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Abstrakt

Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN
Abstrakt
Práce se zabývá existujícími způsoby a možnostmi generalizace digitálního modelu terénu
založeného na TIN (nepravidelná trojúhelníková síť). Na základě dosavadních metod
generalizace digitálního modelu terénu je navržen vhodný způsob generalizace digitálního
modelu terénu z dat laserového skenování, která jsou charakteristické svou vysokou plošnou
hustotou. Základním požadavkem algoritmu je vzhledem k velkému počtu bodů rychlost
výpočtu, dodržení hlavních terénních tvarů (hřeben, údolí, terénní stupeň, terénní zlom, sráz …
atd.). Navržený algoritmus je konfrontován s výsledky doposud navržených algoritmů
a s výsledky generalizace digitálního modelu terénu za použití softwaru Atlas DMT a ArcGIS.
Klíčová slova: generalizace, TIN, laserové skenování, digitální model terénu

The Generalization of the Digital Terrain Model Based on the TIN
Abstract
This diploma thesis deals with the up to now way and the possibilities of the digital terrain
model generalization based on the TIN (the triangulate irregular network). New suitable way
of the generalization of the digital terrain model procured from laser scanning data is proposed
on the base of the existing generalization methods designated for digital models. Laser scanning
data is characterized by a high areal density so the basic requirement is computing speed,
maintaining the terrain features, such as a ridge, valley, steep hill, saddle, depression … and so
on. The proposed algorithm is compared with the results of suggested algorithms and results
from the generalization by the geographic software, such as Atlas DMT and ArcGIS.
Keywords: Generalization, TIN, laser scanning, digital terrain model
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Přehled použitých zkratek

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
ALS

Letecké laserové skenování (angl. Airborne Laser Scanning )

ABN

Úhel mezi normálami (angl. Angle Between Normals)

CGAL

Knihovna geometrických algoritmů (angl. The Computational Geometry
Algorithms)

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DCEL

Seznam dvojitě propojených hran (angl. Double Connected Edge List)

DEM

Digitální výškový model (angl. Digital Elevation Model)

DIGEST

Angl. Digital Geographic Information Exchange Standard

DMP

Digitální model povrchu (angl. DSM = Digital Surface Model)

DMR

Digitální model reliéfu (angl. Digital Relief Model)

DMR 4G

Digitální model reliéfu území České republiky 4. generace

DMR 5G

Digitální model reliéfu území České republiky 5. generace

DMT

Digitální model terénu (angl. DTM = Digital Terrain Model)

DT

Delaunay triangulace (angl. Delaunay Triangulation)

GIS

Geografický informační systém (angl. Geographic Information System)

IMU

Inerciální měřická jednotka (angl. Inercial measure unit)

LLS

Letecké laserové skenování

LOD

Angl. Level of Detail

NAA

Angl. Node Arc Area

QEM

Matice kvadratických chyb (angl. Quadric Error Metric)

RMSE

Střední kvadratická odchylka (angl. The Root Mean Square Error)

SW

Software

TIN

Nepravidelná trojúhelníková síť (angl. Triangular Irregular Network)

TM

trojúhelníková síť (angl. Triangle Mesh )
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Přehled použitých zkratek

VTK

Visualization ToolKit

VÚGTK

Výzkumný Ústav Geodetický, Topografický a Kartografický

ZM10

Základní mapa 1:10 000
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Kapitola 1: Úvod

1 ÚVOD
Již mnoho let se snaží lidé znázorňovat reliéf a krajinu, kterou vidí kolem sebe. Také Jiří
Čížek poznamenal v historickém revue Secundo amni temporis, že mapa dokáže podat obraz
krajiny přesněji než její slovní popis. Člověk ji užíval pro sdělení informací o zemském povrchu
dříve, než to učinil písmem.
Jak se měnil člověk a svět kolem něj, tak se změnil pohled na mapu i způsob znázorňování
terénu. Zobrazení reliéfu v mapách začalo nejdříve velmi nenázorně, spíše s orientační
informací prostřednictvím prostých 2D znaků. Typickým příkladem je kopečková metoda z 16.
století, která se postupně měnila v kombinaci stínování a šraf (Lehmanovy šrafy), ve vrstevnice
a barevnou hypsometrii. Snaha o věrohodné zobrazení terénu vedla k rozvoji kartografických
technik vhodných pro znázornění třetího rozměru, který dodal mapě plastičnost a lepší
představu o průběhu a členitosti terénu.
Své využití má v této oblasti digitální model terénu (DMT). V současnosti představuje DMT
nepostradatelnou součástí geoinformačních systémů (GIS). Je využíván v mnoha oborech
s kartografií více či méně souvisejících. Lze jmenovat dálkový průzkum Země (DPZ),
hydrologii, lesnictví, meteorologii, stavebnictví, architekturu, důlní inženýrství i územní
plánování. DMT představuje významný informační podklad pro provádění celé řady analýz,
aplikaci různých modelů v prostředí GIS a vizualizaci zájmových oblastí.
DMT představuje zmenšené, generalizované, grafické vyjádření reliéfu. V digitálních
modelech terénu či povrchu, stejně jako v mapě, nelze vyjádřit obsahové podrobnosti v různých
měřítkách zcela věrně a se stejnou mírou detailu. Při přechodu mezi různými měřítky je nutné
provádět generalizaci digitálního modelu terénu.
S rozvojem nových technologií získávání dat dochází k jejich zvyšování kvantity a kvality
(ve smyslu vyšší podrobnosti zpřesnění). Větší míra podrobnosti však přináší i úskalí, se kterým
se nejeden kartograf — geoinformatik musí vypořádat. Velké množství dat může způsobit
problémy při jejich zpracování, provádění analýz i při ukládání a jejich následné archivaci.
Významným faktorem ovlivňujícím proces analýz bývá schopnost softwaru zpracovat větší
objem dat v krátkém čase. Typický příklad představují data laserového skenování, která jsou
charakteristická

vysokou plošnou hustotou bodů (na území pásma Střed v průměru

2,17 bodů/m ) a z toho vyplývajícím objemem dat. Již vlastní zpracování surových dat a jejich
2

příprava pro další analýzy jsou velmi časově náročným procesem.
Tématikou generalizace digitálních modelů terénů se zabývají především autoři zahraniční
literatury. V mnoha případech se jedná o generalizaci digitálního modelu založeného na rastru.

11

Kapitola 1: Úvod

Odborné články o DMT založeném na TIN jsou méně časté a mnohdy se týkají spíše
negeografických

odvětví

(např.

počítačová

grafika).

O

generalizaci

trojúhelníkové

či čtyřúhelníkové sítě je psáno v souvislosti s počítačovými hrami, kde je nutné pro rychlé
vykreslení grafických objektů efektivně generalizovat. V zahraniční literatuře se setkáváme
se synonymem pro generalizaci, kterým je termín komprese. Je nutné zmínit, že literatura
používá pro jednotlivé metody generalizace rozdílnou a nesjednocenou terminologii. Technika
smrštění hrany je v anglické literatuře označována jako Edge Collapse, Edge Contraction nebo
Edge Decimation. S obdobně různorodou terminologií se můžeme setkat také v případě metody
smrštění trojúhelníka, v angličtině označované Triangle Contraction, Triangle Decimation nebo
Triangle Collapse.
V předložené práci je shrnuta problematika generalizace DMT založeného na TIN. Metody
generalizace jsou klasifikovány do několika skupin a blíže charakterizovány. Na základě
poznatků z odborné literatury, která však nebyla zaměřena pouze na DMT, ale obecně na
problematiku nepravidelných trojúhelníkových sítí, byl autorkou navržen nový generalizační
algoritmus. Algoritmus je určen ke generalizaci polyedrických DMT vygenerovaných
z laserových dat s vysokou hustotou. V závěru práce je navržený algoritmus zhodnocen
a porovnán s výsledky jiných dostupných generalizačních algoritmů DMT.
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Digitální modely terénu jsou používány v mnoha oborech a odvětvích lidské činnosti.
Existuje řada způsobů pořízení DMT, avšak s novými možnostmi sběru dat mohou být DMT
komplexnější a detailnější. V období několika posledních let se často zmiňuje výhoda sběru dat
pomocí leteckého laserového skenování (=LLS). LLS umožňuje pořídit velké množství dat
pro rozsáhlé území během krátkého časového období. Větší hustota vstupních dat umožňuje
vygenerování přesnějšího a podrobnějšího modelu. Celkový objem dat však může způsobit
zpomalení procesu tvorby digitálního modelu i následné zpracování analýz. V těchto případech
se jako nezbytné jeví provedení jisté formy generalizace vstupních dat s cílem minimalizovat
vstupní datovou reprezentaci při zachování maximální úrovně detailu a věrohodnosti průběhu
skutečného terénu.

V této kapitole je uvedena definice DMT, způsob jeho reprezentace a související
problematika, zejména stručné informace o laserovém skenování, triangulaci a generalizaci
DMT v kartografickém kontextu.

Digitální model terénu. Digitální model terénu (DMT) představuje geometrický popis
terénu v elektronické formě uložený v paměti počítače. DMT umožňuje analyzovat parametry
závislé na výškové členitosti terénu, z nichž lze jmenovat sklonitost, dohlednost, expozice
a profily. Právě prostřednictvím DMT nebo digitálního modelu povrchu (DSM) máme možnost
vizualizovat skutečný terén a analyzovat jej.

Topografická plocha. Vlivem působení exogenních a endogenních sil je terén modelován
jako členitý a nepravidelný. Aby bylo možné terén matematicky popsat, nahrazujeme
ho topografickými plochami. VÚGTK vymezuje topografickou plochu jako „plochu vzniklou
generalizací terénního reliéfu při mapování. Topografická plocha je definována zpravidla
formou uzlových bodů vhodně zvolené sítě (TIN) čí mřížky (též grid).
Topografickou plochu lze vyjádřit ve tvaru z = f(x,y), tedy jako funkci polohových
souřadnic x, y, kterým lze vždy přiřadit právě jednu souřadnici z. Výjimkou mohou být místa,
kterými lze vést svislici protínající povrch ve více bodech (např. převisy, jeskyně). Extrémním
případem jsou terénní stupně (zlomy, rokle, náspy), ve kterých je topografická plocha svislá
13
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a daným polohovým souřadnicím lze přiřadit 2 a více z-souřadnic. Při generalizaci by měl být
DMT zjednodušen takovým způsobem, aby topografická plocha stále odpovídala průběhu
skutečného reliéfu.

Digitální model povrchu (dle terminologického slovníku zeměměřictví a katastru
nemovitostí VÚGTK).
Digitální model povrchu (DMP) představuje „zvláštní případ digitálního modelu reliéfu
konstruovaného zpravidla s využitím automatických prostředků (např. obrazové korelace
ve fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech objektů na něm
(střechy, koruny stromů apod.)“

Digitální model terénu (dle terminologického slovníku zeměměřictví a katastru
nemovitostí VÚGTK).
Digitální model terénu, nazýván též digitální model reliéfu (DMR) je „digitální
reprezentace zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu,
který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů.“
Digitální model terénu je matematický popis skutečného terénu. Pro usnadnění znázornění
singularit terénu se používá princip rozdělení plochy DMT na menší části (tzv. pláty), jejichž
geometrie se dá snadněji matematicky popsat. DMT rozčlenil Hojovec (1987) podle vlastností
do tří kategorií (viz schéma 1):


polyedrický model terénu,



rastrový model terénu,



plátový model terénu.

Polyedrický
model
Digitální model terénu

Plátový model
Rastrový
model

Schéma 1: Členění digitálního modelu terénu

Polyedrický model. Polyedrický model se skládá z rovin definovaných trojúhelníky, které
na sebe navazují (viz obr. 1) tak, že libovolné dva trojúhelníky mají společnou nejvýše jednu
hranu. Vrcholy mnohostěnu, tedy body na terénní ploše, je vhodné zvolit tak, aby vystihovaly
nejen obecný průběh terénu, ale i jeho singularity. Pro lepší aproximaci modelu ke skutečnému
14
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terénu můžeme použít informace o terénních stupních, údolnicích, hřbetnicích, spádnicích
a dalších terénních prvcích ve formě povinných hran.

Obr. 1: Polyedrický model

Plátový model. Plátový model je zobecněním polyedrického modelu. Povrch je rozdělen
na nepravidelné, obecně křivé plochy trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru, přičemž
hranice dělení se vedou po singularitách. Jednotlivé pláty jsou obvykle definovány
polynomickou funkcí (viz obr. 2) třetího stupně jako Coonsovy či Beziérovy či spline plochy.
Zakřivené pláty umožňují přesnější modelování reliéfu, než u polyedrického modelu (zejména
hladké přechody mezi sousedními pláty).

Obr. 2: Plátový model

Rastrový model. Rastrový model se skládá z množiny elementárních ploch, které jsou
vytvořeny nad uzly pravidelného rastru. Rastr je představován obvykle pravidelnými čtverci
(viz obr. 3). Mezi základní výhody rastrového modelu patří snadná reprezentace matic uzlových
bodů. Výpočetní operace jsou zpravidla výpočetně snadnější než nad TIN. Vlastnosti a kvalita
modelu je velmi závislá na prostorovém rozlišení. Hlavní nevýhodou rastrového modelu
je neschopnost přesného zachycení singularit terénu. Pro členitá území, obsahující zároveň
rovinné oblasti, terénní stupně i vysoké hory, se často špatně volí vhodné prostorové rozlišení
a v krajních případech musí dokonce dojít k rozdělení do více modelů s různým prostorovým
rozlišením.
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Obr. 3: Rastrový model
Zdroj: ČÚZK

2.1 Laserové skenování
Letecké laserové skenování představuje moderní technologii sběru dat, která jsou určena
též pro pořízení DMT. Metoda laserového skenování se úspěšně rozvíjí a v průběhu několika
posledních let byla velmi rychle zavedena do praxe.
V současnosti je mnoho technických hardwarových potíží a systémových integračních
problémů vyřešeno, avšak setrvávající problém je rozvoj algoritmů pro interpretaci a modeling
laserscanningových dat (Brázdil, 2010).
Letecké laserové skenování (Airborne Laser Scanning =ALS) využívá laserový skener
vysílající laserové paprsky v podobě krátkých pulzů směrem k zemskému povrchu v rovině
kolmé ke směru letu. Tento paprsek je vychylován o úhel

od svislice a jeho délka di je určena

na základě velmi přesného měření času mezi vysíláním a přijetím odrazu (echa) laserového
paprsku od terénu nebo objektů na něm (staveb, vegetace) (Šíma, 2009) (viz obr. 4).
Při dopadu paprsku přímo na terén (georeliéf) nepokrytý stavbami nebo vzrostlou vegetací
může být odraz laserového paprsku jediný. V mnoha případech je však odraz vícenásobný,
neboť část jeho energie je odražena od povrchu vegetačního krytu (např. lesa), část proniká
a odráží se od vegetačního podrostu a v souvislých lesních porostech proniká pouze malá část
až k povrchu půdy.

Obr. 4: Letecké laserové skenování
Zdroj: Brázdil (2010)
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Laserové skenování v ČR
V roce 2009 byl v České republice zahájen rozsáhlý projekt vyhotovení nového
a přesnějšího výškopisu celého státního území ve formě digitálního modelu reliéfu a digitálního
modelu povrchu včetně staveb a stromových porostů. Za dva základní typy DMR z dat
laserového skenování můžeme považovat Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G)
a Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G). Předpokládané dokončení procesu sběru dat
z laserového skenování, probíhající na území České republiky postupně ve třech pásmech,
je v roce 2012. Technické parametry laserové skenování českého území jsou zobrazeny v tab. 1.

Tab. 1: Parametry leteckého laserového skenování

Zdroj: Brázdil (2010)

Produkty laserového skenování na území ČR (Brázdil, 2010):

Digitální model reliéfu území České republiky 4. generace (DMR 4G) je model složený
z bodů pravidelného rozmístění (GRID) 5 × 5 m se střední chybou výšky

30 m v odkrytém

terénu a 1 m v zalesněném terénu. DMR 4G bude zpracován po částech území ČR. Z celého
území ČR bude vytvořen do jednoho roku po ukončení skenování.
Digitální model reliéfu území České republiky 5. generace (DMR 5G) ve formě
nepravidelné sítě vybraných výškových bodů (TIN) se střední chybou výšky

0,18 m

v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Tento model bude zpracován postupně,
a to v termínech do dvou let po naskenování území.

Digitální model povrchu území České republiky 1. generace (DMP 1G) se objevuje
ve formě nepravidelné sítě vybraných výškových bodů (TIN) se střední chybou výšky
pro přesně prostorově vymezené objekty (budovy) a

0,7 m pro objekty přesně

neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu). Tento model bude vytvořen
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do tří let po ukončení skenování území ČR. Postupně však bude zpracován po částech území,
kde již proběhne skenování, a to v termínech do dvou let po naskenování tohoto území.

2.2 Triangulace
Triangulace představuje postup, při kterém se z množiny nepravidelně rozložených bodů
vytváří tvarově optimalizovaná síť trojúhelníků (2D) nebo čtyřstěnů (3D). Triangulační
algoritmy jsou široce využívány v řadě softwarů, v převážné většině jsou založeny na 2D
Delaunay triangulaci (např. ArcGIS).

Definice 2.1: Triangulace (Bayer, 2010):
tvoří soubor m trojúhelníků

Triangulace T nad množinou bodů
a hran tak, aby byly splněny podmínky:


Libovolné dva trojúhelníky



Sjednocení všech trojúhelníků vytvoří v E2 souvislou množinu.



Uvnitř generovaných trojúhelníků neleží žádný další bod z P.

; mají společnou nejvýše hranu.

Definice 2.2: Delaunay triangulace v E2 (Bayer, 2010)
Delaunayova triangulace DT(V) definovaná na množině bodů

je

množina trojúhelníků takových, že:


bod



průsečík dvou trojúhelníků v

je vrchol trojúhelníka v

,
je buď prázdný, nebo je to společná hrana,

nebo společný vrchol


kružnice opsaná každému trojúhelníku z

Definice 2.3: Delaunay triangulace v
Delaunayova triangulace

neobsahuje žádný bod množiny V.

(Kohout, 2002)

definovaná na množině bodů

je množina čtyřstěnů

takových, že:


bod



průsečík dvou čtyřstěnů z množiny

je vrcholem čtyřstěnu tehdy a jen tehdy, pokud patří do množiny S
je buď prázdný, anebo se jedná

o společnou stěnu, hranu nebo vrchol


koule opsaná každému čtyřstěnu neobsahuje žádný další bod z množiny S
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2D

Triangulace

2.5D

triangulace
optimalizující úhly

Delaunay
triangulace

triangulace
optimalizující délky

triangulace
minimálních vah
(MWT)

triangulace
optimalizující
současně několik
kritérií

greedy (hladová)
triangulace

datově závislé
triangulace

Schéma 2: Dělení triangulace

DT je v geoinformačních systémech využívána velmi často. Ačkoliv není zobrazení TINu
prostřednictvím DT ve všech případech ideální, ze všech dosud známých triangulací zajišťuje
nejlepší výsledky a vygenerované trojúhelníky se nejvíce přibližují rovnostranným
trojúhelníkům.

Vlastnosti 2D Delaunay triangulace (Zábranský, 2005)


DT je optimální vzhledem k max-min úhlovému kritériu.



