 2690 641 

 

3.3.1 Párování neuspořádaných sekvencí snímků 

 V případě, že není kolekce snímků předem uspořádaná a nejsou předem známy vztahy 

mezi jednotlivými snímky, je potřeba porovnat snímky „každý s každým“. Celkový počet 

možných kombinací v neuspořádané kolekci   snímků lze vyjádřit vzorcem: 

         
  

        
  (3.23) 

Pro sadu 10 snímků je potřeba provést 45 porovnání, pro sadu 100 snímků je to 4950 

porovnání a pro sadu 1000 snímků je to již 499500 porovnání. 

 

 

Obr. 3.8: Počet kombinací při porovnávání snímků v závislosti na počtu snímků 

 

Za potenciální stereopár je označena taková dvojice snímků, ve které je počet 

korespondencí větší než předem stanovený minimální počet korespondencí v závislosti na 

průměrném počtu detekovaných klíčových bodů. 

Výsledkem párování jsou tzv. pokusné korespondence, jež mohou být zatíženy hrubými 

chybami, kdy obrazy na obou snímcích nejsou průměty jedno a téhož bodu v prostoru. 

Korespondence by měly vyhovovat vztahům popisujícím geometrii dvou pohledů. 
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3.4 FUNDAMENTÁLNÍ A ESENCIÁLNÍ MATICE 

Sady korespondencí klíčových bodů získaných párováním obvykle bývají zatíženy 

chybami a falešnými korespondencemi, které vznikají z důvodů změny polohy kamery, 

změny osvětlení, šumu digitálního obrazu, atd. Tyto falešné korespondence lze eliminovat 

použitím geometrického kritéria – epipolární podmínky. 

 

Obr. 3.9: Znázornění epipolární geometrie 

 

Bod X v třírozměrném prostoru tvoří společně s projekčními centry C a C’ epipolární 

rovinu. Průnikem epipolární roviny s projekčními rovinami vznikají epipolární přímky – 

epipoláry, které procházejí body x a x’ což jsou průměty bodu X do projekční roviny. Tyto 

přímky zároveň procházejí epipóly e a e’, kde epipól je průmět projekčního centra jedné 

kamery do projekční roviny kamery druhé. Algebraickým vyjádřením epipolární podmínky je 

vztah (3.24). 

   0

1

1'' 

















y

x

yx F  (3.24) 

F je fundamentální matice o rozměrech 3 x 3 a hodnosti 2 definující relativní vztah mezi 

dvěma kamerami nezávisle na struktuře scény, pro výpočet fundamentální matice není tedy 

nutné znát parametry vnitřní orientace jednotlivých kamer. 

3.4.1 Výpočet fundamentální matice pomocí korespondencí 

Matice F má sedm stupňů volnosti, pro algoritmizaci je optimální použít osmibodový 

algoritmus vyžadující osm korespondencí [14] a nejlepší řešení najít SVD rozkladem. 

Vzorec (3.24) určuje vztah mezi dvěma korespondujícími body. Má-li matice F podobu: 
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F ,  (3.25) 

platí pro každou korespondenci rovnice: 
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 .0'''''' 333231232221131211  ffyfxfyfyyfxyfxfyxfxx  (3.26) 

Pro sadu n korespondencí tak lze získat homogenní soustavu n lineárních rovnic ve tvaru: 
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 . (3.27) 

Řešením minimalizujícím vzdálenosti obrazů bodů od epipolárních přímek je takový 

vektor f, pro který je Ax  minimální za předpokladu 1f . 

Je-li SVD dekompozice matice TUDVA  , je řešením vektor odpovídající nejmenší 

singulární hodnotě matice A, což je poslední sloupec matice V. Aby byla matice F opravdu 

fundamentální, měla by mít hodnost 2. Z důvodu přítomnosti šumu a drobných nepřesností 

má však vypočtená matice obvykle hodnost 3. Pro převod na matici o hodnosti 2 je opět 

využito SVD rozkladu, kdy je poslední vlastní číslo nastaveno na hodnotu 0 a matice vzniklé 

rozkladem jsou zpětně vynásobeny, viz vztah (3.28). 
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 (3.28) 

Z důvodu numerické stability výpočtu je dobré vstupní pixelové souřadnice redukovat 

vůči těžišti a normalizovat. Podmínkou je, aby body v prostoru jejichž obrazy na snímcích 

jsou použity pro výpočet fundamentální matice neležely v jedné rovině. Uvedený osmibodový 

algoritmus je označován jako lineární, nelineární řešení lze nalézt např. v [15]. 

3.4.2 RANSAC – Random sample consensus 

Pro výběr korespondencí klíčových bodů splňujících epipolární podmínku byl použit 

algoritmus RANSAC [29] umožňující iterativně nalézt nejlepší řešení vyhovující danému 

modelu, tedy rovnici x’ F x = 0. Na rozdíl od prostého použití metody nejmenších čtverců, 

která nezohledňuje hrubé chyby a omyly, jsou výsledky dosažené pomocí algoritmu 

RANSAC konzistentnější.  

V každé iteraci je vypočten model (fundamentální matice) z náhodně vybraného vzorku 

osmi dvojic klíčových bodů. Následně je vůči tomuto modelu testován zbytek bodů, které 

nejsou obsaženy ve vzorku. Chyba modelu je definována geometrickou chybou prvního řádu, 

tzv. Samsonovou chybou: 

 ∑
   

        
 

      
         

        
   

       
   

  

 

 (3.29) 

Je-li dosažená chyba modelu menší než předem stanovená mezní hodnota t a splňuje-li 

tuto podmínku předem zadané procento bodů, je počet správných korespondencí porovnán 

s maximálním dosaženým počtem korespondencí v předcházejících iteracích. V případě že je 

větší, je daný výběr prohlášen za nejlepší dosažený výběr, v opačném případě je model 

zamítnut. Je evidentní, že dosažené výsledky budou závislé jednak na počtu provedených 

iterací a jednak na mezní hodnotě t, kdy je ještě model považován za vyhovující. Při příliš 
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malé hodnotě t je riziko, že nebude minimálního množství korespondencí dosaženo, při velké 

hodnotě t mohou být do výpočtu zahrnuty i nesprávné korespondence. Problematiku 

stanovení prahové hodnoty řeší např. autoři algoritmu MLESAC [16], jež je modifikací 

metody RANSAC založenou na metodě maximální věrohodnosti (maximum-likehood). 

 

Obr. 3.10: Určení rovnice přímky metodou RANSAC. a) Správně definovaná mezní hodnota, korektně 

určený model a vyloučená odlehlá měření. b) Příliš velká mezní hodnota, model je deformován 

odlehlými hodnotami. c) Příliš malá mezní hodnota vede k malému zhodnocení dat. 

 

Je-li požadována pravděpodobnost nalezení správného modelu p (nejčastěji 0,99), lze 

minimální počet iterací stanovit podle vzorce: 

                 , (3.30) 

kde s je velikost minimálního výběru pro výpočet modelu, v případě osmibodového algoritmu 

8, w je procento kontaminujících korespondencí. Odhad parametru w a počtu iterací n lze pak 

adaptivně upravovat v průběhu výpočtu: 

   
        

             
   (3.31) 

 

      
                             

                           
  (3.32) 

 

Výpočet lze ukončit po provedení stanoveného počtu iterací případně po dosažení 

minimální prahové hodnoty chyby modelu vypočteného ze statisticky významné části 

korespondencí. 

Posledním krokem je určení fundamentální matice metodou SVD z nejlepšího 

dosaženého výběru pomocí vztahů (3.27) a (3.28). 
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Obr. 3.11: Ukázka eliminace falešných korespondencí pomocí algoritmu RANSAC 

 

3.5 RELATIVNÍ ORIENTACE DVOJICE SNÍMKŮ 

V případě, že je vypočtena fundamentální matice F a jsou známy kalibrační matice obou 

kamer   a   , lze napsat vztah pro výpočet esenciální matice, která definuje relativní polohu 

kamer vůči sobě v prostoru bez zohlednění měřítka: 

 ,' KFKE T  (3.33) 
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K  (3.34) 

Je-li řešena pouze relativní orientace kamer, lze projekční centrum první kamery umístit 

do počátku souřadného systému a její rotační matici definovat jako matici identity, projekční 

matice pak bude mít tvar:  .0|IP   Pro druhou kameru platí:  tRP |' , kde R je rotační 

matice a t vektor posunutí bez ohledu na měřítko. Rotaci a posun je pak možné podle [28] 

určit SVD rozkladem esenciální matice E následujícím postupem: 

 ,][ RtE   (3.35) 
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 ,)0,1,1( TVdiagUSRE   (3.37) 

 
TUWVR  případně ,TTVUWR   (3.38) 

 .TUZUS   (3.39) 

Složky translace          jsou obsaženy v matici  : 
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   [
      
      
      

]. (3.40) 

Uvedený rozklad dává 4 možná řešení, platné řešení je vybráno pomocí testu projekční 

hloubky libovolného bodu, která by měla být u obou kamer kladná.  

3.6 SNÍMKOVÁ TRIANGULACE 

Sada korespondencí vzniká porovnáváním obrazů průmětů bodů 3D scény do nejméně 

dvou snímků. Při známých projekčních maticích je tak možné zpětně určit souřadnice bodů 

v prostoru metodou lineární triangulace [28]. Pro homogenní souřadnice             , kde 

    jsou měřené snímkové souřadnice a   měřítkový faktor platí rovnice: 

        (3.41) 

Projekční matice   má tři řádky, je-li označen řádek   matice   jako   
 , lze pro každý řádek 

napsat jednu rovnici: 

      
                      

                     
     (3.42) 

a po eliminací měřítkového faktoru  : 

     
       

                   
       

     (3.43) 

V případě projekce bodu  do dvou pohledů vznikne soustava 4 rovnic      , 

    

[
 
 
 
 
    

    
 

    
    

 

    
    

 

    
    

 ]
 
 
 
 

     (3.44) 

kterou lze za předpokladu               vyřešit například SVD dekompozicí matice    . 

Uvedené lineární řešení však nemá přímou souvislost s chybou reprojekce, viz obr. 3.12. 

Optimálnějších výsledků lze docílit nelineární minimalizací vzdálenosti detekovaného 

klíčového bodu od průmětu skutečného bodu do roviny snímku pomocí projekční matice  : 

 ,),)((min 2

11

ij

m

j

ij

n

i

xXPd


 (3.45) 

což je rovněž minimalizační podmínka svazkového vyrovnání. Protože je toto řešení 

nelineární, jako inicializační hodnoty slouží právě výsledky lineární triangulace. Opravy tak 

budou přiděleny pouze souřadnicím 3D bodů v prostoru a parametry vnější a vnitřní orientace 

obou kamer zůstanou v této fázi nezměněny. Pro nalezení optimálního řešení lze použít 

Levenberg-Marquartův algoritmus. 

 



 

Využití obecně orientovaných snímků v geoinformatice 

 

22 

 

 

Obr. 3.12: Chyba reprojekce je vzdálenost mezi detekovaným bodem x a zpětnou projekcí bodu X do 

roviny snímku 

 

V Euklidovském prostoru si lze úlohu triangulace představit jako nalezení optimálního 

průsečíku dvou promítacích paprsků definovaných projekčním centrem a bodem v rovině 

snímku. Z důvodu přítomnosti šumu a nepřesností jsou však tyto promítací paprsky většinou 

mimoběžné, optimální průsečík pak leží ve středu nejkratší úsečky kolmé k oběma paprskům. 

Podobně jako při ostatních prostorových úlohách v geodézii i zde je rozhodující geometrická 

konfigurace protínacích paprsků, zejména pak protínací úhel. 

3.7 SVAZKOVÉ VYROVNÁNÍ - BUNDLE ADJUSTMENT 

Na základě vypočtených relativních orientací pro jednotlivé snímky lze určit přibližné 

prostorové souřadnice odpovídající snímkovým souřadnicím detekovaných korespondencí, 

které slouží jako odhad vstupních parametrů vstupujících do komplexního svazkového 

vyrovnání.  

Cílem svazkového vyrovnání je nalezení optimálních parametrů vnější orientace a 

takových prostorových souřadnic, pro které je minimalizována vzdálenost mezi průměty bodů 

v prostoru do snímku a jejich detekovanými snímkovými souřadnicemi, viz vztah (3.45). 

