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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů,
vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV,
zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním
modelem reliéfu 5. generace. V teoretické části jsou přiblíženy použité metody a jejich
možnosti využití. V praktické části je nejdříve popsán postup tvorby jednotlivých
mračen bodů a jejich úprava v programu Agisoft PhotoScan, s referenčními
souřadnicemi vlícovacích bodů získaných geodetickým zaměřením. Následně je popsán
postup při porovnání mračen bodů podle předem daného schématu. Tato porovnání se
prováděla kompletně v programu Cloud Compare.

Klíčová slova
Agisoft PhotoScan, Cloud Compare, UAV, GNSS, porovnání,
mračno bodů

Summary
This diploma thesis deals with the differences in the comparison of the clouds of
points, created from photogrammetrically processed backgrounds, using two types of
UAV, aiming by means of tachymetry, directed by GNSS and provided by the digital
model of the 5th generation relief. In the theoretical part the methods used and their
possibilities of use are approximated. In the practical part is first described how to
create individual point clouds and their modification in the Agisoft PhotoScan program,
with reference coordinates of the points obtained by geodetic orientation. The following
is a procedure for comparing point clouds according to a predefined diagram. This
comparison was performed completely in Cloud Compare.
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Seznam použitých zkratek
Bpv – Balt po vyrovnání
ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita
DGPS – Differential Global Positioning Systém
DMP – digitální model povrchu
DMR – digitální model reliéfu
DMT – digitální model terénu
FSV – Fakulta stavební
GNSS – Global Navigation Satellite System
GPS – Global Position System
IMU – inerciální měřičské jednotky
LLS – letecké laserové skenování
RPAS – Remotely Piloted Aircraft System
RTK – Real Time Kinematic
SFM – structure from motion
TIN – triangulate dirregular network
UAV – unmanned Aerial Vehicle
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Úvod
V dnešní době se vhodným prostředkem pro mapování menších oblastí z malých
výšek stávají bezpilotní prostředky, které jsou díky pokroku řídicích systémů a
elektroniky již dostupné široké veřejnosti.
Hlavním

cílem

této

práce

je

určení

nepřesností

zpracovaných

fotogrammetrických podkladů pořízených pomocí UAV (bezpilotní letoun) vůči
digitálnímu modelu reliéfu 5. generace vzniklým leteckým laserovým skenováním. Dále
vůči terestrickému zaměření provedenému v předem definovaných dílčích částech
území Hornojiřetínské výsypky a v poslední řadě z porovnání všech UAV vůči sobě.
Digitální model reliéfu 5. generace byl pro tuto práci poskytnut Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním a to již v podobě mračna bodů. Další metody jako je
zaměření vybraných částí zájmového území pomocí totální stanice či metody GNSS se
taktéž dají považovat za mračna bodů. Aby bylo možné fotogrammetrické zaměření
vybrané části výsypky porovnat s předešlými metodami, bylo potřeba ho nejprve
zorientovat pomocí vlícovacích bodů, které byly v zájmovém území rozmístěny a
zaměřeny při rekognoskaci terénu, a poté ho převést na mračno bodů. Pro tento převod
byl použit program Agisoft PhotoScan.
Následovalo porovnání všech jednotlivých mračen v programu CloudCompare.
Tento program porovnává vždy pouze 2 mračna bodů, a proto bylo zapotřebí vždy
vybrat jeden z nich, který bude uveden jako referenční. Kvůli potřebě získání normál
muselo být toto referenční mračno bodů převedeno na trojúhelníkovou síť.
Po dohodě s vedoucím práce bylo určeno schéma toho, co s čím se bude
porovnávat. Schéma bylo takové, že nejprve se porovnávala vzájemně mračna bodů
vytvořená z fotogrammetrického zaměření. Dále se porovnávala všechna mračna
vytvořená z fotogrammetrického zaměření s digitálním modelem reliéfu 5. generace a
v poslední řadě se porovnávala všechna mračna vytvořená z fotogrammetrického
zaměření s mračny vzniklými pomocí totální stanice a pomocí GNSS.
Cílem této práce je určit přesnosti použitých metod a to především
fotogrammetrické zaměření pomocí bezpilotních letadel (UAV). Pro toto určení byly
zkoušeny různé možnosti náletů pro možné ovlivnění přesností.
- 10 -
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1. Lokalita
Jako lokalita pro tuto diplomovou práci byla vybrána část Hornojiřetínské
výsypky (Obr. 1). Tato výsypka má jednak velmi členitý terén ve formě kopců, srázů,
rovin a vodních ploch, ale i rozdílné porosty jako jsou stromy, keře a vysoké trávy.
Nachází se mezi Litvínovem, Horním Jiřetínem a průmyslovým areálem Záluží.
Rozloha tohoto území je cca 410 ha, avšak náš zájem byl namířen pouze na dílčí část.
Tato výsypka byla využívána jako vnější výsypka pro těžbu hnědého uhlí z dolu
Obránců míru. V souvislosti s tím, zde od roku 1969 až do roku 2006 probíhala
rekultivace. Díky dřívějšímu znehodnocení krajiny těžbou a následnou rekultivací se
zde v dnešní době nacházejí živočišné druhy, které v těchto krajinách nemají obdoby a
tak přitahují pozornost, například studentů zemědělské fakulty, se kterými jsem na této
práci spolupracoval.[12]

Obr. 1: Lokalita Hornojiřetínské výsypky
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2.Vysvětlení pojmů
V této kapitole budou vysvětleny pojmy (metody) které jsou v této diplomové
práci zmiňovány.

2.1 GNSS
Jde o metodu určování polohy pomocí globálních navigačních satelitních
systémů.

2.1.1Struktura GNSS
Kosmický segment – je tvořen umělými družicemi, obíhajícími kolem Země.
Družice jsou vybaveny solárními panely (pro získávání energie), přijímačem, vysílačem
a atomovými hodinami. Korekce oběžné dráhy je možná pomocí raketových motorů.

Řídící segment – provádí koordinaci a monitoring celého systému. Tvoří
jej hlavní a monitorovací pozemní stanice, které sbírají data o oběžných drahách družic,
aktualizují nastavení družic a provádí korekci systémového času a polohy jednotlivých
družic.
Uživatelský segment – je tvořen pasivním přijímačem signálu, který je vyslán
z družic. Díky zpracování těchto dat je možné, aby uživatel určil svou polohu.

2.1.2Metody a využití
Pro praktické využití v geodezii mají hlavní uplatnění především fázová měření.
K měření je využíváno nejméně dvou přijímačů. Jeden přijímač je umístěn na známém a
druhý na určovaném bodě. Přijímač na známém bodě slouží k výpočtu korekcí
potřebných pro určení polohy. Výsledkem měření je vektor mezi určovaným a známým
bodem. Potřeba dvou přijímačů je v dnešní době vyřešena tzv. sítí permanentních
referenčních stanic. Tyto sítě poskytují dva základní typy korekčních dat. Jsou to data
pro postprocessing a RTK korekce. V ČR jsou k dispozici tři celoplošné sítě.

- 12 -
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CZEPOS – provozuje Zeměměřičský úřad (Obr. 2)
TopNET – provozuje firma TOPNET Services, spol. s r.o.
Trimble VRS Now Czech – provozuje firma Trimble Germany GmbH

Obr. 2: Rozmístění GNSS stanic CZEPOZ
Metody využívané v geodézii jsou v podstatě dvě. Kinematická a statická.
Statická metoda umožňuje dosáhnout řádově milimetrové přesnosti, ale k tomu jsou
nezbytné observace v řádu hodin. Tato metoda je využívána například při budování
bodových, nebo při měření posunů. Pro mapování jsou vhodné kinematické metody.
Nejvíce využívanou je metoda RTK, kdy jsou pomocí internetu, nebo rádiového signálu
online dodávány korekce z referenčních stanic. Určení polohy probíhá v reálném čase.
Tato metoda poskytuje přesnost v rámci centimetrů.
Body zaměřené metodu GNSS jsou určené v souřadnicovém systému S-JTSK.
Tato podkapitola byla citována z:[3] [10] [13]

2.2 Tachymetrie
Pomocí tachymetrie je určována současně výška i poloha bodu,které jsou
přepočteny na souřadnice X, Y, Bpv v definovaném souřadnicovém systému.Principem
je prostorová polární metoda, dnes nejčastěji totální stanicí, kdy měřič signalizuje
měřené body přímo v terénu výtyčkou s odrazným hranolem. Totální stanice je v
podstatě elektronický tachymetr, který vzdálenosti měří pomocí laserového dálkoměru a
- 13 -
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úhly jsou odečítány pomocí elektronického systému na kódových kruzích. Přesnost
tachymetrie při použití totálních stanic je dostatečná pro většinu modelů terénu. Vlastní
metoda je vhodná při potřebě přesného modelu terénu pro velká měřítka v intravilánu, u
technických děl nebo pro projekční účely (např. pro pozemkové úpravy), kdy lze
provést mapování do nejmenších detailů. Navíc se tato metoda často používá pro
doměřování zakrytých částí území, které nebylo možné vyhodnotit například
fotogrammetricky (pod vegetací). Tato kapitola byla citována z[3] a[5].

2.3 Letecká Fotogrammetrie
Letecká fotogrammetrie (Obr. 3) je geodetická metoda, při které se geometrický
tvar části zemského povrchu neurčuje v terénu, ale na jeho obraze pořízeného ze
vzduchu. Snímací zařízení umístěné na létajícím nosiči pořizuje snímky během letu.
Schopnost fotografického snímku - zachytit ve zlomku vteřiny celou zájmovou
oblast - je nenahraditelná při dokumentování rychle se měnících dějů, jako je
dokumentace území postižených povodněmi, vichřicemi, požáry a podobně. Její
nenahraditelnost je v těžko přístupných nebo nepřístupných oblastech, kde se jiná
měřická metoda ani nedá použít. Tato kapitola byla citována z[2].

Obr. 3: Letecká fotogrammetrie
Fotogrammetrie řeší přepočet polohy jakéhokoliv bodu ze snímkových
souřadnic do reálných souřadnic požadovaného systému pomocí prostorové
transformace

(1) a

(2).