DT je jednoznačná, pokud žádné čtyři body neleží na kružnici.



Hranice DT(V) je konvexní obálka CH(V) .



Vnitřní část trojúhelníka DT(V) neobsahuje žádné body p



Menší změny v síti bodu vedou pouze k lokálním změnám trojúhelníkové sítě

V.

v okolí bodu, ačkoliv v nepříznivém případě může tato změna vyvolat lavinové
změny v celé síti.


DT je planární graf, duální k Voronoiovu diagramu. Voronoiův diagram je množina
všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od více než jednoho bodu z množiny
V a současně neexistuje žádný další bod pV, jehož vzdálenost by byla menší.

Rovinná triangulace při výpočtu trojúhelníkové sítě nezohledňuje výšku bodů
(souřadnice z), vstupní body jsou ortogonálně promítnuty do roviny xy. Digitální model
založený na této triangulaci proto neposkytuje příliš vhodnou aproximaci terénu, nezohledňuje
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skutečný tvar terénu. 2D triangulace se vyznačuje neschopností modelování terénních hran
v oblastech příkrých svahů a terénních stupňů.

Datově závislá triangulace (DDT – Data Dependent Triangulations) přináší výrazně
lepší aproximaci terénu než DT. Výhodou DDT je zahrnutí výškové složky terénu,
a to nepřímým způsobem ve formě nějakého geometrického kritéria (např. odchylka normál
ovlivňující tvar trojúhelníkové sítě.
DDT využívá jako první iteraci již vytvořenou triangulaci, nejčastěji 2D Delaunay
triangulaci. Tuto triangulaci převádí na DDT, legalizačním kritériem může být např.
minimalizace odchylek normál dvou sousedních trojúhelníků. Výsledkem tohoto postupu
je uchování poměrně velkého procenta zlomových hran terénu bez nutnosti jejich předchozí
definice. Tvar trojúhelníků se změní v úzké a protáhlé trojúhelníky kopírující průběh terénních
hran.

2.3 TIN
TIN (nepravidelná trojúhelníková síť) je datová struktura využívaná v GIS pro reprezentaci
reliéfu. TIN je tvořen trojúhelníkovou sítí doplněnou topologickými vazbami mezi jednotlivými
trojúhelníky. Vstupní data TINu tvoří nepravidelně rozmístěná bodová množina.
Digitální model terénu založený na TIN se zpravidla vyznačuje vyšší hustotou trojúhelníků
v členitějším terénu, umožňující přesnější znázornění detailů terénu. Rovinaté oblasti s malými
výškovými rozdíly jsou pokryty menším množstvím rozměrnějších trojúhelníků.
Pro kartograficky věrné zobrazení reliéfu je důležité do výpočtu zahrnout body ležící
na liniích terénní kostry (údolnice, hřbetnice, terénní stupně), či je přímo začlenit do triangulace.

Definice 2.4: TIN (Pan, 2000)
Nepravidelná trojúhelníková síť je určená množinou trojúhelníků. Platí, že každý trojúhelník
sdílí s libovolným jiným trojúhelníkem nejvýše hranu. Množinu trojúhelníků T nazýváme
trojúhelníkovou sítí (Triangle mesh = TM). TM je popsána vstupním souborem n bodů V,
definovaných souřadnicemi bodů, a množinou Tm trojúhelníků
.

Definice 2.5: Síťové elementy (Hoppe, 1994). Nechť
představují množiny n prvků. Pak
0-simplex

jsou nazývány body sítě (vertices).
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jsou nazývány hrany (edges). Pan (2000) zmiňuje, že platí, pokud

1-simplex

je hrana sdílena pouze jedním trojúhelníkem, potom je tato hrana hranou okrajovou
a trojúhelník obsahující tento trojúhelník je trojúhelníkem okrajovým.
jsou nazývány pláty (plochy sítě = faces).

2-simplex

Simplex s = Společné trojúhelníky (co-faces) jsou definovány jako simplex
.
K … je souhrn simplexů (= simplicit komplex) reprezentující body, hrany a trojúhelníky
uchovávající topologii sítě.
i,j,k … indexy bodů signalizující počáteční a koncový bod hrany nebo vrcholy trojúhelníka.

Výhody TINu:


V případě nehomogenního reliéfu jsou uložená data méně objemná než u rastru.



TIN má schopnost věrně kopírovat skutečný reliéf. Tato vlastnost je umožněna
použitím různě velkých trojúhelníků, jejichž tvar, velikost a průběh korespondují
se skutečným reliéfem.

Nevýhody TINu:


TIN má poměrně složitou datovou strukturu. Algoritmy generující TIN jsou
složitější.



V mnoha případech požaduje vizuální nebo manuální kontrolu sítě.



Přepočet části sítě při editaci.



Nutnost uchovávání kompletní topologie (viz dále).

2.4 Topologie
V oblasti GIS je s TINem a rastrem spojen také pojem topologie. Topologie je chápána jako
popis objektu a jeho prostorového vztahu k jiným objektům. Topologický vztah
je určený minimálně dvěma objekty.
VÚGTK popisuje topologii jako „definování struktury prvků geosystému na základě jejich
vztahů konektivity (vzájemného spojení) a kontinuity (vzájemné polohy); mapové prvky vytvářejí
topologické struktury tvořené uzly, hranami a stěnami.“
DMT založený na TIN je reprezentován souborem trojúhelníků se zavedenými
topologickými vazbami. Můžeme snadno provádět operace s trojúhelníkem a jeho sousedy.
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2.5 Vektorové datové struktury
K zajištění topologických vztahů mezi geografickými objekty se využívá vhodná datová
struktura. Datová struktura TIN vychází z vektorových datových modelů, kterých existuje celá
řada, zmiňme např.: NAA, DCEL, Winged Edge. Tyto modely ukládají nejen prostorová data,
ale popisují také topologické vztahy jednotlivých objektů.
Pro triangulace a jejich další užití jsou datové struktury využívající topologii velmi důležité.
Entity topologických datových struktur triangulace jsou body (vertexes=V), hrany (edges=E)
a trojúhelníky (triangles=T). Vazby datových struktur lze rozdělit na vztahy založené na bodech
(vertex-based), hranách (edge-based) nebo trojúhelníkách (triangle-based). Z datových struktur
určené přímo pro triangulace můžeme jmenovat datovou strukturu DCEL.
Standard Digest (= Digital Geographic Information Exchange Standard) rozděluje
topologii do různých úrovní podle jejich složitosti a komplexnosti popisu. Na nulté úrovni
je datová struktura Spaghetti (tzv. špagetový model). Datová struktura Spaghetti je zde zařazena
pro úplnost hierarchie standardu Digest. Každá entita datové struktury Spaghetti je prostorově
definovaná, avšak nevyznačuje se žádnými topologickými vazbami, a tudíž není vhodná
pro prostorové analýzy. Další úrovně standardu Digest jsou charakterizovány různými
topologickými vazbami. Platí, že čím vyšší je úroveň standardu, tím komplexněji jsou
topologické vazby popsány.
Úrovně standardu Digest:
0. Spaghetti
1. Chain Node
2. Planar Graph
3. Full Topology (NAA, DCEL, Winged Edge)
Chain Node je datová struktura uložená v topologickém modelu popisující pouze vztah uzlů
a hran. Základním pravidlem datové struktury Chain Node je definování každé hrany
počátečním a koncovým bodem (viz obr. 5). Hrany se mohou navzájem libovolně protínat.

Obr. 5: Vektorová datová struktura Chain Node
Zdroj: převzato a upraveno, Veselý (2007)
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Planar Graph. Datová struktura Planar Graph je dle standardu Digest složitější
a komplexnější strukturou než Chain Node. Základními prvky datové struktury jsou uzly, hrany
a uzavřené linie, které mají totožný počáteční a koncový bod. Hrany struktury jsou orientované.
Struktura se řídí skutečností, že dva uzly nemohou mít shodné souřadnice. Uzly se mohou
vyskytovat pouze v počátku nebo konci hrany. Hrany se zároveň nemohou navzájem překrývat,
ani křížit (viz obr. 6).

Obr. 6: Vektorová datová struktura Planar Graph
Zdroj: převzato a upraveno, Veselý (2007)

NAA. Často používanou topologickou datovou strukturou je NAA (= Node Arc Area).
Dle standardu Digest je NAA úrovní třetího stupně a je též nazývána Full Topology.
Základními stavebními prvky jsou uzly, orientované hrany a plochy. Topologická struktura
NAA musí splňovat podmínku, že každá orientovaná hrana má právě jeden počáteční a jeden
koncový bod. Každá stěna je určena alespoň jednou orientovanou hranou. Orientované hrany
se mohou protínat pouze v jejich koncových bodech a je k nim vztažena právě jedna stěna
napravo a jedna stěna nalevo (viz obr. 7).

Obr. 7: Vektorová datová struktura NAA
Zdroj: převzato a upraveno, Veselý (2007)
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DCEL. Pokud rozšíříme strukturu NAA o kontinuitu s následující a předchozí hranou,
získáme strukturu nazývanou DCEL (Double Connected Edge List). Struktura DCEL umožňuje
prohledávání nepravidelné trojúhelníkové sítě. V trojúhelníkové síti představuje každá hrana
rozhraní mezi dvěma sousedními trojúhelníky. Každá hrana je nahrazena dvěma polo-hranami
(Half-edges), které mají ukazatel (Pointer) k ploše (Face) ležící na jejich pravé straně. Každá
polo-hrana má vztah k předchozí polo-hraně (Previous Half-edge), následující polo-hraně (Next
Half-edge) a párové polo-hraně (Twin).

Každá polo-hrana (half-edge) uchovává tyto informace:


Počáteční bod polo-hrany (Start Node).



ID plochy, vztahující se k polo-hraně (Face).



Ukazatel na předchozí polo-hranu (Previous Half-edge).



Ukazatel na následující polo-hranu (Next Half-edge).



Ukazatel na párovou polo-hranu (Twin).

Na obr. 8 můžeme vidět příklad datové struktury DCEL. Každá polo-hrana je definována
počátečním bodem. Koncový bod polo-hrany (e2) je totožný s počátečním bodem její párové
polo-hrany (e4). Polo-hrana e1 obsahuje ukazatel na následující polo-hranu e2 a ukazatel
na předchozí polo-hranu e3. Společná plocha, na kterou směřují polo-hrany e1, e2 a e3, je F1.
Párová polo-hrana polo-hrany e2 je polo-hrana e4, k níž patří plocha F2. K párovým hranám
polo-hrany e1 a e3 se nevztahují žádné plochy.
Výhodou struktury DCEL je snadné zjištění všech hran vycházející z jednoho bodu.
Struktura je použitelná pouze pro souvislé areálové grafy. Z toho vyplývá, že areály nesmí
obsahovat ostrovy, ani „T – křížení“ hran.

Obr. 8: Vektorová datová struktura DCEL
Zdroj: Katz, Vincent (2006)

Winged Edge. Datovou strukturu Winged Edge prvně popsal v roce 1972 Baumgart.
Winged Edge je rozšíření DCEL struktury. Základním stavebním prvkem této struktury
je hrana, která se skládá z počátečních a koncových bodů. Ke každé hraně se vztahují právě dva
trojúhelníky (levý a pravý) a čtyři přilehlé hrany (viz obr. 10).
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Obrázek č. 9 znázorňuje všechny elementy struktury vztahující se k výchozí hraně a. Další
čtyři hrany b,c,d a e představují „křídla (= wings)“ hrany. Právě ze znázornění struktury vyplývá
označení datové struktury Winged Edge.

Obr. 9: Vektorová datová struktura Winged Edge
Zdroj: Shene, 2011

Datová struktura Winged Edge aplikovaná na jednoduchý čtyřstěn s body A, B, C a D
je zobrazena na obr. 10. Čtyřstěn je vedle bodů charakterizován šesti hranami (a, b, c, d, e, f)
a čtyřmi trojúhelníky (1, 2, 3, 4). Na stejném obrázku vidíme tabulku hran (Edge Table). Obsah
tabulky vychází z nákresu obr. 9.

Obr. 10: Vektorová datová struktura Winged Edge - čtyřstěn
Zdroj: Shene, 2011
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2.6 Generalizace DMT v kartografickém kontextu
Existuje mnoho způsobů, jak vizualizovat terén. Mezi základní metody kartografické
reprezentace DMT patří vrstevnicový model, metoda barevné hypsometrie a stínování. Důležité
je především znázornění vlastní struktury reliéfu, nikoliv pouze rozložení nadmořské výšky.
Základní požadavky, které máme na kartografická díla, jsou zejména objektivita,
přehlednost, názornost, věrnost a estetická působivost. Podobná pravidla platí i pro DMT.
Jelikož DMT představuje zmenšené grafické vyjádření skutečnosti, nelze graficky vyjádřit vše
a zároveň naprosto věrně. Kdybychom se snažili popsat všechny prvky terénu v maximálně
možném detailu, nebylo by možné dodržet čitelnost a grafickou rozlišitelnost. Z tohoto důvodu
je nutné DMT generalizovat a průběh terénu v modelu zjednodušovat.
Hlavní podstata generalizace představuje výběr hlavních a důležitých aspektů modelů
při dosažení únosné míry informace (z hlediska podrobnosti a úplnosti) nutné pro datovou
reprezentaci terénu. Při použití generalizace snižujeme míru detailu, jejím nepřímým důsledkem
je zanesení chyby do reprezentace terénu. Geometrická přesnost modelu se často stává hlavním
kritériem hodnocení modelu. Pro zhodnocení kvality DMT je však vedle výškové a polohové
přesnosti neméně významná míra věrnosti zobrazení povrchu reliéfu. Například při modelování
odtoku příliš nevadí, že nadmořská výška je vyšší (resp. nižší) než ve skutečnosti. Spíše
je vyžadováno přesné vyjádření tvaru svahů a údolí (Svobodová, 2011).
Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecnění
objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické vyjádření v mapě, ovlivněné
účelem, měřítkem mapy a vlastním předmětem kartografického zobrazování. U generalizace
DMT lze využít především operace spadající do geometrické generalizace.
V případě generalizace zdrojových dat u DMT znázorněného mračnem bodů o souřadnicích
[x, y, z] můžeme aplikovat výběr (selekci) a zároveň prostorovou redukci (collapsing).
Při procesu výběru se určuje na základě prostorových vztahů významnost jednotlivých bodů
(popř. hran), načež probíhá proces eliminující body (popř. hrany) nesplňující předem dané
limity, které jsou vstupními parametry algoritmu. Některé algoritmy počítají nejen
s odstraněním bodu, avšak pro zachování topologických vazeb jsou stávající body posunuty
do vhodnějšího místa.

2.7 Charakteristika georeliéfu
Georeliéf zahrnuje jednotky různého měřítka a různé taxonomické úrovně, které vznikají
v důsledku protikladného působení endogenních a exogenních geomorfologických pochodů.
Reliéf zemského povrchu je výsledek zmíněných procesů a je tvořen složitou strukturou.
Abychom mohli georeliéf lépe matematicky popsat, členíme ho na geometricky jednodušší
plochy, které jsou navzájem oddělené lomy spádu (převážně hranami).
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Do množiny základních morfometrických parametrů v každém bodě georeliéfu patří
(Zábranský, 2005):


úhel sklonu georeliéfu ve směru spádových křivek,



orientace georeliéfu (expozice) ke světovým stranám,



normálová křivost georeliéfu ve směru spádových křivek,



normálová křivost georeliéfu ve směru tečny k vrstevnicím,



horizontální křivost georeliéfu.

Elementární prvky reliéfu
Reliéf můžeme rozčlenit na elementární prvky. Základními složkami terénu je plošina
a svah, které je možné dále dělit dle sklonu, délky a tvaru. Pokud se nejedná o jejich extrémní
případy, jejich zobrazení v trojúhelníkové síti nebývá problematické. Terén, charakterizován
na základě profilu a půdorysu, je členěn do 9 elementů (viz obr. 11). Pozornost by měly
zaujmout tzv. singularity. Singularity je možné definovat jako problémová místa v DMT.
Singularitou rozumíme místo, kde se terén chová jiným způsobem, než lze usoudit z jeho
chování v okolí singularity. Singularity představují převisy, ostré hrany nebo zlomy. Dobré
znázornění těchto míst je docíleno prostřednictvím povinných hran zahrnutých do výpočtu
algoritmu.

Def. 2.6: Singulární bod (Krcho, 1990)
Bod A = (x0 , y0) nazveme singulárním bodem, platí-li pro první parciální derivaci v bodě A
vztah (2.1).
(2.1)
Pro singulární izolovaný pozitivní bod (vrcholový bod) platí:

(2.2)
Pro singulární izolovaný negativní bod (vrcholový bod) platí:

(2.3)

Obr. 11: Devět elementů charakterizující terén na základě půdorysu a profilu
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Zdroj: Kreveld, 2001

2.8 Kritéria hodnocení přesnosti DMT
DMT je výsledek mnoha operací, ve kterých vznikají větší či menší systematické a náhodné
chyby. Chyby mohou být do modelu zaneseny v jakémkoliv stádiu jeho vzniku. Je důležité znát
velikost chyb a v jaké fázi generování modelu vznikly, abychom mohli při novém generování
DMT chyby eliminovat nebo minimalizovat. Na základě znalosti velikosti detailů terénu a chyb
vyskytujících se v DMT můžeme určit vhodnost použití digitálního modelu. Pro vymezení míry
kvality mohou být aplikovány různé postupy.
Při řešení problémů reálného světa se stále častěji setkáváme s potřebou popsat zkoumanou
skutečnost pomocí věrohodného matematického modelu. Při vytváření matematického modelu
reálného problému provádíme vždy jisté idealizace. Chyba matematického modelu vznikne
při modelování DMT za podmínek, kdy nejsme schopni zachytit a vyjádřit všechny faktory
ovlivňující výsledný model. Je nutné si uvědomit, že pokud je chyba matematického modelu
příliš velká, nebude výsledný model odpovídat skutečnosti.
První fáze tvorby DMT, která je ovlivněna chybami, představuje již vlastní pořizování dat.
Chyby měření vznikají z důvodu omezené přesnosti měřících přístrojů. Při sběru dat je snaha
o odstranění příčin hrubých chyb měření a chyb systematických. Systematické chyby vznikají
např. špatnou kalibrací přístroje a vyznačují se pravidelným výskytem s opakujícím se trendem.
Odstranění systematických chyb je možné změnou metody měření nebo korekcí naměřených
dat. Vedle zmíněných systematických chyb můžeme jmenovat náhodné chyby, u kterých není
známá jejich příčina. Odstranění náhodných chyb provádíme opakováním měření a statistickým
zpracováním výsledků.
Chyby vznikají nejen při samotném pořizování dat, ale také vlivem dalšího zpracování.
Se zanesením chyb je nutné počítat v průběhu filtrování dat, při kterém jsou z DMT
odstraňovány nežádoucí objekty nad terénem (vegetace, zástavba a jiné výškové objekty ležící
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na terénu). Chyba může vzniknout také při úpravě dat po filtrování, geo-referencování
a při dalších post-procesech (např. vizualizace výsledků).
Pro přesnost digitálního modelu terénu je důležité sledovat výškovou odchylku a plohovou
odchylku. Každý bod o polohových souřadnicích [x, y] má přiřazenou výškovou souřadnici z.
Ze zmíněného vztahu plyne, že každá polohová chyba způsobí výškovou (tj.vertikální chybu).
Čím více bude terén obsahovat prudké svahy, rokle a skály, tím bude vertikální chyba
způsobena polohovou chybou výraznější. Závislost vertikální a horizontální chyby je zvláště
patrná u DMP, který zahrnuje zástavbu. Zde může malá polohová chyba způsobit vertikální
chybu až desítky metrů v závislosti na výšce dané zástavby. Výskyt a velikost chyb je závislý
na typu terénu a jeho členitosti.
Tab. 2: Měření vertikální přesnosti DMT

Vertikální odchylka

Střední kvadratická chyba výšky (RMSE)

Průměrná odchylka

Standardní odchylka

Práh určení velkých chyb

K hodnocení DMT lze přistupovat několika způsoby. První metoda hodnocení kvality DMT
je založená na srovnání dvou modelů (analyzovaný a referenční). Na základě porovnání DMT
s referenčním modelem lze zjistit prostorové rozložení odchylek a vlivy působící na jejich
velikost. Pro úspěšné nalezení chyb jsou požadována dostatečně přesná referenční data.
Referenční model musí být alespoň o 1 řád přesnější. Jako referenční data můžeme využít
tachymetrické měření pomocí totální stanice, kinematickou metodu měření v reálném čase
pomocí aparatury GPS (RTK) nebo data laserového skenování. Kvalitu můžeme hodnotit
dle objemového rozdílu mezi modely, k hodnocení můžeme využít také analýzu vrstevnic nebo
profilů.
Porovnání průběhu vrstevnic. Každý DMT lze zobrazit pomocí vrstevnic. Rozdíly
vrstevnicových modelů jsou mnohdy výrazné, avšak časově obtížně kvantifikovatelné. Při této
metodě porovnáváme geometrické parametry vrstevnic obou modelů, jejich vzájemné polohové
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odchylky či tvar prostřednictvím kritérií. Metoda je silně závislá na parametrech vrstevnic,
i při menší úpravě parametrů vrstevnic můžeme získat velmi rozdílné výsledky.
Výškový a objemový rozdíl modelů. Zdánlivě nejjednodušším způsobem srovnání modelů
je určení rozdílu výšek jednotlivých bodů jednoho modelu od výšek, které na stejných
rovinných souřadnicích vykazuje model druhý (tj. referenční). Bohužel tímto způsobem
jen zjistíme rozdíl obou modelů. Proto i zde je ideální použít model třetí - reálný.
Porovnání profilů, řezů terénem. Řezy terénem mají při porovnávání modelů velkou
grafickou vypovídací hodnotu. Důležité je vhodně zvolit rovinu řezu, aby výšková členitost
v tomto řezu byla co největší.