Opravy jsou přisuzovány bodům v třírozměrném prostoru a také parametrům vnější (případně 

i vnitřní) orientace. Protože vztahy mezi snímkovými a prostorovými souřadnicemi nejsou 

lineární, je potřeba pro výpočet parametrů metodou nejmenších čtverců nejprve určit lineární 

aproximaci funkce f v okolí    Taylorovou řadou při zanedbání členů vyšších řádů: 

                
     

  
   , (3.46) 

umožňující přejít na soustavu lineárních rovnic: 

        , (3.47) 

pro každý bod na snímku tak lze napsat dvě rovnice pro snímkové souřadnice    : 

 

   
   

   
    

   

   
    

   

   
    

   

  
   

   

  
   

   

  
    

 
   

  
   

   

  
   

   

  
         

    
(3.48) 
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(3.49) 

kde          jsou souřadnice projekčního centra kamery,  ,  ,   jsou úhly definující rotaci 

souřadného systému kamery vůči globálnímu souřadnému systému a       souřadnice bodu 

v třírozměrném prostoru, jež je projektován do bodu na snímku o souřadnicích    . 

Souřadnice       jsou snímkové souřadnice vypočtené pomocí přibližných parametrů 

                   Vypočtené přírůstky jsou použity pro určení přibližných hodnot v další 

iteraci: 

 

  
      

                  
      

       

  
      

                  
      

       

  
      

                 
      

       

(3.50) 

 

3.7.1 Numerický výpočet parciálních derivací 

Hodnoty parciálních derivací lze určit jednak analyticky derivací funkce podle 

jednotlivých proměnných a jednak numericky. Z důvodu značné komplexnosti funkčních 

vztahů pro výpočet snímkových souřadnic, kdy je analytické odvození obtížné, byl použit 

numerický způsob řešení označovaný jako první centrální diference: 

       
             

  
  (3.51) 

kde se   limitně blíží nule a průběh funkce je tak aproximován tečnou, viz obr. 3.13. 

Prakticky stačí zvolit hodnotu dostatečně malou       . 

 

Obr. 3.13: Numerický výpočet derivace pomocí centrální diference 

 

V případě, že je vyčíslena matice  , za podmínky         platí: 

             (3.52) 
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 [
  
   

] [
  

  
]    [

  

  
], (3.53) 

kde matice U, V jsou řídké hyperdiagonální matice a jejich inverze může být efektivně řešena 

jako inverze dílčích submatic, v případě matice V o rozměru 3 x 3. 

 

Obr. 3.14: Část matice   (vlevo) a      (vpravo). Systém rovnic pro řešení parametrů vnější 

orientace sedmi kamer a souřadnic 251 3D bodů. 924 bodů na 7 snímcích. Rozměr matice A: 795 x 

1848, rozměr matice    : 795 x 795. Zaplněnost matic: U 14 %, V 0,4 %, W 52 % 

 

Po vynásobení rovnice maticí: 

 [      

  
], (3.54) 

přejde na tvar: 

 [       
   

] [
  

  
]   [

         

  
]. (3.55) 

Přírůstky pro parametry vnější orientace kamer   lze vyřešit z rovnice: 

                         , (3.56) 

kde matice                bývá označována jako Schurův komplement [17]. Obvykle 

není nutné řešit úplnou inverzi matice  , stačí Choleského dekompozice. Úplná inverzí matice 

je potřeba pouze v případě analýzy kovariancí. Po vyřešení    lze    určit dosazením do 

rovnice: 

               (3.57) 
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3.7.2 Levenberg-Marquartův algoritmus 

Nejsou-li známy přibližné hodnoty vstupující do vyrovnání dostatečně blízké 

vyrovnaným hodnotám, existuje riziko, že vyrovnané hodnoty budou odpovídat pouze 

lokálnímu minimu linearizované funkce, které však není minimem globálním. Řešením je 

použití Levenberg-Marquartova algoritmu [18]. Tak jako u ostatních nelinárních metod je tato 

metoda iterativní. Základem Levenberg-Marquartova algoritmu je úprava normálních rovnic 

do tzv. rozšířeného tvaru: 

         (3.58) 

                  (3.59) 

Strategie změny diagonálních prvků matice     je označována jako dumping a koeficient 

  jako dumping term. V případě, že po aplikaci přírůstků    klesne hodnota    , je tato 

změna akceptována a další iterace je provedena se zmenšenou hodnotou koeficientu  . 

V opačném případě je v další iteraci hodnota   zvětšena a proces pokračuje tak dlouho, dokud 

nezačne hodnota     klesat. Při velkých hodnotách   je pak matice   téměř diagonální a 

řešení je podobné metodě největšího spádu. Správná volba   rovněž zaručuje, že matice   

nebude singulární a že řešení bude konvergovat. Je-li hodnota   malá, metoda se chová jako 

Gauss-Newtonova metoda. Iterování je možno ukončit v následujících případech: 

 Hodnota     klesne pod stanovenou mez    

 Relativní změna     oproti předcházející iteraci klesne pod definovanou mezní 

hodnou    

 Relativní změna    oproti předcházející iteraci klesne pod definovanou mezní 

hodnou    

 Bylo dosaženo maximálního počtu iterací – řešení diverguje 

Experimentálně byla ověřena startovní hodnota koeficientu                          

3.7.3 Vylučování odlehlých měření 

Důležitým předpokladem správné aplikace metody nejmenších čtverců je normální 

rozdělení chyb. Obvykle jsou ale výsledky dosažené metodou nejmenších čtverců 

deformovány odlehlými měřeními. I malé procento těchto hrubých chyb může dosažené 

výsledky značně deformovat. Protože nelze odlehlá měření jednoznačně detekovat např. 

pomocí největších reziduí, je potřeba použít metod robustního vyrovnání. 

Jako jedna z metod pro detekci odlehlých měření při závěrečném vyrovnání kompletního 

svazku byla použita tzv. Dánská metoda [19]. Jedná se o empiricky vyvinutou iterativní 

metodu bez přímé návaznosti na teoretický základ. Hlavním principem je definice váhy 

měření při řešení normálních rovnic pomocí exponenciální váhové funkce, do které vstupuje 

hodnota opravy vypočtené v předcházející iteraci. 

V prvním kroku je provedeno svazkové vyrovnání, kdy je váha všech měření rovna jedné.  

Ve druhém kroku je zaveden váhový předpis, který je funkcí opravy: 
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|    √    |

  
)

 

  

 

(3.60) 

kde jsou použity hodnoty               a jsou provedeny minimálně dvě iterace. 

V případě, že hodnota    klesne mezi iteracemi o více než 20%, je provedena další iterace. Ve 

třetím kroku jsou použity hodnoty            . Průběh váhové funkce je znázorněn na 

obr. 3.15. 

 

 

Obr. 3.15: Průběh váhové funkce v závislosti na velikosti opravy 
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4 ROBUSTNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLČÍCH REKONSTRUKCÍ 

Postupy uvedenými v kapitole 3 lze z neuspořádané kolekce snímků sestavit stereopáry, 

fotogrammetrické modely. Každý model je definován dvěma snímky, 3D body v lokálním 

souřadném systému, jejichž průměty do rovin snímků tvoří obrazy korespondujících 

klíčových bodů, rotační a translační maticí definující relativní polohu a orientaci druhého 

projekčního centra a optické osy vůči počátku souřadného systému.  

4.1 SPOJOVÁNÍ STEREOPÁRŮ DO TROJIC SNÍMKŮ 

V případě, že dva stereo modely sdílí společný snímek, lze je spojit do trojice – tripletu. 

Cílem spojení je transformace parametrů vnější orientace druhého modelu do lokálního 

souřadného systému modelu prvního při současné kontrole a ověření geometrické konzistence 

obou stereopárů. 

4.1.1 Připojení pomocí 3D podobnostní transformace 

Každý stereopár je definován definován množinou klíčových bodů, z jejichž 

korespondencí byly vypočteny relativní orientace. Existují-li na snímku společném pro oba 

páry takové klíčové body, které jsou obsaženy v korespondencích prvního i druhého páru, je 

možné určit parametry 3D podobnostní transformace mezi lokálními systémy stereopárů. 

Každé korespondenci odpovídá bod ve 3D lokálním systému stereopáru. Označíme-li body v 

lokálním souřadném systému prvního modelu s indexem i a body v lokálním souřadném 

systému druhého modelu s indexem j, lze rovnici podobnostní transformace   vyjádřit: 

          (4.1) 

Při řešení parametrů je tedy minimalizována prostorová vzdálenost: 

    ∑            (4.2) 

Protože oba dva systémy jsou vůči sobě obecně orientovány, nelze pro výpočet transformace 

použít zjednodušené řešení Burša-Wolf [20], kdy jsou v rotační matici uvažovány pouze malé 

přírůstky úhlů a je potřeba brát v úvahu kompletní rotační matice. 

4.1.1.1 Určení parametrů metodou nejmenších čtverců 

Podobnostní 3D transformaci lze vyjádřit vztahem: 

            (4.3) 

kde vektor    [      ] definuje posun počátků souřadných systémů, koeficent   

změnu měřítka a rotační matice   vyjadřuje prostorovou rotaci. 

 

Pro jednotlivé souřadnice platí: 

 [
  

  
  

]     [

  

  
  

]  [

  
  
  

]    kde       [

         
         
         

]. (4.4) 
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Pro každý bod je možné napsat tři rovnice oprav ve tvaru       : 

 [

  

  

  

]  [

               

               

               
]       (4.5) 

kde 

    [                                 ],    [
  

  
  

]. (4.6) 

Za podmínky          lze určit neznámé parametry z rovnice              . Takto 

vypočtené hodnoty definují ale pouze afinní transformaci a matice složená z koeficientů     

není ortonormální rotační matice  , pro kterou musí platit vztahy: 

                    (4.7) 

          (4.8) 

Proto je potřeba nalézt nejbližší ortonormální rotační matici  ̅ SVD rozkladem  ̅     , kde 

                  
 . Měřítkový koeficient   pak lze určit z diagonálních prvků 

prostřední čtvercové matice SVD rozkladu ze vztahu               . Nevýhodou 

této metody je její numerická nestabilita v případě, že identické body v obou soustavách leží 

v rovině nebo v malé vzdálenosti od roviny, kterou lze body proložit. V matici     vznikají 

lineárně závislé řádky a její inverzi nelze vyřešit, případně jsou velké rozdíly mezi hodnotami 

koeficientů         . 

Přesnost transformace lze pro další účely spojování dílčích rekonstrukcí vyjádřit 

zjednodušeně směrodatnou odchylkou vypočtenou podle vzorce: 

   √
∑  

  
  (4.9) 

kde   je počet identických bodů použitých pro výpočet transformačních koeficientů. 

4.1.1.2 Řešení parametrů obecné podobnostní 3D transformace pomocí 

Levenberg-Marquartova algoritmu 

V předcházející kapitole bylo uvedeno řešení, kdy je určováno všech devět parametrů 

rotační matice. Je-li však rotační matice   vyjádřena jako součin dílčích rotačních matic 

        , které definují rotaci okolo jednotlivých os souřadného systému, je možné řešit 

přímo hodnoty dílčích rotačních úhlů      . 

Jsou-li v obou soustavách vypočteny souřadnice těžiště: 

    
∑   

 
   

 
 (4.10) 

a následně souřadnice v obou systémech redukovány o souřadnice těžišť, lze určit měřítkový 

koeficient   pomocí průměrné vzdálenosti bodů od těžiště: 

   
∑ ‖     ‖

 
   

∑ ‖  
    

 ‖ 
   

  (4.11) 
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Pro redukované souřadnice se zavedeným měřítkovým koeficientem bude platit rovnice: 

        
   (4.12) 

Zbývá tedy dořešit parametry rotace. Při klasickém vyrovnání metodou nejmenších čtverců 

bez znalosti přibližných hodnot hledaných parametrů řešení téměř určitě diverguje. Jak bylo 

popsáno v kapitole 3.7.2, problém divergence lze řešit použitím iterativní Levenberg-

Marquartovy metody. Rovněž není nutné řešit jednotlivé parametry rotační matice 

                                    včetně podmínek ortonormality rotační matice: 

                          

                         (4.13) 

                          

ale je možné definovat implementačně značně jednodušší rovnice oprav přímo pro přírůstky 

úhlů       s využitím vztahu pro výpočet prvků rotační matice         : 

 

   
   

  
   

   

  
   

   

  
         

    

   
   

  
   

   

  
   

   

  
         

    

   
   

  
   

   

  
   

   

  
         

    

(4.14) 

kde hodnoty parciálních derivací jsou určeny numericky, viz kapitola 3.7.1. Jako vstupní 

hodnoty pro první iteraci stačí použít           bez ohledu na hodnoty hledaných 

úhlů. 