Před

vlastní transformací

souřadnic a

následným

vyhodnocováním SFM (fotogrammetrická zobrazovací technika pro odhad trojrozměrné
struktury, z dvourozměrných obrazových sekvencí) je nutné provést rekonstrukci
polohy snímacího zařízení v době pořízení snímku tzv. orientaci snímků. Pro měřické
- 14 -
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úkoly a pro následnou tvorbu map je nezbytné přesně znát polohu středu promítání
vzhledem k rovině snímku (tzv. vnitřní orientaci) ale i polohu středu promítání k
vnějším souřadnicím a orientaci osy záběru v prostoru (tzv. vnější orientaci). Tuto
polohu definují prvky vnitřní a vnější orientace. Řešení tedy vychází z
fotogrammetrických rovnic:
=

+( −

)∗

∗( ´

=

+( −

)∗

∗( ´

Kde:

∗( ´

∗( ´

´ )
´ )

∗( ´

´ )
´ )

∗( ´

∗( ´

∗( ´

´ )
´ )

∗

´ )
´ )

∗

∗

∗

(1)
(2)

´ , ´ a jsouprvky vnitřní orientace
[ ;

;

]a

jsouprvky vnější orientace

Prvky vnitřní orientace
Prvky vnitřní orientace přesně definují polohu středu promítání vzhledem
k rovině snímku.
Umožňují rekonstruovat svazek paprsků, který v okamžiku expozice vytvořil
měřický snímek. K prvkům vnitřní orientace patří. [20]


konstanta komory f určuje se s přesností na setiny mm.



poloha hlavního snímkového bodu ´ , ´ , který lze ztotožnit se středem snímku
jako
průsečíkem rámových značek (u správně seřízené komory)



distorze objektivu - je udána výrobcem pro danou fotokomoru či objektiv, případně je nutné provést kalibraci

Prvky vnější orientace
Při leteckém snímkování je měřická komora umístěna na nosiči, který je v
pohybu a je vystaven meteorologickým vlivům, není známo místo a směr pořízení
snímku. Proto se definuje také tzv. vnější orientace pro každý snímek. Její prvky jsou
většinou neznámé. Vnější orientace určuje polohu snímacího systému v reálných
souřadnicích. K prvkům vnější orientace patří šest následujících hodnot. [20]


tři souřadnice středu optického systému v dané souřadné soustavě Xo, Yo, Zo
- 15 -
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tři nezávislé rotace

Podle počtu vyhodnocovacích snímků dělíme fotogrammetrii na:
- jednosnímkovou
Na samostatných snímcích lze měřit pouze rovinné souřadnice. V letecké
fotogrammetrii lze takto pořídit polohopisnou složku rovinatého území a to jak ze
snímků svislých, tak se šikmou osou záběru.
- dvousnímkovou (vícesnímkovou)
Pomocí dvousnímkové fotogrammetrie lze vyhodnotit z dvojice snímků
prostorové souřadnice objektu. Předmět měření musí být současně zobrazen na obou
snímcích. Pokud se k vyhodnocení snímků využívá stereoskopického vjemu, mluvíme o
stereofotogrammetrii.
Podle způsobu zpracování snímků (tz. převod snímkových souřadnic na rovinné
nebo prostorové souřadnice) fotogrammetrii dělíme na metodu:
- analogovou
K vyhodnocení je potřeba opticko-mechanické zařízení obsluhované speciálně
vyškolenou obsluhou s dlouhodobým zácvikem.
- analytickou
Metoda analytická převádí snímkové souřadnice do geodetických pomocí
prostorových transformací, které se řeší na počítačích.
- digitální
Tato metoda využívá jako vstupní informace digitální obraz. Tento může být
naskenovaný klasický snímek, nebo snímek pořízený přímo digitálním fotoaparátem.

- 16 -
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2.4 Letecké laserové skenování

Obr. 4: Letecké laserové skenování
Laserové skenery, ať pozemní nebo letecké, umožňují bezkontaktní neselektivní
sběr velkého množství dat za krátký časový interval. Data následně mohou být využita
pro tvorbu digitálních modelů povrchů či reliéfů. Výhodou této metody je možnost
měření i v oblastech s hustým porostem a nezávislost metody na osvětlení. Skenování je
možné provádět i v noci. Další výhodou je poměrně vysoká automatizace při
zpracovávání naměřených dat.
Princip
LIDAR (skener) pro letecké skenování, využívá k měření vysokorychlostního
světelného dálkoměru s

pasivním

odrazem.

Používají se fázové

a

pulsní

dálkoměry. Optická soustava skeneru zajišťuje soustředění světelných paprsků do
tenkého svazku a umožňuje směrování paprsku pod různými úhly. Tím je docíleno
měření v určité rovině.
Pulsní dálkoměry - Po vyslání paprsku je měřen tranzitní čas mezi vysláním,
odražením a opětovném průchodu paprsku čidlem skeneru. Z tohoto času je dopočtena
vzdálenost mezi skenerem a měřeným bodem.
Fázové dálkoměry - Fázový dálkoměr vyšle modulovanou vlnu o určité fázi φ0 , od
cíle (odrazného hranolu) se vrátí vlna o fázi φ1 . Velikost fázového rozdílu Δφ
charakterizuje měřenou délku.
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2.4.1 Systémy LLS
Pro možnost provádět letecké laserové skenování, je nutno zkombinovat
několik různých zařízení a technologií dohromady.
Nosič - je dopravní prostředek, na kterém je celý systém (letadlo, vrtulník)
nainstalován. Pro případy plošného mapování a sběru dat pro DMT se volí letadlo. Při
větších nárocích na přesnost zmapování svislých částí a požadavku větší hustoty
skenování se využívá vrtulníků.
Skener – jedná se o laserový skener vybavený pulzním, nebo fázovým dálkoměrem.
Hustota je závislá na rychlosti a výšce, ze které je skenováno.
Kontrolní jednotka –někdy také označována jako řídící jednotka. Zpracovává měření
laserového skeneru, GNSS aparatury a IMU. Důležitou funkcí kontrolní jednotky je
synchronizace času měření s časem GNSS. K tomu je využíváno PPS4.
GNSS – Pomocí aparatury GNSS je určována prostorová poloha letadla vůči
referenčnímu souřadnicovému systému. Je využíváno metody DGNSS, kdy je současně
měřeno na známém geodetickém bodě pomocí referenční stanice a druhou anténou na
palubě letadla. GNSS také slouží k synchronizaci času.
IMU – jde o kombinaci gyroskopu a akcelerometru. Za pomoci soustavy gyroskopů
určuje náklony vůči tížnici s vysokou přesností. Akcelerometry slouží k měření
zrychlení. Jednotka IMU zpřesňuje určení polohy a slouží k určení prvků vnější
orientace skeneru. Tato podkapitola byla citována z:[9] [13]
Tyto popsané systémy jsou v podstatě velmi podobné systémům ve
fotogrammetrii. Jen namísto kamery je zde umístěn skener.

2.5 Digitální model terénu a Digitální model reliéfu
V této kapitole budou přiblíženy termíny digitální model terénu (DMT) a
digitální model reliéfu (DMR), které se budou využívat v následujících kapitolách jako
předměty zkoumání a porovnání.
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2.5.1 Digitální model terénu
Pomocí digitálního modelu terénu je možné vyjádřit průběh zemského povrchu
digitální formou a následně s ním dále pracovat. Podkladem pro DMT jsou body
doplněné o výšku a další atributy. Cílem tvorby DMT je proložit plochy všemi
vstupními body a doplnit další parametry, aby co nejlépe vystihoval reálný terén.
V současné době je k dispozici několik různých typů digitálních modelů terénů, které se
od sebe liší obsahem. Pro přehlednost dalšího textu bude uveden přehled jednotlivých
druhů.
Digitální model reliéfu – „digitální reprezentace zemského povrchu v paměti počítače,
složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky
mezilehlých bodů“
Digitální model povrchu – „zvláštní případ digitálního modelu reliéfu konstruovaného
zpravidla s využitím automatických prostředků (např. obrazové korelace ve
fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech objektů na něm
(střechy, koruny stromů apod.)“
Digitální výškový model - „digitální model reliéfu pracující výhradně s nadmořskými
výškami bodů.“Tato podkapitola byla citována z:[6] [7]

2.5.2 Digitální model reliéfu
V této podkapitole je přiblížen důvod vzniku DMR 5G, který je dále v práci
využit k porovnání jednotlivých modelů, a postupné kroky při jeho realizaci.
Mapování území ČR pomocí LLS začalo v roce 2009 a to z důvodu
nedostačující přesnosti tehdejších digitálních modelů terénu. Na tomto mapování se
podílel Český úřad zeměměřický a katastrální, ministerstvo obrany a ministerstvo
životního prostředí. Výsledkem nového mapování výškopisu byly DMR 4G, DMR 5G a
DMP 1G (Obr. 5). Pro samotné mapování bylo území republiky rozděleno na tři části:
západ, střed a východ. Každá část byla zaměřena během jednoho roku. Nejprve byla
nasnímána část Střed (2010), poté Západ (2011) a nakonec Východ(2013).
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Obr. 5: Přehled aktualizace DMR České republiky 4. generace