Přesností digitálního modelu terénu ve srovnání s referenčními daty se zabývají Höhle
a Höhle (2009). Hodnotí kvalitu DMT kontrolními body, jejichž počet je určen na základě
velikosti vstupních dat. Vzorek referenčních dat musí být dostatečně velký, aby mohl garantovat
správnost celého modelu. Höhle a Höhle (2009) zmiňují předpoklad pro kontrolní body, které
by měly být 3krát přesnější než přesnost hodnoceného DMT.
Posuzování rozdílů mezi standardem a odvozeným modelem „point-to-point“ umožňuje
zjistit vztah mezi vzdáleností bodů a hodnotami relativních chyb. Vyrovnané hodnoty relativní
vertikální chyby pro různé vzdálené páry bodů indikuje homogenní území, resp. homogenní
průběh náhodných chyb DMT v celém území v rozsahu modelu (Mičietová, 2011). Další možné
způsoby měření vertikální přesnosti nalezneme v tab. 2.
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3 LITERÁRNÍ REŠERŠE

3.1 Generalizace DMT v literatuře
3D modely (a jim příslušející datové soubory) jsou často objemné. Jejich převod
i skladování jsou časově a prostorově náročné. Stejně jako se v historii vývoje digitální modelu
terénu mění způsob jeho generování, vývojem prochází také proces generalizace DMT. Potřeby
generalizace jsou vlastní většině odvětví využívající digitální modely terénu. Vedle požadované
přesnosti a správné topologie je kladen důraz na velikost souboru, jenž má být transportován
k cílovému uživateli.
Odborná literatura zabývající se problematikou generalizace je věnována rastrovým
digitálním modelům i modelům založeným na nepravidelných čtyřúhelníkových sítích
(meshes). Menší část je zaměřená na popis DMT založených na TIN. Ke generalizaci
digitálních modelů přistupují tyto techniky rozličně, a to podle účelu, struktury a objemu dat.

Terminologie generalizace DMT v literatuře. Je důležité zmínit rozdíly v anglické a české
terminologii. V anglickém jazyce

je

termínem

Compression

označována

komprese.

Tento termín je používán také pro generalizaci. S rozdílnou terminologií se můžeme setkat
i v různých typech procesu generalizace. V předložené diplomové práci jsou popisovány
podrobněji progresivní metody generalizace využívající smrštění trojúhelníků, smrštění hran
či odstranění bodů. S nesjednocenou terminologií se setkáme především u generalizace TINu
pomocí smrštění hran. Rozdílná je terminologie nejen v anglické odborné literatuře,
kdy je metoda označovaná jako Edge Collapse, Edge Decimation či Edge Contraction, ale také
v českém jazyce. V české odborné literatuře jsou používány termíny smrštění hran, decimace
hran nebo kolaps hran. Obdobně je k terminologii přistupováno i v souvislosti s metodou
smrštění trojúhelníků, v anglicky psané literatuře označovanou Triangle Collapses nebo
Triangle Decimation. Odstranění (decimace) bodů můžeme v anglické odborné literatuře
vyhledat pod označením Vertex Collapse nebo Vertex Decimation.

Výhody a vyžití generalizace v internetovém prostředí představují autoři generalizačního
algoritmu Okuda a Chen (2000). Poukazují na internetové aplikace, které potřebují
pro zobrazení digitálního modelu stáhnout celý, velmi často objemný, soubor, ačkoliv uživatel
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potřebuje pouze část modelu s menším rozlišením. Tento problém je řešen generalizací DMT
(Okuda, Chen, 2000).
Pokud máme k dispozici příliš detailní vstupní data (např. mračno bodů pořízené laserovým
skenováním), výsledný model bude detailní a pro některé účely vzhledem ke své složitosti
a souborové velikosti hůře využitelný. V takovýchto případech často nechceme přijít o detaily
průběhu terénu, ani o přesnost. Přesto jsme kvůli nadměrné velikosti celého modelu nuceni
učinit kompromis, detaily zmenšit na základě stanovení limit a zvýšit horizontální i vertikální
chybu. Cílem algoritmů je při generalizování digitálního modelu terénu zachovat maximální
možné množství detailů při minimálních chybách.

3.1.1 Generalizace TIN
Problém generalizace TINu může být zkoumán ze dvou hledisek, na základě kterých jsou
ve většině případů navrhovány generalizační algoritmy určené pro TIN. První možností je přímá
generalizace bodů, které jsou jednoznačně dané ze vstupní datové sady. Druhý přístup
generalizace je generalizace hran TINu.
Přímá generalizace bodů, které jsou jednoznačně dané ze vstupní datové sady. Každý
bod s prostorovými souřadnicemi [x, y, z] může nést další informaci ve formě atributů, které lze
také zahrnout do procesu generalizace. Tyto generalizační algoritmy vyhodnocují vstupní data
jak na základě polohy bodu vzhledem k ostatním bodům, tak i na základě jejich atributů. Hlavní
výhodou tohoto přístupu je přímá generalizace vstupních bodů. Jediné předzpracováním vstupní
datové sady před samotným generalizačním algoritmem představuje filtrace a odstranění
systematických chyb.
Generalizace hran TINu. Generalizace se aplikuje na již existující hrany TINu.
Nevýhodou této metody je fakt, že vstupní body prošly již procesem triangulace, který může
do zobrazení terénu zanést sekundární chyby.

Dělení dle Taltona (2004):
Talton (2004) podává základní přehled nejpoužívanějších algoritmů zjednodušujících
trojúhelníkové sítě, posuzuje jejich silné stránky i nedostatky. Popisuje LOD (Level of Detail)
reprezentace v aplikacích, které se zabývají virtuální realitou, modelováním terénu a vědeckou
vizualizací. Princip metod LOD je založen na optimalizaci zobrazení sítě v závislosti
na měřítku. Poukazuje na skutečnost, že není vždy důležité znázorňovat detaily, které nejsou
pouhým okem viditelné nebo rozlišení obrazovky neumožní jejich zobrazení. Talton dělí
jednotlivé přístupy generalizace do dvou základních skupin – lokální a globální zjednodušující
strategie, jež se člení dále.
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1. Lokální zjednodušující strategie (Local Simplification Strategies)
a) Odstranění bodů (Vertex Decimation nebo Vertex Removal)
b) Smrštění hran (Edge Constraction nebo Edge Collapse)
c) Zjednodušení zachovávající vzhled (Appearance Preserving Simplification)
2. Globální zjednodušující strategie (Global Simplification Strategies)
a) Shlukování bodů (Vertex Clustering)
b) Aproximace tvaru (Shape Approximation)
Dělení dle Pan, Zhou a Shi (2001):
Pan, Zhou a Shi (2001) se ve svém článku zaměřují především na aplikace generalizace
DMT v počítačové grafice. Ke znázornění skutečného reliéfu je často používán podrobný model
reprezentovaný trojúhelníkovou sítí. Pro menší měřítka a s ohledem na účel modelu není vždy
nutná maximální podrobnost, proto se autoři článku zaměřili na generalizaci trojúhelníkové sítě.
Generalizaci DMT dělí do tří základních skupin:

1. Adaptivní dělení (Adaptive Subdivision)
2. Úprava geometrie (Geometry Removal)
3. Převzorkování (Resampling)
Většina kompresních algoritmů spadá do druhé kategorie a provádí úpravu geometrie. Pan,
Zhou a Shi (2001) tuto kategorii dále dělí do dalších podkategorií, a to na metody provádějící
odstranění bodů nebo smrštění trojúhelníků, shlukování bodů nebo smrštění hrany.
O zjednodušování modelů (zde míněno negeografických) se často mluví ve smyslu
počítačové grafiky. V počítačové grafice se využívá počet úrovní detailů (LOD = Level of
Detail) umožňující flexibilní zobrazení 3D objektů v závislosti na měřítku. Princip zmíněných
metod je jednoduchý. V každé úrovni zobrazení (zejména při malém měřítku) není důležité
zobrazovat všechny trojúhelníky. Ve změti trojúhelníků nejsou často menší trojúhelníky
pouhým okem viditelné, tudíž nejsou pro zobrazení podstatné. Omezený počet trojúhelníků
může vycházet z požadavku uživatele či rozlišení monitoru, které není natolik velké,
aby dokázalo tak malé objekty zobrazit (Markuzziová, 2006).
Algoritmus navržený Pan et al. (2001) založený na smrštění trojúhelníka je sestaven tak,
že dokáže zpracovat sítě vygenerované nad velkými vstupními množinami. Pokud má model
dobře navrženou vnitřní strukturu, je komprese velmi rychlá. Algoritmus je navržený pouze
pro trojúhelníkovou síť, přesto může být rozšířen na obecné polygony. Může být použit
ke konstrukci složených LOD modelů, které jsou široce používány v interaktivních grafických
aplikacích, ve virtuální realitě a interaktivních vizualizačních systémech.
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3.2 Generalizace DMT založeného na rastru
Velmi často jsou digitální modely terénu znázorňovány pravidelnou sítí, neboli gridem
(rastrem). Důvodem častého upřednostňování rastru před jinými způsoby znázorňování
digitálního modelu terénu je jeho pravidelnost a stabilita procesu založeného na pravidelné síti
(Floriani, Puppo, 1999). Upřednostnění rastru před TINem je časté z důvodu nejednoznačného
definování TINu a vyvarování se neustálého přepočítávání triangulační sítě. Další velkou
nevýhodou TINU je nutnost udržet kompletní topologii, což je náročné paměťově i výpočetně.
Také rastr s sebou nese negativní vlastnosti. Jednou z nich je menší schopnost sledování
průběhu reliéfu. Rastr je tvořen pravidelnou mřížkou, která je již výsledkem interpolačního
algoritmu aplikovaného na vstupní data (např. generování z nepravidelně rozmístěných bodů,
vrstevnic, či TINu). Zobecnění buněk rastru pro 3D prostor představují jednotkové krychle,
které se nazývají voxely, definující prostorové rozlišení. Souřadnice z (resp. nadmořská výška)
jednoho voxelu je konstantní. Jelikož jsou voxely stejně velké, nelze v DMT flexibilně reagovat
na členitost terénu, jako je tomu u TINu. Další nevýhodou rastrového modelu představuje fakt,
že již aplikováním interpolačních algoritmů může docházet k zanesení sekundárních chyb
do digitálního modelu terénu.

3.2.1 Shlukování bodů
Metoda shlukování bodů (tzv. Vertex Clustering) byla prvně navržená Rossignac
a Borrel (1993) k vyřešení sítí libovolné topologické struktury. V jejich algoritmu je přiřazena
váha ke každému bodu vstupní sítě založená na jeho procentuální důležitosti. Body sousedící
s trojúhelníky o velké ploše a zároveň se nacházející v oblasti s vysokou prostorovou
a výškovou členitostí jsou hodnoceny vyšší vahou, než trojúhelníky v homogenních regionech
sousedící s menšími trojúhelníky. Algoritmus využívá umístění bodů do voxelů (pravidelného
3D gridu). Všechny trojúhelníky uvnitř jednoho voxelu jsou nahrazeny jedním bodem. Tento
bod je umístěn na pozici bodu s maximální vahou v rámci jedné buňky (viz obr. 12).
Algoritmus je podle autorů velmi účinný. Je poměrně jednoduché jej implementovat
a úroveň zjednodušení může být kontrolována (avšak poměrně složitě) vybráním rozlišení
překrývajícího gridu. Nevýhodou této metody je často nedeterministické chování a v praxi
neprodukuje příliš věrohodnou geometrickou aproximaci při vyšší míře generalizace (Talton,
2000).

Obr. 12: Shlukování bodů (Vertex Decimations)
Zdroj: Chuon a Guha (2009)
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3.2.2 Převzorkování
Metoda převzorkování (tzv. Resampling) je matematický přístup generalizování rastrových
digitálních výškových modelů. Existují dva druhy převzorkování. První je zvyšování počtu
pixelů interpolačními metodami nazývaný upsampling. V opačném případě (při redukci
rozměrů, resp. množství pixelů) je označován jako downsampling (Sachs, 2001). Převzorkování,
ve smyslu generalizace, představuje snížení rozlišení, tj. snížení množství pixelů obsažených
v rastru (viz obr. 13), hodnoty nových pixelů jsou určeny zpravidla z lokálního okolí původního
rastru některou z níže uvedených interpolačních metod. Převzorkováním rastru docílíme
zmenšení jeho prostorového rozlišení.

Metody převzorkování :
a) Nearest Neighbor.
b) Bilinear Interpolation.
c) Cubic Convolution.
d) Majority Resampling.

Obr. 13: Převzorkování (Resample)
Zdroj: ArcGIS 9.3

3.3 Generalizace DMT založeného na TIN
Základní výhodou DMT založeného na TIN je věrnější vyjádření průběhu terénu.
Pro rovinné plochy postačí malý počet plošně rozsáhlých trojúhelníků, členitý terén naopak
využívá většího množství trojúhelníků.
Modelování pomocí TIN je uplatňováno nejen v oblasti geografie, ale i v rozsáhlé oblasti
virtuální reality. Důvod širokého využití je schopnost z 3D dat modelovat a konstruovat objekty
libovolného tvaru (Chen, Luo, Ling, 2004). V odborné literatuře nenalezneme pouze
generalizaci TINů znázorňující terénní reliéf, avšak nalezneme generalizaci trojúhelníkových
sítí, které jsou v anglické literatuře označována jako TM (= Triangle Mesh) a mají značné
využití mimo geografickou oblast.
Pro znázorňování ať geografických či negeografických objektů většího rozsahu je potřeba
vygenerovat velké množství trojúhelníků. Pokud potřebujeme zmenšit množství trojúhelníků,
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z důvodu hardwarových či softwarových požadavků, či snížit dobu potřebnou pro přenos dat,
je nutné provést generalizaci nepravidelné trojúhelníkové sítě.

3.3.1 Přehled metod pro zjednodušení DMT
Existuje mnoho technik a postupů, jak zjednodušit nepravidelnou síť představující digitální
model terénu. Tyto postupy lze seřadit do různých kategorií na základě jejich funkcionality.
Uveďme dvě nejčastější používaná dělení, a to:

Podle úpravy geometrie TIN:
Chen et al. (2006) navrhuje možnost úpravy geometrie. Tato metoda většinou využívá
iterativní odstranění elementů TIN.
 Iterativní odstraňování bodů
Přístup představuje přímou kompresi bodů založenou na váze přiřazené každému bodu.
Na základě hodnot souřadnic, nadmořské výšky a vztahu k okolním bodům jsou
vypočítány váhy, načež dochází k rozhodnutí algoritmu o zachování, resp. o odstranění
daného bodu.
 Iterativní odstraňování hran
Přístup je založen na kompresi (smrštění) hran. Z digitálního modelu terénu jsou
odstraňovány dvojice bodů představující hrany nesplňující určitá kritéria.
 Iterativní odstraňování trojúhelníků
Přístup využívá smrštění trojúhelníků. Cílem algoritmu je redukování celkového počtu
trojúhelníků v trojúhelníkové síti, udržení původní topologie a dobrá aproximace k původní
geometrii. Algoritmus vypočítává význam trojúhelníka a určuje, zda bude trojúhelník
ponechán či smrštěn. Smrštění trojúhelníka představuje nahrazení trojúhelníka novým
bodem.

Podle způsobu zpracování DMT:
Floriani, Magillo a Puppo (1999) navrhli rozdělení technik generalizace DMT do dvou
kategorií, a to na:
 Přímé metody
 Progresivní metody
Podrobněji tyto techniky popíšeme v následujících kapitolách.
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3.3.2 Přímé metody
Přímé metody se řadí mezi kompresní metody zabývající se vztahy mezi hranami
trojúhelníkové sítě. Nejedná se o klasické generalizační techniky DMT. Cílem přímých metod
je efektivní kódování hran digitálních modelů pro jejich zobrazení a přenos.
Další klasifikace přímých metod:


metody určené k vizualizaci

Do této skupiny patří metoda trojúhelníkových pásů (= Triangle Strips), metoda
generalizovaných trojúhelníkových sítí (= Generalized Triangle Meshes) či metoda
topologických operací (= Topological Surgery)


metody určené pro přenos dat

Do této skupiny patří např. metoda provádějící generalizaci sekvence trojúhelníků v pořadí
vrstev (= Sequence of Triangles in a Shelling Order).

Těmito metodami se v dalším textu práce nebudeme blíže zabývat.

