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Využití metod optického skenování v geomorfologických analýzách 

Abstrakt 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit, zda lze metodu „Structure from motion“ použít 

pro analyzování geomorfologických objektů, a pokud ano, tak za jakých podmínek.  Testování 

proběhlo na čtyřech geomorfologických objektech nacházejících se ve třech lokalitách v okrese  

Plzeň-sever. Objekty mají různou velikost a byly měřeny za různých světelných podmínek. 

Všechny použité datové sady (snímky) byly vytvořeny výhradně autorkou této práce. Nejprve 

byly načteny do programu Profesional Edition v1.1.6 a VisulSFM v0.5.26, pomocí kterých byly 

ze snímků vygenerovány 3D modely. Tyto modely byly dále zpracovány v programu 

CloudCompare v2.6.1 a MeshLab v1.3.3, kde byly nejprve slícovány a oříznuty. V dalším kroku 

byly převedeny do reálného měřítka a následně byly vypočteny rozdílové modely. V závěru 

práce jsou zhodnoceny výsledky z jednotlivých lokalit. 

Klíčová slova: Structure from motion (SfM), SIFT, RANSAC 

 

The use of optical scanning methods in geomorpho-analysis 

Abstract 

Main goal of this thesis is to find out if it is possible to use Structure from motion (SfM) method 

for analyzing geomorphological objects. Four geomorphological features in three different 

places within Pilsen-North region was used for testing this method. These objects with very 

dissimilar dimensions and shapes was scanned for this testing in various light conditions. 

All used data-sets was entirely created by author of this thesis. The data was initially processed 

by Agisoft Photoscan Professional Ediditon v1.1.6 and VisualSFM v0.5.26 to create spatial 

models. These models was afterwards processed in CloudCompare v2.6.1 and MeshLab v1.3.3. 

This software was used for clipping and merging of 3D models and for converting 3D models 

in to real dimensions. These real sized spatial models was then contrasted together by creating 

comparing entities. Outcomes are evaluated in the thesis conclusion. 

Keywords: Structure from motion (SfM), SIFT, RANSAC   
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1 KAPITOLA 1 

Úvod 

 

V období bouřlivého rozvoje informačních technologií vznikla celá řada vědeckých disciplín 

stojících na pomezí informatiky, přírodních a technických oborů. Mezi takovéto obory řadíme 

i geoinformatiku, která by se dala charakterizovat jako disciplína, jež je zaměřená na vývoj 

a aplikaci metod pro řešení problémů geověd se zvláštním důrazem na geografickou pozici 

objektů (Streit, 2000). V posledním desetiletí prošla geoinformatika velkou technologickou 

revolucí, mimo jiné v oblasti modelování digitálních modelů terénu a jejich následného 

uplatnění při morfologických analýzách. Zlepšení výsledků v tradičním pozemním výzkumu 

přišlo s příchodem nových technologií jako je nástup diferenčních metod GNSS 

či zdokonalování totálních stanic (Fuller et al., 2003). Další významný rozvoj nastal 

při využívání aktivních metod dálkového průzkumu Země, leteckého laserového skenování 

a pozemního laserového skenování (Notebaert et al., 2009). Bohužel získávání velmi přesných 

výsledků pomocí těchto moderních technologií v oblasti topografického průzkumu je velmi 

často spojováno s vysokými vstupními náklady. Přesto, že máme v dnešní době velmi rychlé 

a moderní přístroje, které dokáží poskytnout ohromné množství kvalitních dat, vyskytují 

se na naší planetě oblasti, kde tyto moderní technologie nelze tak jednoduše využít. Příkladem 

mohou být vysokohorské oblasti, kde strmé kopce mohou bránit kvalitnímu satelitnímu pokrytí 

v úzkém údolí, což pak ovlivňuje polohovou přesnost přístrojů GNSS. V těchto vysokohorských 

oblastech je i pro samotného člověka mnohem namáhavější jakýkoliv pohyb, takže i z tohoto 

pohledu je terénní průzkum složitější. Alternativní metodou by mohly být letecké průzkumy, 

ať již letadlem, vrtulníkem či bezpilotním letounem. Tyto průzkumy jsou ale většinou dosti 

nákladné a do určité míry závislé na aktuálních klimatických podmínkách, které právě 

v horských oblastech často brání v použití těchto metod (např. vysoké rychlosti větru, oblačnost, 

výkon motoru v závislosti na nadmořské výšce). Částečné řešení přinášejí družicová data, 

ze kterých se dají vytvořit digitální modely terénu. Ty zatím ale nedosahují takových 

prostorových rozlišení, která by byla zapotřebí pro podrobné geomorfologické analýzy.   

Proto se v posledních letech čím dál častěji při topografickém průzkumu aplikuje metoda 

charakteristická nízkými vstupními náklady, nenáročná na obsluhu a velmi efektivní. Dokáže 

poskytnout data s vynikající přesností a velmi dobrým prostorovým rozlišením. Často je proto 
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uplatňována v odlehlých nedostupných oblastech a nazývá se „Structure from Motion (SfM)“ 

(Westoby et al., 2012). Princip zmiňované metody spočívá v průsekové fotogrammetrii 

a automatickém generování mračna bodů z překrývajících se snímků. 

Na první pohled působící jednoduchost této metody mě velice upoutala a přivedla i k  tématu 

diplomové práce.  Hlavním cílem diplomové práce je proto ověření přesnosti a kvality metody 

Structure from motion v případě, že je aplikována na geomorfologický objekt. Měly by být 

stanoveny míry působení jednotlivých vlivů (vzdálenost od objektu, míra osvětlení, textura 

objektu), jež definují přesnost modelu. Jako dílčí výstup bude proveden výpočet objemu 

u jednoho daného objektu a tento pak bude porovnán s objemem naměřeným ve skutečnosti. 

Následně bude také ověřeno měřítko a mocnost půdních vrstev určených z vytvořených modelů.  

Tato práce je rozdělena na několik částí. V úvodní, teoretické, se čtenář seznámí 

s problematikou daného tématu. Zde jsou nejprve stručně popsány principy fotogrammetrie, 

homografie, epipolární geometrie a s ní související výpočet tzv. fundamentální matice. V dalším 

oddílu této teoretické části jsou popsány druhy nosičů, které se používají při pořizování 

vstupních dat, vlivy působící na kvalitu výsledného modelu a jsou nastíněna základní pravidla 

při pořizování vstupních dat. Dále následuje stěžejní část, jenž se zabývá velmi podrobným 

popisem principu metody SfM. Na závěr teoretické části je zmíněno využití metody v praxi. 

Navazující částí práce je kapitola Data a metodika, kde jsou podrobně popsány jednotlivé 

zájmové objekty. Jsou zde stanoveny parametry vstupních dat a je zde zároveň podrobně popsán 

postup zpracování jednotlivých datových sad. Další část reprezentuje dosažené výsledky. 

V závěrečném zhodnocení práce jsou diskutovány dosažené výsledky a metody.    
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2 KAPITOLA 2 

Úvod do Problematiky 

2.1 Fotogrammetrie  

Fotogrammetrie se řadí mezi vědní obory, které se snaží na základě exaktního měření získat 

prostorové informace o předmětech. Samotná definice fotogrammetrie se v průběhu času 

neustále mění a přetváří, je to zapříčiněno vývojem nových technologií a metod. Obecně 

by se dala definovat fotogrammetrie jako věda a technologie, která se zabývá získáváním dále 

využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat 

z obrazového záznamu. Význam slova fotogrammetrie musíme hledat v řečtině, Fotos znamená 

světlo a Graphos je kresba či záznam. Fotogrammetrie je velmi důležitá věda, jelikož nám 

umožňuje získávat kvalitní a dostatečné informace o krajině, která se v průběhu let neustále 

mění a přetváří (Pavelka, 2003).  

Mezinárodní spolupráce, sdílení a poskytování prostorových dat a s tím spojené vzdělávání 

oboru fotogrammetrie je hlavním cílem Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový 

průzkum Země (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS). 

ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing) je Americká společnost 

pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, je členem organizace ISPRS (inspire.org, 2015).  

2.1.1 Dělení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii můžeme rozdělit podle několika kritérií (Pavelka, 2003): 

 Podle polohy stanoviska 

 Pozemní fotogrammetrie (terestrická, blízká) 

 Letecká fotogrammetrie 

 Družicová fotogrammetrie 

 Podle počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků 

 Jednosnímková fotogrammetrie  

 Vícesnímková fotogrammetrie 
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2.1.1.1 Podle polohy stanoviska 

Stanovisko by se dalo definovat jako bod na zemském povrchu, nad kterým je přístroj 

centrován. V případě moderní fotogrammetrie se spíše jedná o pozici kamery vůči objektu 

při snímkování. Na základě tohoto dělení můžeme fotogrammetrii rozdělit na pozemní, leteckou 

a družicovou.    

U pozemní neboli blízké fotogrammetrie je stanovisko zpravidla nepohyblivé, umístěné 

na zemi. Při snímkování je dostatek času získat informace o prostorové orientaci snímku a určit 

souřadnice stanoviska. Tyto informace usnadňují následnou práci s daty. Nedokonalost blízké 

fotogrammetrie spočívá v tom, že jednotlivé předměty měření mohou být vzájemně překryty 

přes sebe a na snímku se často objevuje nevyhodnotitelná oblast. Pozemní fotogrammetrie 

se nejčastěji využívá pro dokumentaci objektů, jenž se nacházejí přibližně ve stejné vzdálenosti 

(strmé skály, fasády budov). V posledních letech jsou trendem speciální aplikace pozemní 

fotogrammetrie nacházející uplatnění ve velmi odlišných oborech, jako je lékařství, archeologie, 

design (Pavelka, 2003). Tento trend je zapříčiněn ohromně rychlým vývojem v oblasti 

digitálních technologii, čímž se digitální kamery a potřebné příslušenství staly dostupné pro širší 

veřejnost.   

Při letecké fotogrammetrii je stanovisko pořizovaného snímku umístěno v pohybujícím 

se nosiči, jako je třeba paraglidové křídlo, vrtulník, hexakoptéra (Böhm, 2002). Předností je 

větší zobrazená plocha na snímku než u pozemní fotogrammetrie. Slabinou této metody je 

obtížnost určení geodetických souřadnic polohy snímku v době jeho pořízení, což samozřejmě 

komplikuje způsoby zpracování získaných dat. Nicméně existují matematické postupy, které 

umožní vypočítat polohu a orientaci snímku při snímkování (Pavelka, 2003). V současné době 

lze již použít tzv. přímé georeferencování, jež se provádí již za letu a potřebné informace 

o prvcích vnější orientace získává z palubní aparatury GNNS (Global Network Navigator 

Service) a IMU (Inertial Measurement Unit), (Rizaldy; Firdaus, 2012).   

Poslední variantou je družicová fotogrammetrie. Dříve se tento způsob využíval převážně 

jen na tvorbu ortofotomap, dnes nachází široké uplatnění v mnoha různých disciplínách. 

V současnosti se využívají družicová data v mapování dopravních sítí, monitorování 

povrchových dolů či skládek, mapování půdní eroze, v tvorbě digitálního modelu terénu, 

urbanistických studií a mnohých dalších oblastech. Družice v dnešní době poskytují data 

ve velmi vysokém rozlišení, kdy rozlišovací schopnost dosahuje lepších hodnot než 1 m 

(Háková, 2008).     
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2.1.1.2 Podle počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků  

Jednosnímková fotogrammetrie používá jenom samostatné měřické snímky, což  umožnuje 

na snímcích měřit pouze rovinné souřadnice. Tento typ fotogrammetrie lze využít pouze 

pro objekty rovinného typu. 

Vícesnímková fotogrammetrie se využívá pro 3D zpracování snímků. K vytvoření 3D 

vjemu musí být použity alespoň dva snímky, které se vzájemně překrývají a předmět měření 

musí být zobrazen na obou snímcích. Poté je možné ze snímkových souřadnic na jednotlivých 

fotografiích dopočítat prostorovou složku a následně určit souřadnice X, Y, Z daného předmětu 

(Pavelka, 2003). 

2.1.1.3 Podle způsobu zpracování 

Tímto se myslí převod snímkových souřadnic na rovinné nebo prostorové souřadnice 

ve zvoleném souřadnicovém systému, což lze provést analogově, analyticky či digitálně. 

Analogová metoda se dnes již běžně nepoužívá, byla to jedna z prvních metod, které byly 

použity na zpracování fotogrammetrických snímků. V dnešní době moderních technologií 

se v drtivé většině využívá pro zpracování digitální metoda (Pavelka, 2002). 

2.1.2 Princip fotogrammetrie 

2.1.2.1 Centrální projekce 

Základní princip všech kamer pracuje na principu centrální projekce, kdy střed promítání 

v ideálním případě je střed objektivu a obrazovou rovinou je CCD (Charge Coupled Divice) čip 

nebo citlivá vrstva filmu. Zjednodušené schéma principu centrální projekce je zobrazeno 

na obrázku 1. Paprsky od předmětových bodů P1, P2, P3 prochází středem objektivu kamery 

a promítají se na fotografickou desku, na které vytvoří obraz P1´, P2´, P3´ předmětových bodů. 

Pro souhrn takovýchto paprsků se používá název „fotogrammetrický svazek paprsků“, u kterého 

je třeba znát tvar a polohu, aby bylo možné převést centrální projekci na paralelní rovinu 

mapy (Böhm, 2002). 
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Obr. 1 Princip centrální projekce (zdroj: Böhm, 2002)  

Prvky vnitřní a vnější orientace  

Prvky vnitřní a vnější orientace definují vybrané charakteristiky kamery a výsledného snímku, 

aby mohl být zpracován fotogrammetrickou metodou. Prvky vnitřní orientace charakterizují 

především vlastnosti samotné kamery. Stanovují vztah roviny snímku a projekčního centra. 

Do této skupiny prvků vnitřní orientace patří konstanta komory 𝑓, poloha hlavního snímkového 

bodu 𝐻´ a průběh radiální případně tangenciální distorze. Konstanta komory definuje vzdálenost 

mezi rovinou snímku a středem projekčního centra. Dalším prvkem je hlavní snímkový bod, 

který lze definovat jako průsečík roviny snímku s paprskem procházejícím v předmětovém 

prostoru středem promítání a který je kolmý na rovinu snímku (Pavelka 2002). Třetím 

a posledním prvkem je distorze objektivu. Distorze je vada, která ovlivňuje přesnost měření, 

lze ji dělit na tangenciální a radiální. Tato vada vzniká při nesprávném uložení konstrukčních 

prvků objektivu (spojky, rozptylky) do jedné ideální optické osy, tím dochází k odlišnosti úhlu 

vstupujícího paprsku a úhlu vystupujícího paprsku, což se také nazývá tangenciální zkreslení. 

Na základě této odlišnosti se poloha zobrazovaného bodu na snímku bude nepatrně lišit 

od správné polohy, obrázek 2 (Pavelka, 2002).  
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Obr. 2 Prvky vnitřní orientace  

(zdroj: upraveno podle Leica Geosystems Imaging LLC, 2005)   

Šest prvků vnější orientace stanovuje vztah projekčního centra k vnějším souřadnicím 

a udává orientaci osy záběru vůči souřadnicovým osám (obr. 3).  

Jsou to ty parametry: 

 tři prostorové souřadnice středu promítání - X0, Y0, Z0  

 úhly rotace snímku kolem třech souřadnicových os ω, φ a κ 

Pro pozemní fotogrammetrii jsou prvky vnější orientace stanoveny takto:  

První úhel rotace určuje směr osy záběru, což je vodorovný úhel, který svírá průmět osy záběru 

s určitým stanoveným směrem. Tento úhel se označuje písmenem ω. Písmeno φ značí sklon osy 

záběru, který je měřený ve svislé rovině od horizontály nebo jeho doplněk měřený od vertikály. 

Posledním úhlem je úhel pootočení značený písmenem κ. Je to úhel, který vyjadřuje otočení 

snímku ve vlastní rovině kolem osy záběru (Böhm, 2002).    
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Obr. 3 Prvky vnější orientace  

(zdroj: upraveno podle Leica Geosystems Imaging LLC, 2005)   

Rovnice kolinearity 

Pokud jsou známy prvky vnitřní a vnější orientace, lze provést transformaci ze snímkových 

souřadnic na cílový geodetický souřadnicový systém. Transformace se realizuje postupně kolem 

jednotlivých os x, y, z, o úhly ω, φ, κ. Vzniknou tři matice rotace, které se v závěru mezi sebou 

vynásobí, tím se dostane výsledná matice rotace, která se dosadí do vzorce (1), čímž následně 

vzniknou rovnice kolinearity.  

Při této transformaci musí být dodržena takzvaná podmínka kolinearity, která stanovuje, 

že projekční centrum, bod v terénu a jeho obraz na snímku leží v jedné přímce. Níže jsou 

uvedeny nejzákladnější vzorce pro pochopení transformace, podrobnější a detailnější postupy 

lze nalézt jak v zahraniční tak i v české literatuře (Miřijovský, 2013).   

(
𝑋
𝑌
𝑍
) = 𝑅𝑥𝑅𝑦𝑅𝑧 (

𝑥´
𝑦´
𝑧´

) = 𝑅 (
𝑥´
𝑦´
𝑧´

) 

 

(
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜔
0 −𝑠𝑖𝑛𝜔 𝑐𝑜𝑠𝜔

) × (
𝑐𝑜𝑠𝜑 0 −𝑠𝑖𝑛𝜑
0 1 0
𝑠𝑖𝑛𝜑 0 𝑐𝑜𝑠𝜑

) × (
𝑐𝑜𝑠𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜅 0
−𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜅 0
0 0 1

) = 
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= (

𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑟21 𝑟22 𝑟23
𝑟31 𝑟32 𝑟33

) 

Po dosazení matice rotace do rovnic (1): 

𝑥𝑝−𝑥0

−𝑓
=
𝑋𝑝−𝑋0

𝑍𝑝−𝑍0
×
𝑦𝑝−𝑦0

−𝑓
=
𝑌𝑝−𝑌0

𝑍𝑝−𝑍0
, 

 které vycházejí z vektorů: 

𝑎 = (𝑥𝑝 − 𝑥0, 𝑦𝑝 − 𝑦0, −𝑓) 

𝐴 = (𝑋𝑝 − 𝑋0, 𝑌𝑝 − 𝑌0, 𝑍𝑝 − 𝑍0), 

 kde (k = měřítkové číslo): 

𝑎 = 𝑘 × 𝐴 

se získají rovnice kolinearity: 

𝑥 = 𝑥0 − 𝑓
𝑟11(𝑋 − 𝑋0) + 𝑟12(𝑌 − 𝑌0) + 𝑟13(𝑍 − 𝑍0)

𝑟13(𝑋 − 𝑋0) + 𝑟23(𝑌 − 𝑌0) + 𝑟33(𝑍 − 𝑍0)
 

𝑦 = 𝑦0 − 𝑓
𝑟21(𝑋 − 𝑋0) + 𝑟22(𝑌 − 𝑌0) + 𝑟23(𝑍 − 𝑍0)

𝑟13(𝑋 − 𝑋0) + 𝑟23(𝑌 − 𝑌0) + 𝑟33(𝑍 − 𝑍0)
 

2.2 Homografie 

Homografie je transformace, která zachovává linearitu, a podprostory jsou pomocí ní mapovány 

na podprostory stejné dimenze. Uplatňuje se při nalezení souvislostí mezi body ve dvou 

snímcích. Je to tedy perspektivní transformace, která mapuje body z levého snímku z P2 

na souřadnice korespondujících bodů také v P2. Aby mohly být korespondence hledány 

metodou homografie, musí být scénou plocha, anebo musí být snímky pořízeny kamerami 

se stejným středem promítání. Na obrázku č. 4 vidíme projektivní transformaci, kdy je jedna 

pozice středového promítaní se středem O a dvojicí ploch  π a π´, jenž mapuje body z jedné 

plochy na body druhé plochy 𝑥𝑖 ↔ 𝑥𝑖
′. Na základě tohoto faktu můžeme říci, že také přímky 

jedné plochy jsou mapovány opět na přímky druhé plochy (Beneda, 2010). Tento geometrický 

vztah se také označuje jako Pappova věta (Pavelka, 2002). 
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Obr. 4 Homografie (zdroj: upraveno podle Beneda, 2010)  

Pro body v homogenních souřadnicích (př. 𝒙 = (𝑥; 𝑦; 1)𝑇) lze toto mapování zapsat jako 

 𝑥𝑖
′ = 𝐻𝑥𝑖, kde H představuje transformační matici homografie o velikosti 3×3. Po úpravě 

výrazu získáme: 

𝐻 = (

ℎ11 ℎ12 ℎ13
ℎ21 ℎ22 ℎ23
ℎ31 ℎ32 ℎ33

) → 𝑥´𝑖 = 𝐻𝑥𝑖 = (

ℎ11 ℎ12 ℎ13
ℎ21 ℎ22 ℎ23
ℎ31 ℎ32 ℎ33

)(
𝑥𝑖
𝑦𝑖
1
) = (

𝑥´𝑖
𝑦´𝑖
𝑤´𝑖

) 

2.2.1 Výpočet homografie 

Cílem je najít transformační matici, pro niž by platil vztah 𝑥´𝑖 = 𝐻𝑥𝑖. Důležité je si uvědomit, 

že nyní si 𝑥´𝑖  a 𝐻𝑥𝑖 číselně neodpovídají, neboť se liší v měřítku (daném homogenní 

souřadnici 𝑤´𝑖). Nicméně i přes tento fakt lze zapsat, že (𝑥´𝑖)×𝐻𝑥𝑖 = 0. Když se nahradí 

(𝑥´𝑖)× šikmo symetrickým zápisem a separací neznámých, dostaneme soustavu: 

(

0𝑇 −𝑤𝑖
′𝑥𝑖
𝑇 𝑦𝑖

′𝑥𝑖
𝑇

𝑤𝑖
′𝑥𝑖
𝑇 0𝑇 −𝑥𝑖

′𝑥𝑖
𝑇

−𝑦𝑖
′𝑥𝑖
𝑇 𝑥𝑖

′𝑥𝑖
𝑇 0𝑇

)ℎ = 0 

Tyto rovnice mají podobu 𝐴𝑖ℎ = 0, kde 𝐴𝑖 představuje matici o velikosti 3×9 a ℎ je vektor, 

ℎ = (ℎ11; ℎ12; ℎ13; ℎ21; ℎ22; ℎ23; ℎ31; ℎ32; ℎ33; )
𝑇. Matice 𝐴𝑖 má hodnost dva (s opominutím 

měřítka 𝑤𝑖
′ je třetí řádek vypočten sečtením 𝑥´𝑖 násobku prvního řádku a 𝑦𝑖

′ násobku druhého), 

proto je každá korespondence zobrazena dvojicí matic. 

Pro výpočet matice jsou zapotřebí minimálně 4 body. Složením rovnic pro čtyři body 

vznikne matice 𝐴, jež dosahuje hodnosti 8 a tvoří lineární homogenní soustavu rovnic 

pro 9 neznámých. Na základě této informace víme, že stačí, když matice obsahuje 8 lineárně 

nezávislých řádků. Řešením je poté nulový prostor této matice. Při tomto výpočtu je velmi 

důležité dbát na to, aby žádné 3 body neležely na stejné přímce.  
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𝐴ℎ =

(

 
 
 
 
 

𝑥1 𝑦1 1
0 0 0
𝑥2 𝑦2 1

   
0 0 0
𝑥1 𝑦1 1
0 0 0

   

−𝑥1𝑥1
′ −𝑦1𝑥1

′ −𝑥1
′

−𝑥1𝑦1
′ −𝑦1𝑦1

′ −𝑦1
′

−𝑥2𝑥2
′ −𝑦2𝑥2

′ −𝑥2
′

0   0   0
⋮ ⋮ ⋮

   
𝑥2 𝑦2 1
⋮ ⋮ ⋮

   
−𝑥2𝑦2

′ −𝑦2𝑦2
′ −𝑦2

′

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑛 𝑦𝑛 1
0 0 0

   
0 0 0
𝑥𝑛 𝑦𝑛 1

   
−𝑥𝑛𝑥𝑛

′ −𝑦𝑛𝑥𝑛
′ −𝑥𝑛

′

−𝑥𝑛𝑦𝑛
′ −𝑦𝑛𝑦𝑛

′ −𝑦𝑛
′)

 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 
 
 

ℎ11
ℎ12
ℎ13
ℎ21
ℎ22
ℎ23
ℎ31
ℎ32
ℎ33)

 
 
 
 
 
 
 

= 0 

V praxi se většinou používá více korespondujících bodů, než jsou pouze 4. Je to z toho 

důvodu, aby se zmenšil vliv chyby při náhodném určení korespondujících bodů. Kvůli chybám 

je ovšem také nulový prostor matice 𝐴 prázdný a vektor ℎ se hledá ve smyslu nejmenších 

čtverců, lze určit jako: 

ℎ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛‖𝐴ℎ∗‖2 

‖ℎ∗‖ = 1, 

kde ‖𝑋‖ je Euklidovská norma √∑𝑋𝑖
2. Následovné nalezení vektoru ℎ se provádí 

přes singulární rozpad matic (SVD- Singular Value Decomposition), (Beneda, 2010). 