 

Obr. 4.1: Ukázka konvergence řešení. Velikost odchylky úhlů ve stupních od správných hodnot 

v jednotlivých iteračních cyklech. 

 

Pro dvojice souřadnic bez redukce platí vztah: 

                
    (4.15) 
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ze kterého lze určit vektor posunu počátků souřadných systémů: 

            
   (4.16) 

Finální vyrovnání je pak možné provést pro všech sedm parametrů podobnostní transformace 

metodou Burša-Wolf [20], kdy lze nahradit plnou rotační matici zjednodušenou rotační matici 

pro přírůstky úhlů blízké nule: 

   [
    
    

    
]  (4.17) 

 

4.1.2 Připojení pomocí parametrů vnější orientace společného snímku 

Protože jsou jednotlivé modely orientovány pouze relativně a bez ohledu na měřítko, je 

potřeba transformovat projekční matice snímků připojovaného modelu do souřadného 

systému definovaného prvním modelem v tripletu. 

Je-li    projekční matice i-tého snímku v lokálním systému a    projekční matice téhož 

snímku v souřadném systému globálního modelu, platí pro projekční matice vztah: 

         (4.18) 

Projekční centrum první kamery je pro zjednodušení umístěno do počátku lokálního 

souřadného systému a rotační matice je matice identity, v maticovém zápisu lze pro obě 

kamery stereopáru psát: 

 [
  
  

| [
 
 

| 
 
 
] ]    [

 
 
| [

  

  
|
  
  
] ]   (4.19) 

kde matici   pro přechod z lokálního do globálního souřadnicového systému tripletu lze 

vyjádřit pomocí rotace   , translace    a měřítkového faktoru   : 

 [
 
 
| 
 
 
] [

  

      
| 
  
  

]  [
  

  
|
  
  
]   (4.20) 

Z rovnice (4.20) je zřejmé, že jsou-li parametry vnější orientace snímků stereopáru 

v lokálním systému [ | ],  [ | ]  a v globálním souřadném systému tripletu [  |  ], [  |  ], 

pak pro rotace platí: 

          (4.21) 

          (4.22) 

A podobně pro translace: 

             (4.23) 

Připojovaný model a globální model sdílejí společný snímek, jehož klíčové body byly 

použity pro výpočet bodů v prostoru. Pro rotaci a translaci druhého modelu jsou použity 

parametry vnější orientace společného snímku [  |  ]. 

Sady  3D bodů jsou použity k výpočtu měřítkového faktoru    pro úpravu měřítka 

připojovaného modelu. Měřítko je definováno jako poměr průměrných vzdáleností bodů 

v prostoru od jejich těžiště.  
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S využitím transformovaných projekčních matic jsou nově vypočteny souřadnice 3D 

bodů připojovaného modelu v souřadném systému tripletu. Odchylky prostorových souřadnic 

nově vypočtených bodů od souřadnic bodů v globálním modelu poskytují prvotní odhad 

kvality připojení modelu. Je-li překročena předem daná empiricky stanovená hodnota, model 

je z dalšího zpracování vyřazen. 

4.1.3 Detekce stereopárů s krátkou základnou 

Přesnost určení souřadnic bodů v prostoru a parametrů vnější orientace je rovněž závislá 

na poměru délky základny a vzdálenosti bodu v prostoru od expozičního centra. Pro zvýšení 

stability výpočtu výsledné rekonstrukce je potřeba eliminovat stereopáry s příliš krátkou 

základnou. V takovém případě, kdy je druhá kamera vůči první pouze otočena a délka vektoru 

translace se blíží nule, vyhovují oba snímky stereopáru panoramatickému modelu [21].  

Pro homogenní souřadnice v promítací rovině snímků platí rovnice: 

  [
 
 
 
]   [

 
 
 
]  (4.24) 

Kde   je měřítkový faktor   matice homografie: 

   [

      

      

      

]  (4.25) 

Po eliminaci měřítkového koeficientu lze pro každou dvojici korespondencí napsat dvě 

rovnice: 

 
                              

                              
(4.26) 

Symbolicky: 

 
    , 

 
(4.27) 

   

[
 
 
 
 
                   

                   

         
                   

                   ]
 
 
 
 

  (4.28) 

Protože jsou použity homogenní souřadnice, je matice   určena jednoznačně až na 

měřítkový faktor   a hodnost matice A je 8. Minimálně jsou tedy nutné čtyři dvojice 

korespondencí. Řešení homogenní soustavy rovnic (4.27) je možné nalézt pomocí SVD 

dekompozice. 

V této práci byl použit jednodušší způsob, kdy lze stereopáry s krátkou základnou 

v poměru ke vzdálenosti mezi projekčním centrem a body v prostoru vyloučit na základě úhlů 

sevřených promítacími paprsky. 

Pro každý bod   v prostoru je řešen úhel θ mezi směrovými vektory promítacích paprsků 

   a   , které jsou definovány bodem   a projekčními centry    a   : 

                    (4.29) 
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       (
     

‖  ‖‖  ‖
)  

(4.30) 

V případě, že je hodnota protínacího úhlu θ menší než empiricky stanovená hodnota  

        , jsou odpovídající korespondence a bod   v prostoru ze stereopáru odstraněny. 

Stereopáry, u kterých nebylo kritérium minimálního protínacího úhlu splněno u žádného 

bodu, byly z dalšího zpracování vyřazeny. 

4.2 SPOJOVÁNÍ STEREOPÁRŮ VYTVOŘENÝCH Z 

NEUSPOŘÁDANÝCH SEKVENCÍ 

Výsledkem provedení relativní orientace snímků metodou každý s každým, za podmínky 

že dva snímky sdílejí předem daný minimální počet korespondencí, je sada stereomodelů.  

Následným krokem je spojení do globální rekonstrukce. V případě neuspořádané kolekce 

snímků tak vyvstává problém, které dva modely vytvoří počáteční rekonstrukci a v jakém 

pořadí připojovat další modely, tak aby směrodatná odchylka výsledné rekonstrukce byla co 

nejmenší. Je zřejmé, že výběru počáteční sekvence musí být věnována pozornost, v krajním 

případě může vést chybná volba k neúspěchu kompletní rekonstrukce. 

 Představíme-li si jednotlivé modely, např. modely s indexy snímků (1,2) a (2,3), jako 

uzly v grafu, hrany - tedy spojnice uzlů v grafu, jsou reprezentovány triplety, např. (1,2,3), 

tedy spojnicí dvou modelů, které sdílí společný snímek. Cílem řešení je vybrat z množiny 

všech tripletů takový podgraf, který obsahuje všechny modely a tím pádem také všechny 

snímky. Je evidentní, že takových podgrafů může být více. Je-li však každé hraně přiřazeno 

ohodnocení  , lze vybrat takový podgraf, kde je suma ohodnocení minimální, v takovém 

případě se jedná o minimální kostru grafu. Důležitou vlastností je také jednoznačnost postupu. 

Pokud mají všechny hrany v grafu různé ohodnocení, dá se dokázat, že i minimální kostru lze 

definovat jednoznačně. 

 

 

Obr. 4.2: Neorientovaný graf s ohodnocením hran a jeho minimální kostra 
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4.2.1 Minimální kostra grafu - Kruskalův algoritmus 

Mezi implementačně nejjednodušší algoritmy pro nalezení minimální kostry patří 

Borůvkův, Jarníkův nebo Kruskalův algoritmus [22]. 

Pseudokód Kruskalova algoritmu: 

 Vstup: Graf   s ohodnocením hran   

 Setřídění všech hran grafu      vzestupně podle ohodnocení tak, že         

      

 Výběr první hrany s nejmenším ohodnocením a vložení do kostry grafu F 

 Dokud je množina zbývajících hran neprázdná, je opakován následující postup: 

o Ze zbývajících hran je vybrána taková hrana s nejmenším ohodnocením 

spojená s jedním uzlem kostry, která nevytváří cyklus 

 Výstupem je minimální kostra grafu 

 

Složitost nalezení minimální kostry grafu   s počtem uzlů   a s počtem hran   lze 

vyjádřit hodnotou              

V grafu popisujícím např. síť komunikací nebo elektrického vedení se jako ohodnocení 

hrany obvykle používá vzdálenost mezi uzly. Pro účely rekonstrukce neuspořádané sady 

snímků je však potřeba definovat ohodnocení hrany takovou skalární veličinou, která věrně 

charakterizuje kvalitu rekonstrukce. 

4.2.1.1 Ohodnocení hran při spojování modelů bez vyrovnání 

Obsahují-li spojované modely takové korespondence, které odpovídají bodům, jež jsou 

viditelné ve všech třech snímcích, je možné definovat 3D prostorovou transformaci. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 4.1.1.1, jednou z veličin popisujících kvalitu transformace je směrodatná 

odchylka vypočtená z oprav přidělených identickým bodům. V případě, že po transformaci 

parametrů vnější orientace připojovaného snímku není provedeno svazkové vyrovnání, lze 

směrodatnou odchylku použít jako ohodnocení hrany při hledání minimální kostry.  

4.2.1.2 Ohodnocení hran při spojování modelů s vyrovnáním 

Jedním z kritérií pro hodnocení kvality výsledné rekonstrukce je také směrodatná 

odchylka reprojekce. Při spojování dvou modelů tvořících v grafu hranu do tripletu je po 

transformaci do společného lokálního systému rovněž provedeno svazkové vyrovnání, 

směrodatná odchylka reprojekce v tripletu se tak dá použít i pro ohodnocení hran při 

vytváření minimální kostry. 
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Obr. 4.3: Vlevo kostra grafu bez vazby na souřadný systém, uzly znázorňují jednotlivé stereopáry, 

hrany pak stereopáry spojené do tripletů. Vpravo výsledná rekonstrukce. 

 

4.3 SPOJOVÁNÍ TRIPLETŮ DO VÝSLEDNÉ REKONSTRUKCE 

Pro potřeby rekonstrukce scény byla v této práci navržena následující modifikace algoritmu 

pro nalezení kostry grafu: 

 

 Triplety jsou setříděny vzestupně podle ohodnocení 

 Do globálního svazku je vložen triplet s nejmenším ohodnocením 

 Dokud globální svazek snímků neobsahuje všechny snímky nebo dokud nejsou 

zpracovány všechny triplety, je prováděn následující postup: 

 Ze zbývajících tripletů je vybrán triplet s nejmenším ohodnocením, který s globálním 

svazkem sdílí alespoň dva snímky, triplet je připojen do globálního svazku a označen 

jako zpracovaný 

 

Neorientovaný graf lze sestavit již po výpočtu relativních orientací a sestavení tripletů, 

kdy nejsou zatím známy souřadnice projekčních center v globálním souřadném systému. 

Grafické znázornění kostry grafu (obr. 4.3) je tak prvotní informací o prostorových vztazích 

mezi jednotlivými snímky. 

Iterativní metoda spojování tripletů do globálního svazku je založena na využití 

parametrů dvou společných snímků, jejichž parametry vnější orientace jsou známy 

v souřadném systému globálního svazku a také v lokálním souřadném systému připojovaného 

tripletu. 

Cílem je, podobně jako u spojování dvojic snímků do tripletů, nalezení optimální 3D 

podobnostní transformace mezi lokálním souřadným systémem připojovaného tripletu a 

globálním souřadným systémem výsledné rekonstrukce. 

Protože jsou pro připojení použity společné parametry dvou snímků, lze koeficient pro 

změnu měřítka určit z poměrů vzdáleností projekčních center v globálním a lokálním 

souřadném systému. 
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Také rotační a translační matici pro společná projekční centra v obou systémech lze určit 

podobně jako při spojování stereopárů, výsledná rotační a translační matice bude průměrem 

z matic rotace a translace určených pro obě centra: 

      
            

       (4.31) 

 

    
     

 
  (4.32) 

 

 [
  

  
| 
  
  
]  [

  

      
| 
  
  

]  [
   

   
|
   
   

]  (4.33) 

 Pomocí takto definované podobnostní transformace jsou transformovány parametry 

třetího snímku v připojovaném tripletu a souřadnice bodů v prostoru, které slouží jako odhad 

parametrů pro vyrovnání. 