3.3.3 Progresivní metody
Stejně jako u přímých metod, jsou progresivní metody používány jak pro generalizaci TINu,
ale i pro generalizaci jiných 3D modelů. Progresivní metody řeší generalizaci sítě, včetně
uchování posloupnosti jejich změn. Poskytují aproximaci celého terénu a mohou být označeny
jako techniky ztrátové komprese.
Základní princip progresivní reprezentace sítě využívá iterativních technik založených
na lokálních změnách

sítě.

Progresivní

metody mohou využívat

tzv.

destruktivní

i konstruktivní operátor.
Destruktivní a konstruktivní operátor. Základem progresivních metod pro trojúhelníkové
sítě je zpracování dat pomocí iterativního destruktivního operátoru (Destructive Operator)
odstraňujícího detaily trojúhelníkové sítě. Inverzní operátor k operátoru destruktivnímu
je konstruktivní operátor (Constructive Operator), který odstraněné detaily opět obnovuje
(Floriani, Magillo, Puppo, 1999).
Typickým příkladem destruktivního operátoru je smrštění hran (Edge Collapse). Hoppe
(1993) popisuje smrštění hran sítě jako nahrazení hrany e jedním z koncových bodů V hrany e
nebo novým bodem. Dva sousední trojúhelníky sdílející hranu e se nahradí hranami
korespondující s bodem V(viz obr. 14).
Další metodu využívající destruktivní operátor navrhli Snoeyink a Kreveld (1997).
Tato metoda je aplikovaná na TIN založeném na Delaunay triangulaci, z níž jsou odstraňovány
body a konstruktivním operátorem jsou nové body vkládány na nové (tj. vhodné) pozice.
Tato metoda garantuje, že všechny nově vzniklé sítě po odstranění bodů splňují kritérium
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Delaunay triangulace. Souhrn generalizačních progresivních metod je uveden v tab. 3.
a zobrazen na obr. 15.

Obr. 14: Vztah destruktivního (smrštění hran) a konstruktivního operátoru (rozštěpení bodu)
Zdroj: Floriani, Magillo, Puppo (1999)
Tab. 3: Generalizační progresivní metody

Metoda
Smrštění hran (Edge
Collapse)
Odstraní bodu (Vertex
Decimation) + vložení bodu
(Re-insert Vertex)
Rozštěpení bodu (Vertex
Split)
Přehození hran (Edge-Flips)
Sloučení párů bodů
(Vertex-pair Collapse)

Autoři

Typ operátoru

Hoppe (1993)

Destruktivní operátor

Snoeyink, Kreveld (1997)

Destruktivní + konstruktivní
operátor

Hoppe (1993)

Konstruktivní operátor

Floriani, Magillo, Puppo
(1999)
Schroeder (1997)
Garland (1997)

Destruktivní operátor
Destruktivní operátor

Další přístup k dělení generalizačních progresivních metod představují klasifikace
dle Chen, Luo a Ling (2006) využívající tyto tři postupy:


Odstranění bodů (angl. Vertex Decimation)



Smrštění hran (angl. Edge Collapse)



Smrštění trojúhelníků (angl. Face Ttriangle Collapse)

Obr. 15: Typy generalizace TINu
Zdroj: Chen, Luo, Ling (2006)
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ODSTRANĚNÍ BODŮ
Často užívanou metodou, která je aplikovaná na nepravidelnou trojúhelníkovou síť
(3D model), je metoda Odstraňování bodů (angl. Vertex Decimation), poprvé navržená
v roce 1992 Schroederem (Talton, 2004).
Tato metoda byla později víceméně nahrazena metodou Smrštění hran. Přesto můžeme
nalézt několik metod, které vycházejí z metody Odstraňování bodů s využitím matic chyb, jako
je např. metoda Localized Hausdorff Error (Choi et al., 2008). Metoda je poměrně účinná v čase
i prostoru, avšak je obecně určená pro členité modely. Hladké povrchy neumí jednoduše
zachovávat (Jong, Tseng, Yang, 2005).
Algoritmus spadá mezi lokální kompresní algoritmy a je aplikovaný na každý bod vstupní
množiny. Všem bodům je v trojúhelníkové síti vypočítána váha. Princip metody spočívá
v odstranění bodů ze vstupního souboru bodů na základě jejich vah trojúhelníků s následnou
re-triangulací (viz obr. 16). Některá klasifikační schémata založená na důležitosti vybraného
bodu a jeho vztahu k okolí, jsou užívána v dalších metodách generalizace. Pokud nastane
situace, že okolí bodu nelze re-triangulovat, algoritmus bod ze vstupních dat neodstraní (Talton,
2004). Schroeder implementoval robustní algoritmus Odstranění bodů do volně stažitelného
software Visualization ToolKit (dostupného z www.vtk.org).

Obr. 16: Odstranění bodu (Vertex Decimation)
Zdroj: Yírcí (2008)

Schroederem navržený algoritmus je založený na skutečnosti, že body ve vyhlazených
regionech budou odstraňovány přednostně před body, které definují ostré terénní tvary. V praxi
generalizační algoritmy založené na této metodě vynikají ve zjednodušení geometrie sítě. Velké
rovinné regiony mohou být rozděleny do mnoha redundantních trojúhelníků.
Jednotlivé body sítě DMT jsou hodnoceny z hlediska jejich významnosti. Obvykle se body
klasifikují na základě informace o přilehlých plochách vybraného vrcholu. Jelikož jsou tyto
klasifikace v zásadě topologické, v případě nové triangulace se topologie vstupní sítě nemění.
Protože triangulace vyžaduje promítání ploch DMT do roviny, jsou tyto algoritmy omezeny
na různorodé povrchy.
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Charakteristika lokální geometrie a topologie dle Schroeder (2008):
Schroederův algoritmus určuje v první fázi typ geometrie a topologie pro každý bod
(viz obr. 17). Výsledkem procesu je seznam potenciálních bodů, které mají být odstraněny.
Na obr. 17 vidíme 5 typů lokální geometrie, na základě kterých mohou být body rozděleny
do skupin. Myšlenkou algoritmu je, že všechny body vstupních dat se stanou potenciálními
kandidáty pro vymazání ze sítě, avšak pouze některé budou vymazány.

Obr. 17: Geometrie a topologie dle Schroeder
Zdroj: Schroder, Zarge a Lorensen (2008)

Výpočet kritéria pro odstranění bodu dle Schroeder (2008)
Výpočet kritéria pro odstranění bodu Schroeder využívá iterační výpočet prováděný
nad potenciálně odstraněnými body na základě jejich geometrie a topologie. Základní výpočetní
kritérium pro odstranění bodu je založeno na vzdálenosti bodu od roviny nebo bodu od hrany.
Pokud je vzdálenost bodu k průměrné rovině menší než limitní hodnota, je bod vymazán
(viz obr. 18(a)) - v opačném případě je ponechán. U trojúhelníků tvořících okraj sítě
se nezjišťuje vzdálenost k průměrné rovině. V tomto případě algoritmus určuje vzdálenost
k linii, která definuje okraj sítě (viz obr. 18(b)).

Obr. 18: Znázornění kritéria pro odstranění bodu dle Schroeder
Zdroj: Schroder, Zarge a Lorensen (2008)

SMRŠTĚNÍ HRANY
Metodu smrštění hrany (Edge Collapse) poprvé navrhl Hoppe v roce 1993. Hrana,
nesplňující limity, je nahrazena bodem (Talton, 2004). Algoritmus používá iterativní smrštění
hrany. Chyba generalizace je charakterizována střední kvadratickou odchylkou výšky
(Pan, Zhou, Shi, 2001). Nahrazením hrany bodem, je ovlivněno bezprostřední okolí bodu, které
musí být opraveno (viz obr. 19). Při odstranění hran dochází k eliminaci sousedních
trojúhelníků. Tato metoda se stala nejběžnějším lokálním generalizačním operátorem.
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Obr. 19: Generalizační metoda Smrštění hran
Zdroj: Pan, Shou a Shi (2001)

Základními problémy smrštění hran představuje výběr vhodných hran pro smrštění a jejich
následovné nahrazení bodem. Druhým problémem je určení pozice nově vzniklého bodu. První
otázkou se zabýval Hoppe, který představil metodu optimalizované energie (Energy
Optimization Method) pro vybrání hran pro smrštění. Celý proces výpočtu je však časově
náročný (Pan, Shou, Shi, 2001).
Druhým krokem algoritmu je umístění nového bodu V0. Nejjednodušší metodou určení
pozice nového bodu je zachováním jednoho z koncových bodů odstraněné hrany
(viz obr. 19(b)). Tento způsob je nazýván tzv. Half-edge Collapse a je speciálním případem
smrštění hran. Half-edge Collapse je podmnožinou operace Odstranění bodů (Vertex
Decimation) v závislosti na použité triangulaci (viz obr. 20). Vedle Half-edge Collapse
je v některých případech používán přístup spočívající v umístění nového bodu do středu
odstraněné hrany. Tyto metody jsou jednoduché a výpočetně rychlé.

Obr. 20: Metoda Smrštění hrany vs. metoda Odstranění bodu
Zdroj: Yírcí (2008)

Způsob výpočtu hodnot hran na principu Matice kvadratických chyb (angl. Quadric Error
Metric = QEM) představil Garland (1999). Hodnocení hrany

se určí vypočtením

kvadratické vzdálenosti potenciálního bodu od všech rovin, které incidují s oběma vrcholy
smršťující hrany. Každý trojúhelník vztahující se k hodnocené hraně obsahuje kvadratickou
matici Q (symetrická matice 4

4). Předpokládáme-li, že plochy příslušející k hodnocené hraně

jsou tvořeny minimálně třemi trojúhelníky, můžeme najít s pomocí kvadratických matic Q její
střed. Střed představuje bod s nejmenší kvadratickou vzdáleností ke všem přilehlým rovinám
(resp. trojúhelníkům) a představuje potenciální umístění bodu nahrazujícího smrštěnou hranu.
Metoda smrštění hran s využitím QEM podle Garlanda je velmi rychlá a kvalitativně
hodnocena velmi pozitivně. Algoritmus vychází ze skutečnosti, že vstupní chyba každého bodu
je 0. Cílem metody QEM je minimalizovat chybu mezi vstupním a generalizovaným modelem.
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Výsledkem algoritmu je nejen model se zjednodušenou geometrií, ale také topologií. Smrštění
hran probíhá určením minimálních hodnot hran. Po smrštění hrany nastává aktualizace všech
nově vzniklých hran a výpočet nových kvadratických matic. Iterace probíhá do okamžiku,
kdy jsou splněny všechny podmínky a limity.
Ronfard a Rossignac navrhli podobné měření chyby modelu. Nahrazení hrany {Vi,Vj}
bodem {V0} je prováděno na základě zjištění kvadratické vzdálenosti bodu V0 a rovinou
definovanou trojúhelníky
umístění

. Poté je bod

(viz obr. 21). Algoritmus nejdříve nastavuje výchozí
posunován do optimální pozice.

Obr. 21: Smrštění hrany

Aplikaci algoritmu Garlanda a Heckberta vidíme na obr. 22. Chen, Luo a Ling (2006)
hodnotí použití metody QEM založené na hledání lokální chyby za srovnatelné s algoritmy
založené na hledání globální chyby. Garlandova metoda QEM je velmi oblíbená a nalezneme
ji v mnoha algoritmech.

Obr. 22: Příklad použití algoritmu dle Garland a Heckbert
Zdroj: Talton (2004)

SMRŠTĚNÍ TROJÚHELNÍKŮ
Smrštění trojúhelníka (Face Collapse nebo Triangle Collapse) je metoda, při které dochází
ke smrštění plochy trojúhelníka do jednoho bodu (viz obr. 23). Trojúhelníky vhodné
k odstranění a nahrazení za bod jsou hledány různými algoritmy.
Pan, Zhou a Shi (2001) charakterizují algoritmus popisující trojúhelník Ti={Vi1, VI2, Vi3},
pro který je hledána související trojúhelníková sada tohoto trojúhelníka Ti. Na daný trojúhelník
je aplikován kompresní operátor, který zkomprimuje tři body z původní sítě do výsledného
bodu Vi0 (viz obr. 23). Autoři algoritmu řeší dvě základní otázky:
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Hodnota (resp. váha) trojúhelníků, ze kterých jsou voleny vhodné trojúhelníky
pro jejich odstranění. Váha může vycházet např. z chyby, kterou by způsobilo právě
smrštění daného trojúhelníka v digitálním modelu terénu.



Po odstranění trojúhelníka je nutné určit pozici nově vzniklého bodu Vi0,
aby se minimalizovala chyba operace smrštění.

Pan, Zhou a Shi (2001) navrhují pro každý trojúhelník sítě symetrickou matici Q i (4×4)
vyjadřující koeficienty q. Autoři tvrdí, že při smrštění trojúhelníka Ti je trojúhelník Ti nahrazen
bodem Vi0=[ Vi1, VI2, Vi3, 1]T. Pak je chyba odhadována na základě rovnice (3.5).
(3.5)

Pozice nového bodu může být zvolena určením středu trojúhelníka. Druhou a vhodnější
variantou je vybrat umístění na základě vypočtené chyby podle (3.5), která by měla být
v optimálním bodě minimální. S využitím parciální derivace (3.6)
(3.6)

=
můžeme získat rovnici (3.7) určující pozici nového bodu
(3.7)

.

Vedle Pan et al. (2001) se problematikou generalizace digitálních modelů se zaměřením
na metodu Smrštění trojúhelníka zabýval Garland (1999). Garlandův algoritmus řeší optimální
umístění nového bodu nahrazujícího trojúhelník v originální síti podle výpočtu vzdálenosti bodu
k rovině.

Obr. 23: Metoda Smrštění trojúhelníka, Zdroj: Pan, Shou a Shi (2001)
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Na vzniklé díry po generalizaci trojúhelníkové sítě bývá často nutné použít re-triangulaci,
která bývá časově náročná (Pan, Zhou, Shi, 2001). Výhoda algoritmů, které jsou založené
na smrštění hran- nebo smrštění trojúhelníků je, že nepožadují re-triangulaci.
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4 NÁVRH GENERALIZAČNÍHO ALGORITMU
V této kapitole je popsán navrhovaný algoritmus generalizující DMT založený na TIN.
Navržený algoritmus patří mezi tzv. Edge-based algoritmy, které vycházejí z úpravy geometrie
trojúhelníkové sítě postupným odstraňováním hran.

4.1 Konstrukce 2D triangulace
Navržený algoritmus pro generalizaci DMT pracuje s již vytvořenou sítí trojúhelníků
na bázi Delaunay triangulace. Triangulace byla provedena v SW Matlab R2011a. Ve verzi
Matlab R2011a je možné nově využít topologických vlastností modelu, triangulace
je uchovávána v plně topologickém modelu. Implementace 2D Delaunay triangulace
v SW Matlab

R2011a

nově

používá

knihovnu

geometrických

algoritmů

CGAL

(The Computational Geometri Algorithms Library) a s využitím dalších funkcí lze provádět
topologické a geometrické operace umožňující úpravu triangulace.
Datový model 2D triangulace. Podívejme se podrobněji na datovou strukturu triangulace.
TIN je udržován v indexovém formátu i v topologickém tvaru. Topologická struktura TINu
je charakterizována údaji o bodech, hranách, trojúhelníkách a jejich vzájemných vztazích.
Jakákoliv hrana topologického modelu je sdílena dvěma trojúhelníky. Výjimku představují
pouze hrany tvořící okraj DMT, které hrany tvoří konvexní obálku vstupního TINu.
Vygenerovaná Delaunay triangulace je reprezentována maticí T(m,3) tvořenou m řádky
odpovídající počtu trojúhelníků Delaunay triangulace (jeden řádek matice odpovídá jednomu
trojúhelníku) a třemi sloupci odpovídající vrcholům trojúhelníka reprezentovaných indexy.
Struktura triangulace a vztah bodů a trojúhelníků ve vygenerované Delaunay triangulaci
je zobrazena na obr. 23.
Na základě topologických vztahů lze v TINu určit:


index trojúhelníka,



index sousedních trojúhelníků,



body definující trojúhelníky, struktura triangulace,



souřadnice vstupních bodů.
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Obr. 23: Struktura 2D triangulace

4.2 Navržený algoritmus
Základem navrhovaného algoritmu generalizujícího DMT založeného na TIN je nepřímá
generalizace, která upravuje průběh geometrie. Výslednou množina bodů generalizovaného
dMT tvoří podmnožinu bodů referenčního DMT. Algoritmus využívá iterativních technik, které
jsou založeny na lokálních změnách a následné lokální opětovné triangulaci. Algoritmus
se vyvaruje opětovné triangulace celé sítě po každém smrštění hrany a tím je celý proces
generalizace urychlen.
Na základě vztahů mezi trojúhelníky v trojúhelníkové síti jsou hrany ohodnoceny
(viz kap. 4.2.2). Ohodnocení

určuje, zda bude hrana ponechána, nebo bude

hrany

smrštěna a nahrazena novým bodem. Existují tři možnosti umístění nového bodu:


zachování krajního bodu



ponechání koncového bodu

,



odstranění celé hrany

jež je nahrazena zcela novým bodem o nových

souřadnicích [x,y,z].
Tyto situace jsou znázorněny na obr. 24. Ke smrštění hrany do krajních bodů

nebo

dochází v případech, kdy požadujeme ponechání souřadnic stávajících bodů totožné
se souřadnicemi referenčních dat. Výsledná množina bodů generalizovaného DMT tvoří
podmnožinu bodů referenčního DMT. Využití první a druhé možnosti umístění bodu
po smrštění hrany umožňuje rychlejší výpočet než s využitím smrštění hrany do bodu o nových
souřadnicích. Vzhledem k dostatečné hustotě vstupních bodů má kombinace prvních dvou
metod uspokojivé výsledky. Třetí metoda, výpočetně náročnější, je využívána pro lepší
přimknutí generalizovaného modelu k referenčnímu DMT. Nové body se lokalizují do místa
s minimální výškovou chybou. Tato metoda není vzhledem k časové výpočetní náročnosti
algoritmu v předložené práci testována.
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Obr. 24: Možnosti umístění nového bodu po smrštění hrany

4.2.1 Popis generalizačního algoritmu
Vzhledem k obsáhlosti generalizačního algoritmu uveďme popis nejdůležitějších kroků
algoritmu doplněný fragmenty kódu ilustrující vlastní funkcionalitu. Kompletní zdrojový kód
je uveden v příloze práce. Grafické znázornění jednotlivých kroků algoritmu je zobrazeno
pomocí vývojového diagramu (viz obr. 26). Nejprve uveďme stručný přehled jednotlivých
kroků, které v následující kapitole rozvedeme.

Vstupní parametry algoritmu
Vstupními parametry algoritmu jsou požadovaná míra generalizace µmax [%] (viz 4.9)
nového digitálního modelu či požadovaná hodnota maximální střední kvadratické chyby
výškového rozdílu

generalizovaného DMT od referenčních dat

(v mm)(viz 4.11).