2.3 Epipolární geometrie 

Princip epipolární geometrie se využívá při rekonstrukci scény ze dvou a více rovinných 

průmětů (snímků). Epipolární geometrie je zcela nezávislá na struktuře scény a závisí pouze 

na vnitřních parametrech kamer a jejich relativní pozici.  Náčrt systému se dvěma kamerami je 

zobrazen na obrázku č. 5. Body na obrázku 𝐶 a 𝐶´ představují optické středy kamer, přímka 

spojující středy promítání se nazývá fotogrammetrická základna (baseline). Jako obrazové 

roviny značíme roviny, v nichž leží snímky. Místu, kde se protne baseline s obrazovou rovinou, 

říkáme epipól 𝑒 a 𝑒´. Epipól je tedy obrazem jednoho středu promítání v druhém pohledu. Bodu 

𝑋 v prostoru odpovídají body 𝑥 a 𝑥´ na snímcích. Epipolární rovina (𝜋) obsahuje body 𝐶, 𝐶´a 𝑋. 

Epipolární přímka zvaná také jako epipolára je průsečnice epipolární roviny s rovinou 

obrazovou, značí se 𝑙 a 𝑙´. Všechny epipolární přímky se protínají v epipólu. Epipolární 

geometrie se využívá i k hledání korespondujících bodů na snímku. Jelikož body 𝑋, 𝑥, 𝑥´, 𝐶 a 𝐶´ 

leží v jedné epipolární rovině, musí v této rovině ležet i přímky spojující 𝑋 s x a 𝑋 s 𝑥´. Pokud 

jsou známy 𝑥, 𝐶 a 𝐶´, lze určit epipolární rovinu (𝜋) a následně vypočítat epipoláru (𝑙). Bod 𝑥´ 

leží v epipolární rovině a zároveň musí také ležet v obrazové rovině, což zjednoduší hledání, 

jelikož se bod 𝑥´ musí nacházet na epipoláře 𝑙´. Proto není nutné provádět vyhledávání 

korespondujících si bodů v celém obraze, ale stačí jej omezit pouze na oblasti epipolární přímky 

(Hartley; Zisserman, 2004). 
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Obr. 5 –  Epipolární  geometrie  (zdroj: upraveno podle Bureš, 2013)  

2.4 Fundamentální matice 

Aby bylo možno vypočítat epipolární geometrii musí být nejprve definována tzv. fundamentální 

matice 𝐹. Je to matice o velikosti 3 × 3 s 9 parametry, která je ale omezena 2 stupni 

a 𝑑𝑒𝑡 𝐹 =  0, má 7 stupňů volnosti. Vztah fundamentální matice k epipolům lze zapsat: 𝐹𝑒 = 0 

a 𝐹𝑇𝑒´ = 0. Mezi epilolárními přímkami a fundamentální maticí platí vztah 𝑙 = 𝐹𝑇𝑥´ a 𝑙´ = 𝐹𝑥. 

Jestliže se bod 𝑋 nachází v prostoru a bod 𝑥 a 𝑥´ tvoří dvojici jemu odpovídajících shodných 

bodů, potom platí vztah 𝑥´𝑇𝐹𝑥 = 0 . Na základě tohoto vztahu je evidentní, že přestože 𝐹 

nezávisí na struktuře scény, lze ji vypočítat z pouhé znalosti dostatečného počtu shodných bodů 

(Turoňová, 2008). V následujících kapitolách jsou nastíněny dvě metody výpočtu 

fundamentální matice – lineární algoritmus a nelineární algoritmus. 

2.4.1 Lineární neboli osmibodový algoritmus 

Tento algoritmus pro výpočet parametrů fundamentální matice potřebuje alespoň 

8 odpovídajících si bodů. Jeho nespornou výhodou je snadná implementace a použitelnost, 

bohužel je ale zároveň velmi citlivý na obrazový šum. Proto se doporučuje využít pro výpočet 

vyšší počet vstupních bodů, aby byla minimalizována chyba. Neboli můžeme říci, čím více je 

odpovídajících si bodů k dispozici, tím přesnější výpočet bude.  

Je třeba minimálně osm dvojic shodných bodů 𝑥 = (𝑥, 𝑦, 𝑙)𝑇 a 𝑥´ = (𝑥´, 𝑦´, 𝑙´)𝑇. Pro každý 

takovýto pár vytvoříme jednu lineární rovnici, kde neznámými parametry jsou prvky 

fundamentální matice 𝐹: 
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𝑥´𝑥𝐹11 + 𝑥´𝑦𝐹12 + 𝑥´𝐹13 + 𝑦´𝑥𝐹21 + 𝑦´𝑦𝐹22 + 𝑦´𝐹23 + 𝑥𝐹31 + 𝑦𝐹32 + 𝐹33 = 0 

Když vyjádříme prvky 𝐹 jako vektor 𝑓, můžeme také psát 

(𝑥´𝑥, 𝑥´𝑦, 𝑥´, 𝑦´𝑥, 𝑦´𝑦, 𝑦´, 𝑥, 𝑦, 1)𝑓 = 0 

Z čehož nám vyplyne, že pro n shodných bodů máme tedy soustavu n lineárních rovnic o devíti 

neznámých, co ž lze zapsat: 

𝐴𝑓 = [
𝑥´1𝑥1 𝑥´1𝑦1 𝑥´1
⋮ ⋮ ⋮

𝑥´𝑛𝑥𝑛 𝑥´𝑛𝑦𝑛 𝑥´𝑛

    
𝑦´1𝑥1 𝑦´1𝑦1 𝑦´1
⋮ ⋮ ⋮

𝑦´𝑛𝑥𝑛 𝑦´𝑛𝑦𝑛 𝑦´𝑛

  
𝑥1 𝑦1 1
⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑛 𝑦𝑛 1

] = 0 

Výpočet této matice je velice složitý, proto se zde aplikuje algoritmus, který používá singulární 

rozklad matice (neboli SVD), čímž dojde k rozkladu matice 𝐴 na tři matice soustavy 𝑈,𝐷 a 𝑉. 

[𝑈𝐷𝑉] = 𝑠𝑣𝑑(𝐴) 

Následně se vynulováním posledního prvku sníží hodnost matice. 

𝑈(𝑛, 𝑛) = 0 

A na závěr dojde k vynásobení matic do výsledné fundamentální matice (Bureš, 2013; 

Turoňová, 2008): 

𝐹 = 𝑈𝐷𝑉𝑇 

2.4.2 Nelineární algoritmus 

Výsledek získaný z lineárních rovnic může být zpřesněn minimalizováním následujícího 

kritéria: 

𝐶(𝐹) = ∑(𝑑(𝑥2, 𝐹𝑥1)
2 + 𝑑(𝑥1, 𝐹𝑥2)

2), 

kde 𝑑(. . . ) představuje Eukleidovskou vzdálenost ve snímku. Levenberg-Marquardovým 

algoritmem může být toto kritérium minimalizováno (viz Kozinska et al., 1997). 

Další možností pro minimalizaci kritéria je přístup, který se skládá z výpočtu odhadu 

s maximální pravděpodobností: 

𝐶(𝐹, 𝑥1, �̂�2) =∑(𝑑( 𝑥1, 𝑥1)
2 + 𝑑( 𝑥2, 𝑥2)

2),       𝑥2
𝑇𝐹𝑥1 = 0 

Avšak při aplikování této úpravy musí být minimalizace provedena s mnohem větším souborem 

proměnných (Šedina, 2012).  

2.5 Druhy platforem 

V dřívější době se pro snímkování zájmového území ze vzduchu používala hlavně malá 

dopravní letadla, která byla řízená pilotem. V průběhu času došlo ke zlepšení kvality 

a minimalizaci techniky, čím se mohla začít používat i bezpilotní zařízení. Dnes již lze využít 

širokou škálu typů nosičů pro upevnění kamery. V tomto oddílu je uveden souhrn 

nejpoužívanějších nosičů (obr. 6). U každého typu budou zdůrazněny jeho klady a zápory.  
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2.5.1 RC modely 

V dnešní době asi nepoužívanější typ nosiče. Pod pojmem RC (Radio Control) modely 

si lze představit téměř vše, co jde dálkově ovládat a může nést kameru. Z hlediska aktuálních 

trendů se nejčastěji používají nejrůznější multirotorové systémy (např. hexakoptéry, 

quadrokoptéry), dále pak vrtulníky, paraglidové modely či letadla.  

Obrovskou výhodou modelů s rotorovým pohonem je jejich přesná ovladatelnost, 

minimální prostor pro vzlet a přistání a v neposlední řadě schopnost „stát“ na jednom místě. 

Nevýhodou těchto modelů je krátká výdrž a s tím dříve související neschopnost manévrování 

při vybití baterie. Dnešní systémy jsou již před těmito haváriemi ochráněny, rozpoznávají vybití 

baterie a dokáží se automaticky vrátit na místo startu.      

Dalším zástupcem RC modelů je paraglidový model, skládá se z paraglidového  křídla 

a gondoly obsahující motor, snímací zařízení a ovládací jednotku. Výhodou tohoto typu modelu 

je několika hodinová výdrž, stabilita letu a při poruše motoru dokáže volně přistát. Nevýhodou 

je vzlet a přistání, jelikož typ modelu potřebuje dlouhou a kvalitní startovací dráhu. 

Další možností pro optické skenovaní jsou modely letadel. Jejich nespornou výhodou 

je delší dolet a větší výdrž oproti rotorovým modelům. V případě závady jsou tyto modely 

schopné doletět do určité vzdálenosti. Nevýhodou je ale to, že nedokáží setrvat na místě 

(Řehák, 2012). 

2.5.2 Balóny, vzducholodě a helikites 

Do této kategorie patří typy platforem, které se plní plynem. Balóny a vzducholodě jsou 

převážně plněny pouze horkým vzduchem, naopak helikites jsou plněny heliem. Využívají 

se také pro snímkování pouze malých oblastí. Nevýhodou je jejich neskladnost, pokud helikite 

nebo vzducholoď napustíte plynem, je velmi obtížné je daný den využít ještě v jiné oblasti. 

Výhoda těchto typů nosičů spočívá v tom, že nemají žádný motor, takže nemohu vznikat 

ani jemné vibrace, které by ovlivnily kvalitu snímků (Miřijovský, 2013).  

2.5.3 Draci  

Tento typ platformy se řadí mezi nejstarší. Snímkování za pomoci draka bylo již vyzkoušeno 

v roce 1880. V současné době se již tolik nevyužívá, jelikož potřebuje specifické povětrnostní 

podmínky, kdy minimální rychlost větru by měla být alespoň 4 m/s (Aber et al., 2010). 

Další nevýhodou je vodící lano, které omezuje flexibilitu pohybu.  
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Obr. 6 Druhy nosičů  (zdroj:  upraveno podle; Řehák ,  2012; Miřijovský, 2013; 

http://i.iinfo.cz/images/18/hexakoptera.jpg ;https://c1.staticflickr.com/1/76/166486799_d

e9229b999.jpg)   

2.5.4 Teleskopické tyče  

Velice často se také používají při optickém skenování teleskopické tyče či stativy. Tento typ 

nosiče se využívá pouze při průzkumu velmi malého území. Výhoda teleskopických tyčí 

spočívá v tom, že snímky jsou pořízeny vždy ze stejné výšky nad terénem, člověk nepotřebuje 

žádné zaškolení k použití oproti RC modelům. 
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2.6 Vlivy působící na kvalitu výsledného modelu 

Při používání metod optického skenování vstupuje do procesu mnoho vlivů, které zásadně 

ovlivňují výslednou kvalitu daného modelu.   

2.6.1 Parametry kamery 

Asi nejdůležitějším parametrem je kvalita kamery. V dnešní době se nejčastěji používají 

digitální zrcadlovky. Jejich kvalita je stanovena rozlišovací schopností CCD čipu a typem 

objektivu. Rozlišení se udává v megapixlech. Zjednodušeně by se dalo říci, že čím vyšší 

rozlišení CCD čipu tím vyšší rozlišení snímku. Objektivy lze rozdělit na teleobjektivy, 

normální, širokoúhlé a rybí oka. Pro optické skenování se nejčastěji využívají objektivy s delší 

ohniskovou vzdáleností (normální objektiv), jelikož nevykazují tak velké hodnoty radiální 

distorze jako například rybí oko. Nevýhodou oproti rybímu oku je, že ale nedokáží na jeden 

záběr obsáhnout tak velké území.         

2.6.2 Vzdálenost mezi kamerou a daným objektem  

Dalším faktorem je také vzdálenost mezi kamerou a daným objektem. Čím vzdálenější objekt 

bude, tím menší plochu na snímku bude zaujímat, což samozřejmě sníží rozlišovací schopnost. 

Při snímkování ze vzduchu za pomoci bezpilotních letadel se rozlišení snímku udává hodnotou 

GSD (Ground Sample Distance). Tato hodnota GSD je definována jako skutečná vzdálenost 

v terénu, která odpovídá velikosti jednoho pixelu na senzoru kamery. Hodnotu GSD určuje 

ohnisková vzdálenost kamery, výška letu a velikost jednoho obrazového prvku na senzoru 

kamery (Miřijovský, 2013). Pokud má být prvek na snímku identifikován, musí být jeho 

velikost 4 – 9 větší než je hodnota GSD (Comer et al., 1998) 

2.6.3 Vegetace a voda 

Modely vygenerované metodou SfM vznikají pouze ze snímku, což s sebou přináší určitá 

omezení. Například při modelování reliéfu můžeme vymodelovat pouze oblasti, které nejsou 

zarostlé vegetací. Tato metoda nedokáže zjistit informace o terénu, který je ukryt 

pod vegetačním krytem. Z tohoto pohledu má nespornou výhodu letecké i pozemní laserové 

skenování, které dokáže do určité míry proniknout vegetačním krytem. Další problém nastává 

při modelaci vodních ploch, jelikož se obraz vodní hladiny na snímku bude neustále měnit, 

nebudou nalezeny shodné body ve snímku, a tím dojde v oblasti vodní plochy k určitým 

deformacím (Armistead, 2013).           
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2.6.4 Textura zájmového objektu  

Dalším parametrem, který ovlivňuje kvalitu modelu, je samotná textura daného objektu. Funkce 

SfM při generování bodů spoléhá na různorodost scény, v níž může charakterizovat jedinečné 

body, podle kterých bude danou scénu vytvářet. Hollsten (2013) ve své práci zkoumal vliv 

textury na výsledné množství vygenerovaných klíčových bodů. Tento pokus provedl 

na 4 objektech: barevně pestré kalhoty, jednobarevný svetr, porcelánová soška ženy s dítětem 

a model chaloupky se zahrádkou. Nejlépe byly klíčové body rozpoznány u chaloupky, 

která byla jak tvarově tak barevně různorodá. Velké množství klíčových bodů bylo vypočteno 

i u barevných kalhot a to i přesto, že byly kalhoty hladké. Právě pestrost kalhot umožnila 

vygenerovat velké množství bodů. Naprostým opakem jsou zbylé dva objekty. Porcelánová 

soška má sice pevné tvary, ale její hladký, lesklý, bílý povrch znesnadňuje detekci klíčových 

bodů. Stejný problém je i u bílého jednobarevného svetru, ten sice nemá lesklý povrch, ale jeho 

textura je jednotvárná.      

2.6.5 Osvětlení a atmosférické podmínky 

Jelikož se tato práce zabývá možnostmi využití optického skenování v morfologických 

analýzách, bude převážná většina snímků pořizována v terénu, a tudíž bude kvalita snímků 

závislá na atmosférických podmínkách a kvalitě osvětlení. Míra osvětlení je závislá jak 

na fázích dne, tak na ročních obdobích. V našich zeměpisných podmínkách dopadá více 

slunečního záření v letním období, naopak v zimě je slunce nízko nad obzorem, tudíž doba 

i míra osvětlení jsou slabší. Nespornou váhu na kvalitě pořízených snímků mají 

také atmosférické podmínky, jelikož ovlivňují rozptyl dopadajícího světla, míru světla, stíny, 

větrnost, srážky (Aber et al., 2010).   

2.6.5.1 Směr a úhel osvětlení 

 Výsledná kvalita snímků je závislá také na směru osvětlení a úhlu dopadajícího světla. 

Jednoznačně se nedá říct, za kterých podmínek je nejideálnější pořizování snímků, protože 

záleží, za jakým účelem jsou snímky pořízeny. Pro fotogrammetrické snímkování je 

nejideálnější doba kolem poledne, kdy je slunce vysoko nad obzorem, naopak pro některé 

archeologické aplikace se snímkování provádí těsně před východem anebo těsně po zápasu 

slunce, kdy je světlo více rozptýleno (Miřijovský, 2013).  Na obrázku 7 vidíme změny míry 

odrazivosti při leteckém snímkování. K nejvyšší odrazivosti dochází ve směru přímo 

zpět ke slunci, ale pouze za předpokladu, že snímaný terén je rovina. Ve skutečnosti je míra 

odrazivosti závislá na orientaci a sklonu terénu a na místním úhlu dopadu.  
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Obr. 7 Míra odrazivosti slunečního záření při leteckém snímkování  

(zdroj: Aber et al., 2010).   

2.6.5.2 Vady způsobené slunečním zářením 

Nedílnou součástí při focení v terénu jsou stíny, které dosti často komplikují práci. Stíny 

způsobují velké problémy při následné tvorbě 3D modelů, jelikož v místech, kde je nedostatek 

světla, se barva slévá a program zde nedokáže vygenerovat bezchybné body. Názorný příklad 

uvádí Miřijovský (2013), kde ve své disertační práci porovná snímek pořízený za přímého 

světla a snímek pořízený při zatažené obloze (obr. 8). Levý snímek je více kontrastní, obsahuje 

méně šumu, ale velkou nevýhodou jsou černé stíny v hlubokých jámách. Naopak pravý snímek 

vykazuje slabší barevné kontrasty, což je způsobeno rovnoměrnějším rozložením světla, 

nicméně obsahuje více šumu, ale také minimum stínů, což umožňuje detekovat pixely 

i na dně jam. 

 

Obr. 8 Rozdílná odrazivost záření –  přímé sluneční záření (vlevo), rozptýlené záření 

(vpravo); (zdroj: Miřijovský, 2013)   

Dále se při fotografování lze setkat s několika dalšími vadami, jako je sluneční skvrna, 

horká skvrna a třpyt (obr. 9). Třpyt se nejčastěji vyskytuje při fotografování vodní hladiny, která 

je zvlněná. Takzvaná horká skvrna se objevuje, když se dron (např. hexakoptéra) dostane 
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do jedné pomyslné osy se sluncem, tím je vytvořen na povrchu stín, v jehož okolí dochází 

k přesvětlení. Když je úhel odraženého paprsku do kamery roven úhlu dopadajícího slunečního 

záření, vznikají na snímcích takzvané sluneční skvrny. Většinou tyto sluneční skvrny vznikají 

z odrazu od lesklých a hladkých ploch (Aber et al, 2010). 

      

   

Obr. 9 Druhy slunečních vad: třpyt (vlevo), horká skvrna (vpravo);  

 (zdroj: Aber et al, 2010)  

2.6.5.3 Zeměpisná délka a sezónní změny podmínek 

Tyto dva faktory mají velký vliv na kvalitu pořízeného snímku. Zeměpisná délka určuje výšku 

slunce nad obzorem, která se během roku neustále mění. Při pořizování snímků se většinou 

preferuje, aby slunce bylo co možná nejvýše nad obzorem, jelikož zastínění terénu je v poledne 

nejmenší (nejkratší stíny). Dále je také většinou preferována bezoblačná obloha, aby bylo 

dosaženo nejvyššího osvětlení, které vytváří lepší barevnou kompozici. Proto je zpravidla 

kombinace těchto podmínek nejideálnější pro snímkování bezpilotními letouny. Při těchto 

podmínkách se většinou vyhneme nechtěným vadám na snímku, jako je horká skvrna 

či sluneční záblesk. V některých částech světa jsou tyto podmínky ale nereálné. Například 

v oblastech za polárním kruhem není slunce nikdy vysoko nad obzorem, naopak v tropech 

se slunce v poledne nachází téměř v nadiru, takže zde zase mohou vznikat časté sluneční vady. 

Se zeměpisnou délkou je také spojena míra oblačnosti. Na Zemi existují oblasti, které jsou 

zakryty téměř celoroční oblačností (např. delta Amazonky, pobřeží Britské Kolumbie 

v Kanadě). Naopak druhý extrém se vyskytuje v pouštních oblastech, kde sice je po většinu 

roku slunečno, ale extrémně suché podmínky v kombinaci s větrem vytvářejí prašné prostředí 

(písečné bouře).  

Důležité jsou také sezónní podmínky, které ovlivňují hustotu vegetace, množství a druh 

srážek. Zde je ale důležitým faktorem důvod snímkování. Pokud je cílem zkoumat vegetační 

kryt, jsou nejvhodnějším obdobím letní měsíce, naopak pokud pro zkoumání terénních změn, 
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které jsou v létě ukryté pod vegetací, vyhovuje spíše období brzo z jara nebo na podzim, kdy je 

vegetace neolistěná (Aber et al, 2010).     

2.6.5.4 Oblačnost 

Oblačnost je nedílnou součástí naší atmosféry. V atmosféře vznikají různé druhy oblačnosti, 

čímž dochází také k odlišným podmínkám pro optické skenování. Oblačnost lze dělit na nízkou, 

střední a vysokou. Vysokou oblačnost většinou tvoří slabá vrstva, přes kterou zpravidla proniká 

velké množství dopadajícího slunečního záření. Nízká oblačnost převážně tvoří husté mraky, 

které jsou špatně prostupné slunečnímu záření a dochází k velkému rozptylu světla. 

Nebo se lze setkat s kupovitou oblačností (polojasno), která propouští dostatek slunečního 

záření, ale na povrchu jsou vidět stíny jednotlivých mraků, které se neustále pohybují. Další 

velký problém při optickém snímkování tvoří mlhy a ve městech smog a prach (Aber et al, 

2010).     

2.7 Základní pravidla pro optické skenování 

Při samotném pořizování snímků by mělo být dodrženo několik základních pravidel, 

aby se předešlo případným problémům při 3D modelování. Pravidla byla převzata z manuálu 

pro program Agisoft PhotoScan (Agisoft LLC, 2014).  

Minimální rozlišení fotoaparátu by mělo být alespoň 5 Mpx. Ohnisková vzdálenost 

by měla být v rozmezí od 20 mm do 80 mm (optimální 50 mm). Doporučuje se fotografie 

ukládat do formátu RAW nebo TIFF, jelikož nedochází ke kompresi oproti formátu JPG.  

ISO by mělo být nastaveno na nejnižší hodnotu, jelikož se zvýšením hodnoty ISO dochází 

zároveň ke zvýšení šumu v obraze.  Ve scéně by se neměly vyskytnout objekty, které mění  

při focení svoji polohu. Objekt by měl být vyfocen ze všech stran a úhlů, aby byla 

minimalizována slepá místa. Pokud chceme nasnímat objekt, který má spíše rovinný charakter, 

doporučuje se snímkovat ze vzduchu pomocí UAV. Naopak když chceme nasnímat nějaký 

svislý předmět (např. sochu), doporučuje se fotografování ze země z různých úhlů a výšek. 