Následně je provedeno svazkové vyrovnání, kdy jsou parametry vnější orientace snímků 

s indexy 1 až n-1 považovány za neměnné a opravy jsou přiřazovány pouze parametrům 

posledního připojovaného snímku a bodům v prostoru.  

Je zřejmé, že mohou nastat dva případy připojení tripletu: V prvním případě překročí 

střední chyba reprojekce po vyrovnání empiricky stanovenou mez (např. 15 pixelů) a triplet, 

resp. připojovaný snímek je z globálního svazku odstraněn, zároveň je takový triplet vyjmut 

ze sady tripletů pro připojení. Pouze v případě, že mezní chyba reprojekce překročena není, je 

připojovaný snímek zařazen do globálního modelu.  

Průběh hodnot chyby reprojekce je potřeba analyzovat i v případě úspěšného připojení 

tripletu. Prudký nárůst oproti hodnotám v předcházejících iteracích obvykle naznačuje 

kontaminaci připojovaného tripletu nesprávně vypočtenými korespondencemi a z toho 

vyplývající nesprávné určení prostorových souřadnic, jak ukazuje obr. 4.4. 

 Řešením je v takovém případě snížení tolerance pro vyloučení nesprávných 

korespondencí při relativní orientaci a tolerance pro maximální úhel promítacích paprsků. 

 

 

Obr. 4.4: Směrodatná odchylka reprojekce v závislosti na počtu snímků v globálním modelu. Při 

připojení sedmnáctého snímku dochází k prudkému nárůstu, což je způsobeno přítomností nesprávně 

detekovaných korespondencí. 
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Posledním krokem je finální svazkové vyrovnání, opravy jsou přisuzovány jak 

parametrům vnější orientace všech snímků, tak všem souřadnicím bodů v prostoru. 

 

Obr. 4.5: Znázornění postupu spojování tripletů. a) Inicializační trojice snímků b) Dílčí model – 37 

snímků c) Výsledná rekonstrukce – 76 snímků 
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5 ZPRACOVÁNÍ DAT POŘÍZENÝCH BEZPILOTNÍMI 

PROSTŘEDKY 

Zpracování a analýza obrazových dat pořízených malými bezpilotními prostředky patří 

v posledních letech mezi intenzivně se rozvíjející oblasti fotogrammetrie vyplňující prostor 

mezi fotogrammetrií leteckou a fotogrammetrií pozemní. Zatímco v letecké fotogrammetrii je 

dnes přímé georeferncování naprosto běžnou záležitostí a letecké snímkování si lze bez 

GPS/INS  těžko představit, v oblasti snímkování z UAV (unmanned aerial vehicles) není 

situace tak jednoznačná a algoritmy pro automatické určování parametrů vnější orientace 

senzorů a 3D rekonstrukci scény zde sehrávají klíčovou úlohu.  

Výše popsané metody a algoritmy byly ověřeny na kolekci snímků pořízených běžnou 

digitální zrcadlovkou Canon 550D s objektivem o ohniskové vzdálenosti 28mm a CCD 

senzorem o rozměrech 5184 x 3456 pixelů při velikosti pixelu snímacího elementu 0,0042 

mm. Kamera byla nesena UAV prostředkem Microdrone md 4-1000. 

 

 

Obr. 5.1: UAV Microdrone md 4-1000  

 

Let byl proveden v testovací lokalitě v Belgickém Lekerenu v plně autonomním režimu 

podle plánu v blokovém schématu běžně užívaném v letecké fotogrammetrii. Plán mise 

obsahoval celkem náletových 6 řad, pro každou řadu bylo definováno cca 16 expozičních 

center, dohromady do zpracování vstoupilo 97 snímků. 

Jako vstupní data pro zpracování byly použity pouze parametry vnitřní orientace kamery 

včetně radiálních distorzí a pořízené snímky ve formátu jpeg.  

5.1 VÝPOČET PARAMETRŮ VNĚJŠÍ ORIENTACE 

Ačkoliv byly rovněž známy přibližné parametry vnější orientace jednotlivých snímků 

v podobě souřadnic projekčních center získaných z lowcost navigačního GPS přijímače 

neseného UAV prostředkem, důraz byl kladen především na robustnost a univerzálnost řešení 

bez nutnosti předem definovat toleranci, které snímky spolu porovnávat a které už nikoliv. 

Tolerance by mohla být stanovena například formou maximální vzdálenosti mezi projekčními 
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centry řešených snímků, případně v podobě násobku průměrné vzdálenosti mezi projekčními 

centry v řadě snímků. Při experimentálním zpracování tedy přibližné parametry nebyly 

uvažovány a sada pořízených snímků byla řešena jako neuspořádaná. Párování klíčových 

bodů a řešení relativní orientace proběhlo metodou každý snímek s každým. 

5.1.1 Párování klíčových bodů - matching 

Pro extrakci SIFT deskriptorů bylo použit program SiftGPU využívající CUDA GPU 

processing. Aby mohly být výpočty provedeny grafickou kartou, konkrétně modelem 

NVIDIA Quadro FX880M, bylo nutné snímky za běhu programu resamplovat z původní 

velikosti 5184 x 3456 na velikost 2592 x 1728 pixelů. Samotná extrakce klíčových bodů 

trvala řádově vteřinu na snímek. Celkem bylo detekováno 659263 klíčových bodů, průměrně 

6796 bodů na snímek. V závislosti na struktuře zobrazené scény byl nejnižší počet 3076 

klíčových bodů na snímku, nejvyšší počet pak 15608. 

Symetrické párování pouze na základě euklidovské vzdálenosti deskriptorů klíčových 

bodů rovněž s využitím GPU trvalo 640 vteřin, v kolekci 97 snímků bylo řešeno 4656 

možných kombinací. Podmínka minimálního počtu 100 korespondencí pro další řešení 

relativní orientace byla splněna v 986 případech, celkem tedy vzniklo 986 potenciálních 

stereopárů, každý definovaný dvojicí snímků a množinou klíčových bodů na prvním a na 

druhém snímku. 

5.1.2 Relativní orientace 

Pro všech 986 potenciálních párů byla řešena relativní orientace pomocí pětibodového 

algoritmu [15] s využitím vylučování odlehlých měření metodou RANSAC. Celkem tak 

vzniklo 863 stereopárů, každý v relativním souřadném systému definovaném vždy první 

kamerou. Ve 123 případech nebyla u potenciálních korespondencí splněna epipolární 

podmínka u dostatečného počtu klíčových bodů a potenciální stereopár byl zamítnut. 

Další fáze spočívala ve snímkové triangulaci, kdy byly ze snímkových souřadnic 

klíčových bodů vypočteny snímkovou triangulací 3D souřadnice bodů v prostoru (viz. 

kapitola 3.6) v relativních souřadných systémech jednotlivých stereopárů. Z důvodu 

numerické stability byly z dalších výpočtů vyřazeny takové korespondence, u kterých byl úhel 

promítacích paprsků menší než minimální stanovená hodnota 7,5 stupně. Délka základny 

odpovídající vzdálenosti projekčních center při relativní orientaci byla u všech stereopárů 

nastavena na hodnotu 10 m. 

Pro zpřesnění 3D souřadnic bylo u každého stereopáru provedeno vyrovnání, kdy 

parametry vnější orientace kamer byly považovány za neměnné a opravy byly přisuzovány 

pouze souřadnicím bodů v prostoru. Zpětnou projekcí 3D souřadnic do jednotlivých snímků a 

porovnáním se snímkovými souřadnicemi klíčových bodů byla určena směrodatná odchylka 

reprojekce. Průměrováním z 863 hodnot u jednotlivých modelů byla určena průměrná střední 

hodnota této chyby 0,4 pixelu. Maximální hodnota činila 0,5 pixelu, minimální pak 0,35 

pixelu. 
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Protože je při řešení epipolárního kritéria zkoumána vzdálenost průmětu od epipolární 

přímky, kdy odpovídá bodu v prvním snímku epipolární přímka ve snímku druhém, je 

směrodatná odchylka reprojekce v případě stereopáru pouze orientační hodnota. 

 

Obr. 5.2: Četnosti hodnot směrodatných odchylek reprojekce 

 

5.1.3 Sekvence korespondencí 

Z uvedeného počtu vytvořených stereomodelů je zřejmé, že snímek může vytvořit 

potenciální stereopár s jedním a výše sousedním snímkem a některé klíčové body se mohou 

vyskytovat v korespondencích s ostatními snímky. Analýzou výskytu klíčových bodů ve 

vytvořených stereopárech tak lze vytvořit takové sekvence klíčových bodů, které odpovídají 

průmětům jednoho bodu 3D scény do různých snímků.  

Z důvodu snížení výpočetní náročnosti a zvýšení spolehlivosti rekonstrukce tak bylo 

z celkového počtu 46545 sekvencí do dalších výpočtů zahrnuto 25875 sekvencí, které 

odpovídaly průmětům jednoho 3D bodu scény do tří a více snímků.  

Pouze takové klíčové body lze použít k výpočtu měřítka 3D podobnostní transformace při 

spojování a transformaci modelů do společného souřadného systému. 
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Tabulka 5.1: Četnosti výskytů průmětů klíčových bodů do snímků 

Počet snímků 
Počet sekvencí klíčových 

bodů 

2 20670 

3 9050 

4 5218 

5 3494 

6 2293 

7 1674 

8 1219 

9 948 

10 657 

11 435 

12 325 

13 231 

14 183 

15 96 

16 33 

17 17 

18 1 

19 1 

 

5.1.4 Spojení stereomodelů do tripletů 

Pro nalezení optimálního způsobu pro transformaci všech modelů do společného 

souřadného systému byly stereomodely nejprve sdruženy pomocí parametrů vnější orientace 

snímku obsaženého v obou modelech do trojic snímků – tripletů za podmínky minimálního 

počtu čtyř společných klíčových bodů. 

V ideálním případě by po transformaci parametrů vnější orientace a souřadnic 3D bodů 

připojovaného modelu do souřadného systému modelu prvního měly být 3D souřadnice 

odpovídající společným klíčovým bodům totožné. Z důvodu přítomnosti šumu a nepřesností 

orientačních parametrů však totožné nejsou a z rozdílů souřadnic je možné určit směrodatnou 

souřadnicovou odchylku vyjadřující kvalitu snímkové trojice. Z celkového počtu 863 

stereopárů tak bylo bez svazkového vyrovnání pouze s použitím parametrů společného 

snímku a podobnostní transformace vytvořeno 5353 tripletů. Po vytvoření minimální kostry 

grafu scény obsahující všechny snímky, kdy jako ohodnocení hrany byla použita směrodatná 

odchylka, byl počet tripletů redukován na 1497 při průměrné hodnotě směrodatné odchylky 

0,332 m. Minimální hodnota směrodatné souřadnicové odchylky činila 0,003 m, maximální 

6,443 m. Zde je potřeba uvést, že uvedené hodnoty směrodatných odchylek nemají absolutní 

charakter s vazbou na globální geodetický souřadný systém, ale udávají pouze nepřesnost 

transformace dvou relativně definovaných souřadných systémů, kdy měřítko souřadného 

systému je určeno pouze délkou základny při relativní orientaci. 
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Obr. 5.3: Minimální kostra grafu spojitosti bez vazby na souřadný systém. Uzly představují jednotlivé 

stereopáry, hrany tvoří stereomodely spojené do tripletů za podmínky minimálně čtyř společných 

spojovacích bodů. 

 

5.1.5 Inkrementální svazkové vyrovnání 

Uvedeným postupem vytvořené konzistentní trojice snímků byly iterativně 

transformovány do společného relativního souřadného systému. Pro transformaci byly použity 

parametry dvou společných snímků ve trojicích, ze kterých byl určen měřítkový koeficient, 

translace a rotace.  