Čím větší hodnoty jsou uživatelem zadány, tím větší míry generalizace je dosaženo.
Zadané limitní hodnoty míry generalizace
výškového rozdílu

nebo střední kvadratické chyby

udávají zároveň velikost hodnoty

limitní hodnota ohodnocení hrany

, o který je navyšována

. Vhodné zvolení hodnoty

umožňuje rychlejší

generalizaci, ale také ovlivňuje kvalitu výsledného modelu. Při příliš malé velikosti kroku
se může značně zpomalit proces generalizace DMT. V opačném případě, při zvolení
nevhodně velkého kroku

(

> 1) může docházet při menší míře generalizace

k nerovnoměrné generalizaci, to znamená, že generalizace proběhne pouze na části DMT
(viz obr. 25). Na základě testování algoritmu na několika vzorových území byl krok
zvolen empiricky v intervalu

. Velikost hodnoty

je závislá na µmax nebo

.
Závislost velikosti hodnoty

na limitní hodnotě µmax:
(4.1)

Závislost velikosti hodnoty

na limitní hodnotě

:
(4.1)
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Obr. 25: Vliv špatně zvolené hodnoty

na výslednou generalizaci DMT (2.5D, TIN, vrstevnice)

Předzpracování vstupních dat
Ze vstupních dat leteckého laserového skenování (ve formátu ASCII) jsou vyloučeny
duplicitní body, tj. body o stejných prostorových souřadnicích [x,y]. Jedinečnost vstupních
bodů je zaručena pomocí funkce unique (input_points, ‘rows‘) (SW Matlab R2011a).
Vygenerování 2D triangulace
Nad takto upravenou množinou bodů je vygenerována 2D triangulace s využitím
vestavěné funkce DelaunayTri(X,Y) (SW Matlab R2011a).
Vlastní generalizace
Míra generalizace

a RMSE

jsou inicializovány na hodnotu 0. Tato hodnota

je v dalších krocích algoritmu iterativně přepočítána. Limit váhy hran

pro smrštění

hran je inicializován na hodnotu 0. Tato hodnota je v dalších krocích algoritmu iterativně
navyšována o hodnotu

která je závislá na požadované míře generalizace

střední kvadratické chybě výškového rozdílu
Limit hodnoty hran

(viz Vstupní parametry algoritmu).

pro jejich smrštění se v průběhu algoritmu iterativně
V každé iteraci se počítá významnost

navyšuje o hodnotu

nebo

a porovnává se s aktuální limitní hodnotou

. Pokud je

všech hran TINu
, dochází

ke smrštění hrany

. Smrštěná hrana je nahrazena jedním z krajních bodů smrštěné

hrany. Porovnání

je prováděno vůči všem hranám triangulace. Pokud je ohodnocení

všech hran sítě DT porovnáno s touto hodnotou, pak je nastavena hodnota indexu i=0
a wmax=wmax+

a proces pokračuje novou iterací. Pro všechny hrany DT je opět

vypočítáno ohodnocení

Ohodnocení

je porovnáno s novou limitní hodnotou

Při nalezení hrany vhodné k odstranění, je na základě výpočtu objemu mnohostěnů
zkonstruovaných nad koncovými body hrany určen bod, do kterého je hrana smrštěna.
Do proměnné del je uložen koncový bod hrany s menším objemem mnohostěnu. Tento
bod je v dalším kroku odstraněn nejen z trojúhelníkové sítě, ale zároveň ze vstupního
mračna bodů. Po odstranění bodu dochází k opětovné triangulaci pouze v okolí
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odstraněného bodu. Po odstranění bodu je aktualizována trojúhelníková síť a matice
obsahující souřadnice vstupních bodů (referenčních dat).

Obr. 26: Vývojový diagram generalizačního algoritmu

Algoritmus se vrací na začátek cyklu opět s nastaveným limitem váhy

a novou

trojúhelníkovou sítí. Ne zřídka se stává, že po odstranění hrany mohou důsledkem lokální
re-triangulace vzniknout nové hrany s malou mírou významnosti. Tyto hrany budou
odstraněny v další iteraci. Pokud je ohodnocení wi všech hran triangulace menší než wmax,
pak je nastavena proměnná stop=0 ukončující podmínku
while (w>w_max)&&(i<

&&(P_del==0)&&(stop~=0)
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a probíhá nová iterace s novou limitní hodnotou wmax=wmax+
je počítaná míra generalizace

či hodnota RMSE

vloženou uživatelem
nebo

. Při každé iteraci

a porovnávána se vstupní hodnotou

. Při dosažení limitní hodnoty míry generalizace

je algoritmus ukončen.

Před ukončení algoritmu je soubor exportován v ASCII formátu (*.txt).
Pseudokód algoritmu
V následujících tabulkách je uveden pseudokód navrženého algoritmu. Plné kód
funkce volume.m nalezneme v příloze 3. , plný kód funkce normal.m nalezneme v příloze
4, plný kód funkce areaTri.m nalezneme v příloze 5, plný kód funkce edgeLength.m
nalezneme v příloze 6.

Algoritmus 1: Zjednodušený kód generalizačního algoritmu
Input: in_orig(souřadnice bodů DMT [x,y,z]),
Output: out(souřadnice bodů generalizovaného DMT [x,y,z])
in=unique(in_orig,'rows');
if

>0 &&
==0
[COOR]=miraGeneralizace(in,

//vyloučení duplicitních bodů z
DMT
)

// volání funkce
GeneralizatonDegree.m

elseif mi_max==0&&rmse_max>0
[COOR]=rmse(in,
) // volání funkce rmse.m
else
ERROR
end
write(out, COOR);
// exportování generalizovaného DMT (text file)

Algoritmus 2: funkce miraGeneralizace.m
Input: souřadnice bodů [x,z,y], hodnota požadované míry generalizace
Output: souřadnice bodů [x,y,z]
c=0.005*
+0.5
While <
//Volání funkce edgeDecimation.m
[COOR]=edgeDecimation(
,inputPoints)
=(1-pgen/n)*100
//Výpočet míry generalizace
end
//Matice souřadnicových bodů [x y z] generalizovaného DMT
output_dmt=COOR;
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Algoritmus 3: funkce rmse.m
Input: souřadnice bodů [x,z,y], hodnota požadovaného RMSE(
Output: souřadnice bodů [x,y,z]

)

=0.005*
+0.5
While
//volání funkce edgeDecimation.m
[COOR]=edgeDecimation(
,inputPoints)
sigma_h=(4.11)
//Výpočet RMSE(
end
//Matice souřadnic [x y z] generalizovaného DMT
output_dmt=COOR;

Algoritmus 4: funkce edgeDecimation.m
Input: souřadnice bodů [x,z,y], hodnota požadovaného RMSE(
Output: souřadnice bodů [x,y,z]

)

function [COOR]=EdgeDecimation(sigma_h_max,mi_max)
=
+ ;
// Podmínka zajišťující, aby se porovnala všechna hodnocení
hran triangulace s hodnotou
.
if i==length(e) i=0
while w>
&&i<length(e)&&del==0&&stop~=0
//Podmínka
ajišťuje,
aby
hrany
měly
maximálně
jeden
z koncových bodů totožný s body konvexní obálky
if P1_ch~=0&&P2_ch~=0||P1_ch==0&&P2_ch~=0||P1_ch~=0&&P2_ch==0
l=edgeLength(edge, DT, inputPoints); //výpočet délky hrany
if l<=( /100) w=0;
else
// výpočet normál a plochy trojúhelníka
fi=normal(index, DT, inputPoints);
S=areaTri(index, DT, inputPoints);
// Výpočet ABN a
fi= (4.3)
sigma_fi= (4.6)
//Výpočet
w= (4.7)

kritéria směrodatné odchylky úhlů

ohodnocení hrany

end
end
if w<
//Výpočet V mnohostěnů s vrcholy Pi a Pj
V1=volume(Pi,DT,inputPoints);
V2=volume(Pj,DT,inputPoints);
// Pokud V1>V2, ponechán bod Pi, jinak Pj
if V1>V2 del=Pj
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else del=Pi
//Odstraneni Pi nebo Pj z TIN a aktualizace DT
dt.X(del,:)=[];
dt_new=dt.Triangulation;
end
if all(w<wmax) stop=0;
else
=0;
end

Popis funkcí integrovaných do navrženého algoritmu
Navrhovaný algoritmus generalizující DMT založený na TIN využívá softwarového
prostředí

Matlab

R2011a.

Verze

Matlab

R2011a

využívající

knihovnu

CGAL

(The Computational Geometry Algorithms Library) umožňuje využívat topologické operace.
V následující tabulce (tab. 4) jsou popsány nezákladnější funkce využívané navrhovaným
algoritmem.
Tab. 4: Popis funkcí (Matlab R2011a)

Unique

in = unique(vstupni_data,
'rows')

Funkce unique zajišťuje jedinečnost
vstupních bodů, tzn. odstraňuje
duplicitní body.

DelaunayTri

dt=DelaunayTri(X,Y)

Funkce DelaunayTri vytváří Delaunay
triangulaci ze souboru bodů o
souřadnicích [x, y].

edges

e=edges(dt)

Pomocí funkce edges určíme všechny
hrany Delaunay triangulace. Matice
hran je m×2, kde m je počet hran v
DT. V prvním sloupci matice se
vyskytují indexy počátečních bodů
hran, v druhém sloupci jsou indexy
koncových bodů hran.

convhull

K = convhull(X,Y)

Funkce convhull určí konvexní obálku
bodů X,Y, kde X a Y jsou sloupcové
vektory souřadnic bodů. Body ve
výsledné matici konvexní obálky jsou
uspořádané proti směru hodinových
ručiček.

TriRep

TR = TriRep(TRI, X, Y)

Funkce TriRep vytváří 2D
reprezentaci triangulace na základě
matice DT a souřadnic bodů (X, Y).

edgeAttachments

t = edgeAttachments(dt, e)
t = edgeAttachments(dt, Pi,
Pj)

Funkce edgeAttachments hledá v DT
všechny trojúhelníky, které mají
společnou hranu e. Výchozí hrana
může být definována indexem hrany,
nebo indexy krajních bodů (Pi, Pj).

vertexAttachments

t = vertexAttachments(dt, P)

Funkce vertexAttachments vyhledá
všechny trojúhelníky z DT stýkající se
v bodě s indexem P.
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4.2.2 Ohodnocení hran
Každý TIN se skládá z uzlů, hran a trojúhelníků. Algoritmus klade důraz především
na hrany a určení jejich ohodnocení wi. Navrhovaný algoritmus je založený na smrštění hran
a řadí se mezi tzv. Edge Based algoritmy. Předpokladem generalizace DMT založeného na TIN
je, že každá hrana TINu se stává potencionálním kandidátem pro smrštění. Předpokládáme,
že každá hrana má jistou hladinu významnosti, tzn. ohodnocení hrany wi.
V DMT se mohou nacházet hrany příliš malé, jejichž odstranění nemá vliv na kvalitu
generalizovaného DMT. Z tohoto důvodu je před samotným ohodnocením wi hrany Pi,Pj
zjištěna její skutečná délka l. Velikost délky hrany je porovnávaná s limitní hodnotou lmax.
Limitní hodnota délky hrany lmax je funkcí míry generalizace µ nebo RMSE(
vztah

, ohodnocení hrany

je

a v dalším kroku je hrana

Pokud platí
z DMT

odstraněna. V opačném případě je pro danou hranu vypočítáno ohodnocení hrany wi dle vztahu
(4.7). Vztah pro výpočet hodnoty

Závislost hodnoty

:

na míře generalizace :
(4.2)

Závislost hodnoty

Ohodnocení hrany

na RMSE

:

lze určit několika způsoby za použití následujících kritérií:



Úhel



Plocha



Směrodatná odchylka úhlů mezi normálovými vektory trojúhelníků v okolí hrany

mezi normálami trojúhelníků sdílející hodnocenou hranu.
trojúhelníků.

a průměrem normálových vektorů trojúhelníků sousedících s hodnocenou hranou
).

Úhel mezi normálami

(ABN – Angle Between Normals). Ohodnocení hrany wi

lze stanovit na základě členitosti terénu. K měření členitosti DMT využijeme normál dvou
sousedních trojúhelníků. Hlavním kritériem je úhel mezi normálami dvou sousedících
trojúhelníků, jež mají společnou hodnocenou hranu. Platí, že trojúhelníky, jejichž normály
svírají malý úhel, představují především rovinnou oblast nebo oblast podobné sklonitosti
a jejich odstranění nemá na kvalitu znázornění terénu významnější dopad. Velké úhly mezi
normálami sousedních trojúhelníků nasvědčují, že dané roviny trojúhelníků svírají malý úhel
a mohou znamenat významnou změnu v průběhu terénu (například terénní stupně, náhlá změna
průběhu terénu…).
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Úhel

mezi dvěma normálovými vektory trojúhelníků t1, t2 (ABN) v

je definován

vztahy:

cos(φ)

=

(4.3)

kde ai, bi, ci představují koeficienty normálového vektoru ni trojúhelníka ti, kde i
mezi normálovými vektory rovin trojúhelníků t1, t2
Koeficienty ai, bi, ci trojúhelníka s vrcholy
jsou vyjádřeny vztahy:

,

definují plochu trojúhelníka

Vrcholy

,

Plocha

trojúhelníků

S.

Velikost

plochy

úhel

,

,

vypočteného Delaunay triangulací.
trojúhelníků

je

důležitým

kritériem.

V trojúhelníkové síti platí, že čím větší je plocha trojúhelníka, tím by jeho odstranění mělo větší
vliv na průběh DMT. Při určení důležitosti velikosti trojúhelníků je také přihlédnuto k faktu,
že rovinné oblasti bývají zobrazené menším množstvím větších trojúhelníků. Pro vyjádření
členitější oblasti je zapotřebí naopak většího množství menších trojúhelníků. Z tohoto důvodu
je přikládána větší váha při výpočtu ohodnocení hrany

Při procesu

hodnotám

generalizace DMT je počítáno se skutečnou plochou trojúhelníků, jehož obsah je vypočten
Heronovým vzorcem (4.3).
(4.4)
kde a, b, c představují strany trojúhelníka a
.

Kritérium

směrodatné

odchylky.

Směrodatná

odchylka

úhlů

{

mezi normálovými vektory trojúhelníků {t1, t2, …, tn} v okolí hrany
normálových vektorů

}
a průměrem

trojúhelníků sousedících s hodnocenou hranou představuje další

hodnotící kritérium, které určuje významnost hrany, je směrodatná odchylka

vypočtená

(dle 4.5) na základě úhlů mezi průměrným normálovým vektorem trojúhelníků sousedících
s hodnocenou hranou a normálovými vektory trojúhelníků v okolí hrany (viz obr. 27).
Směrodatná odchylka určuje kvadratický průměr hodnot odchylek od jejich aritmetického
průměru a poukazuje na disperzi úhlů mezi průměrným normálovým vektorem trojúhelníků
sdílející hodnocenou hranu a normálovými vektory trojúhelníků okolí hrany. Čím větších
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hodnot směrodatná odchylka nabývá, tím je důležitější ponechání hrany pro správné zobrazení
terénu. Při větších hodnotách směrodatné odchylky lze předpokládat výskyt terénních zlomů,
či jiných změn průběhu terénu, které by měly být zachovány.
Výpočet úhlu

mezi normálovým vektorem

a

lze provést ze vztahu:

(4.5)
kde

je normálový vektor trojúhelníka ,

– normálové vektory trojúhelníků

- průměr normálových vektorů
sdílející hodnocenou hranu

,
Hodnotu

průměrné normály n0 určíme jako aritmetický průměr obour normál n1, n2:
(4.6)
Výpočet směrodatné odchylky

je vyjádřen vzorcem:
,

kde

představuje úhel svíraný vektory

a

– průměr odchylek

a n – počet

trojúhelníků v okolí hrany Pi, Pj.

Obr. 27: Znázornění normálových vektorů
(A- normálové vektory v okolí hrany Pi, Pj B- průměrný normálový vektor
vektorem ni a průměrným normálovým vektorem

C- úhel mezi normálovým
)

Okolí hrany. Okolí hrany je definováno všemi trojúhelníky sdílející alespoň jeden krajní
bod hodnocené hrany

(viz obr. 27). Širší okolí hrany je nutné zahrnout zejména kvůli

korektnímu znázornění terénu. Platí, že ačkoliv mohou trojúhelníky sdílející hodnocenou hranu
být téměř v rovině a jejich normály svírají minimální úhel, může hrana jiného trojúhelníka
v okolí hrany představovat hranu významného terénního zlomu. Při určování významnosti hrany
pouze na podkladě trojúhelníků sdílející hodnocenou hranu, může docházet k nechtěnému
odstranění terénních zlomů (viz obr. 28). Pokud jsou zahrnuty do procesu generalizace DMT
všechny trojúhelníky okolí hrany, je minimalizováno nežádané odstranění terénních zlomů.
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Obr. 28: Důsledek nezohlednění okolí hrany při procesu generalizace DMT – deformace terénní hrany

Výpočet ohodnocení

hrany Pi, Pj .

Ohodnocení hrany wi lze určit ze vztahu
, (4.7)
kde S1 představuje obsah trojúhelníka t1, který sousedí s hodnocenou hranou Pi, Pj,
S2 - obsah trojúhelníka t1, který sousedí s hodnocenou hranou Pi, Pj,
vektory

a

- úhel mezi normálovými

- Směrodatná odchylka úhlů mezi normálovými vektory

trojúhelníků

t1,t2 v okolí hrany a průměru normálového vektoru rovin trojúhelníků sdílející hodnocenou
hranu Pi, Pj.
Vztah

je navržen empiricky a to na základě vlastností základních prvků a jejich vlivu na

zobrazení DMT. Vztah se skládá ze tří základních složek, kterými jsou hodnota ABN
směrodatná odchylka

a skutečná velikost trojúhelníků

Při výpočtu ohodnocení hrany

sdílející hodnocenou hranu Pi, Pj,.

je počítáno se základními trojúhelníky sdílející hodnocenou

hranu a také s okolím hrany, zahrnující všechny trojúhelníky sdílející koncové body hodnocené
hrany Pi, Pj (viz obr. 27 A),
Pro všechny tři složky vztahu
váha

platí, že pokud hodnota veličin narůstá, zvyšuje se také

hrany Pi, Pj,. Významnost jednotlivých veličin ve vztahu vyplývá z nabývajících hodnot

a míry vlivu při generalizaci DMT. Největší důraz je kladen na hodnotu

, která představuje

úhel mezi normálami trojúhelníků sdílející hodnocenou hranu Pi, Pj. Pokud hodnota

nabývá

malých hodnot, plochy trojúhelníků sdílející hodnocenou hrany svírají velký úhel naznačující
rovinnou oblast. Hodnota úhlu mezi normálami trojúhelníků sousedící s hodnocenou hranou má
ze složek nejvyšší důraz stanovený druhou mocninou hodnoty

Konstanta s hodnotou 2, která

je násobek úhlu mezi normálami byla určena empiricky.
Ačkoliv hodnota

může nabývat malých hodnot a lze předpokládat rovinnou oblast, může

dojít při smrštění hrany Pi, Pj, k odstranění velmi důležitých terénních změn a terénních zlomů
(viz obr. 28). Proto je do výpočtu zahrnuta proměnná počítající se širším okolí hrany Pi, Pj,
tzn. se všemi trojúhelníky sdílející koncové body hodnocené hrany Pi, Pj. Konstanta
s hodnotou 7 násobící směrodatnou odchylku

je určena empiricky.