Na obrázku 10 je ukázáno, jak správně fotografovat daný objekt. Při snímkování stěny nesmí 

kamera stát na místě a pouze se otáčet, musí měnit svojí pozici. Při focení izolovaného objektu, 

by měly být pořízeny fotografie kolem dokola z více jak čtyř pozic.   
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Obr. 10 Ideální pozice kamery při snímkování  

 (zdroj: Agisoft PhotoScan LLC, 2014)   

2.8 Metoda Structure from Motion 

Metoda Structure from Motion je založena na principu průsekové fotogrammetrie, kdy daný 

objekt je vyfocen z mnoha pozic a úhlů, aby byly charakteristické znaky objektu zachyceny 

na několika snímcích současně (Pavelka, 2003). Prvky vnitřní orientace nemusí být známy 

a jsou automaticky vypočítány při orientaci snímků.  Princip této metody vznikl již koncem 

80. let 20. století, ale její rozšíření do různých oborů bylo spojeno až s rozvojem 

geoinfomačních technologií a moderních vysokorychlostních počítačů (Snavely, 2007).  

Prvním krokem je tedy nafocení mnoha snímků daného objektu z různých úhlů pohledu. 

Tyto snímky jsou poté načteny do vhodného software (např. Bundler, VisualSFM, Agisoft 

PhotoScan), kde následně dochází k identifikaci specifických bodů (např. metodou The Scale 

Invariant Feature Transform - SIFT).  Metoda SIFT nalezne významné body (keypoints) 

na základě určení lokálních extrémů v obraze. Poté dochází k odfiltrování nestabilních bodů, 

což jsou body, které nejsou dostatečně kontrastní ke svému okolí či body ležící podél hran. 

U  bodů, jež nebyly odstraněny, jsou následně vypočítány deskriptory. Deskriptory specificky 

charakterizují jednotlivé body ve snímku a na základě jejich charakteristik jsou vyhledány 

odpovídající si body na různých snímcích (Lowe, 2004). Každý bod musí být nalezen alespoň 

třikrát, aby byl zařazen do následujícího procesu. Když získáme sadu bodů, které se nacházejí 

zároveň na několika snímcích, tak je možné zpětně vypočítat (odhadnout) pozici a parametry 

kamery. Na závěr následným promítáním pohledů dochází k vygenerování bodů do 3D prostoru 

(Arya et al., 1998). Celkový počet vygenerovaných klíčových bodů je závislý na rozlišení čipu 

kamery, struktuře daného objektu, ostrosti snímku a vzdáleností mezi kamerou a sledovaným 
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objektem. Pro rekonstrukci 3D modelu se využívají pouze body, které se nacházejí minimálně 

na třech snímcích. Body nesplňující tuto podmínku jsou automaticky vyřazeny. 

Před rekonstrukcí 3D modelu by měly být odstraněny také body, které nejsou součástí daného 

objektu. Míní se tím třeba zachycení části ližin vrtulníku na snímku, část křídla či balónu. 

Tyto body mají totiž v každém snímku jinou pozici oproti ostatním klíčovým bodům. Většinou 

jsou již automaticky odfiltrovány. V závěru je využit princip triangulace, čímž se odhaduje 

nejpravděpodobnější poloha daného bodu v prostoru. Nespornou výhodou metody SfM 

je také fakt, že se na trhu vyskytuje několik open source programů, které podle principu metody 

Sructure from Motion dokáží vygenerovat digitální 3D model. Další výhodou těchto open souce 

programů je jejich jednoduchost a velká míra automatizace celého postupu, což podporuje 

rozšiřování této metody i mezi laiky.   

2.9 Princip metody Structure from Motion 

V následujících krocích bude podrobně popsán princip metody SfM, který by se dal rozdělit 

na několik základních fází.  (Westoby et al., 2012)  

2.9.1 První fáze: SIFT 

Algoritmus Scale Invariant Feature Transform byl poprvé publikován již v roce 1999 Davidem 

Lowem. Algoritmus SIFT dokáže vyhledat body zájmu, které jsou viditelné na několika 

snímcích a to i přesto, že dochází ke změně měřítka, posunu v obraze (rotaci), ke změně 

osvětlení a množství šumu v jednotlivých snímcích.  Tyto charakteristické body se vyskytují 

nejčastěji v oblastech s vysokým kontrastem, což jsou nejrůznější hrany ve snímku 

(Lowe, 2004).  

2.9.1.1 Detekce extrémů v měřítkovém prostoru (scale-space) 

Vyhledávání klíčových bodů (keypoints) je aplikováno na snímky v různých měřítkách. 

U snímků se využívá dvojího Gaussova rozostření (obr. 11), čímž se získají z jednoho snímku 

dva rozostřené snímky, které jsou od sebe následně odečteny. Tím následně vznikne snímek 

Gaussovského rozostření (DoG = Difference of Gaussians, obr. 12), čímž se získají oblasti 

s extrémními klíčovými body (Lowe, 2004).  Matematicky lze rozdílový Gaussovský snímek 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) popsat vzorcem:  

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝑖𝜎) − 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝑗𝜎) 

„Kde 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎)je konvoluce originálního snímku 𝐼(𝑥, 𝑦) s Gaussovským rozostřením 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎)  v měřítku 𝑘𝜎„ (Šedina; 2012, str. 22).  

 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) =  𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦) 
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Obr. 11 Aplikace Gaussova filtru (zdroj: Mach, 2007)  

 

Obr. 12 Gaussovo rozostření s  vyznačenými extrémními oblastmi  

(zdroj: Mach, 2007)   

Obrázek 12 znázorňuje výsledný obraz Gaussova rozostření. Na snímku nás zajímají 

oblasti vyznačené bílou barvou, to jsou oblasti, které se vyznačují extrémy a v nich se nacházejí 

klíčové body, naopak černá barva představuje homogenní oblasti. Z rozdílových snímků 

Gaussova rozostření vybere algoritmus SIFT lokální extrémy ve všech měřítkách a polohách  

(scale-space). Následně se provede porovnání každého pixelu s jeho osmi okolními pixely 

ve stejném měřítku a s devíti pixely z měřítka nad a pod zvažovaným obrazem, čímž je každý 

pixel porovnán s 26 pixely (obr. 13). Na obrázku 3 jsou 26 kolečky značeny porovnávané pixely 

s jedním pixelem, který je znázorněn křížkem. Jestliže se extrémní hodnota pixelu shodne 

se všemi pixely, s kterými byla porovnávána, může být tento pixel považován za klíčový bod 

(Lowe, 2004). 
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Obr. 13 Detekce extrémů ve scale -space (zdroj: Lowe, 2004) 

2.9.1.2 Lokalizace klíčových bodů 

V této fázi je u klíčových bodů (kandidátů) zkoumána míra stability a určena jejich lokalizace. 

Vypočtení přesné lokalizace se provádí tak, že se okolními pixely proloží trojrozměrná 

kvadratická funkce (obr. 14).  

 

Obr. 14 Zobrazení trojrozměrné kvadratické funkce, která je proložena okolím 

klíčového bodů (zdroj: Mach, 2007)   

Trojrozměrná kvadratická funkce je určena Taylorovým rozvojem funkce scale-space 

rozdílových snímků Gaussovského rozostření 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎). Klíčový bod neboli kandidát 

je počátkem Taylorova rozvoje (Lowe, 2004):  

𝐷(x) = 𝐷 +
𝜕𝐷𝑇

𝜕x
x +

1

2
x𝑇

𝜕2𝐷

𝜕x2
x, 

kde 𝐷 a jeho derivace byly vypočteny na klíčovém bodu a x(𝑥, 𝑦, 𝜎) je odsazení od tohoto bodu. 

V následujícím kroku je určena lokace extrému x̂, která je dána derivací této funkce 

a je položena rovna nule.  Jestliže je odsazení extrému x̂ větší než 0,5 v kterémkoli směru, 

pak je extrém blíže jinému kandidátu. Nastane-li tento případ, kandidát je vyměněn 
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a interpolace maxima je vypočtena v jeho poloze. Hodnota odsazení je přidána ke kandidátu, 

čímž je zjištěn odhad interpolovaného extrému se subpixelovou přesností (Šedina, 2012). 

x̂ = −
𝜕2𝐷−1

𝜕x2
𝜕𝐷

𝜕x
 

V následujícím kroku je u těchto získaných kandidátů provedena filtrace, aby byly 

odstraněny nestabilní body a body, které se nacházejí na hranách, jelikož jejich lokalizace 

nemůže být určena s požadovanou přesností (obr. 15).  

      

a) lokálních extrému ve scale-space   b) odstranění nekontrastních kandidátů 

 

c) odfiltrování kandidátů vyskytujících se na hranách 

  Obr. 15 Postupná filtrace kandidátů (zdroj: Mach, 2007)   

Nejprve se odstraňují kandidáti s nízkým kontrastem, k tomu se používá hodnota druhého 

řádu Taylorova rozvoje 𝐷(x), která je vypočtena v extrémním bodě x̂ (extrému funkce).  

Jestliže je hodnota v bodě menší než 0,03 (obecně platná hodnota), bude kandidát vyřazen. 

Pokud je hodnota bodu ale vyšší než daná mez, kandidát je ponechán a výsledná poloha je dána  

𝑦 + x̂ a měřítko σ, původní pozici kandidáta v měřítku σ značí 𝑦 (Lowe, 2004; Šedina, 2012).  
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V dalším kroku je odstraněno velké množství kandidátů, kteří jsou na hranách. 

Tito kandidáti sice mají vysokou kontrastní hodnotu, ale mají nejednoznačné určenou polohu. 

Pro chybně definované extrémy v rozdílových snímcích Gaussovského rozostření bude platit, 

že křivost napříč hranou bude mnohem větší, než podél hrany.  Pro nalezení těchto nestabilních 

bodů se využívá Hessova matice 2x2 𝐻 (Lowe, 2004): 

𝐻 = [
𝐷𝑥𝑥 𝐷𝑥𝑦
𝐷𝑥𝑦 𝐷𝑦𝑦

] 

„Hodnoty Hessovy matice 𝐻 jsou úměrné křivosti 𝐷. Ukazuje se, že poměr 𝑟 =  𝛼/𝛽 dvou 

hodnot matice 𝐻, kde 𝛼 je větší a 𝛽 je menší, je dostačující pro účely SIFT algoritmu. Stopa 

matice 𝐻 je určena jako 𝐷𝑥𝑥  + 𝐷𝑦𝑦 , zatímco determinant je určen 𝐷𝑥𝑥  + 𝐷𝑦𝑦 − 𝐷𝑥𝑦
2 . Poměr 

𝑅 =  𝑇𝑟(𝐻)2/𝐷𝑒𝑡(𝐻) je roven (𝑟 + 1)2/𝑟, který závisí spíše na poměru hodnot, než na jejich 

hodnotách“(Šedina; 2012, str. 26). Pokud jsou si hodnoty 𝐻 rovny, bude R minimální. 

To znamená, že vyšší absolutní rozdíl mezi hodnotami 𝐻 značí vyšší 𝑅 a tedy i vyšší rozdíl 

křivosti. Z tohoto důvodu je určen práh poměru vlastních čísel 𝑟𝑡ℎ. Jestliže je 𝑅 kandidáta větší 

než (𝑟𝑡ℎ + 1)
2/𝑟𝑡ℎ, je poloha bodu nejednoznačně určena a bod je vyřazen. Hodnota 𝑟𝑡ℎ je 

nastavena na 10 (Šedina; 2012). 

2.9.1.3 Přiřazení orientace 

Přiřazení orientací ke každému klíčovému bodu, nám umožní dosáhnout invariance k rotaci. 

Pro každý bod, který prošel předchozí filtrací, se vybere vygenerované měřítko, které je danému 

bodu nejblíže, a tím se zachová nezávislost na měřítku. Pro výpočet se využívá Gaussovský 

rozostřený snímek 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) v měřítku 𝜎, což nám zajistí, že výpočty jsou provedeny 

bez závislosti na měřítku. Výpočet velikosti gradientu 𝑚(𝑥, 𝑦) a jeho rotace 𝜃(𝑥, 𝑦) pro snímek  

𝐿(𝑥, 𝑦) v měřítku 𝜎 je proveden pomocí pixelových rozdílů:  

𝑚(𝑥, 𝑦) = √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))2 + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2 

𝜃(𝑥, 𝑦) = tan−1((𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))/(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))) 

Na základě vypočtených gradientů je vytvořen histogram orientací s 36 segmenty, 

kdy jeden segment odpovídá 10 stupňům úhlu, což celkově pokryje okolí 360°. Každý gradient, 

který je přidán do histogramu orientací, je vážen Gaussovským oknem s měřítkem 𝜎 1,5 větší 

než 𝜎 daného klíčového bodů. Vrcholy (píky) histogramu poté určují dominantní směry 

orientace. Největší vrchol je vybrán jako orientace klíčového bodu (obr. 16). Pokud ale dále 

v histogramu existuje vrchol, jehož velikost je větší než 80% maxima, je vytvořen další klíčový 

bod na stejné pozici, který nese tuto hodnotu a orientaci (Lowe, 2004). 
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Obr. 16 Přiřazení orientace a hodnoty gradientu ke klíčovým bodům 

(zdroj: Mach, 2007)  

2.9.1.4 Výpočet deskriptorů 

V této fázi se vypočítá deskriptor, který by měl být částečně invariantní ke změně osvětlení 

a 3D pohledu. Výpočet deskriptoru se provádí na snímku s nejbližším měřítkem, které odpovídá 

měřítku klíčového bodu. Nejprve je první soubor histogramů orientací vytvořen na mřížce  

4×4 pixelů s 8 položkami pro každý. Tyto histogramy jsou spočteny z hodnot velikosti 

a orientace vzorku v mřížce 16×16 kolem klíčového bodu tak, že každý histogram obsahuje 

vzorek z mřížky 4×4 pixelů z původní podoblasti kolem klíčového bodu, jako na obrázku 17. 

Následně se těmto velikostem přiřadí váha z Gaussovy funkce 𝜎, která se rovná polovině šířky 

okna deskriptoru. Deskriptor se pak stane vektorem těchto hodnot histogramů. Protože je 

zde 4×4 = 16 histogramů každý s 8 položkami, vektor má pak rozměr 128 prvků. Deskriptor 

lze chápat jako histogram gradientů. Aby se zvýšila invariance ke změně osvětlení, je výsledný 

vektor ještě normalizován na jednotku délky. K redukci účinků nelineárního osvětlení je použit 

práh 0,2 a vektor je znovu normalizován (Lowe, 2004). 

 

Obr. 17 Výpočet deskriptoru (zdroj: Mach, 2007)   
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2.9.2 Druhá fáze: Hledání korespondencí v obraze 

V tomto posledním kroku algoritmus SIFT hledá shodu mezi stejnými klíčovými body,  

které se nacházejí na různých snímcích. Proto se v tomto kroku využívá eukleidovské metriky.  

Jak již bylo uvedeno výše, každý klíčový bod je reprezentován normalizovaným deskriptorem, 

což je vektor. Proto se zde aplikuje eukleidovská metrika, za pomoci které lze nalézt 

nejpodobnější si deskriptory v obraze, čímž dojde k nalezení odpovídajících si klíčových bodů 

(Lowe, 2004).   

𝑚𝑒(�⃗�, �⃗⃗�) = √∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖)
2𝑛

𝑖=1 , 

kde �⃗�, �⃗⃗� jsou vektory o stejném rozměru (Šedina, 2012).   

2.9.3 Třetí fáze: Algoritmus RANSAC 

V předchozím kroku jsme automaticky nalezli korespondence ve snímcích. Tímto krokem byly 

ale získány jak správné korespondence nazývané inliers, tak i falešné korespondence (outliers), 

což jsou body v obraze, jež mají podobné popisy, ale neodpovídají jednomu fyzickému prvku 

scény. Aby se odstranily tyto hrubé chyby, aplikuje se na datový soubor algoritmus RANSAC. 

Algoritmus RANdom Sample And Consensus (RANSAC) byl poprvé publikován Fischlerem 

a Bollesem již v roce 1981. Algoritmus odhaduje parametry matematického modelu na základě 

postupného porovnávání velkého množství vstupních naměřených dat, čímž následně dokáže 

s určitou pravděpodobností najít nejpřesnější odhad hledaného matematického modelu 

(Zuliani, 2008).  

Postup algoritmu RANSAC je následující. Je dána množina bodů o velikosti P. 

Pro vypočtení výsledku je potřeba alespoň n bodů, kde počet těchto bodů je menší než celková 

množina bodů 𝑃. Z náhodně vybrané podmnožiny 𝑆 vybrané z 𝑃 o počtu bodů 𝑛, se vypočte 

model 𝑀. V některých případech může být podmnožina 𝑆 vybrána deterministicky. Pomocí 

modelu 𝑀 je určena podmnožina 𝑆* v množině 𝑃. Pro body z podmnožiny 𝑆* platí, že mají 

odchylku od řešení menší, než je povolená maximální odchylka 𝐷. Množina 𝑆* je nazývána 

jako množina konsensů 𝑆. Jestliže je počet bodů množiny 𝑆* větší než práh 𝑡, což je funkce 

odhadu počtu hrubých chyb v množině 𝑃, použije se 𝑆* pro výpočet nového modelu 𝑀*. 

V takovémto případě lze na tuto množinu aplikovat jednu z klasických metod (např. metoda 

nejmenších čtverců) a model 𝑀* prohlásit za výsledek. V opačném případě, když 𝑆* je menší 

než 𝑡, je zvolena nová podmnožina 𝑆2 a celý proces se opakuje, dokud nepřesáhne povolený 

počet iterací, poté je model vypočten s největším souborem konsensů, nebo je proces ukončen 

s neúspěchem. Velmi důležité při aplikování metody RANSAC je správné zvolení tří parametrů 

(Fischler, Bolles; 1981): 
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a) počet iterací udává množství cyklů, po které se bude algoritmus snažit najit 

konsenzus  

b) prahová hodnota 𝑡 určuje počet bodů nutných pro označení korektního modelu  

c) tolerance chyb neboli tolerance vzdálenosti, určuje, které body budou uvažovány 

jako konzistentní s modelem    

Jako výsledek nejpřesnějšího odhadu matematického modelu se vypočtou hodnoty buďto 

fundamentální matice nebo se nalezne matice homografie. Princip výpočtu je nastíněn 

v kapitole 2.2 a 2.4. Přesnost odhadu matematického modelu lze určit pomocí takzvané 

geometrické chyby. 

 

2.9.3.1 Výpočet přesnosti odhadovaného modelu: 

a) matice homografie: 

Vzdálenost mezi bodem 𝑚 v levém snímku a bodem jemu korespondujícím 𝑚´ v pravém 

snímku určuje geometrickou chybu odhadu matice homografie �̂� (obr. 18). Body �̂� a �̂�´ 

znázorněné na projektivních rovinách představují odhady polohy skutečného bodu.  

 

Obr. 18 Určení euklidovské vzdálenosti mezi body pomocí matice homografie   

(zdroj: Hasmanda, 2007)  

a) fundamentální matice: 

Vzdálenost bodu v levém snímku 𝑚 od odhadované polohy korespondující epipolární přímky 

𝑙 určuje velikost geometrické chyby odhadu fundamentální matice �̂� (obr. 19).  
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Obr. 19 Určení euklidovské vzdálenost i mezi body pomocí fundamentální matice  

(zdroj: Hasmanda, 2007)  

Shrnutí základního principu algoritmu RANSAC (Hasmanda, 2007): 

1) Zjištění prvotních korespondencí na základě podobnosti 

2) Metoda RANSAC se bude neustále opakovat až po stanovený počet iterací. 

a) Nejprve je náhodně vybrán soubor korespondenčních bodů (o počtu n).  

b) Následně se vypočte odhad matematického modelu. 

c) Dochází k ověření přesnosti vypočteného odhadu modelu pro všechny korespondence.  

d) Poté algoritmus zjišťuje kolik korespondencí je vhodných pro hledaný model 

vyhovující zvolenému prahu. 

3) Informace o nejlepším nalezeném modelu se uloží a pokračuje se bodem 1).    

4) V závěru, po ukončení algoritmu se vypočítá model ze všech vyhovujících korespondencí 

(inliers). 

Výstupními daty z algoritmu RANSAC jsou projekční centra kamer a orientace snímků 

v prostoru. 

2.9.4 Čtvrtá fáze: Rekonstrukce Structure a motion 

Předchozím krokem byly získány informace o epipolární geometrii mezi všemi po sobě 

jdoucími snímky, což umožnilo následovně rekonstruovat struktury v obraze (structure) a pohyb 

kamery (motion) pro všechny snímky najednou. Pro vytvoření této „rekonstrukce“ se používá 

sekvenční přístup, kdy se zprvu vypočte structure a motion jen mezi dvěma snímky,  

a poté se postupně rozšiřuje na celou datovou sadu snímků.  

2.9.4.1 Inicializace výpočtu motion: 

Nejprve se určí referenční rámec pomocí dvou snímků ze sekvence, poté je souřadnicová 

soustava umístěna do prvního snímku. Druhý snímek je zvolen tak, aby epipolární geometrie 

odpovídala vztažené fundamentální matici.  

𝑃1 = [𝐼3×3|03] 
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𝑃2 = [𝑇𝑒𝐹 + 𝑒𝑣
𝑇|𝜎𝑒] 

Rovnice vypsaná výše není zcela určena epipolární geometrií (parametry 𝐹 a 𝑒), 

ale obsahuje další čtyři stupně volnosti (parametry 𝑣 a 𝜎). Polohu referenční roviny určuje 

vektor 𝑣 (tj. rovina v nekonečnu v metrickém nebo afinním rámci), parametr 𝜎 udává globální 

měřítko rekonstrukce. Pokud bude algoritmus projektivně invariantní, nemělo by dojít 

k rozdílnému umístění referenční roviny. Aby mohlo být splněno předchozí tvrzení, je důležité 

použít homogenní souřadnice pro veškeré 3D objekty a používat měření pouze k minimalizaci, 

parametr 𝜎 může mít poté fixní hodnotu 1 (Heyden, Pollefeys; 2004). 

2.9.4.2 Inicializace výpočtu structure: 

Jakmile jsou dvě projekční matice zjištěny, lze přejít k rekonstrukci bodů pomocí triangulace. 

Výskyt šumu způsobí, že se linie snímků neprotnou dokonale. V případě projekce by měla být 

minimalizace realizována ve snímku. Z tohoto důvodu je minimalizována vzdálenost mezi 

určeným 3D bodem a bodem na snímku.  

𝑑(𝑥1, 𝑃1𝑋)
2 + 𝑑(𝑥2, 𝑃2𝑋)

2 

Hartley a Sturm (1997) uvádí, že významnou roli hraje fakt, v jaké epipolární rovině bude 

bod rekonstruován. Jakmile je tato volba rozhodnuta, je jednoduché zvolit optimální bod 

z roviny. Jelikož má svazek epipolárních rovin pouze jeden parametr, je dimenze řešení 

zjednodušena z 3 na 1. Minimalizace následující rovnice je tedy ekvivalentní k minimalizaci 

rovnice předchozí.  

𝑑(𝑥1, 𝑙1(𝜆))
2
+ 𝑑(𝑥2, 𝑙2(𝜆))

2
 

Parametry  𝑙1(𝜆) a 𝑙2(𝜆) přestavují epipolární linie, jež byly získány v závislosti na parametru 𝜆 

popisující svazky epilopárních rovin. Rovnice je polynomen 6 stupně v parametru 𝜆, dále z této 

rovnice může být vypočítáno přímo globální minimum.  

Na obou snímcích jsou zvoleny body na epipolární linii 𝑙1(𝜆) a 𝑙2(𝜆) nejblíže k bodům 𝑥1 

respektive 𝑥2. Jelikož se tyto body nachází v epipolární korespondenci, jejich linie se přesně 

protínají v 3D bodě. Rekonstrukce bodů (𝑥1, 𝑥2) může být provedena přímo, pokud rovnice  

𝐶(𝐹, 𝑥1, �̂�2) =∑(𝑑( 𝑥1, 𝑥1)
2 + 𝑑( 𝑥2, 𝑥2)

2),       𝑥2
𝑇𝐹𝑥1 = 0 

 byla minimalizována a z ní byla získána fundamentální matice 𝐹 (Heyden, Pollefeys; 2004).   

2.9.4.3   Aktualizace structure a motion 

Přechozí část popisovala rekonstrukci 3D bodů pouze ze dvou snímků (pohledů). V této části je 

nastíněn princip, jak se do exitující rekonstrukce přidávají další snímky (pohledy).   
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a) Určení polohy projekčního centra 

Určení pozice každého dalšího přidaného snímku se provádí k již exitující rekonstrukci, což je 

znázorněno na obrázku 20. Předpokládá se, že epipolární geometrie byla spočítána mezi snímky 

𝑖 − 1 a 𝑖. Korespondující si body (dále označované jako „matches“), jež odpovídají 

již zrekonstruovaným bodům, jsou použity k odvození shody mezi 2D a 3D. Na základě těchto 

projekčních matic se 𝑃𝑖 vypočítá s použitím robustního postupu, který je velmi podobný 

při výpočtu fundamentálních matic, pro výpočet je zapotřebí 6 takových bodů.  