Po přibližné transformaci tripletu do společného souřadného systému bylo vždy 

provedeno svazkové vyrovnání. Při závěrečném svazkovém vyrovnání, kdy byly opravy 

přisuzovány jak parametrům vnější orientace všech snímků, tak souřadnicím všech 3D bodů, 

bylo dosaženo směrodatné odchylky reprojekce 0,6 pixelu, což odpovídá hodnotě 2,6 μm. 

Jednomu 3D bodu odpovídalo 4,98 promítacích paprsků. 

 

Obr. 5.4: Znázornění počtu korespondencí mezi snímky. Tmavší barva spojnice vyjadřuje vyšší počet 

korespondencí 
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Tabulka 5.2: Intervaly odchylek snímkových souřadnic a počty snímkových souřadnic 

Interval odchylek snímkových  

souřadnic [pix] 

Počet snímkových 

souřadnic 

0,0  - 1,0 87931 

1,0 – 2,0 31600 

2,0 – 3,0 731 

3,0 – 4,0 14 

4,0 – 5,0 4 

5,0 – 6,0 4 

6,0 – 7,0 1 

7,0 – 8,0 2 

8,0 - 9,0 0 

 

Obr. 5.5: Výsledná rekonstrukce, červeně jsou znázorněna projekční centra, černě 3D souřadnice 

spojovacích bodů určených automaticky z korespondencí 

 

5.1.6 Nepřímé georeferencování pomocí vlícovacích bodů 

Poslední fáze určování parametrů vnější orientace spočívala v transformaci do 

geodetického souřadného systému 3D podobnostní transformací s využitím vlícovacích bodů 

a finální svazkové vyrovnání s vlícovacími body. Snímkové souřadnice vlícovacích bodů byly 

manuálně měřeny v programu Pixoview a pouze tato etapa neproběhla plně automaticky. 

S využitím speciálních značek pro signalizaci vlícovacích bodů by však i tato etapa mohla být 

plně automatizována.  
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Protože byly snímkové souřadnice měřeny vždy na dvou a více snímcích, bylo možné 

určit 3D souřadnice v relativním souřadném systému. Tyto souřadnice byly použity spolu se 

souřadnicemi vlícovacích bodů v geodetickém systému pro výpočet parametrů 3D 

podobnostní transformace. Pomocí určeného transformačního klíče pak byly transformovány 

souřadnice 3D bodů i parametry vnější orientace do geodetického systému. 

 

Tabulka 5.3: Souřadnicové odchylky na identických bodech při 3D podobnostní transformaci 

z relativního do geodetického souřadného systému 

Číslo bodu ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] 

1 -0,011 -0,020 0,133 

3 -0,004 0,013 -0,060 

4 0,014 0,032 -0,057 

6 -0,034 0,009 -0,094 

9 0,030 0,006 0,030 

10 -0,020 0,000 0,055 

14 0,009 -0,013 0,041 

19 0,030 -0,023 -0,138 

21 -0,009 -0,011 -0,017 

25 -0,003 0,006 0,105 

 

Při pohledu na tabulku odchylek při transformaci na identických bodech a tabulku 

s odchylkami určenými po svazkovém vyrovnání je vidět, že závěrečné svazkové vyrovnání 

v geodetickém souřadném systému již nepřináší žádné zlepšení, což je evidentně způsobeno 

velkým počtem spojovacích bodů a tedy i značnou vnitřní tuhostí svazku snímků. Evidentně 

by stačilo provést pouze 3D podobností transformaci. Zde se nabízí snížení počtu spojovacích 

bodů při zachování geometrie, jak uvádí ve své práci Barazzetti [23]. 

 

Obr. 5.6: Výsledná ortofotomapa – rozložení vlícovacích bodů a kontrolních bodů 
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Tabulka 5.4: Souřadnicové odchylky na vlícovacích bodech po finálním svazkovém vyrovnání 

Číslo bodu ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] 

1 -0,011 -0,020 0,133 

3 -0,004 0,013 -0,060 

4 0,014 0,032 -0,057 

6 -0,034 0,009 -0,094 

9 0,030 0,006 0,030 

10 -0,020 0,000 0,055 

14 0,009 -0,013 0,041 

19 0,030 -0,023 -0,138 

21 -0,009 -0,011 -0,017 

25 -0,003 0,006 0,105 

 

Směrodatné odchylky jednotlivých souřadnic vypočtené z odchylek na vlícovacích 

bodech z tabulky 5.4: 

                                                   

I když se v tomto případě jedná o blok snímků, pro orientační posouzení dosažené 

přesnosti lze použít vzorce (5.1), (5.2) a (5.3) pro výpočet teoretické přesnosti stereodvojice 

[24], kde Z vyjadřuje výšku projekčního centra nad terénem, f je ohnisková vzdálenost, b 

délka základny mezi dvěma následujícími snímky a    směrodatná odchylka snímkových 

souřadnic. 

   
   (

   

   
  )

 

  (
 

 
  )

 

  (5.1) 

 

   
   (

   

   
  )

 

  (
 

 
  )

 

  (5.2) 

 

   
  (

  

  
  )

 

   (5.3) 

 

                                                   

Po dosazení a porovnání s odchylkami vypočtenými je vidět, že skutečně dosažená 

přesnost odpovídá teoretické přesnosti. 
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Obr. 5.7: Zobrazení souřadnic vlícovacích bodů na vytvořené ortofotomapě 

 

Obr. 5.8: Zobrazení souřadnic kontrolních bodů na výsledné ortofotomapě 

 

5.1.7 Porovnání přímého a nepřímého georeferencování 

Porovnání jednotlivých způsobů georefernece je shrnuto v tabulce 5.5. V prvním řádku 

jsou uvedeny rozdíly mezi souřadnicemi projekčních center určenými z výpočtu včetně 

vlícovacích bodů a GPS souřadnicemi, jež byly registrovány za letu. Zde je vidět evidentní 

systematický posun. 

Druhý řádek ukazuje rozdíly, kdy byl celý svazek snímků řešený v lokálním souřadném 

systému bez vlícovacích bodů transformován do globálního souřadného systému 3D 

podobnostní transformací. Parametry transformace byly určeny vyrovnáním metodou 

nejmenších čtverců ze souřadnic projekčních center v lokálním systému a souřadnic GPS 

registrovaných za letu. 

 Ve třetím řádku jsou pak porovnány oba způsoby georeference. 
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Tabulka 5.5: Porovnání výsledků přímé a nepřímé georeference s GPS souřadnicemi registrovanými 

za letu  

1. způsob určení 

souřadnic proj. 

center 

2. způsob určení  

souřadnic proj. 

center 

Průměr 

ΔX [m] 

Průměr 

ΔY [m] 

Průměr 

ΔZ [m] 

   

[m] 

   

[m] 

   

[m] 

S využitím 

vlícovacích bodů 

Záznam GPS za 

letu 

-0,69 -0,81 0,78 0,57 0,59 0,47 

S využitím pouze 

GPS souřadnic 

Záznam GPS za 

letu 

-0,01 0,00 -0,01 0,51 0,60 0,34 

S využitím 

vlícovacích bodů 

S využitím pouze 

GPS souřadnic 

-0,69 -0,81 0,78 0,16 0,10 0,35 

 

5.2 ORTOREKTIFIKACE A ON THE FLY MOZAIKOVÁNÍ 

Vypočtené parametry vnější orientace byly použity pro ortorektifikaci snímků a vytvoření 

ortofotomapy ve vysokém rozlišení.  

Ortorektifikaci si lze představit jako přepočet snímku na snímek sejmutý kamerou, jejíž 

ohnisková vzdálenost se blíží nekonečnu, optická osa směřuje kolmo dolů rovnoběžně s osou 

Z geodetického souřadného systému a všechny promítací paprsky jsou rovnoběžné. 

Obvykle se ortofotomapa vytváří způsobem, kdy jsou jednotlivé snímky nejprve 

ortorektifikovány a následně pomocí speciálního programového vybavení (např. software 

Orthovista) mozaikovány do výsledné ortofotomapy. Jedním z cílů této práce bylo rovněž 

vytvoření modulu pro automatické mozaikování. Protože bylo snímkování provedeno 

s překrytem 80/60, je zřejmé, že každé místo ortofotomapy je zachyceno na dvou a více 

snímcích a je tedy nutné definovat funkci, která jednoznačně a optimálně určí, který snímek, 

respektive jeho část, bude v daném místě ortofotomapy použit. 

Samotný proces rektifikace je založen na projekci 3D souřadnic v geodetickém 

referenčním systému do vnitřního souřadného systému kamery. Složky X a Y jsou definovány 

umístěním rastru překreslovaného snímku spolu s velikostí pixelu. Velikost pixelu 

překresleného snímku bývá označována jako GSD (ground sampling distance) případně GE 

(ground element). 

Každý pixel rektifikovaného snímku je definován řádkem a sloupcem rastru. Pomocí 2D 

podobnostní transformace zajišťující georeferenci lze určit souřadnice pixelu X,Y 

v geodetickém referenčním systému. 

Pro jednoznačnou projekci 3D souřadnice do roviny snímku je potřeba znát také 

souřadnici Z, kterou lze určit z modelu povrchu vytvořeného Delaunyho triangulací sady 3D 

bodů vypočtených z korespondencí. Výsledný trojúhelníkový model povrchu je za běhu 

programu rasterizován po částech s ohledem na velikost operační paměti, kdy umístění a 

velikost pixelu odpovídají rastru generované ortofotomapy. 
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V rovinatém terénu je model terénu vzniklý pouze z korespondencí plně postačující, 

v případě budov však dochází ke značným deformacím. Řešením je v takovém případě použití 

algoritmů pro husté párování (dense matching) [25], kdy lze v ideálním případě získat 

výškovou informaci pro téměř každý pixel orientovaného snímku. 

 

Obr. 5.9: Trojúhelníkový model povrchu – v rovinatých částech s dobrou texturou je DSM generovaný 

triangulací z bodů vzniklých řídkým párováním plně postačující, hrany budov jsou však zachyceny 

nedostatečně 

 

5.2.1 Mozaikování 

Protože objektiv kamery není ideální optická soustava, je zaznamenaný digitální obraz 

zatížen negativními vlivy jako např. vinětace, distorze, neostrost narůstající od středu směrem 

ke krajům snímku a chromatická aberace. Vliv těchto vad na zobrazení v rovině snímku se 

obvykle zvyšuje s rostoucí vzdáleností od optické osy procházející středem objektivu. 

 Pro maximální eliminaci negativních vlivů při generování ortofotomapy je potřeba do 

výsledné mozaiky vybrat pokud možno takové části jednotlivých snímků, které jsou vadami 

zatíženy co nejméně. Pro každý pixel výsledné ortofotomapy tak lze pomocí projekce jeho 3D 

souřadnice v geodetickém systému do roviny snímku najít takový snímek, kde bude 

vzdálenost průmětu 3D souřadnice od optické osy v zobrazovací rovině minimální.  

Narozdíl od kritéria prosté vzdálenosti 2D souřadnice pixelu ortofotomapy v geodetickém 

systému od souřadnice projekčního centra jsou zohledněny i sklony optické osy. Snímky 

jejichž optická osa svírá se svislicí úhel větší než 15 stupňů ale mohou negativně ovlivnit 

výslednou mozaiku (viz obr. 5.10), proto byly vybírány pouze takové snímky, u kterých 

nebyla překročena tato maximální empiricky stanovená hodnota. 

Operace výběru nejvhodnějšího snímku pro každý pixel je prováděna automaticky za 

běhu programu, odpadá tak nutnost  ortorektifikace a ukládání všech snímků v celém rozsahu. 

Z důvodu zachování obrazové kvality jsou R,G,B hodnoty jednotlivých barevných kanálů 

určovány bilineární transformací z nejbližšího okolí pixelu ve zdrojovém snímku. 
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Obr. 5.10: Mozaikovací polygony - každá barevně odlišená oblast ortofotomapy odpovídá jednomu 

zdrojovému snímku. Vlevo mozaika pouze s kritériem minimální vzdálenosti od středu snímku, kde jsou 

patrné nežádoucí artefakty. Vpravo mozaika s omezením maximálního sklonu optické osy a svislice. 

 

5.3 SHRNUTÍ 

Pro dosažení přesnosti v řádech jednotek centimetrů při řešení parametrů vnější orientace 

senzorů nesených bezpilotními prostředky je stále potřeba nepřímé georeference pomocí 

vlícovacích bodů. Měření snímkových souřadnic těchto vlícovacích bodů je tak jediná 

manuální činnost v jinak plně automatizovaném procesu.  