Další, neméně důležitou, složkou vztahu pro ohodnocení hrany

, je jejich skutečná

velikost trojúhelníků Si (4.4). Skutečná velikost trojúhelníka byla zvolena proto, že není závislá
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na sklonitosti trojúhelníků. V případě použití velikosti průmětu trojúhelníka do roviny
s využitím souřadnicových složek x, y, pak dochází ke zmenšování jejich velikosti trojúhelníků
vlivem větší sklonitosti. Čím větší sklonitost trojúhelníky mají, tím je větší rozdíl mezi
skutečnou velikostí trojúhelníků a velikostí trojúhelníků promítnutých do roviny.
Konstanta s hodnotou 60, vyskytující se ve jmenovateli vztahu pro výpočet ohodnocení
hrany, je zvolena empiricky tak, aby algoritmus dosahoval přijatelné rychlosti a zároveň dokázal
udržet významné terénní prvky reliéfu. Čím větší hodnota by byla zvolena, tím by byl průběh
algoritmu rychlejší. Nevýhoda vyšších hodnot dané konstanty je větší pravděpodobnost ztráty
významných terénních prvků reliéfu.

4.2.3 Určení bodu nahrazující smrštěnou hranu
Na základě limitní hodnoty významnosti w(Pi,Pj) hrany Pi,Pj se rozhoduje, zda bude hrana
smrštěna, či nikoliv. V případě smrštění hrany do jednoho bodu dochází de facto k nahrazení
hrany některým z jejich koncových bodů Pi nebo Pj (viz obr. 24).
Definujeme váhu W(P) bodu P jako objem mnohostěnu vytvořeného z trojúhelníků
se společným vrcholem v bodě P. Objem mnohostěnu je vypočten vnitřní funkcí SW Matlab.
Při smrštění hrany Pi, Pj se rozhoduje na základě ohodnocení bodů W(Pi), W(Pj), jaký
z dvojice bodů Pi, Pj hrany bude zachován. Ponechán je takový z dvojice bodů Pi, Pj, pro který
platí:
(4.8)
Platí, že čím menší objem mnohoúhelníku je, tím má menší vliv na okolí trojúhelníkové sítě
při jeho odstranění.

Obr. 29: Trojúhelníky určující ponechání bodu Pi (A) nebo Pj(B) po smrštění hrany Pi, Pj

Navržený generalizační algoritmus - shrnutí


Navržený generalizační algoritmus se řadí mezi tzv. Edge-based algoritmy.
Všechny hrany jsou průběžně ohodnoceny na základě vlastností trojúhelníků
sousedících s hodnocenou hranou a trojúhelníků sdílející koncové body hodnocené
hrany. Po porovnání s limitní hodnotou je hrana buď ponechána, nebo smrštěna
do jednoho z koncových bodů hodnocené hrany.

57

Kapitola 4: Návrh generalizačního algoritmu



Generalizační algoritmus je navržen pro vstupní množinu souřadnic bodů
[x y z] v ASCII formátu *.txt.



Navržený algoritmus je komplexní algoritmus skládající se z elementárních kroků.
Elementární kroky, jejichž kódy nalezneme v příloze, jsou přestavovány funkcemi:
-

generalizationDegree.m – funkce generalizující DMT na základě uživatelem
vložené limitní hodnoty míry generalizace v %.

-

rmse.m – funkce generalizující DMT na základě uživatelem vložené limitní
hodnoty RMSE( )
.

-

edgeLength.m – výpočet délky hrany

-

normal.m - výpočet normálového vektoru roviny trojúhelníka
resp. koeficientů [a, b, c, d] roviny trojúhelníka

-

volume.m – výpočet objemu mnohostěnu s vrcholem Pi.

-

AreaTri.m – výpočet skutečné velikosti trojúhelníka

[a, b, c],

[m2].

 Navržený generalizační algoritmus se řadí mezi iterativní algoritmy, který využívá
iterace se základní podmínkou while
nebo while
. Pokud
hodnoty míry generalizace nebo RMSE(
dosáhnou hodnoty vložené uživatelem,
je proces ukončen a generalizovaný soubor je exportován.
Výstupem algoritmu je matice souřadnic bodů [x y z] generalizovaného DMT, která
je exportována v ASCII formátu *.txt.

4.3 Kritéria pro hodnocení kvality generalizace
Předložený algoritmus byl aplikován na data leteckého laserového snímkování. Tato data
se vyznačují poměrně malou výškovou a polohovou chybou (viz kapitola 5). Cílem algoritmu
bylo udržení důležitých morfologických prvků, minimalizovat výškovou chybu a maximalizovat
míru generalizace. Na základě zhodnocení funkčnosti generalizace DMT založeného na TIN
je hodnocena kvalita generalizačního algoritmu. Abychom zjistili kvalitu generalizace, bylo
zvoleno několik metod.
K ohodnocení generalizovaného DMT založeného na TIN bylo využito těchto kritérií:


míra generalizace



výškový rozdíl referenčního a generalizovaného modelu



statistická charakteristika povrchu (RMSE(

, směrodatná odchylka (

, hrubé chyby)
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4.3.1 Míra generalizace
DMT založený na TIN je charakterizován počtem uzlů, hran a trojúhelníků. Pokud
použijeme generalizační algoritmy, počet uzlů, hran a trojúhelníků je snížen. Míru zjednodušení
DMT představuje míra generalizace

. Míra generalizace určuje, o kolik procent byl

zgeneralizovaný model vůči původnímu modelu zjednodušen. Obecně platí, čím větší hodnoty
je dosaženo, tím více je DMT zgeneralizován.
, (4.9)
kde

představuje počet bodů generalizovaného DMT,

představuje počet bodů

referenčního DMT.
Označme mezní míru generalizace zadanou uživatelem

Zpravidla je vhodné tuto

hodnotu volit s ohledem na typ terénu a jeho členitost. Pro rovinatý terén můžeme volit vyšší
hodnoty než pro hornatý. Metodu využívající limitní hodnoty

má nevýhodu v tom,

že hodnotu musí volit sám uživatel a není dodržena výšková odchylka
je ukončen, pokud

. Algoritmus

.

4.3.2 Výškový rozdíl referenčních dat a generalizovaného DMT
Algoritmus je hodnocen na základě výškového rozdílu souboru bodů (referenční data)
a generalizovaného DMT. Jsou použita vstupní data, u kterých byly odstraněny hrubé chyby
a objekty na povrchu DMT (např. zástavba, vzrostlá vegetace …) v rámci základního
zpracování dat. Střední výšková chyba vstupních dat je 0,18 – 0,7 m v závislosti na typu terénu
a množství vegetace. Vstupní data byla ověřena v terénu, a proto lze vstupní soubor bodů
považovat za standard, se kterým je druhý model srovnáván.
K výpočtu výškových rozdílů je použit SW Matlab. Porovnává všechny body vstupního
souboru (standardu) s generalizovaným TINem. Principem porovnání výškového rozdílu dvou
modelů je přiřazení bodů referenčních dat k příslušným trojúhelníkům v generalizovaném DMT
založeným na TIN.
Po přiřazení bodu ze souboru vstupních bodů (standardu) k jistému trojúhelníku
z generalizovaného DMT je vypočtená kolmá vzdálenost bodu od roviny trojúhelníka.
Vzdálenost d bodu P[p1, p2, p3] od roviny

je vyjádřena:

,

kde a, b, c, d představují koeficienty roviny :

(4.10)

ap1, p2, p3 – souřadnice

bodu P[x, z, y].
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S výškovým rozdílem generalizovaného modelu od referenčních dat úzce souvisí statistická
hodnota RMSE(

vypočtená dle vztahu (4.11). Tato hodnota charekterizuje chybu celého

souboru.
Výhodou použití hodnoty RMSE(

v navrženém algoritmu je zvolení limitu přesnosti,

který má výsledný DMT splňovat.

4.3.3 Statistická charakteristika povrchu
Pro charakteristiku generalizovaného souboru bylo využito statistických výpočtů, které
popisují rozdělení hodnot souboru, informují o vlastnostech povrchu a charakterizuje přesnost
generalizovaného DMT založeného na TIN. Výsledky povrchové analýzy charakterizují vliv
generalizace na průběh terénu a jeho prvky. Ukazují, při jaké míře generalizace ztrácí terén
důležité prvky a jakou chybou je DMT založený na TIN zatížen. Pro statistickou charakteristiku
povrchu jsou využity hodnoty RMSE, průměr absolutního rozdílu a směrodatná odchylka.
Charakteristika terénu je zaznamenaná v příloze. 2.

Střední kvadratická chyba

(RMSE – angl. Root Mean Squer Error). Střední

kvadratická chyba je nejčastěji používanou mírou určení přesnosti digitálních modelů terénu
(resp. reliéfu). V případě předložené práce RMSE měří rozptyl rozdělení četnosti výškových
odchylek generalizovaného DMT založeného na TIN od referenčních výškových dat. Čím větší
hodnoty RMSE dosahuje, tím předpokládáme větší rozptyl mezi datovými sadami.

, (4.11)
kde

,

je výška hi generalizovaného DMT,

je výška hi referenčního

DMT a n – počet všech pozorování
Průměr absolutního rozdílu (MAD – Mean Absolute Deviation). Průměr absolutního
rozdílu mezi odvozenými a referenčními hodnotami představuje statistické vyjádření variability
souboru. Průměr absolutního rozdílů vyjadřuje průměrnou odchylku souboru dat. Průměr
absolutního rozdílu souboru {x1, x2,…,xn} je také často označován jako střední absolutní
odchylka a je vyjádřen vzorcem:

(4.12)
kde hi je četnost (váha) i-tého pozorování, n – počet všech pozorování, xi – hodnota i-tého
pozorování, E – vhodná střední hodnota: průměr

.

Směrodatná odchylka ( ). Pro jednotlivé digitální modely terénu založené na TIN byly
vypočteny hodnoty směrodatných odchylek

výšky hi v závislosti na rozdílech výšky
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referenčního a generalizovaného DMT založeného na TIN. Směrodatná odchylka ukazuje
podobnost prvků soboru. Malá hodnota vyjadřuje vzájemnou podobnost prvků, v případě
velkých hodnot lze očekávat větší členitost prvků.

(4.13)

kde xi představuje absolutní rozdíl z-souřadnic bodů generalizovaného DMT od referenčních
dat,

– průměr absolutních rozdílů x a n – počet prvků v souboru.

4.3.4 Hrubé chyby
Ve standardu USGS je považována za hrubou chybu hodnota chyby překračující
trojnásobnou hodnotu

. Hrubou chybu signalizuje odlehlá hodnota, která je větší

než trojnásobná hodnota směrodatné odchylky v kladném i záporném směru. Vznikají
při měření prováděném nedbale nebo nepozorně, s nedokonalými nebo vadnými přístroji nebo
při nevhodné metodě. Hrubé chyby byly ze vstupních dat DMR 5G odstraněny. Pravidlo 3
je zde použito pro ověření kvality generalizovaného DMT (4.14). Ačkoliv byly hrubé chyby
ze vstupních dat odstraněny, tato metoda byla přesto použita. Ověřujeme, zda právě
generalizační metoda hrubé chyby nevytváří. Pokud je tvoří, zjišťujeme jak velká hrubá chyba
je pro daný bod dosažena.
(4.14)
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5 VÝSLEDKY NAVRŽENÉHO ALGORITMU
Navržený generalizační algoritmus byl testován na 10 vzorových území různých terénních
tvarů a různé rozlohy do 1 000 bodů a na 5 testovací území obsahující 3 000 bodů. Hodnocení
navrženého algoritmu je zaměřeno především na vlastnosti zgeneralizovaných DMT,
než na efektivitu algoritmu. Hlavními objektivními kritérii pro hodnocení algoritmu je srovnání
DMT dle hodnot RMSE

v závislosti na míře generalizace a typu reliéfu, množství hrubých

chyb a výškový rozdíl generalizovaného DMT od referenčních dat. Z kartografického hlediska
je posuzována správnost průběhu vrstevnic v porovnání s referenčním vrstevnicovým modelem
vygenerovaným z referenčního DMT.
Na vzorové oblasti byl spuštěn navržený algoritmus s různým nastavením pro posouzení
jeho kvality. Výsledky procesu generalizace jsou k nahlédnutí v příloze. V kapitole 6 jsou,
vzhledem jejich rozsáhlosti, znázorněny a popsány některé výsledky navrženého algoritmu.
V příloze nalezneme výstupy všech generalizovaných vzorových území s mírou generalizace
10 %, 30 %, 50 %, 70 % a 90 %.
Prostorová data, reprezentující skutečný terén, mohou být reprezentována v různých
měřítkách. Při přechodu z větších do menších měřítek můžeme zobrazit pouze podmnožinu
původních dat. Posouzení, zda navržený algoritmus generalizuje DMT dobře, je založeno
na hodnocení podle statistických metod (viz kap. 4.3) a kartografického zhodnocení
vygenerovaných vrstevnic z generalizovaných DMT. Hodnocení je zaměřeno zejména na vyšší
míry generalizace (μ > 70 %). Především při vyšších mírách generalizace se ukáže,
zda je algoritmus schopen udržet důležité tvary reliéfu i při menším počtu bodů.

5.1 Data a datové zdroje
V úvodu do problematiky byl již zmíněn projekt laserového skenování v České republice.
Projekt je rozdělen na tři etapy (2009-2012). Poslední etapa je představována Východním
pásmem České republiky a bude dokončena v roce 2012.
Data laserového skenování jsou zdrojová data pro navrhovaný algoritmus. Výsledkem
laserového skenování je tzv. mračno bodů (Point Cloud) (viz obr. 24). Mračno bodů
je pro Českou republiku zpracováváno do 3 hlavních produktů: DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G.
Pro účely předložené práce je vybrán produkt DMR 5G. DMR 5G představuje digitální model
reliéfu 5. Generace. Je nejpodrobnější digitální model terénu s vysokou výškovou přesností.
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Data byla pro výzkum poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK)
pro několik různých oblastí. Vybráno bylo z oblasti Pásmo Střed, které bylo naskenováno v roce
2010 a v průběhu roku 2010 a 2011 byla data zbavena hrubých a objektů vyskytující
se na reliéfu (domy, lesy,…). Soubory byly poskytnuty v rozsahu mapových listů 13-41-03,
03-43-22, 02-24-16, z kterých byla vybrána vzorová data.

5.2 Charakteristika dat DMR 5G
Struktura dat DMR 5G je představována nepravidelnou sítí bodů uložené v ASCII
ve formátu *.txt (viz obr. 30). V naskenované lokalitě v roce 2010 (Pásmo střed) je průměrná
hustota dat 2,17 bodů na m2. Přesný počet bodů je závislý na dané lokalitě, zda se jedná
o intravilán či extravilán, na výšce a hustotě porostu a mnoha dalších kritériích.

Obr. 30: Ukázka laserových dat na podkladě TIN (3-krát převýšeno)

Důležitou charakteristikou dat je střední chyba výšky, která představuje 0,18 m pro přesně
prostorově vymezené objekty. V případě objektů přesně neohraničených (např. lesy) můžeme
očekávat střední chybu výšky 0,7 m. Polohová přesnost je dvakrát až pětkrát nižší než výšková
přesnost (Šíma, 2009).
Základní technologické vybavení pro zpracování výškopisných dat pro DMR5G je software
vybavení ze skupiny programů SCOOP++ a ArcGIS. Při zpracování výškopisných dat byly
využity pro odstranění hrubých chyb dosavadní výškové modely. Hrubé chyby byly
z laserových dat odstraněny. Data byla poskytnuta bez hrubých chyb. Před dokončením
zpracovávání je model rozdělen do tříd na základě odrazu od terénu:


nízká vegetace (do 0,35 m).



vysoká vegetace (nad 0,35 m).

Na závěr je model manuálně zkontrolován a případně doplněn, pokud selže v některých
místech automatická klasifikace DMT.
DMR 5G celého území ČR bude vytvořen do tří let po ukončení snímkování.
Předpokládaným termínem je konec roku 2015. Digitální model reliéfu bude vytvářen postupně
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v částech území, kde již proběhne skenování, a to v termínech do dvou let po naskenování
tohoto území.

5.3 Vzorová území
Pro účely testování algoritmu generalizující DMT založený na TIN jsou využitá laserová
data poskytnutá ČÚZK v rozsahu několika mapových listů ZM10 (základní mapa 1:10 000).
Vzorová území se nacházejí na území mapových listů ZM10 02-24-16 (Markvartice,
okr. Děčín), 13-41-03 (Řečany nad Labem, okr. Pardubice) a 13-41-02 (Chvaletice,
okr. Pardubice). Vzorová území byla vybírána s ohledem na zastoupení různých typů reliéfu
s odlišnými terénními prvky a různým počtem bodů.
Pro prvotní testování generalizačního algoritmu byla volena pouze menší testovací území
obsahující různé terénní prvky (terénní tvary). Jejich rozloha se liší dle velikosti typu terénu.
Rozlohu vzorových území naleznete v tab. 5. Body laserového skenování jsou rozmístěny
nerovnoměrně a jejich hustota a rozmístění je závislá na podmínkách při pořizování dat, postupu
filtrace laserových dat a členitosti reliéfu. Kde se vyskytuje les, či jiná vegetace, lze očekávat
menší hustotu bodů než u rovinného terénu bez vegetace. Počet bodů, rozlohu a základní
informace o terénu, jakými jsou minimální a maximální nadmořská výška, výškové rozpětí,
směrodatnou odchylku nadmořské výšky bodů a průměrnou výšku, nalezneme v tab. 4. Příklady
terénních prvků reliéfu jsou graficky znázorněny na obr. 31.
Pro další testování algoritmu byla volena sada vzorových území s počtem bodů do 3000.
Pro pokročilejší testování byla volena 4 testovacích území. Jejich rozloha je opět závislá na typu
reliéfu. Bližší informace o vzorových územích a jejich grafické znázornění nalezneme v tab. 6
a obr. 32.

Obr.1: Vzorová území 1-10 (< 1000 bodů)
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Tab. 5: vzorová území 1-10 (< 1000 bodů)
počet počet
bodů hran

rozloha
[m×m ]

min.
výška [m]

max.
výška [m]

výškové
rozpětí [m]

STD [m]

prům.
výška [m]

65×70

203

210,9

7,9

4,45

206,7

2174 120×120

315,9

354,8

38,8

54,8

336,4

698

2074

35×40

207,65

209,5

1,84

0,19

208,6

kaskádovitý svah
prudký svah s
výraznou horní a
dolní hranou

812

1949

35×35

208,9

224,5

15,6

9,5

217,5

734

2180

50×55

244,9

258,5

13,5

27,9

251,6

6

mírný (nečlenitý) svah

746

2221

90×80

298,4

313,9

15,5

11,5

305,4

7

svah I

941

2607

60×60

436,4

461,9

25,4

33,7

449,8

8

svah II

176

510

60×60

446,3

472,2

25,2

76,0

463,0

9

násep

907

2071

65×70

201,9

210,9

9,04

5,5

206,0

10

odkaliště

992

2956

40×45

233,5

241,6

8,10

6,2

237,1

Id

popis

1

terénní zlom

763

2265

2

kopec-hřeben

732

3

koryto vodního toku

4
5

Tab. 6: vzorová území 11-14(< 3000 bodů)
popis

počet
bodů

počet
hran

Rozloha
2
[m ]

min.
výška
[m]

max. výška
[m]

výškové
rozpětí [m]

STD [m]

prům.
výška [m]

11

přehradní hráz

2699

8070

150×250

246,3

264,1

17,7

18,22

255,4

12

vodní tok, pole

2821

8435

235×235

262,6

287,1

24,5

29,9

270,0

13

údolí

2879

8612

60×60

228,9

245,9

16,8

15,3

236,5

14

hřeben

3073

9193

250x250

356,7

432,7

75,9

204,9

399,1

Id

Obr. 32: Vzorová území 11-14 (< 3100 bodů)
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5.4 Testování algoritmu na vzorových územích
Navržený generalizační algoritmus byl testován na 14 vzorových územích. Navržený
generalizační algoritmus byl spuštěn pro různé míry generalizace (10 %, 30 %, 50 %, 70 %).
V této kapitole jsou, vzhledem k rozsáhlosti, komentovány pouze příznační zástupci terénních
typů.
Území 1. Generalizace vzorového území 1obsahuje antropologicky vytvořené terénní zlomy
v oblasti kamenolomu. Na území 1 se vyskytuje výrazná horní terénní hrana a méně zřejmá
spodní terénní hrana.
Výsledek je hodnocen dle souhrnných údajů v tab. 7 nebo dle grafického vyjádření
na obr. 33. Z tab. 7 je zřejmá navyšující se hodnota

(∆h) a s ní úzce související rostoucí

s mírou generalizace . Obecně platí, že čím větší je míra generalizace,

hodnota RMSE(
tím větších hodnot

je dosaženo.