Každé území bylo dále děleno na bloky dlouhé 20 – 30 km a široké 10 km.
Nutnost dělení na bloky byla způsobena výškovými poměry v daném území. Pro
jednotlivé bloky byly vyhotoveny dva projekty skenování. Jeden pro období bez
vegetace (jarní) a druhý pro případ vzrostlé vegetace. Projekty se od sebe liší výškou
letu a použité frekvence laserového skeneru. V případě vzrostlé vegetace se volí nižší
výška letu a nižší frekvence z důvodu lepší prostupností záření. Ke skenování byl použit
laserový skener Litemapper6800. Zpracování naměřených dat proběhlo ve třech
krocích. Nejprve byla georeferencována do souřadnicového systému WGS 84 / UTM. K
tomu sloužila data z GNSS a IMU. Poté byla uložena do databáze. Dalším krokem byla
automatická filtrace dat. K tomu byl využit software SCOP++, který využívá metody
robustní filtrace. Výsledkem automatické filtrace dat bylo roztřídění dat do skupin bodů
na povrchu a bodů ležících na objektech nad povrchem. Pro eliminaci chyb
způsobených nedokonalou automatickou filtrací byla prováděna ještě manuální
kontrola, která zaručila správné rozřazení jednotlivých bodů.
DMR 4G – Pro tento produkt byla využita data, která byla automatickou filtrací vyhodnocena jako zemský povrch. Z těchto dat byl v pravidelné čtvercové síti 5x5 metrů
vybrán vždy nejnižší bod, což mělo za důsledek, že vznikla nepravidelná síť. Z té byla
následně lineární interpolací dopočtena výška v bodech pravidelné sítě 5x5 metrů, která
měla reprezentovat povrch modelu. DMR 4G primárně vznikl pro potřeby tvorby
Ortofota ČR. Slouží jako podklad při ortogonalizaci měřických snímků. Dosažená
přesnost modelu je udávána střední chybou 0,30 metru pro odkrytý terén a pro terén
pokrytý vegetací či zástavbou je udávána hodnota 1,00 metr.
- 20 -
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DMR 5G – Vstupními daty pro tento model byla detailně manuálně kontrolovaná data z
automatické filtrace. Jeho tvorba se skládala ze tří kroků. Nejprve byl v pravidelné síti1x1 metr detekován nejnižší bod. To přispělo k redukci bodů a odstranění zbytkového
šumu. Dalším krokem bylo vyhlazení modelu, tedy eliminace lokálních nerovností, například odstranění ornice. Vyhlazením se upravila výška původních bodů, ale maximálně o5 cm. Posledním krokem bylo zředění původního mračna s ohledem na dodržení
předepsané střední výškové chyby. K tomu byly využívány nástroje softwaru ATLAS
DMT. Model byl distribuován ve formě TIN. Přesnost modelu byla charakterizována
úplnou střední chybou výšky a to 0,18 m v odkrytém terénu a 0,30 na území pokrytém
hustou vegetací. Tato podkapitola byla citována z[6],[7],[9],[10].
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3. Rekognoskace výsypky
Pro porovnání vybraných měřických metod bylo vybráno území Hornojiřetínské
výsypky. Na tom to území se nachází jak vysoké trávy, křoviny a stromy, tak i roviny,
močály a voda.

3.1Rozmístěnívlícovacích bodů
Nejprve bylo na tomto území umístěno 20 vlícovacích bodů (Obr. 6), které byly
rozmístěny tak, aby zhruba postihly zájmové území. Jako vlícovací body byly zvoleny
terče ve tvaru čtverce natřené na bílo s černým kulatým středem (průměr 15 cm). Byly
vyrobeny ze sololitových desek o rozměrech 40cm x 40cm x 5mm (Obr. 7).

Obr. 6: Přehledka rozmístění vlícovacích bodů
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Obr. 7: Stabilizace vlícovacího bodu + určení pomocí GNSS

3.2 Volba sektorů pro tachymetrii
Při rozmisťování vlícovacích bodů byla zároveň vybrána místa vhodná pro zaměření tachymetru (Obr. 16 v podkapitole 5.1). Tato místa byla volena v hustě zalesněných částech, kde letecká fotogrammetrie a letecké laserové skenování buď nedosahují
takové přesnosti, nebo dokonce vůbec neproniknou. Tyto sektory byly vybrány tři a to
tak, aby byly rozmístěny na opačných stranách zájmového území. Tyto sektory byly
zaměřeny prostorovou polární metodou pomocí totální stanice Trimble M3, která byla
souřadnicově připojena na body dočasně stabilizované a určené metodou GNSS (RTK
s dobou observace 5s, připojená do systému CZEPOS). Byl zaměřen rastr 50m x 50m
ve kterém byly body voleny zhruba po 10 metrech.
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4. Použité pomůcky
Pro možnost vyhotovení jednotlivých 3D modelů a jejich porovnání bylo
využito několik metod a tím pádem i několik strojových vybavení, které budou níže
blíže popsány.

4.1Totální stanice Trimble M3
Totální stanice Trimble M3 (Obr. 8) je lehká, kompaktní, malá a odolná totální
stanice od firmy TRIMBLE. Stanice má dotykový displej. Dále má k dispozici i
bezhranolové měření až na vzdálenost 300m. Trimble M3 má nekonečné jemné
ustanovky, laserový pointer, laserovou olovnici a dva nezávislé vstupy pro Li-Ion
baterie.[14]
Parametry stanice:

- zorné pole: minimální zaostření je 1,5m
- přesnost: hranol +/-(3+2ppm x D)mm
- Přesnost: úhlová 2"/0,5mgon

Obr. 8: Totální stanice Trimble M3
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4.2 GNSS Trimble Geo XR
Použitá GNSS aparatura se skládá z přijímače Trimble GeoXR (Obr. 9), označovaného také jako Geo Explorer 6000, a externí antény Trimble Zephyr Model 2 (
Obr. 10). Umožňuje použití mnohých měřických metod, jako je statická, rychlá statická,
RTK. Dokáže měřit i bez připojené externí antény s přesností v řádu centimetrů při
RTK měření. Přesnost diferenčního kódového měření je 25 cm + 1 ppm v poloze a 50
cm + 1 ppm ve výšce. Přijímač je vybaven 220 kanálovým GNSS čipem se současným
pozorováním družic GPS, GLONASS a SBAS a také interní dvoufrekvenční GNSS
anténou. Je vybaven odolnou konstrukcí dle standardu IP65, a proto s ním lze pracovat i
v extrémnějších podmínkách. Při připojení externí antény je výrobcem udávaná přesnost
3 mm + 0,5 ppm v poloze a 3,5 mm + 0,5 ppm ve výšce u statické a rychlé statické metody. U síťového RTK měření je horizontální přesnost 10 mm + 0,5 ppm, vertikální 15
mm + 0,5 ppm. Dle[14].

Obr. 9: GNSS přijímač Trimble Geo XR

Obr. 10: Trimble Zephyr Model 2

4.3 SenseFlyeBee
RPAS s názvem EBee (Obr. 11) od firmy SenseFly je klasické letadlo
s odnímatelnými křídly a tlačnou vrtulí. Umožňuje automatický snímkový let s dobou
letu až 40 minut. K dispozici jsou různé kamery pro viditelné a blízké infračervené zá- 25 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
ření, vyráběna je multispektrální a termální kamery (před letem je nutno vybrat ovšem
jen jednu vzhledem k nosnosti prostředku). Využití je široké – od klasického mapování,
tvorby ortofota s vysokým rozlišením (velikost pixelu až 3 cm), tvorby velmi přesného
digitálního modelu povrchu až po monitorování stavu vegetace (např. pomocí vegetačního indexu NDVI). Obecně lze ale říci, že se jedná o mapovací a monitorovací systém
pro plošný sběr dat, který může s úspěchem konkurovat letecké či družicové fotogrammetrii v malých územích (nutno poznamenat, že geometrické rozlišení družicových dat
je dnes již v extrémním případě 31 cm, běžně 50 cm a u leteckých dat je běžná velikost
pixelu 10–25 cm). Dle[14].

Obr. 11:SenseFlyeBee

4.3.1Sony Cyber-shot DSC-WX220
Fotoaparát Sony Cyber-shot DSC-WX220 (Obr. 12) je používán UAV SenseFlyeBee. Parametry tohoto fotoaparátu:- snímací čip: 1/2,3"Exmor R CMOS
- Rozlišení: 18,2 MPix
- ohnisková vzdálenost: 4,45 – 44,5 mm
- rozměry: 92,3x52,4 x 21,6 mm
- hmotnost:105 g
- 26 -
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Obr. 12:Sony Cyber-shot DSC-WX220

4.4EasyStar II s 3D Pixhawk
EasyStar II je motorový větroň (Obr. 13) pro pohon střídavým motorem. Model
je vyroben z vysoce odolného ELAPORu a má ovládanou směrovku, výškovku a křidélka. Stavebnice se dodává se sklopnou vrtulí 7x6" s kleštinou 3,0 a 3,2mm. Dle[14].

Obr. 13:EasyStar II
3DR Pixhawk (Obr. 14) je výkonná řídící deska. Dokáže převést jakýkoliv typ
modelu do autonomního systému, kdy jsou modely schopné provádět úkony a přesuny
dle naprogramovaných GNSS souřadnic a tím plánovat jejich mise s waypointy (pojme-
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novaný bod se souřadnicemi, uložený např. v přijímači GNSS či počítačové databázi).
Dle[21].

Obr. 14: 3DR Pixhawk

4.4.1 Nikon Coolpix A
Fotoaparát Nikon Coolpix A (Obr. 15) je používán UAV EasyStar II. Parametry
tohoto fotoaparátu:

- snímací čip: CMOS formátu DX
- Rozlišení: 16,2 Mpx
- ohnisková vzdálenost: 28 mm
- rozměry: 111 x 64 x 40 mm
- hmotnost: 299 g

Obr. 15:Nikon coolpix A
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5. Postup zaměření zájmového území
V této kapitole jsou podrobně popsány postupy zaměření části území
Hornojiřetínské výsypky.

5.1 Zaměření vybraných částí pomocí totální stanice
Toto měření probíhalo na částech území, které byly předem vybrány a které se
nacházely v hustě zalesněných oblastech.
Podrobné zaměření vybraných dílců bylo provedeno totální stanicí Trimble M3 a
to tachymetrickou (prostorově polární) metodou. Byly vybrány 3 sektory, které byly
vhodně rozmístěny tak, aby tvořily zhruba tvar rovnoramenného trojúhelníku.
Stanoviska byla volná, dostala přidělena čísla (4101, 4102 a 4103) a byla
souřadnicově připojena vždy na 3 dočasně stabilizované body (5101 až 5103, 5201 až
5203, 5301 až 5303). Tyto dočasně stabilizované body byly stabilizovány pomocí
dřevěných kolíků o rozměrech 2,5cm x 2,5cm x 50cm. Souřadnice těchto bodů byly
určeny pomocí GNSS aparatur Trimble GeoXR v systému S-JTSK.
Tyto sektory byly zaměřeny v rastru o rozměrech 50m x 50m s desetimetrovými
rozestupy (Obr. 16).