Přesnost při určení parametrů vnější orientace pouze přímou georeferencí se při 

současném stavu GNSS navigačních prostředků pohybuje řádově v metrech. Dá se však 

očekávat, že se časem na trhu objeví i lowcost GPS čipové sady a bude možné využít DGPS 

korekce pro přímou georeferenci i v relativně levných UAV prostředcích. 

Ortofotomapa jako jeden z možných výsledků zpracování může vzniknout v řádech 

desítek minut od pořízení snímků ideálně přímo v zájmové lokalitě. V případě nenadálých 

situací, jako jsou např. živelné katastrofy nebo havárie, je tak možné získat velice operativně 

komplexní obrazové podklady vhodné i pro měřické účely. 
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6 APLIKACE PRO VIZUALIZACI A ANALÝZU OBECNĚ 

ORIENTOVANÝCH SNÍMKŮ 

6.1 TECHNOLOGIE SNÍMKOVÁNÍ 

Systematické pořizování a zpracování obecně orientovaných snímků nabízí 

v posledních letech zcela nové možnosti uplatnění fotogrammetrie v praxi spočívající ve 

využití šikmých leteckých snímků v kombinaci s konvenčními svislými leteckými snímky. Za 

jednu z největších výhod šikmých snímků oproti svislým, na kterých jsou objekty zobrazeny 

především půdorysně a jejich fasády téměř nejsou viditelné, lze považovat přirozenější 

zobrazení studovaných objektů a jejich snadnější interpretaci. 

Aby bylo možno provádět snímkování v požadované konfiguraci, tedy snímat v jeden 

okamžik více snímků směřujících různými směry, bylo potřeba vyvinout speciální kamerový 

systém sestávající z pěti kamer, kdy jedna kamera směřuje kolmo dolů, zbývající čtyři směřují 

do stran a jejich optická osa svírá se svislicí úhel zhruba 30 – 40 stupňů. Pro snímkování byly 

vybrány běžně dostupné digitální kamery Canon EOS DS1, jejich objektivy byly kalibrovány 

na základě leteckého snímkování kalibrační základny. 

Každá kamera je připojena k tzv. kamerovému počítači, který řídí expozici a zajišťuje 

ukládání snímků na pevný disk. Jednotlivé kamerové počítače jsou pomocí síťového 

protokolu TCP/IP propojeny s řídícím počítačem, jehož úkolem je zpracovávat navigační 

údaje z GPS aparatury a na základě snímkovacího plánu vyhodnocovat optimální okamžik pro 

provedení expozice. Navigační program Mason vyvinutý autorem této práce umožňuje 

operátorovi snímkování sledovat polohu letadla vzhledem k náletovým liniím plánu 

snímkování a poskytuje také výstup pro grafické indikátory usnadňující pilotovi vedení 

letadla. 

 

Obr. 6.1: Vlevo schéma propojení jednotlivých zařízení na palubě letadla, vpravo držák kamer a 

kamerové počítače 

Cílem plánování, které zohledňuje morfologii terénu a požadované rozlišení snímků, je 

dosáhnout takového pokrytí snímky, aby byl každý bod zájmové oblasti zobrazen alespoň na 
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čtyřech snímcích z různých světových stran. Protože je snímkování prováděno s překryvem, 

bývá obvykle snímků více a je tak možné pozorovat bod zájmu z různého odstupu a pod 

různým úhlem.  

 

Obr. 6.2: Vlevo schéma footprintů (průměty snímků na zemský povrch) snímků z jednotlivých kamer, 

vpravo ukázka pokrytí města Telč šikmými snímky 

 

Letadlo nesoucí kamerový systém je vybaveno GPS aparaturou a inerciální měřící 

jednotkou. GPS aparatura poskytuje jednak hrubá navigační data a charakteristiky přesnosti v 

reálném čase pro orientaci posádky letadla v prostoru, kontrolu kvality a optimalizaci snímání 

dat, zároveň jsou zaznamenávána observační data pro následné zpřesnění trajektorie v 

kombinaci s daty z referenčních GPS stanic.  

Do dalšího zpracování pak vstupují GPS/INS data pořízená mobilní jednotkou a 

observační data zaznamenaná referenčními GPS stanicemi.  

Cílem postprocesingu je přímá georefernece každého jednotlivého pořízeného snímku s 

maximální možnou přesností tak, aby mohl být použit pro měřické účely, kdy jsou ze snímků 

určovány souřadnice zájmových objektů v geodetickém systému, ať již standardními 

fotogrammetrickými metodami nebo metodami computer vision jako např. automatická 

detekce objektů.  

Výstupem postprocesingu je pak trajektorie letounu spolu s parametry vnější orientace 

každého snímku v závislosti na čase, jak byly zaznamenány inerciální jednotkou. Z 

praktických důvodů není možné umístit GPS anténu a inerciální jednotu do projekčního 

centra, vypočtené parametry se tedy vztahují k souřadnému systému inerciální jednotky, 

zatímco pro výpočty ze snímkových souřadnic je potřeba, aby parametry vnější orientace byly 

vztaženy k obrazovému senzoru.  

Před započetím mise je proto vždy potřeba definovat vztah mezi souřadným systémem 

inerciální jednotky a vnitřním souřadným systémem použitého senzoru, v případě kamery 

reprezentovaným projekční rovinou kamery a optickou osou. Tento vztah je určen z rozdílu 
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GPS/INS měření a parametrů vnější orientace kamery vypočtené pomocí známých souřadnic 

vlícovacích bodů a je definován translací T a rotační maticí R. Prakticky se tento vztah určuje 

na kalibrační scéně, která obsahuje řádově desítky přirozeně signalizovaných bodů, jejichž 

souřadnice jsou zaměřeny v geodetickém systému. 

6.2 PIXOVIEW - OBRAZOVÝ GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ 

SYSTÉM 

Takto vznikající množství obrazových dat je obtížně uchopit bez příslušného 

softwarového vybavení, vznikla proto řada specifických aplikací zaměřená na využití šikmých 

snímků, mezi nejznámější lze zařadit software společnosti Pictometry [26], nebo systém 

Multivision izraelské společnosti Ofek Aerial Photography. 

Mezi poskytovatele komplexního řešení pro plánování, snímkování a analýzu šikmých 

snímků lze řadit i společnost Geodis Brno, kde je v současné době vyvíjen aplikační rámec 

PixoView. 

Klíčovou funkcí aplikace PixoView, na jejímž vývoji se autor této práce podílel 

rozhodující měrou, je měřické vyhodnocení obecně orientovaných snímků, tedy měření 

geodetických souřadnic zájmových objektů z obecně orientovaných snímků včetně přiřazení 

databázových atributů. Měření je koncipováno jako jednosnímkové, není potřeba žádné 

speciální hardwarové vybavení jako při stereovyhodnocení.  

Měření v aplikaci PixoView si neklade za cíl nahradit přesná geodetická měření v řádech 

milimetrů, důraz je kladen spíše na operativnost a intuitivnost, kdy mohou prostorové vztahy 

s pomocí orientovaných snímků efektivně analyzovat po krátkém zaškolení i specialisté 

v jiných oborech než je fotogrammetrie, např. architekti, urbanisté, členové krizového řízení 

apod. 

 

Obr. 6.3: Orientované snímky v aplikaci PixoView. 
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6.3 GEOMETRIE ŠIKMÝCH SNÍMKŮ 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.1, obraz na snímku vzniká projekcí zobrazované scény na 

základě vztahů projektivní geometrie. Těchto vlastností lze využít i při zpětné projekci bodů 

obrazu do prostoru a určovat tak přímo prostorové souřadnice v geodetickém systému ze 

snímkových souřadnic. 

Pohybuje-li uživatel kurzorem myši v okně aplikace zobrazujícím orientovaný snímek, 

lze každou pozici na obrazovce přepočítat v závislosti na zvětšení snímku podobnostní 

transformací na souřadnice snímkové. Po transformaci snímkových souřadnic do projekční 

roviny v prostoru, jejíž umístění je definováno souřadnicemi projekčního centra, ohniskovou 

vzdáleností a orientací optické osy v prostoru reprezentovanou orientačními úhly  ω, φ, κ , lze 

jednoznačně definovat rovnici promítacího paprsku procházejícího projekčním centrem a 

bodem o snímkových souřadnicích v promítací rovině. 

Protože je promítací paprsek polopřímka vycházející z projekčního centra směřující do 

nekonečna, je pro určení souřadnic bodu v prostoru ležícího na promítacím paprsku potřeba 

omezující podmínky v podobě informace o výšce. Je-li tedy v oblasti zobrazené na snímku k 

dispozici model terénu, je možné určit souřadnice bodu v prostoru jako průsečík promítacího 

paprsku a modelu terénu.  

Nejjednodušším vyjádřením modelu terénu je georeferencovaný rastrový soubor (GRID), 

kde hodnoty jednotlivých pixelů obsahují informaci o výšce ve formátu float nebo double. 

Úloha se pak zjednoduší na nalezení právě takového pixelu, kterým prochází promítací 

paprsek. Prakticky lze oblast vyhledávání omezit obdélníkem, který je opsán průmětu části 

promítacího paprsku v oblasti         do vodorovné roviny, kde    je souřadnice   

projekčního centra a souřadnice    je rovna nule. 

Analogicky při reprezentaci modelu terénu množinou trojúhelníků (TIN) je potřeba nalézt 

takový trojúhelník, pro který platí, že průsečík promítacího paprsku a roviny definované 

trojúhelníkem leží uvnitř tohoto trojúhelníku. Výpočty nad trojúhelníkovým modelem jsou 

náročnější než nad modelem rastrovým, trojúhelníkovým modelem se však dají vyjádřit i 

svislé stěny, např. fasády, což není možné v případě rastrového modelu. 

6.3.1 Měření souřadnic a vzdáleností v orientovaném snímku 

Přesnost metody určení prostorových souřadnic     průsečíkem promítacího paprsku 

odpovídajícího snímkovým souřadnicím     s modelem terénu implementované v programu 

PixoView byla teoreticky odvozena podle zákona o hromadění směrodatných odchylek. Pro 

směrodatné odchylky jednotlivých souřadnic a směrodatnou souřadnicovou odchylku platí: 
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kde hodnoty parciálních derivací byly z důvodů značné komplexnosti funkčních vztahů pro 

přepočet snímkových souřadnic na souřadnice prostorové určeny numericky. 

Směrodatné odchylky parametrů vnitřní orientace          vycházejí z výsledků 

kalibrace kamery, směrodatné odchylky měřených snímkových souřadnic     byly 

uvažovány jako hodnota jedné poloviny pixelu snímku. Směrodatné odchylky souřadnic 

projekčního centra          byly převzaty z výsledků zpracování trajektorie letu, odchylky 

úhlů ω, φ, κ pak z technické dokumentace aparatury Applanix POS AV 510. 

Hodnoty parametrů použitých při simulaci a jejich směrodatné odchylky jsou uvedeny 

v tabulce 6.1. Pro vyloučení vlivu morfologických nekonzistencí byl reálný model terénu 

nahrazen vodorovnou rovinou o nadmořské výšce 300 metrů s empiricky stanovenou 

směrodatnou odchylkou 0,2 m. Při simulaci byla uvažována výška letu 450 metrů nad 

terénem, což odpovídá nadmořské výšce projekčního centra 750 metrů. 

 

Tabulka 6.1: Hodnoty parametrů a jejich směrodatné odchylky  

    σ jednotka 

    1100000 0,300 m 

    600000 0,300 m 

    750 0,300 m 

      

    300 0,200 m 

      

    35 0,005   

   0 0,005   

   0 0,008   

      

    50 0,005 mm 

    0 0,002 mm 

    0 0,002 mm 

      

    <-18,18> 0,0035 mm 

   <-24,24> 0,0035 mm 
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Pro snímkové souřadnice každého desátého pixelu na snímku byla určena směrodatná 

souřadnicová odchylka     třemi způsoby. V prvním případě byly do výpočtu zahrnuty pouze 

směrodatné odchylky parametrů vnitřní orientace, ve druhém případě pouze odchylky 

parametrů vnější orientace a ve třetím případě odchylky všech parametrů. 