Za inlier je považován pouze ten bod, pro který existuje 3D bod, jež je promítnut 

dostatečně blízko ke všem odpovídajícím bodům. To vyžaduje zpřesnění počátečního řešení 𝑋, 

které je založené na všech pozorováních včetně posledního. Jelikož jde o výpočetně náročné 

řešení, navrhuje se používat upravenou verzi RANSAC, která potlačuje ověřování 

neperspektivních hypotéz. Poté, co zjistíme 𝑃𝑖, projekce již rekonstruovaných bodů může být 

předvídána, což nám umožní získat další matches. Tím je míněno, že vyhledávací prostor 

se neustále snižuje z celého snímku až na epipolární linii předpokládaného průmětu bodu 

(Heyden, Pollefeys; 2004). 

 

Obr. 20 –  Znázornění postupného přidávání snímku do 3D rekonstrukce  

(zdroj: Heyden, Pollefeys; 2004).    
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b) Zpřesnění a rozšíření struktury (structure) 

Zpřesnění struktury se provádí v každém bodě za pomoci iteračního lineárního rekonstrukčního 

algoritmu. Může být odstraněn měřítkový faktor, aby mohly být získány homogenní 

rovnice v 𝑋.  

𝑃3𝑋𝑥 − 𝑃1𝑋 = 0 

𝑃3𝑋𝑦 − 𝑃2𝑋 = 0 

Kde (𝑥, 𝑦) jsou snímkové souřadnice a 𝑃𝑖 představuje řádek 𝑖 (𝑖 − 𝑡éℎ𝑜 řá𝑑𝑢) v P. Odhad 

𝑋 se získá ze soustavy lineárních rovnic obdržených ze všech snímků, ve kterých jsou 

k dispozici odpovídající si body. Lepšího řešení lze dosáhnout, pokud bude kritérium 

∑𝑑(𝑃𝑋, 𝑥)2 minimalizováno. To lze přibližně získat iteračním řešením „vážené metody 

nejmenších čtverců“ se započítáním vah: 

1

𝑃3�̃�
[
𝑃3𝑥 − 𝑃1
𝑃3𝑦 − 𝑃2

] 𝑋 = 0 

Kde �̃� znamená předchozí řešení pro 𝑋. Tento postup může být opakován několikrát. 

Výsledkem tohoto systému rovnic, který se vypočte pomocí SVD, je normalizovaný homogenní 

bod. Jestliže není 3D bod „pozorován“, není jeho poloha aktualizována. V tomto případě 

může být provedena kontrola, zda byl bod pozorován v dostatečném množství snímků 

(např. tři snímky), aby byl uchován pro konečnou rekonstrukci. Tímto se zredukuje významný 

počet odlehlých bodů vzniklých v důsledku falešných matches.  

Nepochybně se ve snímkové sekvenci objeví u každého dalšího snímku také nové features. 

Jestliže jsou dostupné bodové matches, které zatím nebyly propojeny s již existujícími body 

ve structure, pak může vzniknout nový bod 𝐹 (Heyden, Pollefeys; 2004).   

2.9.4.4 Zpřesnění struktur a pohybu kamery (motion) 

Jakmile jsou získány informace o structure a motion pro celou sekvenci, je vhodné provést 

zpřesnění prostřednictvím globální minimalizace, která potlačí předpojatost vůči původnímu 

snímku. Odhad maximální pravděpodobnosti může být získán pomocí svazkového vyrovnání. 

Záměrem je získat parametry kamery 𝑃𝑘 a 3D body 𝑋𝑖, pro které platí, že suma čtverců 

vzdáleností mezi pozorovanými snímkovými body 𝑚𝑘𝑖 a zobrazenými body 𝑃𝑘(𝑋𝑖) je 

minimální. Navrhuje se rozšířit projekční model kamery o radiální distorzi. Pro 𝑚 pohledů 

(snímků) a 𝑛 bodů by mělo být následující kritérium minimalizováno.  

min
𝑃𝑘,𝑋𝑖

∑∑𝑑(𝑥𝑘𝑖, 𝑃𝑘(𝑋𝑖))
2

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑘=1
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Za podmínky, že jsou chyby v určení polohy feature nezávislé a splňují Gaussovo 

(normální) rozdělení, pak může být prokázáno, že svazkové vyrovnání odpovídá odhadu 

s maximální pravděpodobností (Heyden, Pollefeys; 2004).   

2.9.4.5 Algoritmus obnovy structure a motion 

Přehled jednotlivých kroků, které jsou zapotřebí pro obnovení structure a motion: 

1. Určit matching nebo tracking bodů celé snímkové sekvence.  

2. Inicializovat obnovu structure a motion: 

a. Vybrat dva snímky, které jsou vhodné pro inicializaci 

b. Nastavit počáteční snímek 

c. Rekonstruovat počáteční structure 

3. Pro každý další snímek: 

a. Obnovit matches k již existující 3D struktuře  

b. Vypočítat pozici kamery za pomoci robustního algoritmu 

c. Zpřesnit stávající 3D strukturu  

d. Inicializovat nové body struktury  

4. Pomocí svazkového vyrovnání zpřesnit „structure a motion“ 

Při skončení tohoto robustního algoritmu, získáme informace o pozici všech kamer a dostaneme 

3D rekonstrukci významných bodů zájmového objektu (Heyden, Pollefeys; 2004). 

2.9.5 Pátá fáze: Svazkové vyrovnání 

V tomto kroku dojde k současnému vyrovnání všech parametrů, tím se myslí souřadnice bodů, 

pozice a rotace kamer. K této úpravě svazkové vyrovnání využívá přímé vyjádření  

mezi snímkovými souřadnicemi a modelovými souřadnicemi klíčových bodů a jeho inverzní 

vztah. Vztah obsahuje nelineární prvky, proto se pro úpravu aplikuje Taylorův rozvoj (Šedina, 

2012). Po tomto kroku se již může metodou využívající obrazovou korelaci vytvořit husté 

bodové mračno. (pozn. Podrobnější informace o popisu svazkového vyrovnání lze nalézt 

například v publikaci od Šediny (2012).  

2.9.6 Šestá fáze: Vytvoření hustého mračna bodů – PMVS 

Sofware PMVS neboli Patch-based Multi-View Stereo byl vyvinut Yasutaka Furukawa 

pod vedením Prof. Jean Ponce při jeho graduálním studiu na univerzitě v Illinois. Výstupem 

algoritmu PMVS je husté „bodové“ mračno, kde každý bod je reprezentován jako malá 

obdélníková ploška neboli patch. Tyto patch jsou získány na základě korespondencí v původním 
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obraze (úroveň pixelů). PMVS nijak nevyhlazuje výsledný model a do určité míry dokáže 

detekovat a odfiltrovat odlehlé či pohyblivé body ve scéně (Furukawa, Ponce; 2010b).  

2.9.6.1 Základní prvky algoritmu  PMVS 

Než bude popsán princip samotného algoritmu PMVS, musí být nejprve definován patch, 

jenž vytváří samotný model, a metody používané k samotné rekonstrukci. První metoda využívá 

fotometrickou konzistenci a druhá metoda určuje viditelnost patch.  

a) Modely Patch 

Patch 𝑝 je reprezentován jako obdélník se středem 𝑐(𝑝) a normálovým vektorem 𝑛(𝑝) 

orientovaným na kameru (obr. 21). Spojí-li se patch 𝑝 s referenčním snímkem 𝑅(𝑝) tak, 

aby rovina snímku (pixelová mřížka) byla téměř rovnoběžná s 𝑝, tak 𝑅(𝑝) bude vymezovat 

orientaci a rozsah 𝑝 v rovině kolmé k 𝑛(𝑝), čímž bude dosaženo, že zobrazení hrany 𝑝 

do 𝑅(𝑝)bude rovnoběžné s pixelovými řádky. Každý patch 𝑝 je vázán na dvě datové sady 

snímků. V první sadě snímků 𝑆(𝑝) nemusí být daný patch 𝑝 vždy identifikovatelný v každém 

snímku, může být skryt za nějakou překážkou či nemusí být rozpoznat kvůli odlesku. Naopak 

v druhé množině 𝑇(𝑝) je daný patch 𝑝 vždy viditelný. Výsledný model je spjat s dvěma 

omezeními, první restrikce se týká fotometrické konzistence. Ta udává podmínku, že zobrazená 

textura každého patch 𝑝 je konzistentní alespoň na 𝛾 snímcích, kdy platí 𝑇(𝑝) ≥ 𝛾. Druhá 

restrikce je globální konzistence viditelnosti, která udává, že žádný patch 𝑝 nesmí být překryt 

jiným patch 𝑝 ve snímku ze sady 𝑆(𝑝)(Furukawa, Ponce; 2010a). 

 

Obr. 21 Vlevo zobrazen nákres jednoho patch, vpravo propojení patch se  snímky 

z datových sad (zdroj: Furukawa, Ponce; 2010a)  

b) Modely snímků 

Ke každému snímku 𝐼 je připojena pravidelná mřížka 𝛽1 × 𝛽1 pixelových buněk 𝐶(𝑖, 𝑗). 

V každé buňce se PMVS pokusí o rekonstrukci alespoň jednoho patch. Buňka 𝐶(𝑖, 𝑗) 

si uchovává dvě různé sady 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗) a 𝑄𝑓(𝑖, 𝑗) zrekonstruovaných potencionálně viditelných 
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patch. Patch se uloží do 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗), pokud 𝐼 ∈ 𝑇(𝑝), a do 𝑄𝑓(𝑖, 𝑗), pokud 𝐼 ∈ 𝑆(𝑝)\𝑇(𝑝). Dále je 

přiřazena k buňce 𝐶(𝑖, 𝑗) hloubka středu patch v 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗), jež je nejblíže k ohnisku kamery. 

Tímto krokem byla získána „hloubková mapa“ (depth map) snímku 𝐼, jež bude následně využita 

pro výpočet viditelnosti patch (Furukawa, Ponce; 2010a). 

c) Nalezení fotometrické konzistence  

Pro změření fotometrické konzistence se na daný patch 𝑝 nejprve aplikuje normalizovaná 

křížová korelace (NCC – Normalized Cross Correlation) 𝑁(𝑝, 𝐼, 𝐽), a poté je patch promítnut 

do snímku 𝐼 a 𝐽 pro změření fotometrické konzistence. Konkrétně to znamená, že mřížka 𝜇 × 𝜇 

se promítne na patch 𝑝 a zobrazí se ve snímcích. Následné korelační hodnoty jsou vypočteny 

bilineární interpolací. Jelikož danému patch 𝑝 odpovídá referenční snímek 𝑅(𝑝) a sada snímků 

𝑇(𝑝), kde je skutečně vidět, lze danému patch určit polohu 𝑐(𝑝) a jeho normálu 𝑛(𝑝) 

minimalizací průměru NNC:   

𝑁(𝑝) =
1

|𝑇(𝑝)| − 1
∑ 𝑁(𝑝, 𝑅(𝑝), 𝐼)

𝐼∈𝑇(𝑝),𝐼≠𝑅(𝑝)

 

Kvůli mnoha neznámým, jež vstupují do výpočtu, se pro zjednodušení a urychlení omezuje 

𝑐(𝑝) tak, aby leželo na pomyslné linii spojující ohnisko referenční kamery s odpovídajícím 

si bodem ve snímku, čímž je docíleno snížení stupňů volnosti na tři.   

d) Určení konzistence viditelnosti 

Viditelnost každého patch 𝑝 je stanovena sadami snímků 𝑆(𝑝) a 𝑇(𝑝), kde je daný patch 

potencionálně anebo skutečně pozorován. Používají se dvě mírně odlišné metody 

pro rekonstrukci 𝑆(𝑝) a 𝑇(𝑝) v závislosti na fázi rekonstrukce.  Pro fázi match jsou patch 

obnoveny z řídkého mračna bodů (feature matches) a pro určení viditelnosti se využívá omezení 

fotometrické konzistence (získá se počáteční odhad). Konkrétně se inicializují obě sady snímků, 

pro které NCC překročí určitý práh:  

𝑆(𝑝) = 𝑇(𝑝) = {𝐼|𝑁(𝑝, 𝑅(𝑝), 𝐼) > 𝛼0} 

Naopak pro fázi expanze je hustota patch dostačující, proto dojde k propojení „hloubkových 

map“ se všemi snímky, kde 𝑆(𝑝) je konstruováno pro každý patch posouzením těchto map, 

pokud platí:  

𝑆(𝑝) = {𝐼|𝑑𝐼(𝑝) ≤ 𝑑𝐼(𝑖, 𝑗) + 𝜌1}, 

kde 𝑑𝐼(𝑝) je hloubka středu 𝑝 příslušného paprsku z obrázku 𝐼, 𝑑𝐼(𝑖, 𝑗) je hloubka zaznamenaná 

v buňce 𝐶(𝑖, 𝑗), která je propojená s obrazem 𝐼 a patch 𝑝. Hodnota 𝜌1 je stanovena automaticky 

jako distance hloubky 𝑐(𝑝), což odpovídá snímku nahrazenému 𝛽1 pixely v 𝑅(𝑝). Jakmile 

je odhadnuta sada 𝑆(𝑝), použije se fotometrická konzistence pro nalezení snímků, ve kterých je 

daný patch skutečně pozorován: 
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𝑇(𝑝) = {𝐼 ∈ 𝑆(𝑝)|𝑁(𝑝, 𝑅(𝑝), 𝐼) > 𝛼1}. 

Tato metoda může selhat, pokud je referenční snímek  𝑅(𝑝) outlier (Furukawa, Ponce; 2010a). 

2.9.6.2 Popis výpočtu algoritmu  PMVS 

Algoritmus PMVS používá jako vstupní data řídké mračno bodů (patchs), které bylo 

vygenerováno metodou SfM. S těmito vstupními daty algoritmus dále pracuje a jeho výpočet 

by se dal rozdělit na dvě fáze. První fáze se nazývá expanze, zde dojde k rozšíření patch 

do svého okolí, čímž se dosáhne výrazného až přebytečného zhuštění patchs v 3D modelu.  

Poslední fází je tedy filtrace, kdy dochází k odfiltrování nechtěných patch.    

a) Expanze 

Při tomto kroku se iterativně tvoří „noví sousedé“ nové plošky k již existujícím patch, dokud 

nepokrývají povrch viditelné scény. Za sousedy mohou být považovány dvě patch (𝑝 a 𝑝´), 

pokud jsou uloženy v sousedních buňkách (𝐶(𝑖, 𝑗) a 𝐶(𝑖´, 𝑗´) )ve stejném snímku 𝐼 v 𝑆(𝑝) 

a jejich normály si jsou blízké. K vytvoření nového sousedního patch se přistoupí v případě, 

když 𝑄𝑡(𝑖´, 𝑗´) je prázdné a žádný z prvků 𝑄𝑓(𝑖´, 𝑗´) nesousedí s patch 𝑝. Pokud patch 𝑝 a 𝑝´ 

nejsou přilehlými sousedy, platí: 

|(𝑐(𝑝) − 𝑐(𝑝´)) ∙ 𝑛(𝑝)| + |(𝑐(𝑝) − 𝑐(𝑝´)) ∙ 𝑛(𝑝´)| < 2𝜌2. 

Podobně jako u 𝜌1 se 𝜌2 vypočte automaticky jako vzdálenost v hloubce bodu 𝑐(𝑝) a 𝑐(𝑝´) 

odpovídajících rozdílů snímku 𝛽1 pixelů v 𝑅(𝑝). Poté, co jsou tyto podmínky ověřeny, daný 

patch 𝑝´ se inicializuje přiřazením k 𝑅(𝑝´), 𝑇(𝑝´) a 𝑛(𝑝´) odpovídajícím hodnotám pro patch 𝑝 

a přiřazením k bodu 𝑐(𝑝´), kde paprsek protíná rovinu obsahující patch 𝑝 a zároveň prochází 

ohniskem 𝐶(𝑖´, 𝑗´). Následně jsou 𝑐(𝑝´) a 𝑛(𝑝´) zpřesněny fotometrickou konzistencí 

a předpokladem viditelnosti. Jelikož 𝑆(𝑝´) se inicializuje z hloubkové mapy, které se získávají 

z prvotních matches, může dojít ke vzniku chybné hodnoty, proto jsou prvky 𝑇(𝑝´) přidány 

do 𝑅(𝑝´), aby byly zjištěny všechny snímky, ve kterých je patch 𝑝´ viditelný. Na závěr je 

po aktualizaci 𝑇(𝑝´) aplikována fotometrická konzistence. Patch 𝑝´ bude akceptován a následně 

zaregistrován do 𝑄𝑡(𝑖´, 𝑗´) a 𝑄𝑓(𝑖´, 𝑗´), pokud platí 𝑇(𝑝´) > 𝛾. Dál jsou aktualizovány hloubkové 

mapy související se snímky z 𝑆(𝑝´) (Furukawa, Ponce; 2010a) 

b) Filtrace 

Závěrečná filtrace slouží k odstranění chybných match (řídké bodové mračno) a ke zvýšení 

konzistence viditelnosti. Skládá se ze dvou kroků filtrování. V prvním kroku filtrování 

se z datového souboru odstraní všechny patches, které leží mimo reálný povrch daného 

3D modelu (obr. 22). Patch 𝑝0 bude odstraněn (považován za outlier), když bude platit: 

|𝑇(𝑝)|�̅�(𝑝0) < ∑ �̅�(𝑝𝑗)𝑝𝑗∈𝑈
, 
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kde neznámá 𝑈 představuje soubor patch, jež vytvářejí daný objekt.  V druhém kroku filtrování 

jsou odstraněny všechny patch, které se nacházejí uvnitř aktuálního modelu. Za pomoci 

hloubkových map spojených s odpovídajícími snímky se vypočte 𝑆(𝑝0) a 𝑇(𝑝0) pro každý 

patch 𝑝0, a pokud |𝑇(𝑝0)| < 𝛾 bude patch 𝑝0 odstraněn. V závěru tohoto kroku dochází k mírné 

regulaci celkového počtu patch a to tak, že pro každý patch 𝑝 shromáždí všechny patch v jeho 

vlastních a okolních buňkách ve všech snímcích. Jestliže poměr patch, které se nachází 

vedle patch 𝑝, bude menší než 𝜀 = 0,25 (uvádí Yasutaka Furukawa a Jean Ponce, 2010), 

tak patch 𝑝 bude odstraněn. 

Na závěr je na obrázku 23 stroze nastíněn postup pro vznik 3D modelu ze souboru 

několika fotografii.   

 

Obr. 22 Odstranění chybných patches: vlevo znázornění prvního kroku filtrování,  

vpravo znázorněn druhý krok filtrování (zdroj:Furukawa; Ponce, 2010)  
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Obr. 23 Stručný přehled o vzniku digitálního 3D modelu z  fotografie: 

a) Vstupní data –  fotografie  

b) Hledání klíčových bodů –  vznik prvotního řídkého mračna (patches)  

c) Zhušťování a následné filtrování hustého bodového mračna  

d) Vytvoření 3D modelu za pomoci polygonů (spojení patches)  

e) 3D model bez textury (zdroj:Furukawa; Ponce, 2010a) 

2.10 Hodnocení přesnosti metody Structure from Motion 

Při výsledném vyhodnocování přesnosti metody SfM se lze setkat s dvěma možnostmi.  

Buďto se daný model vzniklý metodou SfM převede do geodetického souřadnicového systému  

a zde se určí polohová chyba v centimetrech. Nebo lze pro určení přesnosti vypočítat takzvanou 

reprojekční chybu. Reproječní chyba vychází z předpokladu, že rovnice epipolární geometrie 

není dodržena a udává se v pixelech.  

2.10.1 Princip reprojekční chyby 

Epipolární geometrii algebraicky reprezentuje fundamentální matice 𝐹 o rozměrech 3×3 

vyjádřena vztahem: 

𝑥´𝑇𝐹𝑥 = 0,∀𝑋, 

kde 𝑋 je bod v trojrozměrném prostoru a 𝑥, 𝑥´ jsou homogenní 2D souřadnice průmětu tohoto 

bodu na dvou různých snímcích (obr. 24), (Hartley; Zisserman, 2004)  
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Obr. 24 Triangulace z  přesných dat (zdroj: Matouch, 2006)  

Ve skutečnosti ale vždy dochází v datech k jisté míře nepřesnosti, což způsobí, že bod 𝑥 

neleží na epipolární přímce 𝑙 a opačně bod 𝑥´ neleží na epipolární přímce 𝑙´. Tento fakt 

zapříčiní, že při zpětném promítnutí paprsků do prostoru nedojde k protnutí (obr. 25), (Matouch, 

2006). 

 

Obr. 25 Triangulace z  přesných dat (zdroj: Matouch, 2006)  

Pro výpočet reprojekční chyby se tedy snažíme nalézt dvojici 𝑥, 𝑥´, která splňuje rovnici 

 𝑥´𝑇𝐹𝑥 = 0 a zároveň požadujeme, aby součet kvadrantů vzdáleností bodů 𝑥 𝑜𝑑 𝑥´ a 𝑥 𝑜𝑑 𝑥´ byl 

minimální. Výsledný vzorec reprojekční chyby: 

𝑑𝑅
2(𝑥, 𝑥´) = 𝑑(𝑥, 𝑥)2 + 𝑑(𝑥´, 𝑥´)2, 

kde 𝑑 je eukleidovská vzdálenost (Hartley; Zisserman, 2004; Lang (2004). 

2.11 Využití metody Structure from Motion v praxi 

Díky neustálému pokroku v oblasti geoinformačních technologií se metoda SfM čím dál častěji 

objevuje v nejrůznějších vědních disciplínách. Z počátku se využívala pouze v oborech,  
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které se zabývají 3D modelováním (geoinformační obory), nyní nachází uplatnění v archeologii, 

ochraně památek, lékařství, geomorfologii, v oblasti hydrodynamického modelování 

a těžebním průmyslu.   

Při archeologických vykopávkách tato metoda značně urychluje a usnadňuje 

zdokumentování archeologického naleziště. Slouží k vytvoření nejrůznějších fotoplánů, 

schémat, popisu polohy, rozlohy a vytvoření 3D reprezentace. Trojdimenzionální modely 

umožňují archeologovi zkoumat naleziště z různých úhlů pohledu a následně jsou využívány 

pro publikování a představení dosažených výsledků. Tato dokumentace je také důležitá proto, 

že při dalším hlubším prozkoumání daného naleziště je vždy dosavadní vrstva nezvratně 

rozrušena (Wulff et al., 2010)  

Také při povrchové těžbě má tato metoda velký potenciál, umožňuje vytvořit podrobný 3D 

model lomu, na kterém můžou být následovně provedeny výpočty typu měření ploch, výpočet 

kubatur a generování profilů lomu (Easymap, 2014).   

Asi nejnovější oblastí, kde se 3D zobrazení a metoda SfM začíná používat, je zdravotnictví. 

V dnešní době již existují 3D endoskopy, které umožňují provádět laparoskopicky i velmi 

složité operace. Nicméně se ve zdravotnictví zatím častěji setkáme s 2D endoskopy, jenž 

umožňují přenášet obraz kamery umístěné na endoskopu na monitor. Johnson et al. (2014) řeší 

možnosti využití metody SfM při použití záznamu z 2D endoskopů. Operace prováděná za 

pomoci 2D endoskopu je složitější, jelikož vyžaduje chirurgovu zkušenost pro správný odhad 

hloubky. Potenciál této metody vidí v tom, že pořízený záznam z 2D endoskopu by mohl být 

transformován metodou SfM, což by umožnilo získat podrobnější informace o anatomii 

a struktuře daného orgánu.  

Nejčastěji je tato metoda použita pro vytváření 3D modelů měst či jednotlivých světových 

památek (např. fontána Di Trévi, koloseum v Římě, město Dubrovník v Chorvatsku,…), což lze 

vidět na tomto odkazu http://www.cs.cornell.edu/projects/bigsfm/. Pro vytvoření takovýchto 

rozlehlých modelů se nejčastěji používají volně dostupné fotografie z internetových serverů 

(Snavely, 2007). Dále se velmi často vytvářejí 3D modely soch, ozdobných říms, oltářů či 

historicky významných předmětů. Nejčastěji tyto modely slouží pro popularizaci daného 

objektu či věci, nebo se dají využít při restaurování.       