Obr. 16: Přehledka sektorů s obrysem zájmového území
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5.2 Zaměření části území pomocí metody GNSS
V této podkapitole je znázorněna přehledka bodů (Obr. 17) pořízených metodou
GNSS, které byly převzaty od ČZU. Tyto body jsou znázorněny modrou barvou.
Data byla poskytnuta pro tuto práci od studentů z ČZU, kteří na daném území
provádějí výzkum živočišných druhů. Měření proběhlo začátkem března 2017. Bylo
naměřeno celkem 2355 bodů pomocí pěti GNSS sestav avšak použito pro tuto práci
bylo pouze 944 bodů, které zasahovaly do námi zvoleného území (viz. Obr. 17).

Obr. 17: Přehledka bodů zaměřených pomocí GNSS

5.3 Fotogrammetrické zaměření pomocí UAV
Byla zvolena varianta plánování mise přes waypointy, které byly umístěny na
krajích daného území. Díky tomu je UAV schopno létat v řadách vedle sebe a
vzdálenost řad je dána požadovaným překrytem. V tomto případě byl nastaven podélný
překryt 85%, příčný překryt 65% a rozlišení cca 3cm na jeden pixel.
Dalším důležitým faktorem, který není možné opomenout, je nastavení rychlosti
závěrky fotoaparátu. Bylo totiž nutné zvolit nejkratší možný expoziční čas, aby nedošlo
k rozmazávání fotek kvůli dopřednímu pohybu letadla. V tomto případě je nejdelší
hodnota expozičního času 1/200s pro rozlišení 3cm/pixel.
- 30 -
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Pro obě použité varianty UAV( SenseFly eBee a EasyStar II) byly nastaveny
totožné letové parametry v uvedené výšce. Provedení se lišilo pouze ve velikosti
postižené oblasti, v počtu a tvaru letových trajektorií.
SenseFly eBee
Pomocí tohoto UAV byly proveden nálet „eBee12“ a nálet „eBee34“ (Obr. 18),
přičemž u obou dvou byl v polovině letu nálet přerušen kvůli nedostatečné kapacitě
baterie. Tyto dva nálety jsou na sebe záměrně kolmé, kvůli sledování vlivu na přesnost.

Obr. 18: Nálet eBee12 + eBee34
EasyStar II
Na rozdíl od předchozího UAV, byl v tomto případě proveden pouze jeden nálet
(Obr. 19), avšak s výrazně lepším přístrojovým vybavením.

Obr. 19: Trajektorie EasyStar II
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Pro obě UAV bylo zapotřebí povětrnostní podmínky udržet pod 5m/s. Pořízené
fotografie jsou od sebe proto v rozestupu 14 dní, kvůli nestálosti počasí. Data
z EasyStar II byla pořízena v polovině března roku 2017 a bylo nafoceno 940 fotek.
Data ze SenseFly eBee byla pořízena až koncem března a z obou náletů bylo pořízeno
1907 fotografií.
Porovnání snímků pořízených pomocí obou UAV
Na tomto obrázku (Obr. 20) jsou porovnány kvality snímků. Zde je vyobrazen
vlícovací bod č.8 s totožným zvětšením. Bod je na obou snímcích zachycen na kraji. Je
zde zřejmé, že levý snímek je ostřejší díky kvalitnějšímu objektivu použitým při snímkování. Levý snímek byl pořízen pomocí EasyStar II, pravý obrázek je pořízen pomocí
SenseFly eBee.

Obr. 20: Porovnání pořízených snímků (levý EasyStar II, pravý SenseFly eBee)
Následující obrázek (Obr. 21) znázorňuje rozdílné výškové členění trajektorií
jednotlivých náletů. Při náletu eBee 12 byla trajektorie (žlutá čára na Obr. 21) vybrána
tak, že podélně zachycoval majoritní svažitou část zájmového území. Proto jsou tyto
trajektorie v rovině a jsou proto různě vzdálené od povrchu. Při náletu eBee 34 byly
trajektorie (červená čára na Obr. 21) vybrány kolmo na nálet eBee 12 a tudíž byla
majoritní svažitá část území zachycena příčně. Díky tomu zde trajektorie lépe kopírují
tvar snímaného území. Stejným způsobem byl volen i nálet EasyStar II.

Obr. 21: Ukázka trajektorií náletů eBee 12 a eBee 34
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6. Software Agisoft PhotoScan
Agisoft PhotoScan je software, který umožňuje tvorbu digitálních modelů
terénu, ortofotomap a obecně polygonálních modelů s texturami ve velmi vysokém
rozlišení. Jeho uživatelské prostředí je pro obsluhu jednoduché a má velkou míru
automatizace. Lze tak pohodlně zpracovávat i několik tisíc leteckých snímků v pár
krocích.
Zpracovávaná data je možné i georeferencovat. Tento program si pro tuto úlohu
vystačí buď s GPS souřadnicemi odpovídajícími času a místu pořízení jednotlivého
snímku, nebo se souřadnicemi identických bodů (GCP – Ground Control Points). Podle
kvality vložených souřadnic lze získat digitální model terénu s přesností v řádech
centimetrů. Dle[2].

6.1 Postup prací v programu Agisoft Photoscan
V této kapitole je podrobněji popsán postup tvorby modelů v programu Agisoft
Photoscan včetně nastavených parametrů pro výpočet.

6.1.1 Import fotografií
Jako první je zapotřebí založit nový Chunk (soubor snímků), do kterého se
následně naimportují fotografie zájmového území.

6.1.2 Označení vlícovacích bodů na snímcích
První import souřadnic vlícovacích bodů byl proveden načtením z textového
souboru přes funkci Import… v záložce GroundControl. Pro umístění vlícovacích bodů
na snímky bylo nutné zapnout funkci Edit Markers a následně přes pravé tlačítko myši a
volby AddMarker umístit body na patřičné snímky.

6.1.3 Orientace snímků s generací řídkého mračna bodů
Po vložení fotografií do programu PhotoScan bylo třeba je zorientovat. Díky
funkci align photos najde software ideální polohu a orientaci kamery pro každou
fotografii a vytvoří řídké mračno bodů (Obr. 22). Přesnost (Accuracy) u tohoto procesu
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byla nastavena na High(vysoká přesnost) a jako předvýběr párů snímků (Pair preselection) byl zvolen Generic (páry určil software samostatně).

Obr. 22: Řídké mračno bodů vytvořené funkcí align photos
Během orientace snímků byly automaticky některé snímky vyřazeny. U snímků
pořízených během obou náletu pomocí SenseFlye Bee (eBee 1234) to bylo 99 snímků.
U snímků pořízených pomocí EasyStar II to byly pouze 2 snímky.

6.1.4 Vztahy pro výpočet chyb souřadnic vlícovacích bodů
Po zorientování snímků byly vypočteny souřadnicové rozdíly vlícovacích bodů
(X err, Y err, Z err) jako rozdíl souřadnic vypočtených z modelu a souřadnic referenčních. Dále prostorové odchylky pro každý bod (Error) jako odmocnina ze součtu čtverců rozdílů jednotlivých souřadnic. Následně celkové chyby pro soubor souřadnic X,
soubor souřadnic Y, soubor souřadnic Z jako kvadratický průměr z rozdílů souřadnic
(TotalError X, Y, Z). A poté celkové prostorové odchylky pro soubor všech vlícovacích
bodů jako kvadratický průměr celkových chyb jednotlivých bodů (TotalError).
= √

+

+

(3)

=

(4)

=

(5)
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Na následujících obrázcích (obr.23 – obr.26) jsou vyobrazeny soubory chyb
souřadnic vlícovacích bodů jednotlivých mračen vzniklých po zorientování snímků.
Vypnuté body nebyly při vyhodnocení na snímcích buď nalezeny, nebo jejich
souřadnicová chyba byla nezvykle velká. Proto byly, po provedeném vyhodnocení, vyloučeny.

Obr. 23:Soubor chyb souřadnic vlícovacích bodů eBee 12
Z tohoto obrázku (Obr. 23) je vidět, že vlícovací body (ve sloupci markers)
č. 4,6,7,13,16 a 19 nebyly zavedeny dále do výpočtů.
Body, které nemají uvedeny souřadnicové chyby, nebyly na fotkách buď nalezeny, anebo byly evidentně posunuty. K tomuto znehodnocení tolika bodů došlo
pravděpodobně kvůli velké časové proluce mezi umístěním vlícovacích bodů (prosinec
2016) a provedením fotogrammetrického zaměření (březen 2017). Tato proluka byla
zapříčiněna nepříznivým počasím a sněhovou pokrývkou, kdy nebylo možné nálet
provádět.
Body, které jsou vypnuty a mají uvedeny souřadnicové chyby, překračovaly
mezní odchylku. Celková souřadnicová chyba tohoto náletu po zorientování snímků je
0,081 m.
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Obr. 24: Soubor chyb souřadnic vlícovacích bodů eBee34
Z tohoto obrázku (Obr. 24) je vidět, že opět vlícovací body (ve sloupci markers)
č. 4,6,7,13 a 19 nebyly zavedeny nadále do výpočtů. Bod č. 16 u tohoto náletu po provedené orientaci snímků nepřekročil mezní odchylku a proto na rozdíl od eBee 12 byl
použit.
Celková souřadnicová chyba tohoto náletu po zorientování snímků je 0,053m.

Obr. 25:Soubor chyb souřadnic vlícovacích bodů eBee 1234
Z tohoto obrázku (Obr. 25) je vidět, že vlícovací body (ve sloupci markers) č.
4,6,7,13,16 a 19 nebyly zavedeny nadále do výpočtů. Tato tabulka znázorňuje soubor
chyb souřadnic vlícovacích bodů ze zorientovaných snímků z obou náletů.
Celková souřadnicová chyba tohoto náletu po zorientování snímků je 0,050m.
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Obr. 26: Soubor chyb souřadnic vlícovacích bodů EasyStar II
Z tohoto obrázku (Obr. 26) je vidět, že vlícovací body (ve sloupci markers) č.
4,6,7,13 a 19 nebyly zavedeny nadále do výpočtů.
Tento soubor chyb souřadnic vlícovacích bodů byl vypočten po orientaci snímků
pořízených pomocí EasyStar II.
Podle celkové souřadnicové chyby vlícovacích

bodů je zřejmé, že kvalita

pořízených snímků pomocí EasyStar II, je vyšší,
Celková souřadnicová chyba tohoto náletu po zorientování snímků je 0,041m.
Tab. 1: Celkové souřadnicové chyby náletů
Nálety

celková souřadnicová chyba [m]

eBee 12

0,081

eBee 34

0,053

eBee 1234

0,050

EasyStar II

0,041

V tabulce (Tab. 1) jsou uvedeny celkové souřadnicové chyby jednotlivých
náletů.