Zvyšování hodnot s rostoucí mírou generalizace však neplatí pro množství hrubých chyb,
které je též vázáno na hodnotu RMSE(
tendenci se spíše snižovat s hodnotou

(viz kap. 4.3.4). Množství hrubých chyb má
(viz tab. 7). Vyšších hodnot nabývá opět při vysokých

mírách generalizace (>80 %).
Výsledek navrženého algoritmu z kartografického hlediska je posuzován na základě
pohledového hodnocení 2.5D vizualizace generalizovaného DMT ve srovnání s referenčním
DMT a na základě vrstevnicového modelu.
Generalizace území 1 navrženým algoritmem je vzhledem k udržení horní hrany a jen
menším nepřesnostem v průběhu vrstevnic v oblasti spodní hrany i při vysoké míře generalizace
(μ=90 %) považován za zdařilý (viz obr. 33). I při značné míře generalizace jsou udrženy
terénní hrany pomocí menších trojúhelníků. Naopak rovina je po generalizaci tvořena
trojúhelníky o větší velikosti. Průběh vrstevnice vyjadřuje pozvolný spád rovné plošiny náspu.

Tab. 7: Vzorové území 1
Míra generalizace

[%]

Počet bodů referenčního DMT:
RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba výšky [m]

10

30

50

70

90

763

763

763

763

763

24

53

89

89

240

6

24

50

61

155

STD (∆h) [mm]

23

48

73

64

183

Počet hrubých chyb

32

19

14

4

20

686

534

381

228

76

Počet bodů generalizovaného DMT
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Obr. 33: Generalizace vzorového území 1 (A: referenční DMT, B: generalizovaný DMT —
C: generalizovaný DMT —
90 %)

70 %,

Území 2. Vzorové území 2 znázorňuje členitý hřeben kopce s převýšením 38,8 m na území
120 m×120 m. Pro území 2 dosahuje RMSE(∆h) s porovnáním s ostatními vzorovými území
vyšších hodnot, pro μ=70 % dosahuje

316 mm. Ve vyšších mírách generalizace (μ=90 %)

se tato hodnota dokonce zdvojnásobila na hodnotu

642 mm (viz tab. 8). Tato skutečnost

vyplývá z většího rozsahu hodnot z-souřadnic ve vstupním souboru bodů a členitosti terénu.
Výsledkem procesu navrženého algoritmu je maximální eliminace malých trojúhelníků,
vyhlazení a k udržení správného průběhu vrstevnic (viz obr. 34).
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Obr. 34: Generalizace vzorového území 2 (A: referenční DMT, B: generalizovaný DMT —
C: generalizovaný DMT —
90 %)

50 %,

Tab. 8: Vzorové území 2
Míra generalizace

[%]

10

30

50

70

90

732

732

732

732

732

RMSE (∆h) [mm]

59

149

222

316

642

Průměrná chyba výšky [m]

16

66

120

203

407

STD (∆h) [mm]

56

134

187

241

496

Počet bodů referenčního DMT:

Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

34

18

17

17

17

658

512

365

219

73
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Území 6. Vzorové území 6 představuje málo členité svahové území s malým výškovým
převýšením 15 m na území 90 m 80 m. Nejsou zde žádné výrazné terénní zlomy a terén
má téměř stejnou sklonitost pro celé vzorové území (viz obr. 35). Po procesu navrženého
algoritmu se vstupními daty vzorového území 6 byly z území malé trojúhelníky odstraněny
a výsledný zjednodušený DMT je tvořen velikostně podobnými trojúhelníky. Hodnota
je ve srovnání s členitými oblastmi velmi malá (pro

= 90 % je

= 175 mm) (viz tab. 9).

Obr. 35: Generalizace vzorového území 6 (A: referenční DMT, B: generalizovaný DMT —
C: generalizovaný DMT —
90 %)

50 %,
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Tab. 9: Vzorové území 6
Míra generalizace

[%]

10

30

50

70

90

746

746

746

746

746

RMSE (∆h) [mm]

46

86

110

133

175

Průměrná chyba výšky

13

41

67

93

135

STD (∆h) [mm]

44

76

87

94

112

Počet hrubých chyb

34

13

2

4

2

671

522

372

223

74

Počet bodů referenčního DMT:

Počet bodů generalizovaného DMT

Území 7. Vzorové území 7 je příkladem území sklonitého terénu s výraznou změnou
průběhu v podobě terénního zlomu, který dělí rovinu od svažitého terénu. Toto území je také
příkladem výrazně nerovnoměrného rozmístění bodů, které mohlo vzniknout vlivem výskytu
vyšší vegetace. Body dopadající na vegetaci jsou během přípravy dat odfiltrované a zůstávají
pouze body vyskytující se na povrchu terénu.

Obr. 36: Generalizace vzorového území 7 (A: referenční DMT, B: generalizovaný DMT —
C: generalizovaný DMT —
90 %)

70 %,
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Tab. 10: Vzorové území 7
Míra generalizace

[%]

10

30

50

70

90

Počet bodů referenčního DMT:

941

941

941

941

941

RMSE (∆h) [mm]

106

212

297

399

489

27

87

162

248

358

103

193

250

313

334

31

29

16

16

4

787

658

470

282

93

Průměrná chyba výšky
STD (∆h) [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

Při generalizaci navrženým algoritmem došlo v území 7 k nahrazení menších trojúhelníků
většími, rozmístění a velikost trojúhelníků je v generalizovaném DMT rovnoměrnější
(viz obr. 36). Větší rozmanitost trojúhelníků, či členitost vrstevnic, je viditelná v pravé horní
části grafu na obr. 36. Tato členitost vychází z členitosti vstupních dat, kterými jsou body
s často měnícími se výškovými rozdíly. Členitost vstupních dat se projevila také ve velikosti
hodnot RMSE(

5.5

(viz tab. 10)

Zhodnocení navrženého algoritmu

Navržený algoritmus je zhodnocen na základě zgeneralizovaných DMT a jejich vlastností.
Vzhledem k obsáhlosti není přihlíženo blíže k efektivitě navrženého algoritmu. Algoritmus
je hodnocen dle hodnot RMSE(

, počtu hrubých chyb a kartografického znázornění

vrstevnicovým modelem. Charakteristiku generalizovaných území nalezneme v příloze 2.
Hodnocení algoritmu dle RMSE(
Hodnoty RMSE(
růstu hodnoty

nabývají velikostí závislých na několika kritériích. Prvotní příčinou

je výškové rozpětí a členitost zkoumaného území. Platí, že s nabývajícími

hodnotami výškového rozpětí a rostoucí členitostí terénu roste také hodnota RMSE(
je potvrzeno, že se zvyšující se mírou generalizace

Dále

roste také hodnota RMSE(

(viz tab. 11). Algoritmus lze hodnotit ze dvou hledisek, dle velikosti hodnot

nebo dle trendu

růstu hodnot
1.

Hodnocení algoritmu dle velikosti hodnot
Velikost hodnot

:

je závislá na výškovém rozpětí a členitosti zkoumaného území.

Příklady potvrzující tuto závislost jsou vzorová území 2, 7, 8. Naopak méně členitá
území, kterými jsou vzorová území 1, 3, 5, 6 s menším výškovým převýšením
a často menší členitostí, nedosahují příliš vysokých hodnot
hodnoty

Větší vliv na velikost

je přikládán členitosti území. Přkladem je porovnání vzorových území

11 a 14 s rozdílným převýšením (viz graf 1). Vzorové území 11 má výškové
převýšení pouhých 17,7 m oproti výškovému převýšení území 12 s hodnotou 75,6 m.
Přesto jsou u vzorového území 11 zaznamenány vyšší hodnoty

pro všechny míry
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generalizace. Příčinou vyšších hodnot je členitost terénu kolem vodní plochy, hráze
a odkaliště. Území 12 zobrazuje hřeben se dvěma vrcholy bez výraznějších terénních
zlomů.
Hodnocení algoritmu dle trendu růstu hodnot

2.

Z grafu 1 je zřejmý nárůst hodnoty

.

s růstem hodnoty . Trend růstu je závislý

opět na členitosti terénu a výškovém rozpětí vzorového území. V případě území 1,
3, 4, 5 a 10 dochází při
generalizace

=90 % až ke zdvojnásobení hodnoty

při míře

=70 %. Jedná se o území obsahující významné terénní prvky

s výraznými změnami terénu, např. terénní zlomy, valy, koryto vodního toku atd.
K téměř lineárnímu nárůstu hodnoty

dochází v rovinném terénu nebo sklonitém

terénu bez výraznějších terénních změn (např. území 6).
Tab. 11: Přehled hodnot RMSE(
území

1

2

3

4

[mm] a výškového rozpětí [m]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

μ=10 %

89

59

88

77

262

110

298

250

148

61

127

113

66

88

μ=30 %

53

149

53

68

62

86

213

174

110

123

210

204

168

156

μ=50 %

89

222

88

77

88

110

298

250

148

178

291 298

201

253

μ=70 %

89

316

77

194

99

133

399

345

448

236

492

410 392

321

μ=90 %

240

642

182

481

243

175

489

390

308

512 698

561 484

565

výškové rozpětí [m]

7,9

38,8

1,8

15,6

13,5 15,5 25,4 25,2 9,04

[mm] generalizovaných území navrženým algoritmem a SW ArcGIS

Tab. 12: Hodnoty RMSE(
území
Navržený
algoritmus
ArcGIS

8,1 17,7 24,5 16,8 75,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

μ= 70 %

89

316

88

194

99

133

399

345

374

236

492

410

305

321

μ= 90 %

240

642

182

481

243

175

489

390

448

512

698

561

491

565

μ= 70 %

204

294

110

154

151

134

314

334

167

144

435

287

143

318

μ= 90 %

627

524

138

320

471

167

485

506

525

255

696

568

425

659

Graf.1: Hodnoty RMSE(∆h) vzorových území v závislosti na hodnotách μ [%]
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území 14

území 13

území 12
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území 2

0
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Výšková přesnost generalizovaných DMT pomocí navrženého algoritmu byla měřena
výpočtem

hodnot

generalizovaného

RMSE(

.

integrovanou

V porovnání hodnot

byly

Hodnoty
funkcí

porovnány

s hodnotami

Decimate TIN Nodes

DMT

(ArcGIS)

(viz tab. 12).

generalizace území pomocí navrženého algoritmu a SW ArcGIS nelze

vyvodit přímý trend rozdílu hodnot

V testování bylo prokázáno výrazně lepších hodnot

u území obsahující výrazné terénní stupně (území: 1, 5). Výrazně horších výsledků bylo
dosaženo u členitého území 10. U ostatních území se hodnoty pohybovaly na podobné úrovni
(území: 6, 14) nebo docházelo k menším výkyvům hodnot bez výraznějšího trendu.
Vzorová území byla generalizována také SW Atlas DMT s nastavenými parametry
požadované výškové a polohové přesnosti. Nastavení procesu generalizace obsahovalo
podmínku výškové přesnosti, která byla nastavena na 0,18 m. Tato hodnota vychází z přesnosti
leteckých laserových dat. Nastavení polohové přesnosti bylo voleno 0,30 m. Výhodou
generalizace SW Atlas DMT je možnost volit počet cyklů, ve kterých generalizace probíhá.
Bylo nastaveno 6 cyklů, ve kterých je zajištěno nepřekročení vstupní podmínky výškové
a polohové přesnosti. Vlivem členitosti terénu a výškového rozpětí mají generalizovaná vzorová
území při stejných vstupních podmínkách výškové i polohové přesnosti různé hodnoty

(viz

tab. 13). Generalizace navrženým algoritmem a SW Atlas DMT je hodnocena při stejných
hodnotách

na základě hodnot RMSE(

(viz tab. 13) a podílu hrubých chyb. Ve všech

testovacích území dochází k lepším výsledkům generalizace, hodnoceným na základě hodnot
RMSE(

generalizovaným SW Atlas DMT.

Tab. 13: Hodnoty RMSE(∆h) generalizovaných území navrženým algoritmem a SW Atlas DMT
území 1

území 2

μ
Navržený algoritmus

71

Atlas DMT

μ
91

94

17

22

Atlas DMT

79

42
území 9

μ

73

124

53

69

77

73
μ

347

51

území 5

μ

území 10

μ
91

území 4

μ

64
území 8

Navržený algoritmus

území 3

μ
304

území 11

28

71

65

99

50

32

44
území 12
μ

211

území 7

μ

69
μ

178

území 6

μ
88

území 13
μ

31

290
54

16

129

62

47

29
území 14
μ

171

16

60

99
42

Hodnocení algoritmu dle výskytu hrubých chyb
Ve standardu USGS je považována za hrubou chybu hodnota chyby překračující
trojnásobnou hodnotu

. Hrubou chybu signalizuje odlehlá hodnota, která je větší

než trojnásobná hodnota kvadratické směrodatné odchylky

. V grafu 2 je znázorněn

procentuální podíl hrubých chyb v generalizovaném DMT s různou mírou generalizace
Na rozdíl od hodnocení dle RMSE(

.

není vždy pravidlem nárůst hrubých chyb s mírou

generalizace. Často dochází ke snižování absolutního počtu hrubých chyb s rostoucí
hodnotou . Pokud hodnotíme relativní množství hrubých chyb, vidíme ve většině případů
jejich růst s nárůstem hodnoty

. Téměř u všech území můžeme pozorovat výrazný nárůst
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podílu hrubých chyb pro

(viz tab. 14). To je způsobeno odstraněním většiny hran

DMT, a tedy horšími možnostmi pro znázornění detailních terénních prvků.
Graf 2: Podíl hrubých chyb generalizovaných vzorových území [%]
μ= 10 %

4,0

μ= 30 %

3,0

μ= 50 %

2,0

území 14

území 13

území 12

území 11

území 10

území 9

území 8

území 7

území 6

území 5

μ= 90 %
území 4

0,0
území 3

μ= 70 %
území 2

1,0
území 1

Hrubé chyby [%]

5,0

Tab. 14: Porovnání podílu hrubých chyb [% ] generalizovaných vzorových území navrženým algoritmem
a SW ArcGIS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Navržený μ= 70 %
algoritmus μ= 90 %

0,5

2,3

0,3

2,7

1,8

0,5

1,7

0,6

1,1

2,1

2,0

2,9

2,2

1,6

2,6

2,3

2,7

2,0

1,9

0,3

0,4

1,1

1,1

2,2

1,9

1,5

2,4

2,1

μ= 70 %

2,5

1,8

1,3

2,2

2,3

0,1

1,9

0,6

1,5

1,6

2,4

2,2

1,0

1,7

μ= 90 %

0,1

0,3

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

ArcGIS

I v případě generalizace DMT vestavěnou funkcí ArcGIS (funkce Decimate TIN Nodes)
dochází k výskytu hrubých chyb. Z testovaných 14 území dochází v polovině případů k většímu
výskytu hrubých chyb u generalizovaných DMT pomocí ArcGIS. Podíl hrubých chyb se u obou
metod podobá a nedochází k výraznějším diferencím.
Výraznější rozdíly můžeme však zaznamenat u generalizovaných území SW Atlas DMT.
Při testování vzorových území bylo zjištěno, že polovina vzorových území neobsahuje žádnou
hrubou chybu. Pokud však vzorová území generalizovaná SW Atlas DMT hrubé chyby
obsahují, jejich množství je větší, než množství hrubých chyb v generalizovaných území
navrženým generalizačním algoritmem (viz tab. 15).
Tab. 15: Porovnání počtu hrubých chyb generalizovaných území navrženým algoritmem s hodnotami
generalizovaných území s využitím SW Atlas DMT
Software

území 1
μ

Navržený algoritmus

71

Atlas DMT

území 2
ε

μ
3
0

území 8
μ
Navržený algoritmus
Atlas DMT

17

22

území 3
ε

μ

21

6
5

ε

μ
73

μ
6

79

36
území 9

ε

území 4

0
území 10

ε

μ

11
0

77

51

území 5
ε
22

μ

29
0

71

ε

28

ε
73
86

μ

13

69
území 11

ε

μ

území 6

32

území 7
ε
15

0
území 12
μ
31

ε
72
66

μ
16

0
území 13
μ
47

ε
31
39

území 14

ε

μ

70
0

16

ε
42
152
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Hodnocení algoritmu dle porovnání průběhu vrstevnic
Nelze vždy považovat hodnocení generalizovaného DMT na podkladě statistických výpočtů
(

) a výpočtů chyb (počet hrubých chyb) za dostačující. Z tohoto důvodu je navržený

algoritmus hodnocen dále na základě porovnání průběhu vrstevnic. V textu práce uvádím pouze
vzorové grafické ukázky vrstevnic vygenerovaných z DMT generalizovaného pomocí
navrženého generalizačního algoritmu, SW Atlas DMT a SW ArcGIS.
Vygenerované

vrstevnice

z generalizovaných

DMT

navrženým

algoritmem

a SW Atlas DMT dochází k podobnému průběhu vrstevnic. Horší výsledky dle průběhu
vrstevnic bylo zaznamenáno u vrstevnic generovaných z DMT generalizovaného pomocí
SW ArcGIS. Vychází to z horších schopností udržení terénních hran při vyšších mírách
generalizace. Vlivem odstranění důležitých trojúhelníků dochází k deformaci hran a výrazně
odlišnému průběhu vrstevnic (viz obr. 37).

Obr. 37: Vrstevnice na území 1(ZIV=0,5 m) - generalizace DMT různými metodami (

Na obr. 38 je znatelná rovnoměrnější generalizace u vrstevnic generovaných
z generalizovaného DMT navrženým algoritmem při míře generalizace

Výsledný

vrstevnicový model podává celistvější podobu bez velkého výskytu příliš malých uzavřených
vrstevnic, které jsou způsobeny výskytem malých trojúhelníků v generalizovaném DMT.