Posledním významným oborem je geomorfologie. I zde se při topografickém průzkumu 

začíná aktivně využívat metoda SfM, jelikož dokáže poskytnout data s potřebnou přesností 

na cm a velmi dobrým prostorovým rozlišením. Je často uplatňována v odlehlých nedostupných 

oblastech, kam je technicky náročné dostat běžné geodetické přístroje. Nespornou výhodou jsou 

také nízké vstupní náklady a jednoduchost obsluhy. Pomocí této metody můžeme sledovat 

svahové posuny, říční erozi, přeměny ledovcových morén atd. (Westoby et al., 2012).  

http://www.cs.cornell.edu/projects/bigsfm/
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2.11.1 Dosažené výsledky v přesnosti metody SfM  

2.11.1.1 Obor archeologie 

Olson et al. (2013) analyzují možnosti uplatnění metody v archeologii. Výzkumná oblast 

se nachází v Izraeli nedaleko města Akko. Nejprve modelovali nalezené artefakty (socha ženy, 

váleček s ornamenty), dále pak opticky skenovali oblast o velikosti 5 x 5 metrů. Výsledné 3D 

modely artefaktů byly velmi podrobné. U modelu ženy se daly rozpoznat rysy v obličeji, 

v případě válce vynikly na 3D modelu rytiny, které z pouhé fotografie byly jen těžko 

rozpoznatelné (obr. 26). Model zájmové oblasti byl transformován do referenčního 

geodetického systému a sloužil pro podrobnější dokumentaci. Jeho polohová přesnost byla 

v rozmezí 2-3 cm.  
 

    

Obr. 26 3D model válečku s  rytinami: 1. pozice kamery, 2. mračno bodů, 3. vzniklý 3D 

model, 4. přidání textury, 5. vytvoření kresby (Zdroj: Olson et al., 2013)  

2.11.1.2 Obor geomorfologie 

Mancini et al. (2013) se zajímali o potencionální využití nízkonákladové metody SfM 

při použití UAV a výsledky poté srovnávali s pozemním laserovým skenováním. Jako zájmový 

objekt si vybrali duny na pláži s občasnou vegetací, které se nacházejí u italského městečka 

Marina di Ravena. Porovnání bodových mračen z pozemního laserového skenování  

a UAV-SfM bylo provedeno v programu ArcGIS pomocí funkce Spatial Join. Tato funkce 

dokáže porovnat bod z jednoho datového souboru s nejblíže odpovídajícím bodem v druhém 

datovém souboru. Jako kritérium pro výpočet rozdílu mezi body zde byl zadán rádius 10 cm 

v souřadnicích X, Y. Tímto porovnáním bylo zjištěno, že průměrná rozdílná vertikální 

vzdálenost mezi modely je 5 cm, střední kvadratická odchylka dosahovala hodnoty 19 cm. 

Průměrná odchylka mezi UAV a GNSS byla 1 cm, střední kvadratická odchylka byla 11 cm. 

Největší rozdíly se vyskytovaly v oblastech s vegetací. Průměrná odchylka mezi TLS a GNSS 

činila 6 cm, střední kvadratická odchylka byla 11 cm. Vyšší hodnotu průměrné odchylky u TLS 
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autor vysvětluje určitými nepřesnostmi při pořizování datové sady. Na závěr byly vygenerovány 

z jednotlivých datových sad digitální modely terénu, které byly mezi sebou porovnány. 

Průměrná chyba byla 1,5 cm a střední kvadratická odchylka byla 22 cm.    

Podobný výzkum proběhl na území Argentiny, kde se pokusili využít metodu SfM 

pro výzkum bioeroze. Jejich zájmovým objektem byla cca 150 metrů dlouhá skalní stěna, 

ve které hnízdí papoušek patagonský, který ve stěně hloubí dutiny pro svá hnízda. Pomocí UAV 

hexakoptéry byly pořízeny snímky pro výpočet bodového mračna metodou SfM a pomocí 

pozemního laserového skenování bylo vytvořeno druhé bodové mračno pro porovnání výsledků. 

Výsledky byly velice překvapivé, průměrná chyba v ose X = 2,8 cm, v ose Y = 4,2 cm, v ose  

Z = 2,9 cm. Velikost směrodatné odchylky byla v ose X = 2,3 cm, v ose Y = 3,3 cm a v ose  

Z = 2,5 cm. Výsledná prostorová průměrná chyba pro bodové mračno byla 6,7 cm a směrodatná 

odchylka činila 3,5 cm. Mračno bodů vygenerované metodou SfM mělo na kruhové ploše 

o poloměru 0,5 m průměrnou hustotu bodů 9 749, což umožnilo vygenerovat velmi podrobný 

3D model. Z tohoto modelu dále odvozovali sklon svahu, drsnost povrchu a detekci hnízd,  

což v podrobnějším výzkumu umožnilo hledat závislosti mezi jednotlivými faktory a výskytem 

hnízdění papouška patagonského (Genchi et al., 2015).       

Green (2012) se ve své dizertační práci také zaměřila na přesnost metody SfM. Jako jeden 

ze zájmových objektů si vybrala ruiny baziliky sv. Benedikta ve městě Bury St. Edmunds ve 

Velké Británii, pro testování metody SfM si zde zvolila pozůstatky jedné stěny. Pro přesnost 

modelu si geodetickým postupem zaměřila sedm bodů, na základě kterých provedla poté 

transformaci celého bodového mračna z absolutního souřadnicového systému do systému 

geodetického. Poté vypočítala rozdíl hodnot v každém bodě mezi geodeticky zaměřenou 

souřadnicí bodu a mezi výslednou transformovanou hodnotou bodu. Tímto postupem zjistila, 

že nejvyšší celková vzdálenost mezi body je 2,8 cm, průměrná vzdálenost 1,9 cm. Jako další 

objekt si zvolila věž kostela sv. Ondřeje v Jevingtonu ve Velké Británii, pro výpočet přesnosti 

zvolila stejný postup. Výsledná průměrná vzdálenost bodu v prostoru byla 3,9 cm a největší 

vzdálenost dosahovala hodnoty 8,3 cm.      

Dietrich (2014) ve své práci porovnával přesnost metody SfM s pozemním laserovým 

skenováním. Vybral si tři rozdílné objekty, první byl trávník (rovinný park), druhým objektem 

byla členitá fasáda studentské koleje Weatherford v Oregonu a třetím objektem byl erodovaný 

břeh řeky. U trávníku vyšla výsledná směrodatná odchylka 2,38 cm a celkový průměrný rozdíl 

v absolutní hodnotě činil 1,84 cm. U členité fasády dosahovaly rozdíly mezi SfM a TLS vyšších 

rozdílů – směrodatná odchylka 27,07 cm a celkový průměrný rozdíl v absolutní hodnotě byl 

9,55 cm.  Směrodatná odchylka u erodovaného břehu se rovnala 7,62 cm a průměrný absolutní 

rozdíl mezi mračny bodů byl 5, 28 cm.   



Kap. 2: Úvod do problematiky 

57 

 

Armistead (2013) aplikuje princip metody SfM na část suchého koryta řeky Souhegan 

v New Hampshire. Armistead uvádí, že model vygenerováný metodou SfM, který byl 

na základě kontrolních bodů georeferencován, dosáhl průměrné přesnosti ve vodorovné poloze 

5,9 cm a ve svislé poloze 14,3 cm.         

Westoby et al. (2012) zkoumali, s jakou přesností je metoda Structure from Motion 

schopna vygenerovat 3D model. Přesnost metody Structure from Motion byla porovnávána 

s modelem vytvořeným z dat pozemního laserového skenování. Jako cvičný objekt byl zvolen 

svah Constitution Hill ve Walesu.  Výsledné modely byly nejprve interpolovány do rastru 

s rozlišením 1 m, poté byly od sebe modely odečteny, aby byly zjištěny výškové rozdíly mezi 

těmito modely. Výsledky byly velice zajímavé, na 94 procentech plochy se rozdíly mezi modely 

pohybovaly v rozmezí od -1 metru do 1 metru, přesnost do -0,5 do 0,5 metru splňovalo 86 % 

plochy, což ve výsledku znamenalo, že průměrná chyba Z souřadnice byla 0,19 metru. Rozdíly 

mezi modely se nejvíce projevily u strmého vrcholu kopce, což bylo nejspíše způsobeno horší 

dostupností pro fotografování, a dále také v místech, kde rostla vegetace. Proto byla v dalším 

kroku na svahu Constitution Hill vybrána pouze oblast o velikosti cca 20 m2,  

ve které se vyskytovalo nejméně vegetace. V této oblasti dosahovala průměrná odchylka 

Z souřadnice pouze 0,1 metru.   

Miřijovský (2013) hodnotil přesnost měření metody SfM a stereofotogrammetrie  

v lokalitě Vysoká Pole. Zájmová oblast měla rozlohu cca 600 m2. Při porovnání s geodetickým 

měřením (měřeno metodou RTK) byla zjištěna u metody SfM směrodatná odchylka 7 cm  

a u stereofotogrammetrie 11 cm v souřadnici Z. Data byla porovnána i s leteckým  

laserovým skenováním, kde směrodatná odchylka u SfM dosahovala hodnoty 5 cm  

a u stereofotogrammetrie 13 cm. 

Na Jižním ostrově Nového Zélandu v blízkém okolí jezera Ohau na řece Ahuriri studoval 

Javernick et al.(2014) přesnost fluviálního modelu vygenerovaného metodou SfM. Rozloha 

zkoumané oblasti dosahovala rozlohy cca 1,4 km2. Výsledky byly pozoruhodné, průměrná 

chyba oproti měření byla 8 cm, při porovnání s leteckým laserovým skenováním dosahovala 

21 cm a při porovnání s pozemním laserovým skenováním byla chyba 4 cm.
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3 KAPITOLA 3 

Data a metodika 

Pro podrobné analyzování metody SfM v oblasti přírodních sfér byla vybrána tři zájmová území 

v západních Čechách (obr. 27). Jako první objekt byla zvolena část erozní stěny u Hromnického 

jezírka v Hromnici, druhá zájmová oblast se nacházela u obce Ledce a poslední zájmový objekt 

v bývalé pískovně u obce Příšov. 

 

Obr. 27 Zobrazení  polohy zájmových lokalit  (zdroj: vlastní tvorba, podkladová  

mapa - ČUZK)  

3.1 Popis jednotlivých lokalit 

3.1.1 Stěna u Hromnického jezírka 

Hromnické jezírko (obr. 28) leží v těsné blízkosti obce Hromnice, která se nachází severním 

směrem přibližně 13 km od Plzně. Hromnické jezírko dosahuje délky 190 m, šířky 130 m 

a maximální hloubka jezera je 18 m. Hromnické jezírko vzniklo jako pozůstatek po důlní 

činnosti, při které se zde dobývaly vitriolové neboli kyzové břidlice. Tyto břidlice obsahují 

značné množství pyritu a dříve se využívaly k výrobě dýmavé kyseliny sírové (H2S2O7), 
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lidovým názvem vitriol. První zmínka o těžbě pochází již z roku 1578, ale vrcholný rozmach 

těžby nastal až po roce 1802, kdy se zde zavedla průmyslová výroba dýmavé kyseliny sírové. 

Nicméně od roku 1880 dochází k úpadku výroby, jelikož byl objeven levnější a rychlejší způsob 

pro získávání kyseliny sírové, což zapříčinilo ukončení výroby v roce 1896. Po ukončení těžby 

zde došlo k sesunutí stěny, která zavalila odvodňovací štolu, čím následně vzniklo Hromnické 

jezírko. Pomocí metody SfM byla vymodelována část stěny Hromnického jezírka  

(Valter, 2001).  

   

Obr. 28 Hromnické jezírko  (zdroj: vlastní tvorba)  

3.1.2 Písková halda u Ledec 

Písková halda pod vrcholem kopce Krkavec leží cca 1 km jižním směrem od obce Ledce. 

Tato halda je pozůstatkem po těžbě kaolinu v této oblasti. Kaolin se zde začal aktivně těžit 

od roku 1897, kdy byla ukončena těžba v nedaleké obci Nevřeni a veškerá technologická 

zařízení byla převezena do Ledec. Kaolin se z vytěženého materiálu získával vyplavováním, 

při kterém jako odpadní materiál vznikal písek, který se následně svážel na jedno místo 

(obr. 29). Kaolin se v této oblasti těžil jen do roku 1968, ale plavírna kaolinu zde fungovala 

až do podzimu roku 1975, jelikož sem byl dovážen kaolin z lomu v Kaznějově (Mašek, 2012). 

V současné době je písková halda částečně porostlá náletovými stromy převážně borovicí lesní. 

Vrchol této pískové haldy podléhá erozivní činnosti, která se projevuje zejména vznikem 

erozních rýh (obr. 30).    
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Obr. 29 Písková halda u Ledec, pohled z  příjezdové cesty (zdroj: vlastní tvorba)  

 

Obr. 30 Erozní rýhy na vrcholu pískové haldy u Lede c (zdroj: vlastní tvorba)  

3.1.3 Bývalá pískovna Příšov 

Bývalá pískovna leží cca 1 km jižním směrem od obce Příšov. Nachází se ale již na katastrálním 

území obce Chotíkov. Bývalá pískovna je volně přístupná. Současná těžba štěrkopísků 

se nachází přibližně 350 m východním směrem od této zaniklé pískovny (obr. 31).  

Jako zájmový objekt pro 3D modelaci byla vybrána část erodované stěny, na které jsou patřičně 

vidět jednotlivé vrstvy usazených písků.     
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Obr. 31 –  Poloha bývalé a současné pískovny (zdroj: vlastní tvorba)  

3.2 Parametry fotoaparátu  

Všechny snímky pro následné zpracování byly pořízeny fotoaparátem OLYMPUS e-420 

(obr. 32) s pevným objektivem ZUIKO DIGITAL 35 mm (1: 3,5). V tabulce č. 1 jsou vypsány 

jednotlivé parametry. Snímky se ukládaly na CF kartu ve formátu JPEG. I když tento fotoaparát 

dokáže uložit snímky i ve formátu RAW, čímž by byla zachována nejvyšší možná kvalita, byl 

zvolen nicméně formát JPEG proto, že program VisualSFM nedokáže pracovat s formátem 

RAW, takže by snímky musely být dodatečně přetransformovány.  

 

Obr. 32 Fotoaparát OLYMPUS e -420 (na obrázku je objektiv 14 -42 mm), (zdroj: 

http://www.fotoradce.cz/files/magazin/253334/61650.jpg)  
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Rozlišení v Mpx 10 

Druh snímače snímač 4/3  “ Live MOS 

Druh paměťové karty CF (CompactFlash) 

Minimální/ maximální citlivost v ISO 100/1600 

Napájení Lithium-iontová baterie (BLS-1) 

Počet pixelů 3648 × 2736 (L – Large) 

Formát záznamu JPEG 

Komprimační poměr LF - F ¼ (Fine) 

Tab. 1 Parametry fotoaparátu  (zdroj: vlastní tvorba)  

3.3 Sběr dat v jednotlivých lokalitách 

3.3.1 Hromnické jezírko 

Zájmovým objektem byla severní strmá stěna Hromnického jezírka, která od hladiny jezera 

dosahuje výšky až 40 m a její přibližná šířka je 70 m (obr. 33). Celkem zde byly pořízeny 

4 datové sady, jejichž parametry jsou vypsány v tabulce 2. První dvě datové sady byly pořízeny 

na podzim a fotografovalo se z 30 stanovišť. Třetí a čtvrtá datová sada byla vytvořena z jara 

a snímky byly pořízeny ze 43 stanovišť. Jednotlivá stanoviště byla vyznačena bodovými 

značkami za pomoci oranžového spreje. Jak se po čase ukázalo, tak použití této techniky nebylo 

ideální, jelikož při třetím focení z jara byl problém nalézt některé bodové značky. Chybějící 

značky se nacházely v místech, kde jsou hlavní vyhlídky na Hromnické jezírko a na zemi 

se nachází jemná břidlicová suť. Na zničených bodových značkách bylo vidět, že se je nějací 

návštěvníci pokoušeli botou odstranit („vygumovat“).  Ostatní značky, které byly nasprejovány 

na větší kameny, stromky, či se nacházely mimo frekventované cesty, vydržely. Negativní 

dopad měly ovšem také meteorologické vlivy, jelikož v první polovině dubna letošního roku, 

což bylo před třetím měřením, udeřily na Českou republiku silné větrné poryvy. Tyto poryvy 

vyvrátily i několik stromů u Hromnického jezírka, čímž byla znepřístupněna tři stanoviště. 

U dvou stanovišť se jednalo o zakrytí výhledu spadlými korunami stromů a u třetího došlo 

k posunutí bodové značky v důsledku vyvrácení stromu v těsné blízkosti.     
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Obr. 33 Zájmová stěna u Hromnického jezírka (zdroj: vlastní tvorba)  

Datová sada Datum pořízení Počet snímků Počet pozic 

První 26. 10. 2014 297 30 

Druhá 8. 11. 2014 338 30 

Třetí 21. 4. 2015 415 43 

Čtvrtá 11. 5. 2015 278 43 

Tab. 2 Parametry jednotlivých datových sad (zdroj: vlastní tvorba)  

Před vytvořením třetí datové sady bylo do stěny zatlučeno 9 dřevěných kolíků, které měly 

usnadnit následovné porovnání třetího a čtvrtého modelu. Kolíky byly nabarveny na červeno, 

aby byly kontrastní oproti svému okolí. Rozměr každého kolíku byl 3,7 cm × 2 cm × 30 cm 

(šířka × tloušťka × délka), tyto kolíky vyčnívaly nad povrch přibližně 6 cm. Nicméně 

po experimentálním vyfocení z protější stěny bylo zjištěno, že plocha dřevěného hranolu 

v závislosti na úhlu pohledu v některých případech není ani 4 pixely, což by  

se na vygenerovaných 3D modelech nemuselo vůbec zobrazit. Proto byly místo kolíků použity 

kruhové značky. Kruhovou značku představovalo CD (Compact Disc) o velikosti 12 cm 

v průměru, které bylo přetřeno červenou barvou, aby neházelo odlesky. Takto upravená CD 

byla přibita na dřevěné kolíky, které zde již byly z předchozího pokusu. Před připevněním CD 

byl kolík zatlučen hlouběji do země. Aby mohly být výsledky vyhodnocovány v reálných 

hodnotách, byla pomocí laserového dálkoměru změřena část stěny (těsně nad hladinou).  

Při pořizování jednotlivých datových sad se nepodařilo dosáhnout stejného celkového 

množství snímků v každé sadě. Tato různorodost byla způsobena tím, že celá stěna se z jednoho 

místa musela snímkovat na několikrát a záleželo na tom, jak velké překryvy byly mezi fotkami 

vytvářeny.   
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3.3.2 Experiment s hromádkou 

Na vrcholku nejvyšší stěny Hromnického jezírka byla vytvořena experimentální hromádka, 

u které byly sledovány změny objemu a tvaru v rozmezí 6 měsíců. Bylo vytvořeno celkem 

5 datových sad. První datová sada byla pořízena 13. prosince 2014 v den, kdy byla hromádka 

vytvořena. Druhé měření proběhlo 24. března 2015, třetí 11. dubna 2015, čtvrté 20. dubna 2015 

a poslední pořízení bylo 11. května 2015. Každá datová sada obsahovala 27 snímků, kdy každý 

snímek představoval jednu pozici fotoaparátu. Aby bylo docíleno stejných pozic při každém 

měření, byly sprejem na zem vytvořeny bodové značky. Tyto bodové značky byly rozmístěny 

do kruhu okolo hromádky. Poloha hromádky nebyla zvolena náhodně, jedná se o místo, které je 

bez vegetace a nachází se nejdále od všech turistických cest a vyšlapaných pěšin 

na Hromnickém jezírku.  

Před vytvořením samotné hromádky byly do půdy zatlučeny dřevěné hranoly, jimiž byl 

vytyčen čtverec o přibližné velikosti 1m2. Zatloukání dřevěných hranolů do kamenné břidlicové 

suti způsobilo mírné odchylky v dodržení přesného rozestupu 1 metru mezi hranoly. Proto byla 

výsledná vzdálenost mezi dřevěnými hranoly přeměřena. Tento údaj bude použit pro převedení 

3D modelu do reálné velikosti, aby mohl být spočítán objem modelu. Hromádka byla 

vybudována za pomoci nádoby, u které byl změřen její objem, což poslouží k porovnání 

výpočtů objemu hromádky. Objem nádoby byl 13,9 dm3, nádoba byla naplněna celkem osmkrát, 

takže výsledný objem hromádky by měl být 111,2 dm3.       

Původně bylo zamýšleno, že na hromádce bude reprezentován pouze vliv 

meteorologických podmínek. Nicméně největší vliv na přetváření tvaru hromádky měl lidský 

faktor. Bezpochyby se našlo několik jedinců, kteří tuto hromádku objevili, jelikož při pořizování 

3 datové sady byly na hromádce patrné otisky bot (obr. 34).  
 

 

Obr. 34 Na vrchu hromádky jsou patrné otisky bot (zdroj: vlastní tvorba)   
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3.3.3 Písková halda u Ledec 

Na vrcholu pískové haldy byl vybrán jako zájmový objekt erodovaný svah (obr. 35). Tento svah 

byl focen z 24 pozic a na každé pozici byly vyhotoveny čtyři snímky, jelikož se celý zájmový 

objekt nevešel na jeden snímek. Focení svahu probíhalo ve třech různých fázích dne, při každé 

fázi bylo pořízeno 96 snímků. První datová sada vznikla v ranních hodinách, kdy se celý 

erodovaný svah nacházel ještě ve stínu. Druhá datová sada byla pořízena před polednem, 

kdy byla osvětlena pouze polovina daného objektu. Poslední sada byla vytvořena v odpoledních 

hodinách, když byl celý svah osluněný. Pořízení těchto dat bylo časově náročné, jelikož musel 

člověk setrvat na místě a počkat, než se Slunce posune po obloze, přitom pořízení jednotlivých 

datových sad trvalo přibližně 15 minut. Dalším úskalím byly meteorologické podmínky. 

V dopoledních hodinách bylo ještě jasno, ale odpoledne se vytvořila poměrně hustá kupovitá 

oblačnost, která ztěžovala pořízení poslední datové sady, kdy měl být svah přímo osvětlen. 

Vytvoření této datové sady trvalo dvojnásobnou dobu. Porovnání těchto dat by mělo nastínit, 

zda si metoda SfM dokáže poradit s vyhledáním klíčových bodů, když se jedná o homogenní 

sypký materiál při různé intenzitě osvětlení (obr. 36).    

 

Obr. 35 Zájmový erodovaný svah na vrcholu pískové haldy (zdroj: vlastní tvorba)  
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Obr. 36 Intenzity osvětlení (zleva): stín, polostín, slunečno  

(zdroj: vlastní tvorba)  

3.3.4 Bývala pískovna Příšov 

V bývalé pískovně se pomocí erozní činnosti vytvořil velmi pestře stratifikovaný a tvarovaný 

výchoz. U tohoto výchozu by měl být proveden výpočet objemových změn. Toho bylo docíleno 

tím, že část výchozu byla po nafocení první datové sady odkopána, tudíž zde byly vytvořeny 

dvě datové sady. Každá sada obsahuje 76 snímků. Zájmový svah byl focen z 27 pozic,  

ale na každé pozici byl vytvořen jiný počet snímků z důvodu různé vzdálenosti od objektu. 

Počet snímků pro jednotlivé pozice je znázorněn na obr. 37 a platí pro obě datové sady.  

Před samotným vytvořením datových sad muselo být provedeno několik terénních úprav.  

V první řadě bylo na stěnu umístěno 8 kruhových specifických značek (obr. 38), které byly 

bíločerné, a jejich poloměr byl 5 cm. Dále bylo mezi několika značkami provedeno měření 

vzdálenosti. Tyto značky umožní výsledné modely slícovat a následně je převést do skutečného 

měřítka, což bude potřebné pro následující výpočty na modelech. Při tomto měření byly také 

změřeny mocnosti dvou vrstev, což poslouží k závěrečné kontrole výsledků. 

