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PRINCIPY



Zdroje dat

Data
- Základ - běžné digitální 

fotografie 
- Standadní obrazové soubory, 

ale i vícepásmové  obrazy
- Běžné obrazové formáty tiff / 

jpg / dng
- Rozlišení odpovídá typickým 

DSLR kamerám
- Kolmé snímky
- Typicky desítky až stovky 

fotografií
- Velké datové objemy



Zdroj dat



3D rekonstrukce povrchu

?



Východiska

• UAV fotogrammetrie
– Použití fotogrammetrických postupů na data, 

pořízená z bezpilotních snímacích zařízení

• Rozdíly oproti tradiční fotogrammetrii
– Použití neměřických (nekalibrovaných) kamer

– Chybějící nebo nekvalitní GPS/IMU navigační 
jednotky 
• Chybějící nebo nekvalitní data o prvcích vnější 

orientace



Prvky vnitřní orientace

• Paramety kamery
– Určují vztah projekčního centra 

a roviny snímku
– Kalibrace kamery je potřebná 

k zajištění přesnosti výstupu

• Parametry
– Konstanta komory

• Ohnisková vzdálenost f
• Čím kratší – tím širší úhel záběru (FOV)

– Poloha hlavního bodu H´
• Poloha paty kolmice, procházející středem obrazu
• V praxi se využívá offset – vzdálenost stutečného bodu od ideálního 

– Distorze objektivu 
• Rozdíly úhlů paprsku vstupujícího do objektivu a vystupujího na senzor
• Ohyb paprsků = odchylky polohy zobrazovaného bodu na snímku od reality



Prvky vnější orientace

• Poloha kamery
– Určuje vztah projekčního centra 

k vnějším souřadnicím a 
orientaci záběru

• Parametry
– Prostorové souřadnice stanoviště 

x0,y0,z0

– Směr osy záběru – rotace ω

– Sklon osy záběru ϕ

– Pootočení okolo osy záběru κ



Jak prvky vnější a vnitřní orientace 
zjistit?
• Structure from motion

– Inspirace biologickým viděním – rekonstrukcí 3D struktury 
ze 2D obrazu na páru sítnic

– Princip faktorizace = rozkladu

– Ze sekvence navazujících snímků se určí pohyb a 3D 
struktura scény

– Sledováním množiny bodů napříč sekvencí snímků lze 
odvodit, kde se kamera nachází a jaké je rozmístění bodů

• Není nutná předchozí kalibrace kamery

• Není nutné přesné dodržování zásad pořizování snímků

• Vysoké výpočetní nároky



Structure from Motion

• Principle

• Allows to retrieving 3D information from 2D images

• Photogrammetric range imaging technique for estimating 3D 
structures from 2D image sequences

• To find correspondence between images, identical points
are tracked from one image to the next. 

• The feature trajectories over time are then used to 
reconstruct their 3D positions and the camera's motion.

• From the pairs of the matching points a spare point cloud of
stereopairs is created as a base for dense point cloud

• Major advantages

• Automatic calculation of the Interior and Exterior
orientation parameters

• Ability to align unstructured imagery

• Combination of nadir and oblique imagery

• Application

• geosciences, architecture, archeology



SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ



Workflow zpracování dat



Softwarové nástroje

• Rychlý vývoj
• Základní směry

– Desktopové aplikace
• Široké možnosti nastavení
• Kontrola procesu
• Náročnost na hardware
• Náročnost na znalost procesu
• Agisoft Photoscan
• Pix4D
• DroneMapper

– Cloudové nástroje
• Automatické zpracování
• Bez kontroly nastavení
• Bez nároků na znalost procesu
• Škálování
• Služba – placení za využívání
• Placené doplňky 
• DroneDeploy
• Precision Mapper



Agisoft Photoscan

• www.agisoft.com

• De facto současný standard pro vědecké aplikace

• Široké možnosti nastavení a kontroly procesu

• Různé způsoby využití 
– 2D mapování 
– 3D rekonstrukce terénu
– 3D rekonstrukce objektů

• Bezplatná verze na 30 dní

http://www.agisoft.com/


Photoscan - prostředí



Postup zpracování

1) Imagery alignment

- Sparse point cloud



Kalibrace prvků vnitřní a vnější 
orientace

• F Focal length

• cx, cy Principal point 
coordinates, i.e. coordinates
of lens optical axis 
interception with sensor 
plane in pixels. 

• b1, b2 Affinity and Skew (non-
orthogonality) transformation
coefficients. 

• k1, k2, k3, k4 Radial distortion
coefficients. 

• p1, p2, p3, p4 Tangential
distortion coefficients.



Postup zpracování

2) Dense point cloud



Postup zpracování

3) Point cloud classification



Postup zpracování

4) DSM



Postup zpracování

5) Orthoimage



Kontrola kvality výsledků

Accuracy of camera positionsCamera calibration