Pro vizualizaci byly hodnoty odchylek uloženy do rastrového souboru s nastavenou 

barevnou škálou. Z výsledků simulace znázorněných na obr. 6.4 je patrný rozhodující vliv 

přesnosti určení parametrů vnější orientace na výslednou přesnost a také téměř lineární nárůst 

hodnot odchylek v závislosti na vodorovné vzdálenosti od projekčního centra. 

Experimentálně byla metoda určení prostorových souřadnic ověřena na leteckých 

snímcích kalibrační základny v lokalitě Brno-Líšeň [27], kdy byla testována přesnost 

porovnáním souřadnic zaměřených na šikmých snímcích s geodeticky zaměřenými 

souřadnicemi vlícovacích bodů. 

 

Obr. 6.4: Rozložení směrodatné souřadnicové odchylky     v ploše snímku -  a) Orientovaný snímek 

b) Zahrnuty pouze odchylky parametrů vnitřní orientace c) Zahrnuty pouze odchylky parametrů vnější 

orientace d) Zahrnuty odchylky parametrů vnitřní i vnější orientace 

 

6.3.2 Měření svislých vzdáleností na šikmém snímku 

S použitím omezující podmínky svislosti, tedy s použitím pomocné polopřímky se 

směrovým vektorem        , která vychází z bodu na terénu určeného způsobem 

z předcházející kapitoly, je možné provádět měření svislých vzdáleností např. výšek budov a 

jiných uměle vytvořených objektů. 

Prvním promítacím paprskem je definován bod na terénu, kterým je proložena svislá 

přímka. Každý další bod na snímku pak definuje další promítací paprsek. Svislice a promítací 

paprsek mohou být v obecné poloze mimoběžné, vždy však lze na svislici najít takový bod, 

jehož vzdálenost k promítacímu paprsku je minimální. Svislou vzdálenost je pak možné určit 

jednoduše jako rozdíl souřadnic   bodů ležících na svislici. Prakticky pak stačí určit 

minimálně dva body na snímku. 
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Obr. 6.5: Měření svislé vzdálenosti na snímku. Bod A je určen jako průnik promítacího paprsku 

definovaného projekčním centrem a bodem v promítací rovině s digitálním modelem terénu. Body B a 

C vzniknou v prostoru jako průsečíky svislé přímky procházející bodem A s promítacími paprsky 

definovanými snímkovými souřadnicemi bodů B a C. Rozdíl souřadnic       určuje relativní výšku. 

 

Protože analytické odvození směrodatné odchylky měřeného rozdílu výšek vzhledem 

k použití pomocných podmínek není triviální, byla v aplikaci PixoView provedena numerická 

simulace chybového modelu, při které byly zanedbány směrodatné odchylky všech parametrů 

vyjma odchylek měřených snímkových souřadnic. 

Vliv průběhu modelu terénu byl rovněž eliminován a výpočty byly provedeny nad 

vodorovnou rovinou odpovídající průměrné nadmořské výšce v oblasti pokryté snímkem. 

Průmět svislé přímky odpovídající budově vysoké 5-30 metrů zaujímá ve snímku 

maximálně několik desítek pixelů, což odpovídá oblasti dostatečně malé pro zjednodušení 

funkčních vztahů, kdy je možné předpokládat, že se nepřesnosti určení parametrů vnější a 

vnitřní orientace projeví v obou bodech v prostoru téměř totožně. 

Středu každého pixelu orientovaného snímku odpovídá bod v prostoru, jehož souřadnice 

jsou určeny průnikem promítacího paprsku a vodorovné roviny nahrazující model terénu. 

K souřadnici   takto definovaného bodu byla připočtena hodnota 15 metrů simulující 

provedené výškové měření a následně byl bod zpětně promítnut do snímku. Pro každý pixel 

snímku tak byly definovány snímkové souřadnice dvou bodů odpovídající průmětu svislice o 

dané délce. 

V dalším kroku byl pro každou snímkovou souřadnici vygenerován soubor fingovaných 

odchylek s normálním rozdělením obsahující tisíc hodnot a z modifikovaných snímkových 

souřadnic byla zpětně počítána hodnota převýšení. Odchylky hodnot převýšení od původní 

hodnoty 15 metrů posloužily pro výpočet směrodatné odchylky měřeného výškového rozdílu 

v daném bodě snímku. Na obr. 6.6 jsou při výšce 450 metrů nad terénem a sklonu optické osy 
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35 stupňů graficky znázorněny hodnoty směrodatných odchylek měřeného převýšení 

odpovídající směrodatným odchylkám snímkových souřadnic 1,0 pix (7 μm) a 0,5 pix (3,5 

μm). 

 

Obr. 6.6: Rozložení směrodatné odchylky měřeného převýšení v ploše snímku při směrodatné odchylce 

snímkových souřadnic, vpravo 1,0 pix (7 μm), vlevo 0,5 pix (3,5 μm) 

 

6.3.3 Měření vodorovných vzdáleností 

Při měření vodorovných vzdáleností na šikmém snímku je využíván průsečík promítacího 

paprsku s modelem terénu a svislá přímka podobně jako u měření svislých vzdáleností viz 

obr. 6.7. Bod na svislici vzniklý jako průsečík svislice a promítacího paprsku je však použit 

pro definici horizontální roviny. 

Bod A je určen jako průnik promítacího paprsku definovaného projekčním centrem a 

bodem v promítací rovině s digitálním modelem terénu. Bod B je definován jako průsečík 

svislice a promítacího paprsku podobně jako u svislého měření, zároveň však definuje 

umístění vodorovné roviny. Bod C je určen jako průsečík promítacího paprsku s horizontální 

rovinou procházející bodem B. Pro výpočet vzdálenosti mezi body B a C stačí použít 

souřadnice X a Y. 
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Obr. 6.7: Měření vodorovné vzdálenosti na snímku 

 

6.3.4 Zpětná projekce vektorových dat do šikmých snímků  

Jsou-li známy parametry vnější orientace snímků pořízených kamerovým systémem a má-

li uživatel systému k dispozici 3D vektorová data (CAD, GIS) pokrývající zájmovou lokalitu, 

je možné v aplikaci Pixoview provádět v reálném čase projekci vektorových dat do 

panoramatického snímku a získat tak detailnější představu o průběhu vlastnických hranic v 

terénu, uložení inženýrských sítí, umístění městského mobiliáře apod. Jsou-li k dispozici 

pouze 2D vektorová data, je nutné pro správné zobrazení jednotlivým vrcholům přiřadit 

hodnoty souřadnice Z pomocí digitálního modelu terénu. 

 

 

Obr. 6.8: Projekce digitální katastrální mapy a vektorového modelu do šikmých snímků 
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6.4 TEXTUROVÁNÍ 3D OBJEKTŮ  

Orientované šikmé snímky lze také použít pro plně automatické texturování vektorových 

modelů měřených fotogrammetricky ve stereo režimu, výsledkem jsou pak fotorealistické 

modely budov ideálně dotvářející  3D vizualizace. Pro dosažení korektních výsledků při 

použití modulu pro generování textur, který je součástí programu PixoView, je potřeba 

zajistit, aby byl vektorový model složen z elementárních geometrických útvarů v podobě 

trojúhelníků nebo čtyřúhelníků. U svislých stěn musí být zaručeno pořadí vrcholů takové, aby 

normála definovaná jako vektorový součin vektorů tvořených po sobě jdoucími vrcholy 

směřovala vždy ven směrem z budovy. V případě střešního pláště je pak bez ohledu na 

orientaci polygonu předpokládáno, že normála směřuje vždy do poloprostoru definovaného 

kladnou poloosou Z. Protože jsou obvykle svislé stěny modelu vytvářeny automaticky jako 

svislé polygony vycházející z okapových polygonů směrem k zemi, lze za objekt střešního 

pláště automaticky považovat každý polygon modelu, jehož normála svírá s vodorovnou 

rovinou větší úhel než předem zadaná mezní hodnota. 

6.4.1 Výběr optimálního snímku pro generování textury 

Správně definovaná normála má klíčový význam při výběru optimálního snímku, který 

bude použit pro výpočet textury. 

U šikmých snímků, jejichž optická osa svírá se svislicí úhel 30-40 stupňů byla 

experimentálně určena optimální oblast v podobě dvou třetin snímku v průmětu směrem 

k projekčnímu centru. Střed takto definované oblasti představuje ideální bod šikmého snímku 

jakožto rozumný kompromis mezi požadavkem na rozlišení snímku (velikostí GE) a 

požadavkem na sklon optické osy. Zbývající třetina obvykle zobrazuje území příliš vzdálené 

od projekčního centra, kde klesá rozlišení snímku a obrazová kvalita. 

 

Obr. 6.9: Útvar střešního pláště, jeho normála a projekce do roviny snímku 

 

V první fázi jsou vybrány takové snímky, u kterých normála texturované plochy a 

normála projekční roviny svírají takový úhel, který zaručuje, že se jedná o snímek z vnější 

strany fasády. 

Ve druhé fázi výpočtu je řešeno, zda průmět texturovaného polygonu do snímku leží 

v definované optimální oblasti. Jako optimální snímek je pak vybrán takový snímek, ve 

kterém má průmět texturovaného polygonu největší plochu, což zaručuje minimální 

deformaci obrazu. 
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6.4.2 Transformace do lokálního souřadného systému textury 

Další fází je výpočet RGB hodnot jednotlivých pixelů generované textury, tato operace je 

v podstatě modifikace algoritmu použitého při generování ortofotomapy. Cílem je definovat 

takovou shodnostní 3D transformaci, kdy je možné pro každou souřadnici pixelu         

v lokálním souřadném systému textury určit souřadnice bodu v prostoru         ležící 

v rovině texturovaného objektu, viz obr. 6.10. Prakticky stačí redukovat složky souřadnic 

v prostoru o souřadnice těžiště a následně nalézt takovou rotační matici, jejíž aplikací na 

normálový vektor   roviny texturovaného útvaru bude mít výsledný normálový vektor   

hodnotu         odpovídající normálovému vektoru vodorovné roviny podle rovnice (6.4): 

             [

      

      

      
]          [

  
         

      
     

          
 

]  (6.4) 

kde   je jednotková matice o rozměrech    ,           jsou složky vektoru       a   

je úhel mezi vektory   a  . 

 

Obr. 6.10: Transformace texturovaného objektu z prostorových souřadnic do vodorovné roviny 

 

Takto určené 3D souřadnice jsou pak přepočteny do projekční roviny snímku, kde jsou 

bilineární transformací z hodnot zdrojového snímku určeny hodnoty složek RGB odpovídající 

danému pixelu textury. 
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Obr. 6.11: Šikmý orientovaný snímek a výsledné textury pro útvary vektorového modelu 

 

Výsledkem procesu texturování je rastrový soubor textury v komprimovaném formátu 

jpeg případně png a platformně nezávislý umisťovací soubor obsahující dvojice souřadnic 

v lokálním souřadném systému textury a v geodetickém systému, který může sloužit jako 

vstup pro vytvoření modelu ve specifickém formátu např. KML nebo Collada. 

 

Tabulka 6.2: Prostorové souřadnice X,Y,Z a relativní souřadnice u,v v lokálním souřadném systému 

textury s rozsahem (0,1) pro umístění textury v prostoru 

X Y Z u v 

-697623,78 -1038317,76 186,13 0,063 0,795 

-697623,78 -1038317,76 183,05 0,034 0,037 

-697620,50 -1038315,65 183,21 0,931 0,037 

-697620,50 -1038315,65 187,02 0,967 0,975 

-697623,78 -1038317,76 186,13 0,063 0,795 

 

Celý proces generování fotorealistických textur je plně automatický, vstupem jsou 

orientované šikmé snímky, parametry vnitřní orientace kamer a vektorové modely. Kvalita 

výsledku tak závisí především na přesnosti určení parametrů vnější orientace a přesnosti 

zaměření vektorového modelu. 

6.4.3 Možná rozšíření algoritmu pro výpočet textur 

Ve stávající verzi algoritmu pro generování fotorealistických textur nejsou řešeny kolize, 

kdy průmět budovy do snímku koliduje s průmětem vyšší budovy v okolí. Prakticky tak 

textura jednoho objektu může obsahovat obraz objektu jiného kupříkladu věže nedaleko 

stojícího kostela. 