 

Obr. 37 –  Poloha jednotlivých pozic a celkový počet snímků pořízených z  dané pozice 

(zdroj: vlastní tvorba)  



Kap. 3: Data a metodika 

67 

 

 

Obr. 38 –  Specifické značky a úprava svahu před pořízením první datové sady (vpravo 

dole), (zdroj: vlastní tvorba)  

Pohyb na tomto svahu nebyl nikterak jednoduchý, jelikož svrchní vrstva na spodní části 

svahu představuje navršený velmi sypký materiál, do kterého se člověk při jakémkoli pohnutí 

boří, a tím dochází k pohybu sypkého materiálu po svahu. Proto byla z přední části sypká vrchní 

vrstva materiálu odstraněna a byl vytvořen jakýsi schod (obr 38). Dalším důvodem bylo 

přesnější porovnání výsledných modelů, jelikož by stejně došlo k nechtěnému odstranění 

této vrstvy při odkopávání pevné části svahu, což by se projevilo v objemových výpočtech. 

Na obrázku 39 v levé části je vidět úprava svahu před pořízením první datové sady a v pravé 

části je vidět svah po úpravě pro druhou datovou sadu.    
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Obr. 39 Terénní úpravy svahu: vlevo svah zobrazený v  první datové sadě, vpravo pro 

druhou datovou sadu - svah po odkopání (zdroj: vlastní tvorba)  

3.4 Programy použité pro vygenerování 3D modelů 

Všechny výpočty byly provedeny na jediném počítači, jež měl 64 bitový operační systém, 

paměť RAM 12 GB, procesor AMD Athlon™ II X2 250 Processor 3.00 GHz a grafika NVIDIA 

GeForce GT 240. Pro prvotní zpracování dat, čímž je myšleno vytvoření jednotlivých bodových 

mračen, byly zvoleny programy Agisoft PhotoScan a VisualSFM. 

3.4.1 Software Agisoft PhotoScan v1.1.6 

Společnost Agisoft LLC byla založena v roce 2006 a zaměřuje se na inovace technologií 

v oblasti počítačového vidění. Software Agisoft PhotoScan  se zaměřuje na tvorbu 3D modelů 

ze statických snímků, při čemž technologie výpočtu je založena na multi-view 3D rekonstrukci. 

Pozice snímků mohou být jakékoli, ale objekt musí být viditelný alespoň na dvou snímcích. 

Celý proces rekonstrukce 3D modelu je velmi automatizovaný, takže program by se mohl 

zařadit do skupiny „user friendly software“. Pro rekonstrukci všech 3D modelů byla použita 

verze Agisoft PhotoScan Profesional Edition 1.1.6 (Agisoft LLC, 2015).  
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3.4.1.1 Proces a nastavení parametrů 

Po úspěšném nainstalování tohoto programu se uživateli zobrazí pracovní okno (obr. 40). V levé 

části okna v poli „Workspace“ se nachází ikona „Add Chunk“ (první zleva), tímto je vytvořena 

jakási „pracovní složka“, do níž se nahrají fotografie pomocí ikony „Add Photos“ (druhá zleva).    

 

Obr. 40 Prostředí programu Agisoft Photoscan  (zdroj: vlastní tvorba)    

Po těchto dvou krocích lze již přistoupit k samotnému generování 3D modelu. Na hlavním 

panelu v záložce „Workflow“ se nachází pole „Align Photos“. Tímto krokem se spustí okno 

(obr. 41), ve kterém se nastavují parametry pro vytvoření řídkého mračna bodů. V nabídce  

lze volit: „Accuracy“ (míra přesnosti zarovnání snímků), která má tři možnosti - nízká (Low), 

střední (Medium) a vysoká (High); „Pair preselection“ (předvolba parů), která má také tři 

možnosti - zakázána (disabled), povolení náhodného výběru párů (generic), známe-li GPS 

pozice kamer (reference). U parametru „pair preselection“ se uvádí, že zvolení možnosti 

„generic“ urychluje zpracování velkého počtu fotografií. Je to způsobeno tím, že překrývající 

se dvojice snímků jsou vybrány s nižší volbou přesnosti (Agisoft LLC, 2014). Dále je  

zde možnost limitního nastavení pro „Key points“ (klíčové body) a „Tie points“ (vázací body). 

Zde byly ponechány defaultní hodnoty, limit pro Key points byl 40 000 a limit pro Tie points 

byl 1000. Pro všechny modely byla zvolená vysoká přesnost (Accuracy: High) a nebyla 

povolena automatická předvolba parů (Pair preselection: Disabled). 
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Obr. 41 Okno funkce Align Photos (zdroj: vlastní tvorba)  

Tímto krokem vzniklo řídké bodové mračno, které je vytvořeno z Tie points. V dalším 

kroku se generuje husté bodové mračno (Dense Cloud). Na hlavním panelu ve složce 

„Workflow“ je zvoleno „Build Dense Cloud“ (obr. 42). V tomto okně lze nastavit kvalitu 

(přesnost) generování nových bodů: Lowest (nejnižší), Low (nízká), Medium (střední), High 

(vysoká), Ultra High (extra vysoká). Doba výpočtu kvadraticky narůstá s vyšší volbou kvality 

generování. V pokročilejším nastavení lze navolit režim filtrování nově vzniklých bodů 

(matches). Agisoft Photoscan nabízí tři odlišné algoritmy: Midl, Agressive, Moderate. 

Algoritmus Mild se doporučuje, pokud daná scéna obsahuje velmi mnoho četných detailů 

a výběžků. Agressive algoritmus se doporučuje nastavit pro členitou scénu, která neobsahuje 

malé drobné výběžky a třetí algoritmus Moderate je kompromisem mezi těmito dvěma (Agisoft 

LLC, 2014).      

 

Obr. 42 Okno funkce Build Dense Cloud (zdroj: vlastní tvorba)  

Výsledkem tohoto procesu je husté bodové mračno. U všech modelů byl pro výpočet 

hustého bodového mračna zvolen algoritmus agressive a kvalita byla nastavena High a Medium. 

Kvalita Medium byla použitá pouze u datových sad reprezentujících stěnu Hromnického 

jezírka, z důvodu množství vstupních dat (snímků) a hardwarové a časové náročnosti. 

Toto nastavení parametru kvality bylo zvoleno v závislosti na výsledcích vyplývajících 

z provedeného krátkého experimentu, kdy na datové sadě obsahující 27 snímků a reprezentující 
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hromádku ze dne 20. 4. 2015, byla vygenerována dvě bodová mračna. V prvním případě byla 

nastavena hodnota kvality na High a v druhém na Ultra High. Doba výpočtu při kvalitě High 

trvala 2,5 hodiny a bylo vygenerováno přes 14 miliónů bodů, z toho bodů reprezentující 

samotnou hromádku představovalo cca 1,8 milionů bodů. Při nastavení kvality Ultra High došlo 

při výpočtu k extrémnímu časovému nárůstu, zpracování 27 snímků trvalo 20 hodin 

a výsledkem bylo bodové mračno o 52,6 milionech bodech, z čehož cca 7,6 milionu bodů 

modelovalo samotnou hromádku. Jelikož ve skutečnosti má hromádka rozměr cca 1 × 1 m, je 

počet 1,8 milionů dostatečný.   

Veškerá vzniklá bodová mračna v programu Agisoft PhotoScan byla následně analyzována 

v programu CloudCompare a Meshlab a porovnána s mračny bodů vygenerovaných pomocí 

programu VisualSFM. 

3.4.2 Software VisualSFM v0.5.26 

Programátor Changchang Wu (2012) vytvořil grafické uživatelské rozhraní (GUI - Graphical 

User Interface) software VisualSFM. Tento program využívá princip metody SfM (SIFT 

od autora Lowe, 2004) a umožňuje spouštět software CMVS (autor Furukawa, 2010) a PMVS2 

(autoři Furukawa a Ponce, 2010b). Při generování modelů byl použit VisualSFM verze 0.5.26, 

CMVS (27. 3. 2011) a PMVS (13. 7. 2010). Zpracování snímků a vytvoření modelu v programu 

VisualSFM lze vytvořit pomocí čtyř kroků (obr. X). Zprvu se nahrají samotné snímky,  

anebo lze nahrát výstup z programu Bundler. V druhém kroku dochází k vyhledávání a párování 

feature bodů. Třetí krok spustí rekonstrukci řídkého mračna bodů, čímž jsou získány pozice 

kamer a 3D souřadnice bodů. Po tomto kroku se v případě použití samotných snímků ještě 

doporučuje provést mezikrok za pomoci ikony BA (Bundle Adjustment), čímž je spuštěno 

svazkové vyrovnání. Posledním čtvrtým krokem je spuštěn proces rekonstrukce hustého mračna 

bodů.  

 

Obr. 43 Uživatelské rozhraní programu VisualSFM (zdroj: Wu, 2012) 

3.4.2.1 Parametry software CMVS a PMVS2 

Software Clustering Views for Multi-view Stereo (CMVS) při svém výpočtu využívá výsledků 

z algoritmu SfM, která použije jako vstupní data. V dalším kroku rozdělí vstupní snímky 

do několika menších skupin, čímž jsou sníženy nároky na RAM paměť, což zlepšuje rychlost 



Kap. 3: Data a metodika 

72 

 

zpracování.  Tento způsob je hlavní rozdíl oproti některým multi-view stereo (MVS) 

algoritmům, jež nedokáží zpracovat velké množství vstupních snímků právě z důvodu 

nedostatku výpočetních zdrojů a velké náročnosti na RAM paměť. Poté je použit software 

PMVS - version 2. 

Nastavení jednotlivých parametrů programu CMVS a PMVS2 lze provést 

přes konfigurační soubor „nv.ini“ nacházející se ve složce software VisualSFM. V souboru 

se nachází několik důležitých proměnných, jež mají značný vliv na výslednou 3D rekonstrukci 

daného objektu (Furukawa; Ponce 2010c): 

 param_cmvs_max_images – nastavení maximálního počtu snímků ve skupině 

 param_pmvs_min_image – minimální počet snímků pro rekonstrukci bodu 

 param_pmvs_level – určuje (velikost) úroveň obrazových pyramid používaných 

při výpočtu (převzorkování snímků). Když je hodnota parametru level 0, použije 

se plné původní rozlišení snímku, pokud je hodnota level 1 obrazy se sníží 

na polovinu, v případě že je hodnota 2, snížení je čtyřnásobné. Primárně je nastavena 

hodnota 1, jelikož běžně používané kamery nemají R,G,B pro každý pixel.   

 param_pmvs_csize – určuje hustotu rekonstrukce nových patch 

 param_pmvs_wsize – nastavení fotometrické optimalizace 

 param_pmvs_max_angle – maximální povolený úhel mezi pomocnými liniemi   

 param_search_multiple_models – tímto parametrem se určuje, zda má být vytvořen 

jeden model (hodnota 0) či více modelů (hodnota 1) 

3.4.2.2 Testování kvality výsledných 3D modelů v závislosti na změně hodnot 
parametrů 

Před samotným generováním jednotlivých modelů byl proveden experiment pro zjištění 

nejoptimálnějšího nastavení jednotlivých parametrů. Testování bylo provedeno na datové sadě 

o 27 snímcích reprezentujících hromádku a pořízených dne 20. 4. 2015. U všech testů byly 

parametry param_cmvs_max_images = 500, param_pmvs_min_imag = 3,  param_pmvs_max_ 

angle = 10 a param_search_multiple_ models = 0 nastaveny stejně. Rozdílná nastavení 

parametrů param_pmvs_wsize, param_pmvs_csize a param_pmvs_level jsou vypsána 

v tabulce 3 a výsledky generování jsou zobrazeny na obrázku 44 a 45.  
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Název výstupu csize wsize level 
Výsledných počet 

vygenerovaných patch 

Doba výpočtu 

[minuty] 

Test 1 4 7 1 268 894 16 

Test 2 2 12 1 1 212 787 49 

Test 3 2 7 1 1 313 184 38 

Test 4 2 7 2 302 392 10 

Test 5 4 12 1 1 212 787 49 

Test 6 6 7 1 116 725 12 

Tab. 3 –  Parametry jednotlivých nastavení (zdroj vlastní tvorba)  

 

Obr. 44 Výsledky jednotlivých testů (zdroj: vlastní tvorba)  
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Obr. 45 Výsledky jednotlivých testů (zdroj: vlastní tvorba)  

Z dosažených výsledků vyplývá, že nejoptimálnější hodnoty parametrů v závislosti na době 

výpočtu, vygenerovaném celkovém počtu bodů a na vizuálním přezkoumání jsou nastaveny 

v testu 3: param_pmvs_csize = 2, param_pmvs_wsize = 7 a param_pmvs_level = 1. Výsledný 

model byl vygenerován za 38 minut s celkovým počtem bodů 1 313 184.  Nastavení z testu 3 

bylo použito pro vygenerování všech datových sad z oblasti Hromnického jezírka, soubor nv.ini 

se zvolenými parametry je uložen na CD ve složce „Parametry VisualSFM“.    

3.5 Úprava a následné zpracování vygenerovaných 3D modelů 

Pro zpracování a úpravu jednotlivých 3D modelů byly využity programy Agisoft PhotoScan 

Profesional Edition v1.1.6, CloudCompare v2.6.1 a Meshlab v1.3.3. Popis použitých technik je 

uspořádán podle jednotlivých lokalit, z nichž byla data získána. Toto uspořádání je zvoleno 

z důvodu zachování přehlednosti.    

Důležitá poznámka: Hodnoty, jež budou označeny [*] jsou uvedeny bez rozměru.  

Je to zapříčiněno tím, že program Agisoft PhotoScan a VisualSFM vytvářejí modely  

ve vlastním blíže nespecifikovaném modelovém souřadnicovém systému. Bezrozměrné hodnoty 

se vyskytují u střední kvadratické chyby v tabulce 7 a 11.   

3.5.1 Písková halda u Ledec 

V této oblasti byla zjišťována závislost mezi množstvím vygenerovaných bodů metodou SfM 

a vlivem míry osvětlení, když zájmový objekt je tvořen ze sypkého homogenního materiálu.  

Z předchozího uvedeného postupu v SW Agisoft PhotoScan byla získána tři řídká bodová 
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mračna (tvořena z Tie Points). Následné zpracování bylo provedeno v programu 

CloudCompare. 

3.5.1.1 Software CloudCompare v2.6.1 

Software CloudCompare je volně stažitelný program (http://www.cloudcompare.net/), jehož 

hlavním cílem je úprava a zpracování 3D dat (Cloudcompare, 2015).    

Bodová mračna byla načtena do programu CloudCompare, aby mohla být slícována, 

jelikož každý model má svůj originální relativní souřadnicový systém. Slícování bylo 

provedeno pomocí funkce „Aligns two clouds“ (obr. 46 – ikona v červeném kroužku). V prvním 

kroku se zvolí role jednotlivých bodových mračen, což znamená, že se určí jedno bodové 

mračno, které je hlavní (referenční). Druhé bodové mračno se bude referencovat do jeho 

souřadnicového systému. Slícování se prování pomocí spojovacích bodů, kdy se nejprve najde 

charakteristický bod v bodovém mračnu, kterému chceme změnit souřadnicový systém, a dále 

tento samý bod nalezneme v referenčním bodovém mračnu. Ke slícování bodových mračen 

musí být určeny minimálně tři body a musí být dodrženo jejich pořadí při určování. 
 

 

Obr. 46 Okno funkce „Aligns two clouds“ (zdroj: vlastní tvorba)    

Po slícování těchto tří bodových mračen bylo provedeno přibližné oříznutí pouze 

na zájmovou oblast, která je vymezena na obrázku 47 žlutočernou linií. Oříznutí bylo provedeno 



Kap. 3: Data a metodika 

76 

 

pomocí funkce „Segment“ (obr. 48). Oříznutí lze provést obdélníkovou výsečí nebo polygonem. 

Tímto krokem byla získána výsledná bodová mračna.   

 

Obr. 47 Vymezení zájmové oblasti „Písková halda“  u Ledec (zdroj: vlastní tvorba)  

 

Obr. 48 Okno funkce „Segment“ (zdroj: vlastní tvorba)  

3.5.2 Bývalá pískovna u Ledec 

V zájmové lokalitě „Bývalá pískovna“ byl výzkum zaměřen především na výpočet objemové 

změny. V druhé fázi byla zkoumána mocnost vrstvy, kdy byly porovnány hodnoty změřené 

na 3D modelu s reálnými hodnotami změřenými v terénu. Oba modely z této oblasti byly 

zpracovány v programu Agisoft PhotoScan, Meshlab a CloudCompare.   

3.5.2.1 Software Agisoft PhotoScan v1.1.6 

Vygenerované modely byly dále zpracovány v programu Agisoft PhotoScan. Nejprve byly 

odstraněny chybně vygenerované body pomocí funkce „Free-Form selection“ (obr. 49). 
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Obr. 49 Zobrazení chybných bodů a funkce „Free -Form selection“  

(zdroj: vlastní tvorba)  

V dalším kroku byl spuštěn proces generování samotného modelu. Spuštění bylo 

provedeno přes panel Workflow záložka Build Mesh (obr. 50). První možností volby je typ 

modelace, první možnost „Arbitrary“ se doporučuje pro modelování členitých objektů, druhá 

možnost „Height field“ se doporučuje pro modelaci rovinných ploch. Dále je zde možnost 

výběru, z jakých vstupních dat se bude daný model modelovat, první volba Dense cloud (husté 

mračno bodů) a Sparse cloud (řídké mračno bodů). A poslední možností je výběr celkového 

počtu ploch tvořících daný model, zde lze zvolit možnost „High (vysoká), Medium (střední), 

Low (nízká), Custom (zadání konkrétní hodnoty)“. Pro modely byl zvolen typ modelace 

„Arbitrary“, jako vstupní data bylo zvoleno husté mračno bodů „Dense cloud“ a množství 

vygenerovaných plošek bylo zvoleno na maximum („High“).   
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Obr. 50 Okno funkce „Build Mesh“ (zdroj: vlastní tvorba)  

V posledním kroku, který byl proveden v programu Agisoft PhotoScan, byla modelům 

vygenerována textura.  Funkce „Build Texture“ (obr. 51) se nachází ve složce „Workflow“. 

Po otevření okna je zde na výběr několik možností. Mapping mode určuje způsob přidání 

(promítání) textury na daný model, lze vybrat: Generic, Adaptiv orthophoto, Ortophoto, Single 

camera, Spherical a Keep uv.  Typ Generic se využívá pro složité modely (např. sochy). 

Adaptiv orthophoto a Ortophoto se volí v případě, že se jedná o ortofotosnímky. Při volbě 

Single camera je pro celou texturu použita pouze jediná fotografie. Režim Spherical má být 

použit na model, jehož tvar se přibližuje kulové ploše. Keep uv generuje texturu pomocí 

parametrizace. Blending mode (režim prolnutí) určuje, jaké hodnoty pixelů z různých fotografií 

vybere pro výslednou texturu modelu: Average (průměr), Max. intensity (max. intenzita),  

Min. intensity (min. intenzita) a Mosaic (mozaika). Pro tyto modely bylo zvoleno nastavení - 

Mapping mode: generic, Blending mode: Mosaic, Testure size/count: 4096 × 1. Následující 

zpracování bylo provedeno v software CloudCompare. 

 

Obr. 51 Okno funkce „Build Texture“ (zdroj: vlastní tvorba)  

3.5.2.2 Software CloudCompare v2.6.1 

V programu CloudCompare došlo ke slícování modelů pomocí funkce „Aligns two clouds“, 

kde bylo využito kruhových terčů umístěných na zájmové stěně. Dále došlo pomocí funkce 
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„Segment“ k oříznutí modelů z důvodu, aby měly stejnou rozlohu.  Tento pracovní postup 

se shoduje s výše popsaným postupem z oblasti „Pískové haldy“ u Ledec.   

V dalším kroku bylo zapotřebí dát modelům reálnou velikost z důvodu výpočtu objemu a 

následnému porovnání modelů. Tento krok měl být proveden také v programu CloudCompare 

pomocí funkce „Edit global shift and scale“, bohužel při použití této funkce se nepodařilo 

do modelu dosadit reálný rozměr, který by odpovídal skutečnému měření. Proto byly výsledné 

modely otevřeny v programu MeshLab, kde jim byl dopočten reálný rozměr a vypočten objem.    

3.5.2.3 Dosazení do reálného měřítka – software MeshLab v1.3.3 

Při pořizování vstupních snímků byla v terénu změřena vzdálenost mezi středy dvou horních 

kruhových terčů (obr. 52). Vzdálenost mezi těmito body byla 188,5 cm. Tato hodnota byla 

použita pro převedení modelu do reálného měřítka. 

 

Obr. 52 –  Zobrazení naměřené vzdálenosti (zdroj: vlastní tvorba)  

Nejprve v programu MeshLab pomocí funkce „Measuring Toll“ (ikona ) byla změřena 

vzdálenost mezi stejnými středy kruhových terčů jako v terénu. Vzdálenost mezi těmito terči 

v relativním měřítku byla 1,414755[*]. Jelikož je známo, jakou hodnotu má tohle číslo 

představovat ve skutečnosti, vypočte se jejich poměr: skutečná velikost/relativní velikost. 

188,5

1,414755
=  132,885199 [*] 

Výsledné číslo je použito pro transformaci měřítka. Na hlavním panelu v záložce „Filters“ 

se nachází podsložka „Normals, Curvatures and Orientation“, kde je zvolena funkce 

„Transform: Scale“ (obr. 53). Do řádku u osy X se vypíše vypočtená hodnota a zaškrtne se pole 

„Apply to all layers“, čímž bude transformace měřítka aplikována na obě vrstvy. Po tomto 

převedení modelu do reálných hodnot, lze již vypočítat objem. Pro výpočet objemu se použije 

funkce „Compute Geometric Measures“, která se nachází ve složce „Filters – Quality Measure 

and Compulations“. 
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Obr. 53 Okno funkce „Transform: Scale“ (zdroj: vlastní tvorba)  

3.5.2.4 Porovnání výsledných modelů - CloudCompare v2.6.1 

Modely s již reálným měřítkem byly znovu načteny do programu CloudCompare, kde byly 

vypočteny rozdílové vzdálenosti mezi modely pomocí funkce „Cloud/Mesh Distance“ (obr. 54). 

Parametry pro výpočet rozdílových vzdáleností byly ponechány v defaultním nastavení. 
 

 

Obr. 54 Nastavení funkce „Cloud/Mesh Distance (zdroj: vlastní tvorba)  
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3.5.3 Experiment s hromádkou 

Na těchto datech měl být reprezentován nezvratný proces přeměny během půlročního sledování. 

Následné porovnání vygenerovaných modelů z programu Agisoft PhotoScan a VisualSFM 

při použití stejných vstupních dat. Dále výpočet objemů jednotlivých hromádek a na závěr 

kontrola objemu u první datové sady pořízené 24. 3. 2015. 

Nejprve bylo všech deset modelů nahráno do programu CloudCompare. Zde byla všechna 

data postupně slícována pomocí funkce „Aligns two clouds“, přičemž jako referenční vrstva byl 

zvolen model vygenerovaný ze snímků pořízených 11. 5. 2015 z programu VisualSFM. 

V dalším kroku bylo provedeno generování samotných povrchů, k čemuž byla použita funkce 

„Poisson Surface Reconstruction“ (obr. 55). Všechny povrchy modelů byly vygenerovány 

se zvolenými parametry, které jsou zobrazeny na obrázku níže (Octree depth: 10, Samples per 

node: 1, Full depth: 8 a point weight: 1). 
 

 

Obr. 55 Okno funkce „Poisson Surface Reconstruction“ (zdroj: vlastní tvorba)  

Poté bylo provedeno oříznutí modelů pomocí funkce „Segment“. V případě označení všech 

modelů, dokáže funkce „Segment“ oříznout všech deset modelů naráz.  

V dalším kroku byly modely zobrazeny v programu MeshLab, kde jim bylo pomocí funkce 

„Transform: Scale“ přidáno reálné měřítko. V terénu byla naměřena mezi dvěma předními 
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dřevěnými hranoly vzdálenost rovna 1 m. Tato vzdálenost v relativním souřadnicovém systému 

byla reprezentována hodnotou 5,450037 [*]. Na základě znalosti těchto čísel byl vypočten 

poměr, který byl použit do funkce „Transform: Scale“. Výpočet poměru byl proveden tak, 

aby výsledné vzdálenosti byly počítány v milimetrech (1 m = 1 000 mm): 

1000

5,450037
= 183,484993 [*] 

         Po této úpravě již mohla být použita funkce „Compute Geometric Measures“, kterou byly 

vypočítány jednotlivé objemy modelů. A v programu CloudCompare byl proveden výpočet 

rozdílových vzdáleností funkcí „Cloud/Mesh Distance“ („Cloud/Cloud Distance“). Tento 

postup byl již podrobně rozepsán u generování předchozích modelů z jiných lokalit (viz výše).   