6.1.6 Generace hustého mračna bodů (build Dense Cloud)
Software PhotoScan umožňuje generovat a vizualizovat model pomocí hustého
mračna bodů (Obr. 27). Na základě předpokládaných pozic kamery program určuje
informace o hloubce pro každou kameru zvlášť a následně je zkombinuje do jednoho
hustého mračna.
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Obr. 27: Husté mračno bodů vytvořené funkcí build Dense Cloud

7. Software Cloud Compare
Pro porovnání vytvořených mračen bodů byl použit software Cloud Compare,
který ze dvou na sebe napasovaných mračen vypočte jejich rozdílový rastr. Cloud
Compare je volně dostupný software primárně určený pro srovnávání dvou bodových
mračen nebo zasíťovaných mračen (modelů). Pro účely porovnání je založen na
speciální octrre struktuře (je typ stromové struktury dat, kde každý uzel má právě osm
potomků). Software dokáže běžně pracovat s mračny o více než 10 milionech bodů. V
současnosti jej lze využít též k různorodým operacím s 3D daty jako jsou: registrace,
převzorkování, statistické výpočty apod.[2]

7.1Postup prací v programu Cloud Compare
V programu Cloud Compare pokračovaly úpravy na vytvořeném hustém mračnu
bodů (Dense cloud) z programu PhotoScan.

7.1.1 Redukce mračen
Jako první byla použita redukce mračen bodů. Vytvořená mračna měla totiž přes
250 milionů bodů, což pro práci v prostředí Cloud Compare není praktické a to jednak
- 38 -
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kvůli zdlouhavým výpočtům, tak i pro vizualizaci a práci s mračnem samotným. Proto
byla použita funkce Subsample, kde byl minimální prostor mezi jednotlivými body
nastaven na vzdálenost 20 cm. Tato operace snížila počet bodů na hodnoty pohybující
se kolem 10 milionů, což již přijatelná hodnota. I přes tuto změnu nebyla ovlivněna
přesnost při vyhodnocení rozdílů jednotlivých mračen.

7.1.2 Tvorba trojúhelníkové sítě
Následovala tvorba MESH (trojúhelníková síť) v pluginu Poisson Recon. Kvůli
náročnosti na paměť počítače nebyl vytvářen MESH přímo v programu, ale pouze přes
příkazový

řádek,

a

to

příkazem:

„PoissonRecon.SSE2_v901

--in

bo-

hous_2017_03_11_20cm.ply --out bohous_2017_03_11_d12_mesh.ply --depth 12 -density --verbose“
Tuto trojúhelníkovou síť bylo nutné vytvořit kvůli možnosti porovnání
jednotlivých mračen. Díky vytvoření MESH byly získány normály, které jsou pro tato
porovnání nezbytná.

7.1.3 Porovnání mračen
Pro porovnávání dvou mračen, u kterých bylo potřeba určit jejich rozdíl, bylo
předem definováno schéma. Pro bylo vždy porovnáváno mračno bodů (zredukované
pomocí funkce subsample) spolu s trojúhelníkovou sítí (MESH). Přičemž jako
referenční byla zvolena trojúhelníková síť.
Funkce pro porovnání byla zvolena distance computation – cloud/mesh
v záložce tools. Jako maximální porovnávaná vzdálenost byly přednastaveny 2 metry.
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8. Porovnání výsledků
S vedoucím práce byl domluven postup, jak vytvořená a poskytnutá mračna bodů porovnat a dále z nich získat potřebné informace k dalšímu zpracování.
Seznam porovnávaných mračen bodů
a) EasyStar II
b) eBee 12
c) eBee 34
d) eBee 1234
e) DMR 5G
f) body zaměřené metodou GNSS
g) body zaměřené tachymetrickou metodou
Schéma porovnání
1) Vzájemné porovnání a) - d) ve všech kombinacích (barevná hypsometrie)
2) Porovnání d) vůči e) - stanovení oblastí (tráva, stromy, keře)
3) Porovnání vzájemně a) až g) společně s výpočtem přesností

8.1 Vzájemné porovnání UAV
Tato

kapitola

se

zabývá

porovnáním

mračen

bodů

vytvořených

z fotogrammetrického zaměření. Jsou zde znázorněny rozdílové rastry pomocí barevné
hypsometrie, kde záporné hodnoty byly značeny modrou barvou, která přechází do zelené barvy značící nulový rozdíl a ta přechází do barvy červené značící kladný rozdíl.
Dále byl pomocí volby Show histogram zobrazen a následně uložen histogram četností
vzdáleností mračna bodů vůči trojúhelníkové síti (MESH). Dle[1] a[2].
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Obr. 28: EBee 12 vůči EasyStar II
Na obrázku (Obr. 28) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu
eBee 12 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu EasyStar II. Je znázorněno pomocí
barevné hypsometrie. Po pravé straně je umístěn histogram, kde je vidět četnost
rozdílných převýšení jednotlivých metod. V obrázku je umístěno 5 tabulek, které
znázorňují vybrané body a informace o nich (např. odlehlost, souřadnice,…)
Již z podkapitoly (6.1.4) je zřejmé, že nálet eBee 12 se odchyluje od ostatních
náletů. A potvrzuje to i histogram na obrázku (Obr. 29), z kterého je vidět, že shodnost
porovnání náletu eBee 12 není ideální.

Obr. 29: Histogram četností vzdáleností eBee 12 a EasyStar II
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Obrázek (Obr. 29) histogramu udává informace o četnosti bodů v různých rozdílných převýšeních obou metod. Osa Count udává počet bodů. Osa C2M signed
distances pak udává, v jaké vzdálenosti od porovnávané trojúhelníkové sítě body jsou.

Obr. 30: EBee 34 vůči EasyStar II
Na obrázku (Obr. 30) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu
eBee34 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu EasyStar II.
U tohoto porovnání jsou evidentní rozdíly, kdy červená barva znázorňuje rozdíly
v zachycení keřů a stromů. Díky těmto porostům vznikají největší rozdíly. Zelené
oblasti jsou převážně plochy bez porostu, nebo pouze trávy. Na těchto místech se
jednotlivé nálety relativně shodují.
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Obr. 31: Histogram četností vzdáleností eBee 34 a EasyStar II
Na obrázku (Obr. 31) je uveden histogram z porovnání mračna bodů eBee 34
vůči trojúhelníkové síti EasyStar II. Je zde vidět, že mezi sebou mají relativně velkou
shodnost bodů (cca 600 000 bodů). Odlehlosti můžeme přisuzovat převážně rozdílům
při zachycení porostů (stromů a keřů).

Obr. 32: EBee1234 vůči EasyStar II
Na obrázku (Obr. 32) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu
eBee 1234 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu EasyStar II. Zde opět jako u před-
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chozího obrázku (Obr. 30) můžeme prohlásit, že červená až oranžová barva je na
místech výskytu stromů a keřů a zelená na plochách bez porostu.

Obr. 33: Histogram četností vzdáleností eBee 1234 a EasyStar II
Na obrázku (Obr. 33) je uveden histogram z porovnání mračna bodů eBee 1234
vůči trojúhelníkové síti EasyStar II. Můžeme zde vidět podobný průběh jako u obrázku
(Obr. 31). Je to dáno tím, že mračno bodů eBee 1234 bylo z poloviny vytvořeno
z mračna eBee 34.

Obr. 34: EBee 12 vůčieBee 1234

- 44 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
Na obrázku (Obr. 34) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu eBee
12 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu eBee 1234.
V tomto případě, opět jako u obrázku (Obr. 28), je shodnost bodů o dost menší.
Je to možné vyčíst z histogramu na obrázku (Obr. 35). Je tam zřejmý menší počet
shodných bodů a více bodů, oproti ostatním histogramům, se vychyluje.

Obr. 35: Histogram četností vzdáleností eBee 12 a eBee 1234
Na obrázku (Obr. 35) je opět vidět, že mračno bodů eBee 12 má oproti ostatním
mračnům velké odchylky, které jsou způsobeny odlišnou volbou trajektorií UAV při
snímkování.

Obr. 36: EBee 34 vůči eBee 1234
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Na obrázku (Obr. 36) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu
eBee34 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu eBee 1234.
Nejmenší rozdíly z porovnání nastali při porovnání eBee 34 vůči eBee 1234. Je
to především způsobeno tím, že mračno bodů eBee 1234 je složeno z náletu eBee 12 a
eBee 34. Krásně je to vidět na histogramu (Obr. 37), podle kterého se shoduje přes 1
milion bodů.

Obr. 37: Histogram četností vzdáleností eBee 34 a eBee 1234
Na obrázku (Obr. 37) je uveden histogram z porovnání mračna bodů eBee 34
vůči trojúhelníkové síti eBee 1234. Zde se projevila největší shoda obou mračen. Jak
bylo již dříve zmiňováno, je to dáno tím, že mračno bodů eBee 1234 bylo z poloviny
vytvořeno z mračna eBee 34.
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Obr. 38: EBee 12 vůči eBee34
Na obrázku (Obr. 38) je vidět porovnání mračna bodů vytvořeného z náletu eBee
12 a trojúhelníkové sítě vytvořené z náletu eBee 34.
Nejmenší počet shodností (Obr. 39) nastalo při porovnání mračen bodů eBee 12
a eBee34. Příčinou by mohly být odlišné trajektorie náletů těchto dvou mračen.

Obr. 39: Histogram četností vzdáleností eBee 12 a eBee 34
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Obrázek (Obr. 39) histogramu udává informace o četnosti bodů v různých rozdílných převýšeních obou metod.
Veškeré výpočty a výsledky jsou uvedeny v kapitole (8.3).

8.2 Porovnání EasyStarIIvůčiDMR 5G
Tato

kapitola

se

zabývá

porovnáním

mračna

bodů

vytvořených

z fotogrammetrického zaměření pomocí EasyStar II a DMR 5G, kde se jedná zejména o
rozdílné zachycení krajiny. Zobrazení je stejné jako u kapitoly (8.1). Jako navíc je zde
uvedena část území, která se nachází mezi vlícovacími body. Z tohoto důvodu by měla
být přesněji určena.