Obr. 38: Vrstevnice na území 5(ZIV=0,5 m) - generalizace DMT různými metodami (
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Na obrázku 39 jsou znázorněny vrstevnice na území 14. Vrstevnice jsou generovány
z generalizovaných území DMT navrženým algoritmem, SW Atlas DMT a ArcGIS. Vrstevnice
z DMT generalizovaného navrženým algoritmem jsou vyhlazenější, přesto dobře vystihují
průběh terénu. Sedlo na hřebeni je dodrženo u všech generalizačních metod. V porovnání
s vrstevnicemi referenčního modelu (viz obr. 40) mají vrstevnice generalizovaného DMT
podobný trend jejich průběhu.

Obr. 39: Vrstevnice na území 14(ZIV=0,5 m) - generalizace DMT různými metodami (

Obr. 40: Vrstevnice na území 14(ZIV=0,5 m) – referenční DMT
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Porovnání se SW Atlas DMT
Generalizace DMT v SW Atlas DMT počítá s mnoha kritérii definovanými uživatelem.
Základními kritérii jsou výšková tolerance (z-tolerance), polohová tolerance (xy-tolerance)
a tzv. násobek, který představuje počet iteračních procesů generalizačního modelu. I když
zvolíme velký násobek, vždy je výsledkem generalizovaný model dosahující maximální
výškovou odchylku.
Na obrázku 41 můžeme pozorovat rozdíly mezi generalizací navrženým algoritmem
a generalizací v SW Atlas DMT. Na základě grafického porovnání lze říci, že obě metody
dokázaly na vzorovém území 1 pří míře generalizace

poměrně dobře udržet, jak

horní, tak dolní terénní hranu. Oba algoritmy odstranily největší množství hran trojúhelníkové
sítě v rovinné části modelu (pod náspem).
Pokud porovnáme generalizaci území 1 z hlediska výskytu hrubých chyb a hodnoty
RMSE(

dosahuje SW Atlas DMT lepších výsledků. Rozdíly v hodnotách nejsou však příliš

výrazné. Výsledné generalizované území navrženým algoritmem dosahuje při míře generalizace
hodnoty

= 91 mm a 3 body referenčního DMT (tj. 0,4 % bodů referenčního

DMT) mají rozdíl výšky od generalizovaného DMT
RMSE((

Hodnota RMSE((

větší než trojnásobek hodnoty

generalizovaného území SW Atlas DMT dosahuje hodnoty

64 mm a počet hrubých chyb je roven nule.

Obr. 41: Porovnání výsledků generalizace (μ=70 %) navrženým algoritmem s výsledky generalizace
pomocí SW Atlas DMT – území 1
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Vzorové území 6 je příkladem sklonitého území s malou výškovou členitostí. Výsledkem
navrženého algoritmu je poměrně rovnoměrné rozmístění trojúhelníků o podobné velikosti.
V hodnocení zanedbáváme trojúhelníky blízko konvexní obálky, kde se často nacházejí
trojúhelníky podlouhlé a úzké. Při menší míře generalizace

je hodnota

= 88 mm

a dochází ke vzniku 13 hrubých chyb, tj. 1,7 %. Území 6 generalizované SW Atlas DMT
se vyznačuje hodnotou

= 64 mm.

Obr. 42: Porovnání výsledků generalizace (μ=90 %) navrženým algoritmem s výsledky generalizace
pomocí SW Atlas DMT– území 6

Porovnání se SW ArcGIS
Na vzorová území byla aplikovaná funkce Decimate TIN Nodes vestavěná v SW ArcGIS.
Níže můžeme vidět grafické znázornění výsledků generalizace DMT pomocí navrženého
algoritmu a výsledek generalizace s využitím SW ArcGIS. Vzhledem k využití topologie
v navrženém algoritmu došlo k lepším výsledkům v oblastech s náhlou změnou terénu. Udržení
horní terénní hrany po aplikaci navrženého generalizačního algoritmu je zřejmé na obr. 43.
V případě generalizace vzorového území 1 navrženým algoritmem bylo dosaženo hodnot
89 mm pro

. Hodnoty RMSE(

generalizovaného území 1 pomocí

SW ArcGIS dosahují téměř trojnásobných hodnot než u výsledků navrženého algoritmu,
tj.

240 mm. Stejně výrazný rozdíl hodnot

je i pro větší míry generalizace.

K výraznému rozdílu dochází také ve výskytu hrubých chyb. Pro hodnotu

se nachází

v generalizovaném DMT navrženým algoritmem 4 hrubé chyby. Ve stejném území,
generalizovaném SW ArcGIS, bylo nalezeno 19 hrubých chyb. Pro míru generalizace
nejsou rozdíly v počtu hrubých chyb příliš výrazné.
78

Kapitola 5:Výsledky navrženého algoritmu

Obr. 43: Porovnání výsledků generalizace (μ=90 %) navrženým algoritmem s výsledky generalizace
5pomocí vestavěné funkce ArcGIS – území 1

Obr. 44: Porovnání výsledků generalizace (μ=90 %) navrženým algoritmem s výsledky generalizace
pomocí vestavěné funkce ArcGIS – území 6
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Porovnání výsledků generalizovaného území 6 navrženým algoritmem je zobrazeno
na obr. 44. Zvláště znázornění pomocí 2D triangulace poukazuje na lepší výsledky
navrhovaným algoritmem, kde je trojúhelníková síť generalizována rovnoměrně a nedochází ke
zbytečnému ponechávání nepřirozeně dlouhých a malých trojúhelníků. Vrstevnice generované
z generalizovaného DMT navrženým algoritmem jsou vyhlazenější a působí přirozeněji.
Hodnocením dle počtu hrubých chyb a dle střední kvadratické odchylky výšky dosahují opět
lepších hodnot výsledky navrženého algoritmu. Vzhledem k malé členitosti území nedochází
k přílišnému rozdílu těchto hodnot. Hodnoty RMSE(
téměř totožné, tj.

jsou pro míru generalizace

133 mm generalizovaného DMT navrženým algoritmem a

70%
134 mm

generalizovaného DMT SW ArcGIS. U obou metod nedochází téměř k výskytu hrubých chyb.
V několika bodech shrňme pozitiva a negativa algoritmu.
Klady navrženého generalizačního algoritmu
+

Algoritmus využívá topologii.

+

Algoritmus pracuje s ASCII soubory (*.txt). Data leteckého laserového skenování
nemusí být transformována či konvertována do jiného datového formátu.

+

I při vysokých mírách generalizace je algoritmus schopen udržet důležité terénní
zlomy a náhlé změny v průběhu terénu.

+

V rovinných

oblastech

dochází

k odstranění

menších

trojúhelníků

a v trojúhelníkové síti jsou ponechány trojúhelníky se srovnatelně velkými
trojúhelníky přibližující se rovnoramenným trojúhelníkům (viz obr. 35).
+

I pro velmi nerovnoměrně rozmístěná data vykazuje algoritmus dobré výsledky
(viz obr. 36).

Zápory navrženého generalizačního algoritmu
-

Algoritmus, který v každé iteraci odstraní právě jeden bod z množiny vstupních
bodů. Kartograficky dobré výsledky, ale časově náročné.

-

Algoritmus není vhodný pro větší objem dat.

-

Nutnost vhodně zvoleného kroku s. Při špatném zvolení může algoritmus trvat
velmi dlouho nebo v opačném případě bude docházet k nerovnoměrné generalizaci
DMT.
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6 ZÁVĚR
Základem práce se staly geometrické generalizační metody, které jsou dle Chen, Luo a Ling
(2006) děleny na elementární metody – smrštění hran, smrštění trojúhelníků a odstranění bodů.
Hlavním úkolem diplomové práce bylo získat hlubší znalosti v oblasti generalizace DMT,
na jejichž podkladě byl navržený algoritmus pro generalizaci DMT založený na TIN
vygenerovaném z dat laserového skenování v ASCII formátu [x y z]. Navrhovaný algoritmus se
řadí

mezi

tzv.

Edge

Based

algoritmy

využívající

smrštění

hran.

Data

získaná

leteckým laserovým skenováním představují přesný zdroj informací získaný za poměrně krátké
časové období i pro velmi rozsáhlá území a poskytují podklad zejména pro topografické mapy.
Výhodou i zároveň nevýhodou se stává objem získaných dat. Data poskytují názorné zobrazení
DMT i v největších detailech, doprovázený však vysokými nároky na hardware a software.
Za cíl byla kladena generalizace udržující terénní tvary i ve vyšších mírách generalizace
a zároveň schopnost aplikace pro větší objem dat. Pro rozsáhlejší území a malá měřítka nejsou
nepodstatné detaily prioritou a modely se zjednodušují pro snadnější zpracování, uchovávání
a distribuci dat. Při zjednodušení DMT je kladen důraz především na výškovou chybu
digitálního modelu a věrnost průběhu terénu.
Navržený algoritmus dosahuje díky využití topologie poměrně dobrých výsledků.
Zgeneralizované DMT dobře uchovávají důležité terénní prvky a vyznačují se menšími
výškovými chybami. I při vysokých mírách generalizace dokáže udržet charakter terénu
a udržuje podstatné terénní prvky. Vrstevnice generalizovaného DMT kopírují terén a jejich
průběh dobře sleduje průběh vrstevnic referenční plochy i při vyšších mírách generalizace.
Výsledky generalizace navrženým algoritmem byly srovnány s výsledky generalizace
pomocí SW Atlas DMT a ArcGIS. Porovnáním hodnot RMSE(

generalizovaných území

SW ArcGIS a navrženým algoritmem se zjistilo, že u generalizovaného DMT navrženým
algoritmem dochází k lepším výsledkům u vzorových území s výraznými terénními hranami.
Naopak v oblastech členitého terénu bez výraznějších hran dochází k větším výškovým chybám.
U většiny testovaných území dochází k podobným hodnotám RMSE(

). Rozdíly jsou

znatelnější při zobrazování generalizovaného DMT pomocí vrstevnicového modelu nebo 2.5D
vizualizací, kdy je dosaženo lepších výsledků generalizace navrženým algoritmem. V porovnání
s výsledky generalizace SW Atlas DMT je dosaženo u navrženého algoritmu o něco horších
výsledků z hlediska hodnot RMSE(

a u poloviny testovacích území z hlediska výskytu

hrubých chyb.
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Z pohledu efektivity a možností využití navrženého algoritmu pro větší množství dat
je možné algoritmus dále rozvíjet a optimalizovat. Nevýhodou algoritmu je jeho časová
náročnost pro větší objem dat. V každé iteraci procesu algoritmu je odstraněn právě jeden bod.
Časově nejnáročnější je však iterační proces výpočtu ohodnocení hran. Po porovnání všech vah
wi hran DMT s limitní hodnotou wmax je hodnota wmax navýšena o krok

. V dalším rozvoji

algoritmu lze předpokládat výrazné zrychlení algoritmu v úpravě této části, kdy by byla
navržena průběžná inicializace hodnoty wmax .
Ke zrychlení procesu navrženého algoritmu by přispělo nastavení hodnoty kroku
v závislosti na míře generalizace

nebo RMSE

nejen

, ale také na množství hran DMT. Další

možností zrychlení navrženého algoritmu je navýšení množství smrštěných hran během jedné
iterace. Předpokladem tohoto řešení je snaha se vyvarovat smrštění více hran v rámci jednoho
okolí ohodnocené hrany v průběhu jedné iterace (tzn. každá hrana má definované své okolí
hrany a v tomto okolí by měla být smrštěna pouze jedna hrana DMT). Toto opatření slouží
k zamezení případného odstranění významných terénních prvků, zvláště výrazných terénních
zlomů.
Další možnosti výzkumu spočívající ve zlepšení funkcionality algoritmu mohou spočívat
ve změně výpočtu ohodnocení váhy hrany. Do výpočtu ohodnocení by mohl být přidán další
faktor hledající minima a maxima okolí hrany. Tímto kritériem je výpočet první derivace.
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Příloha 2: Charakteristika generalizovaných vzorových území
území 1
charakteristika území
Počet bodů referenčního DMT

terénní
zlom

území 2

území 3

území 4

kopechřeben

koryto
vodního
toku

kaskádovitý
svah

763

732

698

812

RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba [mm]
směrodatná odchylka σ [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

23,673
6,3434
22,822
32
686

58,691
16,199
56,449
34
658

25,44
6,8883
24,507
29
628

30,519
7,6736
29,557
29
731

RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba [mm]
směrodatná odchylka σ [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

53,431
23,899
47,82
19
534

149,05
65,693
133,89
18
512

53,041
22,367
47,651
19
488

61,085
26,485
56,407
25
568

RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba [mm]
směrodatná odchylka σ [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

88,758
50,24
73,218
14
381

222,07
120,04
186,96
17
365

88,431
46,481
75,283
13
348

77,178
37,504
67,495
23
405

RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba [mm]
směrodatná odchylka σ [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

88,7
61,2
64,2
4
228

315,8
203,4
241,4
17
219

76,8
52,991
55,6
2
209

193,8
94,2
169,4
22
196

RMSE (∆h) [mm]
Průměrná chyba [mm]
směrodatná odchylka σ [mm]
Počet hrubých chyb
Počet bodů generalizovaného DMT

240
155
183
20
76

642
407
496
17
73

182
120
137
19
59

481
300
376
16
65

území 5
území 6
území 7
svah s
mírný
výraznou
(nečlenitý)
svah
terénní
svah
hranou
734
746
941
míra generalizace: 10 %
29,452
46,336
106,99
7,5204
13,35
27,717
28,495
44,401
103,39
25
34
31
660
671
848
míra generalizace: 30 %
62,353
85,958
212,8
26,47
40,983
87,361
56,494
75,61
193,36
22
13
29
513
522
658
míra generalizace: 50 %
261,75
109,68
297,86
112,63
67,208
162,07
235,75
86,734
250,04
20
2
16
366
372
437
míra generalizace: 70 %
98,63
132,53
399,35
65
93,3
248,03
74,3
94,2
313,15
13
4
16
220
223
282
míra generalizace: 90 %
243
175
489
152
135
358
189
112
334
14
2
4
73
74
93

území 8

území 9

území 10

území 11

území 12

území 13

území 14

svah

násep

odkaliště

Přehradní
hráz

vodní tok,
pole

údolí

hřeben

176

907

992

2699

2821

2879

3073

60,639
15,705
58,738
7
158

36,527
9,1687
35,377
31
816

61,227
14,095
59,612
26
892

127
30
124
65
2429

113
27
110
73
2538

66
15
65
71
2591

88
23
86
101
2765

173,95
73,557
158,09
6
123

109,85
42,214
101,47
28
634

122,96
49,552
112,59
28
694

210
87
191
81
1889

204
79
188
79
1975

168
66
156
80
2014

156
54
146
89
2458

249,94
140,09
207,59
2
87

147,78
75,684
127
23
452

177,84
91,491
152,57
29
495

291
155
247
70
1349

289
143
251
70
1410

201
99
174
74
1438

253
136,69
213
65
1536

345,02
218,65
267,65
1
52

373,82
192,79
320,45
10
272

236,44
145,66
186,35
21
297

492
297
392
54
809

410
233
338
81
846

392
205
335
74
862

356
243
260
49
614

390
231
315
2
17

448
307,83
325,65
10
90

512
349,15
379,97
22
99

698
455
529
50
269

561
370
421
43
281

484
314
369
54
287

565
370
426
63
307

Přílohy

Příloha 3: Funkce Volume.m pro výpočet váhy krajních bodů smrštěné hrany (SW Matlab
R2011a)
function V=volume(P,DT,inputPoints)
// calculate the volume of an irregular polyhedron with a peak P
// P ................the Peak P
// DT .............. the Delaunay Triangulation
// inputPoints ..... input points [x y z]
// tri ..............Triangles sharing the point P
tri=vertexAttachments(DT,P);
x=inputPoints(DT(tri{:},:),1);
y=inputPoints(DT(tri{:},:),2);
DT2=DelaunayTri(x,y);
[K V]=convexHull(DT2);
//V ... the volume of an irregular polyhedron with the peak P

Příloha 4: Funkce normal.m pro výpočet normálového vektoru trojúhelníka ti (SW Matlab
R2011a)
function [a b c d]=normal(index,DT,inputPoints)
// Calculate the normal vector
// index............index of the triangle in the Delaunay triangulation
// DT...............Delaunay triangulation
// inputPoints......input points [x y z]
// normal vector n=(a,b,c)
// d ......the coeffidient of the plane of the triangle (ax+by+cz+d=1)
x1=inputPoints(DT(index,1),1);

// coordinates of the triangle points
[x,y,z]

y1=inputPoints(DT(index,1),2);
z1=inputPoints(DT(index,1),3);
x2=inputPoints(DT(index,2),1);
y2=inputPoints(DT(index,2),2);
z2=inputPoints(DT(index,2),3);
x3=inputPoints(DT(index,3),1);
y3=inputPoints(DT(index,3),2);
z3=inputPoints(DT(index,3),3);
u1=x2-x1;
u2=y2-y1;
u3=z2-z1;

// Direction vectors

v1=x3-x1;
v2=y3-y1;
v3=z3-z1;
a=u2*v3-u3*v2;
b=u3*v1-u1*v3;
c=u1*v2-u2*v1;
d=-a*x1-b*y1-c*z1;

// calculate the normal vectors (the
coeficients of the plane)

Přílohy

Příloha 5: Funkce AreaTri.m pro skutečné velikosti trojúhelníka ti (SW Matlab R2011a)
function S=AreaTri(index, DT, inputPoints)
// Calculate the area of the triangle
// index .......... index of the triangle (in DT)
// DT ...... .......Delaunay triangulation
// inputPoints .... input points [x y z]
x1=inputPoints(DT(index,1),1);
y1=inputPoints(DT(index,1),2);
z1=inputPoints(DT(index,1),3);

// the coordinates of the triangle points

x2=inputPoints(DT(index,2),1);
y2=inputPoints(DT(index,2),2);
z2=inputPoints(DT(index,2),3);
x3=inputPoints(DT(index,3),1);
y3=inputPoints(DT(index,3),2);
z3=inputPoints(DT(index,3),3);
a=sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2); // calculate the area of the
triangle (Heron's formula)
b=sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2+(z3-z1)^2);
c=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2);
s=(a+b+c)/2;
S=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
// S ... the area of the triangle [m2]

Příloha 6: Funkce edgeLength.m počítající skutečnou délku hrany Pi,Pj [m] (SW Matlab R2011a)
function l=edgeLength(edge,DT,inputPoints)
// edge........... the relevant edge
// DT ............. Delaunay triangulation
// inputPoints .... input points [x y z]
x1=inputPoints(edge(1,1),1);
y1=inputPoints(edge(1,1),2);
z1=inputPoints(edge(1,1),3);
x2=inputPoints(edge(1,2),1);
y2=inputPoints(edge(1,2),2);
z2=inputPoints(edge(1,2),3);
l=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2); // length of the edge [m]

Přílohy

Příloha 7: Generalizované vzorové území 3 (

Příloha 8: Generalizované vzorové území 4 (
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Příloha 9: Generalizované vzorové území 8 (

Příloha 10: Generalizované vzorové území 9 (
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Příloha 11: Generalizované vzorové území 10 (
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Příloha 13: Generalizované vzorové území 12 (

Příloha 14: Generalizované vzorové území 13 (

Přílohy

Příloha 12: Generalizované vzorové území 14 (