3.5.4 Hromnické jezírko 

Z lokality Hromnického jezírka byly získány celkem čtyři datové sady. Z těchto datových sad 

bylo vytvořeno osm modelů, z toho čtyři byly vygenerovány programem Agisoft PhotoScan 

a zbylé čtyři programem VisualSFM. Tyto modely byly v programu CloudCompare slícovány 

prostřednictvím funkce „Aligns two clouds“ a oříznuty nástrojem „Segment“. V dalším kroku 

byl vytvořen povrch pomocí funkce „Poisson Surface Reconstruction“, kde byly pro všechny 

modely zvoleny tyto parametry: Octree depth: 10, Samples per node: 1, Full depth: 8 a point 

weight: 1. Výsledné povrchy byly znovu oříznuty, jelikož při generování povrchu došlo 

k deformacím na okrajových částech modelu. Dále následovalo převedení relativních hodnot 

měřítka na reálné, což bylo provedeno prostřednictvím funkce „Transform: Scale“ (program 

MeshLab) a hodnota dosazovaného poměru je 2,931380 [*]. Výpočet:   

33,97

11,5884
= 2,931380 [*] 

Na závěr bylo provedeno porovnání modelů prostřednictvím funkce „Cloud/Mesh 

Distance“ v software CloudCompare.  
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4 KAPITOLA 4 

Výsledky 

 

Cílem této práce bylo ověření přesnosti a kvality metody Structure from motion při použití 

snímků, na nichž je geomorfologický objekt. Dále měly být stanoveny míry působení 

jednotlivých vlivů, jež ovlivňují přesnost modelu. V dalším kroku byl proveden výpočet objemu 

u objektu hromádka, který byl porovnán s objemem naměřeným ve skutečnosti. Následně byla 

také ověřená správnost měřítka pomocí přeměření mocnosti dvou vrstev v lokalitě „Bývalá 

pískovna“ u Příšova. Seznam všech vytvořených 3D modelů se nachází v tabulce číslo 4. 

V tabulce jsou dále uvedeny informace o celkovém počtu bodů, počtu vstupních snímků, 

o délce výpočtu daného modelu a o použitém programu.  Hodnota celkového počtu bodů 

reprezentuje neupravené (surové) mračno bodů, jež obsahuje i body reprezentující vegetaci, 

blízké okolí a šum.   
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Datová sada/ použitý SW Počet snímků 

Délka 

výpočtu 

[hodiny] 

Celkový počet 

bodů (Dence 

cloud) 

Hromnické jezírko (HJ/A)/  Agisoft 

PhotoScan 
   

1. měření HJ/A – 26. 10. 2014 297 66 5 177 380 

2. měření HJ/A – 8. 11. 2014  338 39 4 811 922 

3. měření HJ/A – 21. 4. 2015 415 82 2 971 554 

4. měření HJ/A – 11. 5. 2015  278 48 3 681 334 

Hromnické jezírko (HJ/V)/  

VisualSFM 
   

1. měření HJ/V – 26. 10. 2014 297 14,2 1 000 142 

2. měření HJ/V – 8. 11. 2014  338 10,4 1 190 784 

3. měření HJ/V – 21. 4. 2015 415 10,6 790 137 

4. měření HJ/V – 11. 5. 2015  278 15,3 846 852 

Hromádka (H/A)/ Agisoft PhotoScan    

1. měření H/A – 13. 12. 2014 27 2,1 12 580 074 

2. měření H/A – 24. 3. 2015  27 2,1 13 426 937 

3. měření H/A – 11. 4. 2015   27 2,2 13 383 745 

4. měření H/A – 20. 4. 2015  27 2,1 13 032 560 

5. měření H/A – 11. 5. 2015 27 2,2 12 644 341 

Hromádka (H/V)/ VisualSFM    

1. měření H/V – 13. 12. 2014 27 0,6 1 273 307 

2. měření H/V – 24. 3. 2015  27 0,6 1 316 832 

3. měření H/V – 11. 4. 2015   27 0,5 1 262 869 

4. měření H/V – 20. 4. 2015  27 0,7 1 375 660 

5. měření H/V – 11. 5. 2015 27 0,6 1 329 039 

Bývalá pískovna / Agisoft PhotoScan    

Měření před úpravou 76 23 15 067 779 

Měření po úpravě 76 23,5 15 981 636 

Písková halda u Ledec/ 

Agisoft PhotoScan 
  

Celkový počet 

Tie Points 

1. Stín 96 2,5 5 340 

2. Polostín 96 2,5 5 525 

3. Přímé sluneční záření 96 2,5 5 410 

Tab. 4 Seznam vygenerovaných bodových mračen (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.1 Písková halda u Ledec – vliv intenzity osvětlení 

V této oblasti byl zkoumán vliv intenzity osvětlení v závislosti na počtu vygenerovaných Tie 

Points. Ze snímků pořízených za přímého oslunění bylo vygenerováno 2 131 bodů, když se svah 

nacházel ve stínu, tak celkový počet bodů byl 2 448. V poslední variantě, kdy část svahu 

se nacházela ve stínu a druhá část svahu byla osvětlená, bylo získáno jen 1 950 bodů (viz CD – 

digitální příloha II). Na obrázku 56 jsou zobrazena výsledná bodová mračna, kdy modrá barva 

reprezentuje celý svah ve stínu, oranžová znázorňuje vygenerované body při polostínu a červené 

body byly vygenerovány ze snímků pořízených za přímého osvětlení. Výsledky dokazují,  

že nejnižší počet vygenerovaných Tie Points byl u modelu, který byl vytvořen ze snímků 

reprezentujících svah v polostínu. Snímky reprezentující svah v polostínu mají totiž složitou 

expozici, jelikož se na snímku nacházejí přeexponovaná místa, osluněná dolní levá část svahu,  

a naopak podexponovaná místa v pravé horní části svahu (obr. 47).      

 

Obr. 56 Výsledná bodová mračna reprezentující svah na vrcholu pískové haldy u Ledec 

(zdroj: vlastní tvorba)  
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4.2 Bývalá pískovna u Příšova 

U modelů ze zájmové oblasti byly vypočteny objemy a dále byly zjišťovány vzdálenosti mezi 

jednotlivými modely. Slícování modelu bylo provedeno s velmi vysokou přesností, hodnota 

střední kvadratické chyby (RMS – root mean square error) byla 0,0019[*]. Model reprezentující 

svah před úpravou obsahuje 2 124 183 bodů, model zobrazující svah po terénní úpravě je tvořen 

z 1 792 857 bodů. Výsledné modely jsou uloženy na CD ve složce „Modely_Příšov“ (digitální 

příloha III). Příloze A zobrazuje model svahu „před úpravou“ a příloha B svah „po úpravě“. 

V tabulce číslo 5 jsou vybrány vypočtené objemy a obsahy.   

Název Objem [m3] Povrch [m2] 

Model „Měření před úpravou“ 32,7706 74,02 

Model „Měření po úpravě“ 31,5560 73,22 

Rozdíl mezi modely 1,2146 0,8 

Tab. 5 Seznam vypočtených objemů a obsahu (zdroj: vlastní tvorba)   

Výsledné modely byly od sebe odečteny, čímž byly zjištěny rozdíly (obr. 57). Vzdálenost 

a měřítko na obrázku je udáno v centimetrech. Červené a bílé hodnoty znázorňují úbytek 

materiálu na svahu po terénní úpravě. Naopak tmavě modré hodnoty znázorňují navršení 

materiálu. Nejčetnější body mající na obrázku světle fialovou barvu dosahují rozdílových 

hodnot kolem 0.  Maximální rozdílová hodnota mezi modely dosahuje hodnoty 62,54 cm  

a průměrná vzdálenost je 1,15 cm.  Vypočtený objemový rozdíl 1,2146 m3 reprezentuje nejen 

špičku odkopaného svahu, ale i pěšinu, která je na obrázku značena bílou barvou. Proto byl 

proveden výřez, v němž se nachází pouze horní hrana svahu bez spodní pěšiny (obr. 58).   
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Obr. 57 Zobrazení rozdílů  mezi modely (zdroj: vlastní tvorba)  
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Obr. 58 Zobrazení výřezu provedeného na modelech z  oblasti Příšova  

(zdroj: vlastní tvorba)  

Výřez zobrazující svah před úpravou obsahuje 338 817 bodů, naopak model reprezentující 

svah po úpravě je tvořen pouze z 263 313 bodů. Vypočítání objemu bylo provedeno i u těchto 

výřezů. Model „výřez před úpravou“ má objem 7,7241 m3 a model „výřez po úpravě“ 

7,2946 m3. Rozdíl těchto objemů (obr. 59) se rovná množství odkopaného materiálu z horní 

hrany svahu a jeho objem je 0,4294 m3.  

Název Objem [m3] 

Model „Měření před úpravou - výřez“ 7,7241 

Model „Měření po úpravě - výřez“ 7,2946 

Rozdíl mezi modely 0,4294 

Tab. 6 Výsledky reprezentující výřez svahu (zdroj: vlastní tvorba)    
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Obr. 59 Zobrazení rozdílů  mezi modelem „výřez před úpravou“ a modelem „výřez po 

úpravě“ (zdroj: vlastní tvorba)  

4.2.1 Kontrola mocnosti jednotlivých vrstev 

V době, kdy byly pořízeny datové sady z lokality „Bývalá pískovna“ u Příšova, byla na svahu 

také provedena dvě měření zjišťující mocnosti vrstev. Z důvodu ověření přesnosti měření byla 

provedena i fotodokumentace (viz. Příloha C). V levé části obrázku 60 je zobrazena širší vrstva, 

jejíž mocnost v modelu byla změřena na 42,5 cm. V pravé části obrázku je změřena užší vrstva, 
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která má mocnost 14,28 cm. V terénu byla mocnost širší vrstvy změřena svinovacím metrem 

na 41,5 cm a druhá užší vrstva měla mocnost 14,5 cm. Tímto porovnáním byla také potvrzena 

kvalita přesnost vygenerovaných modelů.     

 

Obr. 60 –  Měření mocnosti dvou vrstev na modelu (zdroj: vlastní tvorba)  

4.3 Experiment s hromádkou 

Na tomto zájmovém objektu byl zkoumán proces erozivní činnosti a vliv vnějších činitelů 

(ve skutečnosti zejména zásah lidského faktoru). Z pěti měření bylo vygenerováno celkem 

10 modelů (viz CD – digitální příloha IV.), jež byly následovně mezi sebou porovnány.  

V tabulce 7 je vypsána hodnota střední kvadratické chyby, jež určuje přesnost slícování 

jednotlivým modelů. Dále je zde vypsán celkový počet plošek (Faces) reprezentující daný 

model.   
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Tab. 7 Informace o vygenerovaných modelech: objekt hromádka ,  [*]_pozn. str. 73 

(zdroj: vlastní tvorba)  

4.3.1 Srovnání vygenerovaných modelů 

Nejprve byly vypočítány rozdílové modely mezi modelem vygenerovaným v programu Agisoft 

PhotoScan a VisualSFM, kde model z programu VisualSFM byl použit jako referenční. 

Podmínkou bylo, že modely byly vygenerovány ze stejné datové sady. V následujícím souhrnu 

výsledků (tab. 8, obr. 61-65) je vždy vypsána hodnota maximální vzdálenosti mezi modely, 

průměrná vzdálenost a směrodatná odchylka. Dále je zde zobrazen histogram, na němž je 

znázorněn výskyt (četnost) jednotlivých vzdáleností mezi modely. Na závěr je umístěn rastr 

vypočítaných rozdílů. Záporné hodnoty na rastru udávají, že model vygenerovaný programem 

VisualSFM je v daném místě vyšší než model vygenerovaný programem Agisoft PhotoScan.  

Tab. 8 Statistické zhodnocení rozdílových modelů: objekt hromádka  

(zdroj: vlastní tvorba ) 

  

Datová sada – vygenerované 

modely 

Střední kvadratické 

chyby (RMS) 

Celkový počet plošek 

(Faces) 

Hromádka (H/A)/ 

Agisoft PhotoScan 
  

1. měření H/A – 13. 12. 2014 0,0047 545 164 

2. měření H/A  – 24. 3. 2015 0,0062 582 459 

3. měření H/A  – 11. 4. 2015 0,0060 463 304 

4. měření H/A  – 20. 4. 2015 0,0075 705 937 

5. měření H/A  – 11. 5. 2015 0,0082 472 581 

Hromádka (H/V)/ VisualSFM   

1. měření H/V  – 13. 12. 2014 0,0085 411 891 

2. měření H/V  – 24. 3. 2015   Referenční model 495 084 

3. měření H/V – 11. 4. 2015 0,0060 514 742 

4. měření H/V – 20. 4. 2015 0,0073 442 110 

5. měření H/V – 11. 5. 2015 0,0074 501 276 

Datová sada ze dne 

Maximální 

vzdálenost 

[mm] 

Průměrná vzdálenost 

[mm] 

Smětodatná 

odchylka [mm] 

13. 12. 2014 15,31 1,67 3,52 

24. 3. 2015 15,33 0,17 1,14 

11. 4. 2015 11,49 0,06 1,00 

20. 4. 2015 11,48 0,02 0,77 

11. 5. 2015 15,32 0,29 1,44 
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4.3.1.1 Datová sada ze dne 13. 12. 2014 

 

 

Obr. 61 Histogram a rozdílový rastr: 13. 12. 2014 (zdroj: vlastní tvorba)  



Kap. 4: Výsledky  

93 

 

4.3.1.2 Datová sada ze dne 24. 3. 2015 

 

 

Obr. 62 Histogram a rozdílový rastr: 24. 3. 2015 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.1.3 Datová sada ze dne 11. 4. 2015 

 

 

Obr. 63 Histogram a rozdílový rastr : 11. 4. 2015 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.1.4 Datová sada ze dne 20. 4. 2015 

 

 

Obr. 64 Histogram a rozdílový rastr: 2 0. 4. 2015 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.1.5 Datová sada ze dne 11. 5. 2015 

 

 

Obr. 65 Histogram a rozdílový rastr : 11. 5. 2015 (zdroj: vlastní tvorba)  
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Histogram rozdílového modelu, který vznikl z první datové sady (13. 12. 2014), 

znázorňuje, že nejčetnější vzdálenost se pohybuje od -4 mm do 1 mm. Průměrná vzdálenost 

mezi modely byla 1,67 mm, což je také nejvyšší průměrná vzdálenost ze všech měření.  

U druhého rozdílového modelu, jenž byl vygenerován z druhé datové sady (32. 4. 2015), 

je patrné, že hodnoty na histogramu mají mnohem menší rozptyl. Nejčetnější hodnoty  

se nacházejí v rozmezí od -1 mm do 2 mm, což je patrné i na rozdílovém rastru. Průměrná 

vzdálenost mezi modely je 0,17 mm a maximální vzdálenost je 15,33 mm, ta je také nejvyšší  

ze všech. 

Třetí rozdílový model (datová sada 11. 4. 2015) dosahuje velmi dobrých výsledků, 

průměrná vzdálenost mezi modely je jen 0,06 mm a hodnoty se nejčastěji vyskytují v intervalu 

od 0 mm do 1,5 mm. 

 Nejlepších výsledků bylo dosaženo u čtvrté datové sady (20. 4. 2015), kde se většina 

hodnot pohybuje v intervalu od -0,5 mm do 1 mm. Maximální vzdálenost je 11,48 mm  

a průměrná vzdálenost byla vypočtena na pouhých 0,02 mm.  

Rozdíly mezi modely z poslední datové sady (11. 5. 2015) byly druhé nejhorší. Průměrná 

vzdálenost byla 0,29 mm a maximální byla změřena na 15,32 mm.  

4.3.2 Výpočet změny tvaru zájmového objektu   

Tvar hromádky se během půlročního pozorování měnil a přetvářel. Tyto změny jsou vypočítány 

jak pro modely generované v programu Agisoft PhotoScan, tak pro modely vytvořené  

v prostředí VisualSFM. V souhrnu výsledku jsou vypsány hodnoty maximální vzdálenosti mezi 

modely, průměrné vzdálenosti a hodnota směrodatné odchylky (tab. 9). Dále je zde zobrazen 

histogram a výsledný rastr rozdílů (obr. 66-73). 

Tab. 9 Statistické zhodnocení tvarových změn: objekt hromádka (zdroj: vlastní tvorba ) 

Datová sada ze dne/ Software 

Maximální 

vzdálenost 

[mm] 

Průměrná 

vzdálenost 

[mm] 

Smětodatná 

odchylka 

[mm] 

Agisoft PhotoScan    

Změna z 13. 12. 2014 na 24. 3. 2015 34,48 2,40 5,85 

Změna z 24. 3. 2015 na 11. 4. 2015 49,80 3,38 8,42 

Změna z 11. 4. 2015 na 20. 4. 2015 57,45 5,69 10,85 

Změna z 20. 4. 2015 na 11. 5. 2015 38,29 3,39 3,28 

VisualSFM    

Změna z 13. 12. 2014 na 24. 3. 2015 34,49 3,80 7,01 

Změna z 24. 3. 2015 na 11. 4. 2015 49,83 3,09 8,24 

Změna z 11. 4. 2015 na 20. 4. 2015 57,49 5,70 10,76 

Změna z 20. 4. 2015 na 11. 5. 2015 34,46 2,11 3,23 
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4.3.2.1 Změna tvaru z 13. 12. 2014 na 24. 3. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 66 Histogram a rozdílový rastr: 1. přeměna (zdroj: vlastní tvorba) 
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4.3.2.2 Změna tvaru z 24. 3. 2015 na 11. 4. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 67 Histogram a rozdílový rastr: 2. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.2.3 Změna tvaru z 11. 4. 2015 na 20. 4. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 68 Histogram a rozdílový rastr: 3. př eměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.2.4 Změna tvaru z 20. 4. 2015 na 11. 5. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 69 Histogram a rozdílový rastr: 4. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.2.5 Změna tvaru z 13. 12. 2014 na 24. 3. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 70 Histogram a rozdílový rastr: 1. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  



Kap. 4: Výsledky  

103 

 

4.3.2.6 Změna tvaru z 24. 3. 2015 na 11. 4. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 71 Histogram a rozdílový rastr: 2. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.2.7 Změna tvaru z 11. 4. 2015 na 20. 4. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 72 Histogram a rozdílový rastr: 3. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.3.2.8 Změna tvaru z 20. 4. 2015 na 11. 5. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 73 Histogram a rozdílový rastr: 4. přeměna (zdroj: vlastní tvorba)  
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Ze statistických údajů je patrné, že změny vypočítané na modelech z programu Agisoft 

PhotoScan a VisualSFM jsou podobné. Nejvíce se rozdíl mezi programy Agisoft PhotoScan 

a VisualSFM projevil u první změny, což je patrné na průběhu obou histogramů (obr. 66 a 70), 

které se v rozložení četnosti bodů výrazněji odlišují.  

U první změny je patrné, že došlo k udusání vrcholu hromádky a to až o 3 cm, což je 

na rastru znázorněno modrou barvou. Naopak červená barva značí nárůst, ten je vidět na bocích 

hromádky. Druhá změna je na hromádce mnohem výraznější, modrá barva značí pokles okolo 

4 cm a zemina je vytlačena do stran. Tato změna byla zapříčiněna lidským faktorem, jelikož 

na snímcích ze dne 11. 4. 2015, z nichž byl vygenerován jeden z modelů, jsou patrné otisky bot 

(obr. 34).  Třetí změna by se dala považovat za nejdůkladnější, došlo k rozšíření hromádky 

do stran. Na rastru je červenou barvou značeno navršení zeminy při okrajích hromádky. Naopak 

nevýrazné přeměny tvaru jsou zobrazeny při poslední čtvrté změně.           

4.3.3 Výpočet objemu a kontrola správnosti výpočtu 

Velikost objemu byla vypočtena u každého modelu reprezentujícího hromádku, výsledky 

výpočtu jsou vypsány v tabulce číslo 10. Z důvodu ověření správnosti výpočtu byla 

experimentální hromádka vytvořena pomocí nádoby, jejíž objem byl znám. Tím pádem mohl 

být vypočten objem, který byl stanoven na 111, 2 dm3.      

 Objem [dm3] 

Datová sada Model vygenerovaný v 

SW Agisoft PhotoScan 

Model vygenerovaný v 

SW VisualSFM 

1. měření H – 13. 12. 2014 111,087 108,872 

2. měření H – 24. 3. 2015  99,056 99,866 

3. měření H – 11. 4. 2015   80,409 81,206 

4. měření H – 20. 4. 2015  79,445 79,660 

5. měření H – 11. 5. 2015 84,522 83,678 

Tab. 10 Objemy zájmového objektu hromádka (zdroj: vlastní tvorba)  

Výsledky objemu jsou velmi překvapivé, model vytvořený v prostředí Agisoft PhotoScan 

má objem 111,087 dm3 a u modelu vytvořeného v programu VisualSMF byl objem vypočten 

na 108,872 dm3. Objemy vypočtené jsou menší než objem změřený ve skutečnosti, což jak 

se domnívám, má logické vysvětlení. Objem nádoby byl změřen pomocí vody, která zcela 

vyplní nádobu, naopak materiál, z kterého byla vytvořena hromádka, byl sypký a dosti 

kamenitý. Je tudíž velmi pravděpodobné, že v nádobě vznikla malá nevyplněná místa  

a to i přesto, že byla zemina v nádobě upěchována. Na snižujícím se objemu je patrné,  

že docházelo k udusávání a odnosu materiálu z hromádky. Zarážející je ale hodnota objemu, 
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který je vypočten u posledního, pátého měření, kde došlo oproti předchozí hodnotě k nárůstu 

objemu.      

4.4 Hromnické jezírko 

Terénní průzkum z lokality Hromnické jezírko byl absolvován čtyřikrát, čímž nám výsledně 

vzniklo 8 modelů (viz CD – digitální příloha V.). V následující tabulce 11 je vypsána hodnota 

střední kvadratické chyby, která určuje přesnost slícování bodů a dále je zde vypsán celkový 

počet plošek tvořících daný model. 

Hromnické jezírko (HJ)/  

Agisoft PhotoScan 

Střední kvadratické 

chyby (RMS) 

Celkový počet plošek 

tvořících model (Faces) 

5. měření HJ – 26. 10. 2014 0,0170 1 073 598 

6. měření HJ – 8. 11. 2014  0,0159 1 077 349 

7. měření HJ – 21. 4. 2015 0,0191 1 083 480 

8. měření HJ – 11. 5. 2015  Referenční model 1 111 315 

Hromnické jezírko (HJ)/  

VisualSFM 
  

5. měření HJ – 26. 10. 2014 0,0173 1 047 280 

6. měření HJ – 8. 11. 2014  0,0174 1 071 618 

7. měření HJ – 21. 4. 2015 0,0178 1 105 126 

8. měření HJ – 11. 5. 2015  0,0188 1 097 482 

Tab. 11 Parametry jednotlivých modelů: objekt Hromnické jezírko ,  [*]_pozn. str. 73 

(zdroj: vlastní tvorba)  

4.4.1 Srovnání vygenerovaných modelů 

V následném souhrnu výsledků, je vždy vypsán maximální rozdíl mezi modely, průměrná 

vzdálenost mezi modely a směrodatná odchylka (tab. 12). Dále je zde zobrazen histogram 

rozdílových vzdáleností a výsledný rozdílový rastr (obr. 74-77). 