Obr. 40: DMR 5G vůči EasyStar II
Na obrázku (Obr. 40) je vidět porovnání mračna bodů DMR 5G a trojúhelníkové
sítě vytvořené z náletu EasyStar II. Je znázorněno pomocí barevné hypsometrie. Po pravé straně je umístěn histogram, kde je vidět četnost rozdílných převýšení metod.
V obrázku je umístěno 5 tabulek, které znázorňují vybrané body a informace o nich
(např. odlehlost, souřadnice,…).
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Tyto dvě mračna bodů byla porovnávána pro určení porostů. Je zde totiž možné
určit výskyt zalesněných oblastí, oblastí s výskytem křovin a také oblastí s výskytem
trav a oblastí bez porostu. A to díky tomu, že u DMR 5G byly veškeré body, odlehlé od
terénu, odfiltrovány.

Obr. 41: Histogram četností vzdáleností DMR 5G a EasyStar II
Obrázek (Obr. 41) histogramu udává informace o četnosti bodů v různých rozdílných převýšeních obou metod. Osa Count udává řádově 10x menší počet bodů, než u
porovnání UAV vůči UAV v předchozí kapitole (8.1). Je to z důvodu, že DMR 5G je
mnohem řidší mračno bodů.
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Obr. 42: Výřez DMR 5G vůči EasyStar II
Na tomto obrázku (Obr. 42) je znázorněn výřez (viz. Obr. 47) DMR 5G vůči
EasyStar II vybrán tak, aby se kolem tohoto území nacházelo co nejvíce vlícovacích
bodů. A to z důvodu získání přesnějších rozdílů. Mimo vlícovací body totiž může docházet k deformacím modelu.

Obr. 43: Histogram výřezu DMR 5G vůči EasyStar II
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Při porovnání histogramu celého území (Obr. 41) a histogramu výřezu území
(Obr. 43) je vidět, že jsou v podstatě téměř totožné.

Obr. 44: Ukázka zachycení terénu pomocí EasyStar II
Na obrázku (Obr. 44) je znázorněna ukázka zachycení terénu pomocí fotogrammetrického zaměření pomocí EasyStar II. Je zde vidět zachycení porostů (stromů a keřů).

Obr. 45: Ukázka zachycení terénu pomocí DMR 5G
Na obrázku (Obr. 45) je znázorněna ukázka zachycení terénu pomocí digitálního
modelu reliéfu 5. generace, který byl určen pomocí laserového skenování. Je zde vidět,
že veškeré odlehlé body (stromy, keře, …) byly odfiltrovány a že jde pouze o zachycení
tvaru terénu.
Veškeré číselné výpočty a výsledky jsou popsány a uvedeny v následující kapitole (8.3).
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8.3 Porovnání UAV a terestrických zaměření
V této kapitole se zaměříme na porovnání totožných výřezů z mračen bodů (Obr.
46) vzniklých terestrickým a fotogrammetrickým zaměřením.

Obr. 46: Výřez z mračna bodů
Na obrázku (Obr. 46) je ukázka výřezu, který má rozměry 250m x 250m. Nachází se na něm stromy, keře, trávy, oblasti bez porostu a malá jezírka.

Obr. 47: Ukázka umístění výřezu na zájmovém území
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Na obrázku (Obr. 47) je znázorněn výřez, který je umístěn na území mezi
největší koncentrací vlícovacích bodů, které byly využity při orientaci modelu.
Ze vzájemných porovnání v programu Cloud Compare byla uložena mračna
bodů (GNSS, tachymetrie) do formátu (.txt). V tomto textovém souboru jsou uloženy
souřadnice bodů spolu s informacemi o vzdálenostech (C2M_signed_distances) mezi
mračny a trojúhelníkovými sítěmi. (Obr. 48) Převýšení, určena při porovnání UAV s
terestrickými metodami a ze vzájemných porovnání všech UAV vůči sobě, byla
odečtena přímo (pomocí funkce point picking) v programu Cloud Compare. Ve všech
kombinacích bylo odečteno přesně 100 bodů.

Obr. 48: Přehled dat v textovém souboru

8.3.1 Metoda robustního odhadu : L1-norma
Každý proces měření je nevyhnutelně ovlivňován působením chyb různého
původu. Přítomnost těchto chyb má za následek vznik nepřesnosti měření a nelze je
žádným způsobem z měřického procesu zcela odstranit. Pro jejich potlačení jsou
měřené veličiny pořizovány opakovaně, v nadbytečném množství. Jejich zpracování
jsou pak založeny na aplikaci metody nejmenších čtverců, pro niž je předpokladem, že
soubor měření je náhodným výběrem z normálního rozdělení pravděpodobností.
Předpoklad původu geodetických dat z normálního rozdělení je těžko splnitelný.
Proto lze malý počet chybných měření odhalit statistickými testy odlehlých měření. Je-li
kontaminace souboru měření odlehlými hodnotami vyšší, je nutné provést zpracování
pomocí robustních metod.
Robustní statistické metody si zachovávají funkčnost v určitém okolí normálního
rozdělení, jinak řečeno, že neselžou při malém nesplnění požadavku na normální
rozdělení chyb, tj. pokud jsou správná měření kontaminovaná odlehlými měřeními. Čím
je metoda odolnější oproti vlivu odlehlých měření, tím je robustnější. Základních metod
je několik, mezi nejrozšířenější třídy odhadů reálných parametrů patří M-odhady. Tyto
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odhady jsou založeny na metodě maximální věrohodnosti. Jedním z používaných
M-odhadů je L1-norma. U této normy je minimalizována suma absolutních hodnot chyb,
resp. oprav. Odvození L1-normy a její použití pro účely této diplomové práce jsou
popsány níže. Čerpáno z [19].

8.3.2 Odhady pomocí Lp– normy
K odvození této metody bylo použito Huberovo odvození. Na rozdíl od
Huberova M-odhadu byla jako funkce hustoty pravděpodobnosti pro měření
(pozorování) použita níže popsaná funkce. Dle [19].


Funkce hustoty pravděpodobnosti pro měření
| |

( )=

Pro:


≥1

= 1 popisuje Laplaceovo rozdělení

Odhadová funkce:
(7)

( )=| |



Vlivová funkce:
( )=| |



Váha

∗

(8)

:
(9)

=| |



(6)

Odhad na základě Lp normy má tvar:
‖ ‖ =(

Pro:

| | )

(10)

= 1 se jedná o L1 normu

Vlivová funkce ( ) je omezená a tedy se jedná o robustní dohad.


Váha

− é

:
( )

=

1
(

)

Předpisy funkcí pro L1 normu a jejich grafy jsou shrnuty v Tab. 2.
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Tab. 2: L1 norma
Odhadová funkce

Vlivová funkce

( )

( )

| |

( )=

Váhová funkce
( )
1
| |

| |

8.3.3 Použití L1 normy
Jak již bylo uvedeno výše, byly mezi mračny bodů a trojúhelníkovými sítěmi
určeny rozdílné vzdálenosti (převýšení). Tato metoda byla vybrána kvůli potřebě
odstranění odlehlých měření. Převýšení byla počítána vždy jako rozdíl mračna bodů od
trojúhelníkových sítí. Pro vstup do skriptu L1 – normy byly upraveny vstupní data
(převýšení jednotlivých porovnání) a také vypočítány směrodatné odchylky (11).


Výpočet směrodatné odchylky oprav:
=

∑

= směrodatná odchylka oprav,

Kde:

= opravy od váženého průměru,
n= počet oprav.


Výpočet mezního rozdílu oprav:
=

Kde:

= mezní rozdíl oprav,
= směrodatná odchylka oprav,
up = koeficient spolehlivosti.

- 55 -

∗

(12)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
Koeficient spolehlivosti (up) byl zvolen 2,5. Tato hodnota je rovna 99% na
intervalu spolehlivosti pro jednorozměrné chyby. Tato hodnota byla volena pro jistotu.
V následujících tabulkách (3-6) jsou ukázky dat připravených pro L1 – normu.
Jsou zde uvedena převýšení (p), opravy (v), směrodatné odchylky, mezní rozdíly a
průměrná převýšení veškerých porovnaných metod.
Tab. 3: Ukázka dat připravených pro L1 normu (tachymetr)
č.b.
1
2
3
4
5
..
72
73
74
75
76
průměr [m]
směr. odchylka [m]
mezní rozdíl [m]
up

EasyStarr II - tachymetr
vi [m]
p [m]
-0,018
0,006
-0,158
-0,055
-0,023
..
0,075
0,027
0,002
0,034
-0,017

0,020
0,044
-0,120
-0,017
0,015
..
0,113
0,065
0,040
0,071
0,021

eBee 12 - tachymetr
vi [m]
p [m]
0,196
0,074
0,158
0,227
0,493
..
0,017
0,037
-0,024
0,015
-0,089

-0,04
0,08
0,20
2,5

0,106
-0,016
0,068
0,137
0,403
..
-0,073
-0,053
-0,114
-0,075
-0,179

eBee 34 - tachymetr
vi [m]
p [m]
-0,251
-0,149
-0,183
-0,191
-0,093
..
0,172
0,166
0,110
0,127
0,048

0,09
0,30
0,76
2,5

-0,171
-0,069
-0,103
-0,112
-0,013
..
0,251
0,246
0,190
0,207
0,128

eBee 1234 - tachymetr
vi [m]
p [m]
-0,114
-0,001
-0,077
-0,126
-0,070
..
0,179
0,187
0,115
0,148
0,040

-0,019
0,093
0,017
-0,032
0,024
..
0,223
0,231
0,159
0,192
0,084
-0,04
0,17
0,42
2,5

-0,08
0,18
0,46
2,5

Tabulka (Tab. 3) je ukázkou dat při použití tachymetru připravených pro L1
normu. Jsou zde uvedena převýšení, jejich opravy, průměr převýšení, směrodatná
odchylka převýšení, mezní rozdíl a koeficient spolehlivosti (up). Obdobné sestavení je
použito i u dalších tabulek v této kapitole.
Tab. 4: Ukázka dat připravených pro L1 normu (GNSS)
č.b.
1
2
3
4
5
..
940
941
942
943
944
průměr [m]
směr. odchylka [m]
mezní rozdíl [m]
up