Kolize je možné řešit použitím výškové mapy, ve které jsou všechny texturované útvary 

transformovány do roviny snímku a následně jsou všem transformovaným vrcholům 

přiřazeny souřadnice Z původních útvarů. Vzniknou tak transformované útvary se 
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souřadnicemi X,Y v souřadném systému snímku a původní souřadnicí Z v geodetickém 

systému. Rasterizací takto transformovaných útvarů vznikne maska - pole hodnot typu float, 

které má stejný rozměr jako šikmý snímek a každému prvku odpovídá reálná výška v daném 

bodě texturovaného objektu. Jako první je rasterizován právě texturovaný objekt, při 

rasterizování všech zbývajících útvarů jsou porovnávány hodnoty ve výškové mapě. Je-li 

nalezen takový útvar, který v lokálním souřadném snímku překrývá právě texturovaný objekt, 

jsou řešeny hodnoty výšek ve výškové mapě. V případě, že jsou hodnoty vyšší než u 

texturovaného útvaru, znamená to, že je útvar překryt jiným útvarem a je potřeba najít 

vhodnější snímek a celý postup opakovat.  

 

 

Obr. 6.12: Nahoře vektorový model budov, dole výsledek procesu automatického texturování 
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7 ZÁVĚR 

Předložená práce se zabývá plně automatickým určováním parametrů vnější orientace, 

tedy zpětnou rekonstrukcí polohy a orientace kamery v prostoru pouze na základě analýzy 

obrazu. Bylo ukázáno, že algoritmy založenými na prvku náhody a statistickém vyhodnocení 

lze spolehlivě nalézt řešení bez jakékoliv apriorní informace o poloze projekčních center. 

Metodami computer vision je možné z neuspořádané sady snímků sestavit geometricky 

velice stabilní blok v lokálním souřadném systému. Díky vysokému počtu automaticky 

detekovaných významných bodů na snímcích a použití kalibrované kamery se dosažená 

vnitřní přesnost pohybuje v řádu jednotek pixelů.  

V případě, že jsou známy GPS souřadnice projekčních center registrované např. navigační 

GPS aparaturou za letu bezpilotního prostředku, je možné použít pro umístění svazku snímků 

do referenčního souřadného systému přímé georeferencování pomocí 3D podobností 

transformace, absolutní odchylky souřadnic projekčních center se pohybují v decimetrech až 

metrech. Výhodou je úplná nezávislost na pozemním měření. 

Jsou-li do výpočtu zahrnuty snímkové souřadnice vlícovacích bodů a jejich prostorové 

souřadnice v geodetickém souřadném systému, pohybuje se přesnost georeferencování svazku 

snímků řádově v centimetrech. 

Ortofotomapa jako jeden z možných výsledků zpracování může vzniknout v řádech 

desítek minut od pořízení snímků ideálně přímo v zájmové lokalitě. Je tak možné získat velice 

operativně komplexní obrazové podklady vhodné i pro měřické účely. 

Další možnou oblastí použití je řešení krizových situací při fotogrammetrickém 

snímkování, kdy z nějakého důvodu, ať již úplně nebo částečně, selže záznam údajů 

palubního GPS/INS systému. Uvedenými postupy je možné zpětně určit parametry, jež 

mohou být použity jako přibližné hodnoty pro další zpracování snímků. 

Pro odvození prostorové informace z měřických snímků bylo doposud potřeba speciální 

hardwarové vybavení pro vyhodnocení ve stereo režimu, využití tak bylo omezeno pouze na 

úzkou skupinu vyškolených specialistů. 

Hlavním přínosem aplikace PixoView, na jejímž vývoji se autor této práce podílel 

rozhodující měrou, je možnost měřického vyhodnocení obecně orientovaných snímků, tedy 

měření geodetických souřadnic zájmových objektů včetně přiřazení databázových atributů. 

Protože je měření koncipováno jako jednosnímkové, není potřeba žádné speciální hardwarové 

vybavení jako při stereovyhodnocení. Pro účely aplikace byly také navrženy a 

implementovány algoritmy pro měření výšek a délek objektů z jednoho orientovaného snímku 

při použití omezujících geometrických podmínek jako jsou svislice, vodorovná rovina a 

rastrové vyjádření modelu terénu. 

Jako součást aplikace PixoView byl rovněž implementován modul pro realistické 

texturování (opláštění) 3D modelů budov. 
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7.1 DALŠÍ VÝVOJ 

Kvalita rekonstrukce je přímo závislá na úplném vyloučení nesprávných korespondencí, 

důležité je správně stanovit kritérium pro rozhodnutí, zda dvojice bodů splňuje podmínku 

epipolární geometrie. V této práci bylo kritérium pro vyloučení chybných korespondencí na 

snímcích pořízených různými typy kamer stanoveno empiricky, jako logické se nabízí 

rozšíření systému o adaptivní algoritmus pro stanovení této kritické meze. 

V současné době je pro korektní zpracování nutná kalibrace kamery, u neměřických 

objektivů včetně radiálních distorzí. Protože se kalibrace může v čase měnit, bylo by vhodné 

doplnit zpracování i o možnost kalibrace tak, aby stačilo jako vstupní parametry kamery 

definovat pouze velikost snímacího elementu a přibližnou ohniskovou vzdálenost. 

Ortorektifikace je řešena nad trojúhelníkovým modelem povrchu vzniklým z řídkého 

párování, což je postačující ve volném terénu. V případě umělých objektů však při 

ortogonalizaci snímků dochází k deformacím. Ideální by bylo využít algoritmů pro husté 

párování (dense matching), takto ortogonalizované snímky by byly zcela prosty 

perspektivního zkreslení, jednalo by se o tzv. „True Ortho“. 

Mozaikování snímků do výsledné ortofotomapy je v navrženém systému prováděno 

pouze na základě geometrických kritérií, jako jsou vzdálenost bodu od středu snímku a sklon 

optické osy. V takovém případě jsou mezi snímky skokové přechody, optimálnější by bylo 

vytvoření prolínací masky s pozvolnými přechody pro každý snímek, kde by bylo definováno, 

jakou měrou se daný snímek projeví ve výsledné mozaice. 

 Pro dosažení kvalitního výsledku by bylo vhodné do systému také zapracovat 

radiometrické korekce obrazu v podobě vyrovnání jasu a kontrastu mezi všemi snímky tak, 

aby výsledná mozaika působila naprosto jednolitým dojmem. 
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Příloha A – ortofotosnímky fasád zámku Žinkovy 

Navržený aparát byl testován v praxi při pořizování dokumentace zámku Žinkovy na 

kolekci 28 snímků jižní fasády (obr. A.1) pořízených digitálním fotoaparátem Olympus 

umístěným na teleskopickém stativu. Pořízené snímky byly primárně určeny pro ruční 

triangulaci v programu Intergraph ISAT a vypočtené parametry vnější orientace sloužily 

k ortorektifikaci snímků, ze kterých byly mozaikováním sestaveny ortofotosnímky 

jednotlivých fasád. Současně se snímkováním bylo provedeno laserové skenování a z 

bodového mračna byly vybrány vlícovací body se souřadnicemi v souřadném systému S-

JTSK. 

Pro porovnání byl proveden plně automatický výpočet parametrů vnější orientace 

v relativním souřadném systému. Souřadnice takto určených projekčních center byly následně 

3D podobnostní transformací transformovány do geodetického systému, kde byly řešeny 

odchylky od souřadnic vypočtených v software ISAT. 

 

 

Obr. A.1: Vstupní sada: 28 snímků o velikosti 3648x2736 pixelů 

 

Výpočty byly prováděny na běžném počítači s procesorem Intel Core i7. Na základě 

výsledků kalibrace objektivu byly distorze zanedbány. Originální snímky o velikosti 3648 x 

2736 byly z důvodu paměťové náročnosti výpočtu klíčových bodů resamplovány na velikost 

1824 x 1368. Výpočet SIFT deskriptorů s využitím CUDA implementace trval 32 vteřin, 

průměrně 1.1 vteřiny na snímek, celkem bylo detekováno 170544 klíčových bodů. Párování 

klíčových bodů metodou „každý s každým“, rovněž s využitím CUDA implementace, trvalo 

58 vteřin ve 378 kombinacích. 
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Obr. A.2: Počty detekovaných klíčových bodů ve snímcích 

 

 

Tabulka A.1: Odchylky souřadnic projekčních center určených automaticky a projekčních center 

vypočtených v programu Intergraph ISAT 

Snímek ΔX [m] ΔY [m] ΔZ [m] 

P6027864 -0,016 -0,006 0,024 

P6027865 -0,009 -0,001 0,013 

P6027866 0,004 -0,009 0,002 

P6027867 -0,006 -0,004 -0,034 

P6027869 0,000 0,004 -0,009 

P6027870 -0,010 0,001 0,009 

P6027871 -0,008 0,002 0,013 

P6027872 0,000 0,002 -0,012 

P6027874 0,001 -0,002 0,009 

P6027875 0,004 0,006 0,003 

P6027876 0,010 0,004 -0,014 

P6027878 0,010 0,001 0,010 

P6027879 -0,005 0,005 0,017 

P6027880 -0,007 0,002 -0,024 

P6027882 -0,012 0,001 0,011 

P6027883 0,005 0,004 0,017 

P6027884 0,002 0,003 -0,023 

P6027886 0,012 0,003 -0,011 

P6027887 -0,002 0,002 0,015 

P6027888 0,000 0,001 -0,040 

P6027890 0,046 0,001 0,037 

P6027891 -0,018 -0,015 0,018 

P6027892 -0,002 -0,006 -0,034 
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Z celkového počtu 28 snímků bylo do svazku automaticky registrováno 23 snímků. 

Protože byly snímky primárně pořizovány bez ohledu na automatické zpracování, 5 snímků 

nebylo registrováno z důvodu nedostatečného překryvu s ostatními snímky a z důvodu 

nedostatečné textury. 

 Odchylky uvedené v tabulce A.1 dokazují, že popsaným automatickým výpočtem lze 

úplně nahradit časově velice náročný proces ruční snímkové triangulace a parametry vnější 

orientace lze po 3D podobnostní transformaci do geodetického systému přímo použít pro 

ortorektifikaci snímků a mozaikování. 

 

Obr. A.3: Výsledná rekonstrukce pozic projekčních center v prostoru 

 

V méně ideálních případech lze vypočtené parametry použít jako vstupní data do 

programu pro triangulaci měřických snímků a rovněž snížit časovou náročnost celého 

procesu. 

 Jedinou částí procesu, kterou tak nelze plně automatizovat, zůstává výběr vlícovacích 

bodů pro umístění svazku snímků do geodetického systému. Při automatickém zpracování je 

také potřeba zaručit dostatečný překryt, v oblastech snímků chudých na textury obvykle 

automatická detekce a porovnání klíčových bodů selhává. 
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Obr. A.4: Výsledný ortofotosnímek fasády 
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Příloha B – zpracování dat z bezpilotního prostředku Gatewing 

X1000 

Počet snímků ke zpracování: 103 

Počet snímků registrovaných ve výsledné rekonstrukci: 97 

Počet kombinací řešených při relativní orientaci: 5253 

Počet vytvořených stereopárů: 1024 

Počet sestavených tripletů: 8649 

Počet tripletů definující kostru grafu scény: 1961 

 

Dosažená směrodatná odchylka reprojekce: 1,23 pix 

Způsob georeferencování: 3D podobnostní transformace, jako identické body v globálním 

systému byly použity GPS souřadnice registrované za letu 

Směrodatné odchylky dosažené při 3D podobnostní transformaci projekčních center z 

lokálního do globálního souřadného systému: 

 

                                                

 

 

 

Obr. B.1: Vlevo rastrový model terénu vytvořený z trojúhelníkového modelu vzniklého triangulací 

z detekovaných korespondencí. Vpravo znázornění masky použité při mozaikování snímků do výsledné 

ortofotomapy. 
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Obr. B.2: Ortofotomapa území pokrytého snímky vytvořená s rozlišením 0,05 cm a detail 

ortofotomapy 
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Příloha C – ukázka texturovaného modelu 

Ukázka výsledku procesu automatického texturování. 3D vizualizace v prostředí EyeTour. 

 

Obr. C.1: Automaticky texturovaný objekt ve 3D vizualizaci 
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