Tab. 12 Statistické zhodnocení rozdílových modelů: objekt Hromnické jezírko  

(zdroj: vlastní tvorba)  

  

Datová sada ze dne 
Maximální 

vzdálenost [m] 

Průměrná vzdálenost 

[m] 

Smětodatná 

odchylka [m] 

26. 10. 2014 6,947 0,025 0,250 

8. 11. 2014 2,412 0,016 0,182 

21. 4. 2015 0,905 0,013 0,151 

11. 5. 2015 0,904 0,002 0,051 
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4.4.1.2 Datová sada ze dne 26. 10. 2014 

 

 

Obr. 74 Histogram a rozdílový rastr: HJ - 13. 12. 2014 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.1.3 Datová sada ze dne 8. 11. 2014 

 

 

Obr. 75 Histogram a rozdílový rastr: HJ - 8. 11. 2014 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.1.4 Datová sada ze dne 21. 4. 2014 

 

 

Obr. 76 Histogram a rozdílový rastr: HJ - 21. 4. 2014 (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.1.5 Datová sada ze dne 11. 5. 2014 

 

 

Obr. 77 Histogram a rozdílový rastr: HJ - 11. 5. 2014 (zdroj: vlastní tvorba)  
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Největší výškový rozdíl mezi modely byl naměřen u modelů vytvořených z první datové 

sady (26. 10. 2014). Jeho hodnota byla 6,947 metru. Tato hodnota byla ale ojedinělá a byla 

nejspíše způsobená několika chybnými body, které nebyly při ořezání a čištění šumu 

odstraněny. Neboť i z histogramu (obr. 74) je zřetelné, že většina bodů se nachází v intervalu  

od -0,5 do 0,5 m. Průměrná odchylka mezi modely je 2,5 cm. Významné rozdíly byly naměřeny 

v pravé dolní části modelu, kde se od sebe odlišují o více než 1 m. Červená barva značí, že 

model ze SW VisualSFM je nižší než model ze SW Agisoft PhotoScan. Na obrázku 78 je 

detailněji zobrazena pravá spodní část modelu. Vlevo je zobrazen model vygenerovaný 

programem Agisoft PhotoScan, vpravo je model z programu VisulSFM. Z obrázku 78 je patrné, 

že model ze SW Agisot PhotoScan je hladší a také, že v programu VisualSFM bylo v této části 

vygenerováno velmi málo bodů, takže při vygenerování povrchu zde došlo k významné 

interpolaci.     

 

Obr. 78 Zobrazení rozdílu mezi modelem vygenerovaným v  SW Agisoft PhotoScan 

(vlevo) a SW VisualSFM (vpravo), (zdroj: vlastní tvorba)  

U druhé datové sady (8. 11. 2015) se hlavní rozdíl mezi modely nachází v horní části a je 

značen modrou barvou. Zde došlo ke stejnému problému jako u předchozí sady. Bodové mračno 

vygenerované SW VisualSFM bylo v této části velmi řídké, takže při modelaci zde došlo také 

k interpolaci povrchu, ale v tomto případě byl povrch nadhodnocen, proto je zde rozdíl značený 

modrou barvou. Maximální vzdálenost je 2,412 metru. Nejmenších rozdílů mezi modely bylo 

docíleno u třetí (21. 4. 2015) a čtvrté datové sady (11. 5. 2015). U obou byla maximální 



Kap. 4: Výsledky  

113 

 

vzdálenost 0,9 m. Průměrná vzdálenost u třetí datové sady byla 1,3 cm a u čtvrté datové sady 

byla průměrná vzdálenost snížena na 0,2 cm. 

4.4.2 Zjištění povrchových změn v průběhu času 

Jelikož byla stěna Hromického jezírka měřena během 8 měsíců, byly také pro tyto modely 

vypočítány rastry, jež reprezentují změnu mezi měřeními. Porovnávání změn bylo provedeno 

zvlášť pro modely ze SW Afisoft PhotoScan a zvlášť pro modely ze SW VisualSFM.  V tabulce 

13 jsou vypsány maximální vzdálenosti, průměrné vzdálenosti a směrodatné odchylky 

pro jednotlivé změny. Obrázky 79-84 znázorňují histogramy a rozdílové rastry jednotlivých 

změn.  

Tab. 13 Statistické zhodnocení tvarových změn: objekt Hromnické jezírko  

(zdroj: vlastní tvorba )  

  

Datová sada ze dne/ 

Software 

Maximální 

vzdálenost [m] 

Průměrná vzdálenost 

[m] 

Směrodatná 

odchylka [m] 

Agisoft PhotoScan    

Změna z 26. 10. 2014 na 

8. 11. 2014 
0,906  0,005 0,096 

Změna z 8. 11. 2015 na 

21. 4. 2015 
0,904 0,010 0,124 

Změna z 21. 4. 2015 na 

11. 5. 2015 
1,205 0,010 0,126 

VisualSFM    

Změna z 26. 10. 2014 na 

8. 11. 2014 
3,318 0,018 0,187 

Změna z 8. 11. 2015 na 

21. 4. 2015 
2,413 0,018 0,183 

Změna z 21. 4. 2015 na 

11. 5. 2015 
1,207 0,003 0,069 
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4.4.2.1 Změna povrchu z 26. 10. 2014 na 8. 11. 2014, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 79 Histogram a rozdílový rastr: 1. přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.2.2 Změna povrchu z 8. 11. 2014 na 21. 4. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 80 Histogram a rozdílový rastr: 2 . přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.2.3 Změna povrchu z 21. 4. 2015 na 11. 5. 2015, SW Agisoft PhotoScan 

 

 

Obr. 81 Histogram a rozdílový rastr: 3. přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.2.4 Změna povrchu z 26. 10. 2014 na 8. 11. 2014, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 82 Histogram a rozdílový rastr: 1. přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba )  
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4.4.2.5 Změna povrchu z 8. 11. 2014 na 21. 4. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 83 Histogram a rozdílový rastr: 2 . přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba)  
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4.4.2.6 Změna povrchu z 21. 4. 2015 na 11. 5. 2015, SW VisualSFM 

 

 

Obr. 84 Histogram a rozdílový rastr: 3 . přeměna HJ (zdroj: vlastní tvorba)  
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Ukázalo se, že u všech modelů byly největší rozdíly zaznamenány na okraji stěny v pravé 

dolní a pravé horní části. To je způsobeno tím, že tato místa při generování bodového mračna 

byla velmi často reprezentována jen řídkou bodovou sítí. Nicméně program Agisoft PhotoScan 

si s těmito problematickými místy dokázal poradit mnohem lépe, což je patrné na obrázku 78.    

 

Zhodnocení změn pro modely ze SW Agisoft PhotoScan: 

První změna mezi modely není nikterak významná, průměrná vzdálenost byla vypočtena 

na 0,46 cm. Nejčetněji se hodnoty vyskytují v rozmezí od -0,10 do 0,15 m (obr. 79). Modrá 

barva na obrázku 79 značí prohloubení erozních rýh.  

U druhé změny byla průměrná vzdálenost 1,01 cm. Z rozdílového rastru (obr. 80) je patrné, 

že došlo během změny k odnosu materiálů z horní části stěny. Naopak v dolní části stěny došlo 

k nahromadění materiálu, což je na rastru znázorněno červenou barvou. Tento charakter změny 

je dosti pravděpodobný, jelikož v první polovině dubna zasáhlo západní Čechy několik silných 

dešťových přeháněk. Otázkou spíše zůstává, zda tato změna mohla být takto markantní.  

U poslední změny se nejčetnější hodnoty vyskytují v rozmezí od -0,15 do 0,15 m 

a průměrná vzdálenost je 1 cm a maximální vzdálenost je 1,2 m 

Zhodnocení změn pro modely ze SW VisualSFM: 

U modelace první změny bylo dosaženo maximální vzdálenost 3,318 m. Dále byla 

naměřena průměrná vzdálenost 1,8 cm. Největší rozdíly jsou pozorovatelné v pravé dolní 

a horní části (obr. 82). Je to způsobeno tím, že model vygenerovaný z datové sady 26. 10. 2014 

má v těchto místech velmi řídké bodové mračno.  

Druhá změna zobrazuje nejčetnější vzdálenosti v rozmezí od -0,1 do 0,2 m a největšího 

rozdílu je dosaženo v horní části modelu (obr. 83), modrá barva značí, že model ze dne  

21. 4. 2015 je zde nižší než model z 8. 11. 2014. 

Třetí změna byla nejméně zřetelná, průměrná vzdálenost byla vypočtena na 0,3 mm 

a maximální výškový rozdíl byl oproti předchozím změnám vypočten na pouhých 1,2 m. 

Na změnovém rastru (obr. 84) si lze všimnout dvou modročervených míst uprostřed modelu. 

Tyto odchylky byly způsobeny nízkou listnatou vegetací, která se nachází ve svahu. Z jara již 

tato nízká vegetace byla olistěná.  
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4.5 Závěrečné zhodnocení výsledků 

Výše reprezentované výsledky prokázaly, že aplikování metody Structure from Motion  

na geomorfologickým objektech je možné. Přesnost výsledků se ale odvíjí od velikosti 

zájmového objektu, rozmístění kamer a na vzdálenosti kamer od zájmového objektu. Výsledky 

dosažené u experimentu hromádka jsou ohromné, jelikož rozdílové vzdálenosti mezi modely 

jsou v řádu milimetrů, takže odchylky při porovnávání tvarových změn byly velmi dobře patrné. 

Důvodem dosažení těchto výborných výsledků je hned několik: vzdálenost kamery od objektu 

byla cca jen 2 metry, hromádka dosahuje malých rozměrů (1 × 1 metr) a pozice kamer byla 

ideální, jelikož bylo 27 pozic rovnoměrně rozmístěno dokola celé hromádky. Naopak 

u zájmového objektu Hromnické jezírko nebylo dosaženo tak výborných výsledků. Nejčetnější 

hodnoty na rozdílových modelech se pohybovaly v řádu centimetrů a v okrajových částech 

dosahovaly v některých případech i několika metrů. Příčin, jež způsobily snížení přesnosti, je 

několik. Hlavním faktorem je větší vzdálenost mezi stěnou Hromnického jezírka a mezi pozicí 

kamery. Tato vzdálenost se pohybovala v rozmezí cca od 95 m do 140 m. Rozmístění pozic 

kamer nebylo také nejideálnější, jelikož se na strmých svazích porostlých vegetací ideální 

pozice kamery složitě hledala.  

Na výsledcích ze zájmové lokality „Písková halda“ u Ledec bylo zjištěno, že nejhorší 

snímky pro generování 3D modelů jsou ty, které byly pořízeny v době, kdy se svah nacházel 

v polostínu. Snížení vygenerovaných bodů bylo způsobeno kvalitou fotografií, jelikož  

se na snímcích pořízených při polostínu objevují velmi světlá „přepálená“ místa.     

Na svahu, který se nachází v bývalé pískovně, byly v terénu experimentálně změřeny 

mocnosti dvou vrstev. Po následném vygenerování a úpravě modelů, došlo k přeměření 

v počítačovém prostředí těchto dvou vrstev. Rozdíl v měření u první vrstvy byl přibližně 1 cm  

a u druhé 0,23 cm, což dokazuje také dobrou kvalitu vygenerovaných modelů.                  

Na experimentu hromádka byla provedena objemová zkouška. Při tomto pokusu byl 

porovnán vypočítaný objem s objemem změřeným ve skutečnosti. Také tento pokus dopadl 

velmi dobře, hodnota naměřená v reálu byla 111,2 dm3 a hodnota u modelu z prostředí Agisoft 

PhotoScan byla 111,087 dm3 a u VisualSFM 108,872 dm3.  
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5 KAPITOLA 5 

Diskuze 

 

Předkládaná diplomová práce „Využití metod optického skenování v geomorfologických 

analýzách“ se zabývá zhodnocením, zda lze metodu „Structure from motion“ použít 

pro analyzování geomorfologických objektů. Při vypracování této práce se autorka potýkala 

s několika problémy. 

Prvotní záměr při vypracování této práce byl takový, že místo jedné kamery „fotoaparát 

OLYMPUS e-420“ měla být použita i kamera „GoPro hero3“, čímž by se dosáhlo širšího 

porovnání. Nicméně při prvním experimentálním vygenerování 3D modelu stěny Hromnického 

jezírka ze snímků pořízených kamerou „GoPro hero3“, bylo zjištěno, že dochází k velkým 

deformacím 3D modelu a proporčně si model neodpovídá, proto bylo od tohoto záměru 

upuštěno. Vzniklá deformace byla způsobena parametry kamery, jelikož má objektiv ve tvaru 

„rybího oka“, takže při fotografování velkých objektů dochází ke značnému zkreslení 

v okrajových částech snímků. 

Výsledky potvrdily, že velice záleží na velikosti daného objektu a vzdálenosti od snímané 

kamery. Při porovnávání modelů reprezentujících experimentální hromádku, jež měla rozměr  

cca 1 × 1 metr a byla snímána ze vzdálenosti cca 2 metry, se rozdíly mezi modely pohybovaly 

v řádu milimetrů. Naopak u stěny Hromnického jezírka, která má přibližně 70 m na šířku a 40 m 

na výšku a byla snímána ze vzdálenosti od 100 m do 140 m, bylo dosaženo mezi modely 

mnohem větších rozdílů, které se pohybovaly v řádu centimetrů a v okrajových částech 

dosahovaly i několika metrů.  

Armistead (2013) uvádí, že metoda SfM sebou přináší i určitá omezení. Zaprvé zmiňuje 

vegetaci, jež zamezuje zjistit informaci o terénu, který je ukryt pod ní či za ní. A za druhé 

zmiňuje problém při modelaci vodních ploch, kdy dochází k chybnému nalezení shodných bodů 

ve snímků, a tím dochází k určitým deformacím. Obě omezení byla v praxi při modelaci 

ověřena (obr. 85). Za vegetací zůstávala prázdná místa a vodní hladina, jež byla na snímku 

zachycena, se chybně modelovala do prostoru za stěnu.       
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Obr. 85 Problematika vegetace (vlevo) a vody (vpravo), (zdroj: vlastní tvorba)  

Hollsten (2013) zkoumal vliv textury na výsledné množství vygenerovaných bodů. Pokus 

provedl na 4 objektech: barevně pestré kalhoty, jednobarevný svetr, porcelánová soška ženy 

s dítětem a model chaloupky se zahrádkou. Prokázal, že mezi těmito čtyřmi objekty byl 

podstatný rozdíl v celkovém množství klíčových bodů, kdy nejlépe dopadl model chaloupky 

se zahrádkou a nejhůře model porcelánové sošky ženy s dítětem. U objektů, jež byly použity 

v této práci, se vliv textury nijak zásadně nepotvrdil, i přestože objekty byly tvořeny z písku 

a kyzové břidlice.    

Aber et al. (2010) uvádí, že nespornou váhu na kvalitě pořízených snímků mají také 

atmosférické podmínky, jelikož ovlivňují stíny, rozptyl dopadajícího světla a míru světla. Stíny 

způsobují velké problémy při následné tvorbě 3D modelů, jelikož v místech, kde je nedostatek 

světla, se barva slévá a program zde nedokáže vygenerovat dostatečné množství bodů. 

Problematika stínů se projevila u objektu stěny Hromnického jezírka, kde se v levé části nachází 

výchoz, který při focení v poledních hodinách vrhá stín, čímž byla znesnadněna modelace v této 

části. Zde byl zjištěn podstatný rozdíl mezi modely vygenerovanými v SW Agisoft PhotoScan 

a VisualSfM. Jelikož algoritmus nastavený v SW Agisoft PhotoScan si lépe dokázal poradit 

s touto problematickou oblastí a našel zde více bodů (obr. 86).  
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Obr. 86 Bodové mračno objektu Hromnické jezírko: vlevo VisualSFM, vpravo Agisoft 

PhotoScan (zdroj: vlastní tvorba)    

Vliv intenzity osvětlení byl zkoumán u zájmového objektu „Písková halda“ u Ledec,  

kde bylo zjištěno, že nejméně vygenerovaných klíčových bodů bylo v případě, kdy se snímaný 

objekt nacházel v polostínu. Tento výsledek byl způsoben tím, že snímek má špatnou 

kompozici, ve snímku se nacházejí jak přesvětlená (přeexponovaná) místa, tak zároveň 

zastíněná (podexponovaná) místa.  

Bez povšimnutí také nemohou zůstat základní pravidla pro optické skenování. Firma 

Agisoft LLC (2014) ve svém manuálu doporučuje, fotografie ukládat do formátu RAW 

nebo TIFF, jelikož nedochází ke kompresi oproti formátu JPG. Toto doporučení věřím, že je 

dobré a má své opodstatnění. Ale v této práci nebylo dodrženo, protože program VisualSFM 

tyto formáty neumí načíst, takže by uložené snímky musely být stejně konvertovány do formátu 

JPG. Dále je v manuálu uvedeno, že ve scéně by se neměli vyskytnout objekty, které mění  

při focení svoji polohu a objekt by měl být vyfocen ze všech stran a úhlů, aby byla 

minimalizována slepá místa. I tato pravidla bylo těžké v některých případech dodržet.  

Například při focení datových sad z lokality „Bývalá pískovna“ u Příšova bylo v daný den 

polojasno, takže při modelaci docházelo k občasnému vygenerování bílého bodu kdesi 

v prostoru. Dodržení pravidla, aby daný objekt byl vyfocen ze všech stran a úhlů kvůli 

minimalizaci slepých míst, bylo dosti těžké realizovat u stěny Hromnického jezírka. Stěna  

se totiž nachází pod úrovní okolního terénu a protější svahy jsou buď porostlé bujnou náletovou 
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vegetací, anebo jsou příliš příkré a nestabilní. Nebylo tedy možné nalézt tolik ideálních míst  

pro pozici kamery, aby nevznikla slepá místa.  

Na modelu z lokality „Bývalá pískovna“ u Příšova se povedlo dokázat, že takto 

vygenerované modely mohou být použity pro dodatečné přeměřování dané oblasti, čehož hojně 

využívají ve své práci archeologové (Olson et. Al. (2013); Wulff et al.(2010)). 
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6 KAPITOLA 6 

Závěr 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo ověření přesnosti a kvality metody „Structure from 

motion“. Tato metoda byla aplikována na několik geomorfologických objektů, jenž měly 

rozdílnou texturu, tvar i druh materiálu. Před samotnou přípravou vstupních dat byla pečlivě 

prostudována odborná dostupná literatura, ze které byla následně vypracována rešerše a byly 

zjištěny dosavadní dosažené výsledky kvality a přesnosti metody SfM v oblasti geomorfologie 

a archeologie. Podrobná rešerše by měla čtenáře uvést do problematiky a objasnit mu samotný 

princip metody SfM. 

V úvodu do problematiky jsou nejprve stručně popsány principy fotogrammetrie, v dalším 

kroku je nastíněn výpočet homografie. Dále je zde objasněn pojem epipolární geometrie 

a s ní související vypočtení fundamentální matice. Po objasnění těchto základních pojmů 

se rešerše zaměřuje na druhy nosičů, které se používají při pořizování snímků, jenž jsou použity 

pro metodu SfM. Další podrobně popsanou částí je oddíl zabývající se vlivy působícími  

na kvalitu výsledného modelu. Poté jsou nastíněna základní pravidla při pořizování vstupních 

dat. Dále následuje významný oddíl, jenž se zabývá velmi podrobným popisem principu metody 

SfM.  V závěru rešerše je zmíněno využití metody v praxi a následně jsou představeny dosažené 

výsledky o přesnosti SfM.  

Při práci s geoinformačními systémy je pro výsledek stěžejní kvalita vstupních dat, jelikož 

při nízké kvalitě dat nemůže být docíleno žádných kvalitních výsledků. Datové sady, jež byly 

použity pro účely této diplomové práce, byly vytvořeny samotnou autorkou pomocí fotoaparátu 

OLYMPUS e-420 s pevným objektivem ZUIKO DIGITAL 35 mm a pocházejí ze tří lokalit, 

nacházejících se v okrese Plzeň-sever. První lokalita se nachází u Ledec, kde zájmovým 

objektem byla „Písková halda“. Druhá lokalita je v blízkosti obce Příšov, kde byl zkoumán 

erodovaný svah v „Bývalé pískovně".  Poslední dva objekty se nacházejí na Hromnickém 

jezírku v těsné blízkosti obce Hromnice. Data získaná z jednotlivých lokalit byla následně 

zpracována v programu Agisoft PhotoScan Profesional Edition 1.1.6 a VisulSFM 0.5.26,  

ve kterých bylo z datových sad pomocí metody SfM vytvořeno 3D bodové mračno. 

V následujícím kroku byly jednotlivé modely slícovány, oříznuty a převedeny do reálného 
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měřítka. Na těchto upravených modelech bylo provedeno porovnání jednotlivých modelů 

a u experimentálního objektu hromádka byly vypočteny objemy.   

V metodické části je podrobně popsán zvolený metodický postup pro jednotlivé lokality. 

V práci byly pro analyzování výsledků použity čtyři programy: Profesional Edition v1.1.6, 

VisulSFM v0.5.26, CloudCompare v2.6.1 a MeshLab v1.3.3. Kromě programu Agisoft 

PhotoScan, který je poskytován v „Trial verzi“ na 30 dní, jsou všechny ostatní programy volně 

dostupné. Původně měly být pro generování modelů využity tři programy. Ale z důvodu časové 

náročnosti, kdy vygenerování jednoho modelu ze zájmové oblasti Hromnické jezírko trvalo 

v průměru 36,5 hodiny, bylo od této varianty ustoupeno. Dalším důvodem, proč program 

Bundler v0.4 nebyl použit pro generování modelů je skutečnost, že tento program dokáže 

vygenerovat pouze řídké mračno bodů. Tudíž by muselo být ještě dále upraveno v jiných 

programech, jako je například SW VisulSFM v0.5.26 nebo CMVS/PMVS. Velmi mnoho času 

mi zabralo prostudování jednotlivých manuálů k použitým programům, jelikož v každém 

programu se data načítala odlišným způsobem. Odlišná byla i volba definování kvality modelů, 

což u změny některých parametrů bylo klíčové pro správné generování výsledných modelů. 

Také práce s programem Agisoft PhotoScan nebyla nikterak jednoduchá. Přestože prostředí 

programu spadá do kategorie „user friendly“, tak tento SW je velmi náročný na kapacitu RAM, 

to bylo ověřeno při pokusu nastavení kvality „Ultra High“, kdy se model generoval mnoho 

hodin a při 96 % se seknul a vypnul (z důvodu překročení kapacity RAM).   

Výsledky práce potvrdily, že aplikování této metody na geomorfologické objekty je možné, 

ale velice záleží na velikosti daného objektu, na pozicích kamery a na vzdálenosti od objektu.  

U experimentu s hromádkou bylo dosaženo perfektních výsledků, jelikož rozdíly mezi modely 

byly v řádu milimetrů a změny tvaru v průběhu času byly velmi dobře znatelné. Vysoká kvalita 

těchto výsledků byla dosažena hned z několika důvodů. Prvním důvodem je skutečnost,  

že vzdálenost kamery od objektu byla cca jen 2 metry, hromádka dosahuje malých rozměrů  

(1 × 1 metr) a pozice kamer byla ideální, jelikož byla dokola celé hromádky. Naopak u objektu 

reprezentujícího stěnu Hromnického jezírka bylo dosaženo horších výsledků. Rozdíly mezi 

modely byly v řádu centimetrů a v okrajových částech dosahovaly i několika metrů. Snížení 

přesnosti bylo způsobeno mnohem větší vzdáleností mezi objektem a danou kamerou  

(cca 100-140 m). Ani pozice kamer nebyly ideální z důvodu terénní nedostupnosti. Výsledky 

z lokality „Písková halda“ u Ledec potvrdily, že míra osvětlení má vliv na výsledný 

vygenerovaný model. A bylo zjištěno, že nejméně bodů bylo rozpoznáno, když se zájmový 

objekt nacházel v polostínu. Tento výsledek je způsoben tím, že na snímcích se vyskytují 

přeexponovaná a podexponovaná místa.              
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Mírným nedostatkem této práce je nižší počet použitých programů, ve kterých byla data 

zpracována. Určitého zlepšení a zkvalitnění výsledků by bylo docíleno, kdyby mohly být 

vygenerované modely porovnány s modelem pořízeným na základě geodetických principů 

(např. laserové skenování či geodetické měření), což bohužel z důvodů terénní a časové 

náročnosti nebylo provedeno.  

Obsah této práce by mohl posloužit k prvotnímu se seznámení a pochopení principu 

metody Structure from motion. Popřípadě pro rozhodnutí, zda tuto metodu uplatnit při měření 

jiného geomorfologického objektu. Dále umožňuje čtenáři nabýt podrobnější informace 

o faktorech ovlivňujících výsledky této metody, představit mu kvalitu a přesnost výsledných 

modelů a popřípadě ho motivovat k podrobnějšímu prostudovaní této oblasti.   
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Příloha A: Model reprezentující svah v „Bývalé pískovně“ u Příšova – před úpravou (zdroj: vlastní tvorba) 
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Příloha B: Model reprezentující svah v „Bývalé pískovně“ u Příšova – po úpravě (zdroj: vlastní tvorba) 
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Příloha C: Mocnost vrstvy naměřená v terénu v lokalitě „Bývalá pískovna“ u Příšova (zdroj: vlastní tvorba) 
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