EasyStarr II - GNSS
vi [m]
p [m]

eBee 12 - GNSS
vi [m]
p [m]

eBee 34 - GNSS
vi [m]
p [m]

eBee 1234 - GNSS
vi [m]
p [m]

0,450
0,452
0,352
0,241
0,337
..
0,328
0,361
0,298
0,256
-0,011

0,406
0,407
0,109
-0,005
0,016
..
0,191
0,219
0,258
0,183
-0,049

0,483
0,484
0,439
0,330
0,371
..
0,383
0,421
0,326
0,269
-0,016

0,477
0,479
0,370
0,272
0,309
..
0,328
0,355
0,309
0,254
-0,007

0,238
0,239
0,140
0,028
0,125
..
0,116
0,148
0,085
0,044
-0,223
0,21
0,15
0,38
2,5

0,274
0,275
-0,023
-0,137
-0,117
..
0,059
0,087
0,126
0,051
-0,182
0,13
0,19
0,47
2,5
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0,255
0,256
0,211
0,102
0,143
..
0,154
0,192
0,098
0,041
-0,244
0,23
0,16
0,41
2,5

0,272
0,274
0,165
0,066
0,104
..
0,123
0,150
0,104
0,048
-0,212
0,21
0,17
0,43
2,5
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Tabulka (Tab. 4) je ukázkou dat při použití GNSS připravených pro L1 normu.
Tab. 5: Ukázka dat připravených pro L1 - normu (UAV)
č.b.
1
2
3
4
5
..
96
97
98
99
100
průměr [m]
směr. odchylka [m]
mezní rozdíl [m]
up

EasyStarr II - eBee 12
vi [m]
p [m]
0,575
0,064
1,469
1,075
-0,157
..
0,298
0,101
0,736
0,071
0,285

0,252
-0,259
1,146
0,752
-0,480
..
0,298
0,101
0,736
0,071
0,285

EasyStarr II - eBee 34
vi [m]
p [m]
0,053
0,142
0,051
0,284
0,030
..
0,081
0,144
0,172
0,132
0,039

0,32
0,45
1,14
2,5

-0,197
-0,108
-0,199
0,034
-0,220
..
0,081
0,144
0,172
0,132
0,039

EasyStarr II - eBee 1234
vi [m]
p [m]
-0,001
0,071
0,111
0,114
0,114
..
-0,033
0,088
0,079
0,551
0,216

0,25
0,29
0,73
2,5

-0,001
0,071
0,111
0,114
0,114
..
-0,033
0,088
0,079
0,551
0,216
0,19
0,21
0,52
2,5

V tabulce (Tab. 5) je ukázkou dat při použití EasyStar připravených pro L1
normu.
Tab. 6: Ukázka dat připravených pro L1 - normu (UAV)
č.b.
1
2
3
4
5
..
96
97
98
99
100
průměr [m]
směr. odchylka [m]
mezní rozdíl [m]
up

eBee 1234 - eBee 12
vi [m]
p [m]

eBee 1234 - eBee 34
vi [m]
p [m]

eBee 34 - eBee 12
vi [m]
p [m]

0,755
-0,018
0,741
0,899
-0,084
..
-0,163
0,121
-0,3
0,243
0,158

0,044
0,069
-0,001
-0,024
-0,02
..
-0,025
0,011
0,079
0,839
0,03

0,42
3,1
0,487
0,783
0,209
..
0,354
0,829
0,129
0,261
-0,213

0,755
-0,018
0,741
0,899
-0,084
..
-0,163
0,121
-0,3
0,243
0,158
0,31
0,53
1,34
2,5

0,044
0,069
-0,001
-0,024
-0,02
..
-0,025
0,011
0,079
0,839
0,03
0,09
0,18
0,45
2,5

0,42
3,1
0,487
0,783
0,209
..
0,354
0,829
0,129
0,261
-0,213
0,37
0,56
1,39
2,5

V tabulce (Tab. 6) je ukázkou dat při použití eBee připravených pro L1 normu.
Na převýšení, z uvedených tabulek (Tab. 3 až Tab. 6) byla aplikována L1 norma.
Postup výpočtu byl následující.
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Kde:

Výpočet váženého průměru převýšení:
∑

∗

∅

=

∅

= vážený průměr převýšení,

(13)

∑

= vypočtené převýšení,
n = počet posunů,
wi = váha.


Výpočet oprav od vážného průměru převýšení:

=
Kde:

∅

∅

−

(14)

= vážený průměr převýšení,
=vypočtené převýšení,

vi = oprava.


Výpočet váhy převýšení:

=|
Kde:

∅

(15)

|

= vážený průměr převýšení,
=vypočtené převýšení,

wi = oprava.
Celý popsaný výpočet ((13) – 15)) je řešen iteračně. Při prvním výpočtu byly váhy wi
rovny 1. Poté za tyto váhy byly dosazeny váhy z předchozí iterace. To celé proběhlo
10x. Skript pro tento výpočet byl poskytnut vedoucím práce a stačilo pouze vyplnit
vstupní matici vypočtenými převýšeními. A dosadit vypočtenou směrodatnou odchylku.
V tabulce (Tab. 7) je ukázka výpočetního skriptu.
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Tab. 7: L1 norma - ukázka výpočetního skriptu v programu Scilab
clc;
clear;
//matice převýšení
A=[0.575
0.064
1.469
1.075];
P =ones(1,length(A));
pocet1=0;
fork=1:10
vazprum(k)=(A'*P')/sum(P);
pocet=0;
kuk=[];
fori=1:length(A)
v(i)=vazprum(k)- A(i);
if(v(i)==0)
v(i)=0.001;
end;
if(v(i)>1.136377)//směrodatná odchylka
pocet=pocet+1; //určení počtu odlehlých měření

poradi(pocet)=i;
měření v matici A
end;

//určení

pořadí

odlehlých

P(i)=1/abs(v(i))
vahy(k,i)=P(i);
if(P(i)<0.2)

Výstupem z tohoto výpočetního skriptu byla odlehlá převýšení. Tato převýšení
byla v programu Excel vyřazena a byly opět přeurčeny směrodatné odchylky
jednotlivých porovnání.

8.3.4 Vyloučení odlehlých hodnot
V této kapitole byla vyloučena veškerá převýšení, u kterých jejich opravy od
průměru nesplňovaly podmínku (18).


Výpočet směrodatné odchylky oprav:
=

Kde:

= směrodatná odchylka oprav,
= opravy od váženého průměru,
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n= počet oprav.


Výpočet mezní odchylky oprav:
∆ =

Kde:

∗

(17)

∆ =mezní odchylka oprav,
= směrodatná odchylka oprav,
up = koeficient spolehlivosti = 2,5.


Podmínka:
| |≤∆

Kde:

(18)

∆ =mezní odchylka oprav,
= opravy od váženého průměru.
Opravy, které nesplňovali podmínku (18) byly vyloučeny spolu s převýšením,

které jí příslušelo. Tyto hodnoty byly považovány za odlehlé.

8.3.5 Výpočty bez odlehlých převýšení
V této podkapitole byly vypočítány veškeré směrodatné odchylky převýšení pro
veškerá porovnání bez hodnot vyřazených L1 normou.
Z nevyloučených převýšení byl následně vypočten aritmetický průměr (19).
Výsledné hodnoty (aritmetický průměr převýšení po vyloučení odlehlých převýšení,
směrodatná odchylka převýšení, úplná chyba, mezní rozdíl převýšení a počet vyloučených převýšení (k). Jsou uvedeny v (Tab. 8 až Tab. 10).


Výpočet výsledného průměrného převýšení:
∅

Kde:

∅

=

∑

(19)

= výsledné průměrné převýšení,
=vypočtené převýšení,

n= počet oprav.


Výpočet úplné chyby převýšení
=
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= úplná chyba převýšení,

Kde:

= převýšení,
n= početpřevýšení.
Rozdíl úplné chyby převýšení (20) a směrodatné odchylky převýšení (22) nám
určuje množství systematických chyb v měření.


Redukce o průměrné převýšení (předpoklad zbavení se systematických
chyb)
´ =

Kde:

−

(21)

∅

´ =náhodná chyba rozdílů dvou měření
= převýšení,
∅



= průměrné převýšení.
Výpočet směrodatné odchylky převýšení:
´

Kde:

´

=

∑

(22)

= směrodatná odchylka převýšení,
= převýšení,

n= počet oprav.
V následujících třech tabulkách (Tab. 8 až Tab. 10). Jsou v nich uvedena průměrná převýšení porovnávaných metod (p∅), úplné chyby převýšení (σu), směrodatné odchylky převýšení (σp´) a počet odlehlých převýšení (k), které byly určeny v předchozí kapitole.

Tab. 8: Výsledné hodnoty po vyloučení odlehlých měření (tachymetr)
TACHYYMETR

p∅[m]

σu [m]

σp´ [m]

k

EasyStar II - tachymetr

-0,034

0,09

0,08

1

eBee 12 - tachymetr

0,079

0,24

0,22

2

eBee 34 - tachymetr

-0,072

0,20

0,18

1

eBee 1234 - tachymetr

-0,021

0,15

0,15

5
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Při srovnání směrodatných odchylek převýšení v tabulce (Tab. 8) a úplných chyb převýšení lze prohlásit, že je zde minimální výskyt systematických bych. Je zde jasně vidět,
že hodnoty z porovnání náletu eBee 12 s tachymetrickým zaměřením jsou větší než u
zbylých porovnání.

Dále je zde zajímavé, že všechny metody dosahují

relativně dobrých hodnot, ačkoliv měřené území bylo pokryto stromy. Nejspíše došlo
k filtraci stromů již při samotném zpracování fotogrammetrie, kde se stromy
nevyhodnotily.
Tab. 9: Výsledné hodnoty po vyloučení odlehlých měření (GNSS)
GNSS
EasyStar II - GNSS
eBee 12 - GNSS
eBee 34 - GNSS
eBee 1234 - GNSS

p∅ [m]
0,223
0,151
0,238
0,220

σu [m]
0,25
0,20
0,27
0,25

σp´ [m]
0,11
0,12
0,12
0,11

k
23
28
22
29

V tabulce (Tab. 9) jsou výsledné hodnoty z porovnání jednotlivých UAV se
zaměřením pomocí GNSS.V tomto případě je vypočtená úplná chyba převýšení zhruba
dvakrát

větší

než

směrodatná

odchylka

převýšení.

Což

signalizuje

výskyt

systematických chyb. Vysoké množství odlehlých bodů (k) je zapříčiněno vyšším
počtem porovnávaných bodů (944). Zde je zajímavé, že celkově toto porovnání vyšlo
hůře než pod stromy, což je způsobeny tím, že se při fotogrammetrii vyhodnotily keře a
nízká tráva. Při měření GNSS byla zpravidla použita výtyčky, která pronikala pod
porost, což způsobilo i poměrně velkou systematickou chybu. Pod stromy není tolik
keřů ani trávy a tak jsou paradoxně výsledky lepší.
Tab. 10: Výsledné hodnoty po vyloučení odlehlých měření (UAV)
UAV
EasyStar II - eBee 12
EasyStar II - eBee 34
EasyStar II - eBee 1234
eBee 1234 - eBee 12
eBee 1234 - eBee 34
eBee 34 - eBee 12

p∅ [m]
0,323
0,250
0,197
0,315
0,085
0,365
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σu [m]
0,56
0,38
0,28
0,62
0,20
0,67

σp´ [m] k
0,46 0
0,29 0
0,19 2
0,54 0
0,18 0
0,56 0
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V tabulce (Tab. 10) jsou výsledné hodnoty z porovnání jednotlivých UAV
vzájemně mezi sebou. Zde je jako v předchozím případě u tabulky (Tab. 9)
pravděpodobný výskyt systematických chyb, avšak ten rozdíl oproti předešlé tabulce
není tak markantní. U této tabulky (Tab. 10) je zajímavé, že odlehlá měření byla zjištěna
pouze u porovnání modelů EasyStar II a eBee 1234.
Je zde krásně vidět, že každé porovnání, do kterého vstupují data z náletu eBee
12, má velké rozdíly oproti ostatním. Tyto rozdíly se vyskytují již v předešlých
tabulkách a jsou přikládány odlišným volbám trajektorií náletů.

8.3.6Určení směrodatných odchylek jednotlivých UAV
V tabulce (Tab. 11) jsou uvedena data, ze kterých vycházíme v této kapitole.
Jsou zde uvedeny směrodatné odchylky převýšení, ze vzájemného porovnání mezi
UAV. Tyto údaje vstupují do rovnice (23).
Tab. 11: Směrodatné odchylky převýšení mezi UAV
Metody

Směrodatná odchylka převýšení [m]
0,46

EasyStar II - eBee 1234

σEasyStar II - eBee 12
σEasyStar II - eBee 34
σEasyStar II - eBee 1234

eBee 1234 - eBee 12

σeBee 1234 - eBee 12

0,54

eBee 1234 - eBee 34

σeBee 1234 - eBee 34

0,18

eBee 34 - eBee 12

σeBee 34 - eBee 12

0,56

EasyStar II - eBee 12
EasyStar II - eBee 34

0,29
0,19

V této podkapitole byla, z vypočtených směrodatných odchylek převýšení mezi
jednotlivými UAV, sestavena soustava šesti rovnic o čtyřech neznámých pro zjištění
směrodatných odchylek jednotlivých metod. Směrodatné odchylky jednotlivých metod,
které z tohoto vyrovnání vyjdou, se mohou od pravých směrodatných odchylek malinko
lišit, neboť jsou mezi nimi určité závislosti. Jednak jsou všechny metody zorientované
na totožné vlícovací body určené metodou GNSS. Další závislost mají mezi sebou
mračna bodů eBee 12, eBee 34 a eBee 1234. Mračno bodů eBee 1234 je totiž
výsledkem sloučení náletů eBee 12 a eBee 34.
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Rovnice pro výpočet směrodatné odchylky rozdílu
,

Kde:

,

=

+

(23)

= směrodatná odchylky rozdílu
= sm. odchylka metody,

i, j = druh metody.
Z této rovnice (22) byla sestavena soustava šesti rovnic o čtyřech neznámých.
= a2 + b2
= a2 + c2
= a2 + d2

(24)

= b2 + d2
= c2 + d2
= b2 + c2
Kde:

a =σEasyStar II(směrodatná odchylka metody EasyStar II)
b = σEeBee 12 (směrodatná odchylka metodyeBee 12)
c = σEeBee 34 (směrodatná odchylka metodyeBee 34)
d = σEeBee 1234 (směrodatná odchylka metodyeBee 1234)
Soustavu rovnic lze napsat vztahem (25).
∗

Kde:

=

(25)

A = matice plánu,
= vektor určovaných parametrů,
L = vektor čtverců směrodatných odchylek rozdílů jednotlivých metod.
Z této soustavy rovnic (23) byla dále sestavena matice plánu A pomocí jejich

derivací. Matice má vždy počet řádků roven počtu měřených hodnot a počet sloupců
roven počet neznámých. V našem případě tedy A (6, 4).
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A=

.
.

Kde:

A = matice plánu,

.
.

.
.

(26)

.
.

= směrodatná odchylka rozdílu,
a, b, c, d = neznámé směrodatné odchylky jednotlivých metod.

Matice A má tvar:

1100
1010
1001
A=
0101
0011
0110

Jako další bylo zapotřebí sestavit vektor L, který se skládá z čtverců
směrodatných odchylek rozdílů jednotlivých metod.

Vektor L je tedy:

L=

σ

–

σ

–

σ

–

σ

–

σ

–

σ

–

Z takto vytvořené matice plánu A a vektoru L je možné určit vyrovnané čtverce
směrodatných odchylek jednotlivých metod.
Výpočet inverzní matice pseudoinverzí
Pokud existuje k dané matici matice inverzní, je totožná s maticí pseudoinverzní
a lze tedy využít algoritmy pro výpočet pseudoinverzní matice, která na rozdíl od
inverzní matice existuje vždy a výpočetní algoritmy zvládnou vyřešit i špatně
podmíněné matice, u kterých výpočet inverze selhává. Zároveň lze s výhodou využít
vlastností singulárního rozkladu, kdy se vlastní čísla matice posoudí z hlediska jejich
velikosti a velikosti odhadu zaokrouhlovacích chyb těchto vlastních čísel, vlastní čísla
menší než takto určená hranice se považují za nedůvěryhodná a nahradí se nulami.
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Tímto postupem lze potlačit nestabilitu výpočtu a v mnohých hraničních případech
získat výsledky i tam, kde to pomocí inverze nelze. Citováno z [1].


Výpočet vyrovnaných čtverců směrodatných odchylek
=

Kde:

∗

(25)

X = čtverce směrodatných odchylek jednotlivých metod,
= pseudoinverzní matice,
L = vektor čtverců směrodatných odchylek rozdílů jednotlivých metod.
Výsledné hodnoty, získaní z rovnice (25), která byla naprogramována v

programu Scilab, poté stačilo již pouze odmocnit pro získání směrodatných odchylek
jednotlivých metod. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 12).
Tab. 12: Směrodatné odchylky jednotlivých UAV
Nálety
EasyStar II
eBee 12
eBee 34
eBee 1234

Směrodatná odchylka jednotlivých metod [m]
0,07
0,49
0,23
0,14

Díky vypočteným hodnotám v tabulce (Tab. 12) je možné uvést, která
z použitých metod je přesnější. Je očividné, že nejpřesnější metodou je EasyStar II. Je to
pravděpodobně díky odlišným kvalitám objektivů použitých při náletech EasyStar II a
všech tří eBee. Nejhorší přesnost pak byla přidělena metodě eBee 12, která je přikládána tvaru letových trajektorií. Problematika volby trajektorií je blíže popsána
v podkapitole 5.3.
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9. Závěr
Část území Hornojiřetínské výsypky byla vybrána pro porovnání vybraných
metod pro svou členitost, také kvůli předešlým zkušenostem s nálety tohoto území pomocí UAV a především kvůli spolupráci a společné zájmu výzkumu s ČZU.
Pro zaměření částí tohoto území byly vybrány 4 metody pro porovnání a to
zaměření

pomocí

GNSS,

zaměření

pomocí

prostorové

polární

metody,

fotogrammetrické zaměření a DMR 5G určená pomocí laserového leteckého skenování.
V rámci fotogrammetrického zaměření byly provedeny dva nálety. První nálet byl
proveden pomocí EasyStar II a druhý pomocí SenseFly eBee. Nálet eBee byl následně
vyhotoven ve dvou kolmých letech a bylo tedy možné celé území vyhodnocovat
odděleně pro každý let. Pro další zpracování byl tedy nálet pomocí eBee rozdělen na let
eBee12, eBee 34 a spojením dvou kolmých letů vznikl nálet eBee 1234.
Z těchto zaměření byla vyhotovena mračna bodů v programu Agisoft PhotoScan.
Mezi takto vytvořenými mračny se následně určoval rozdíl (převýšení). Tato převýšení
se určovala v programu Cloud Compare. Výstupem bylo porovnání pomocí barevné
hypsometrie společně s celkovými souřadnicovými chybami jednotlivých rozdílů
porovnávaných metod a obrázky histogramů, které uvádějí počet bodů v určitých
vzdálenostech od porovnávané trojúhelníkové sítě. Z těchto celkových souřadnicových
chyb a histogramů bylo zvoleno mračno bodů EasyStar II jako nejpřesnější a naopak
mračno bodů eBee 12 jako nejméně přesné. Pro terestrická zaměření (GNSS,
tachymetrie) byly rozdíly exportovány do textového souboru a rozdíly mezi
jednotlivými UAV byly v programu Cloud Compare ručně odečteny přímo z mračna.
Takto získané rozdíly (převýšení) byly upraveny a byla vypočtena jejich
směrodatná odchylka převýšení. Ta byla následně použita pro detekci odlehlých rozdílů
metodou L1 – normy (robustní odhad). Po vyřazení odlehlých hodnot byla z dat
vypočtena průměrná převýšení a také úplné chyby. Pro odstranění systematických chyb
byly dále rozdíly zredukovány o průměrná převýšení a z nich vypočteny směrodatné
odchylky rozdílů jednotlivých metod. Tyto směrodatné odchylky byly porovnávány s
vypočtenou úplnou chybou převýšení. Rozdíl těchto dvou hodnot určil výskyty
systematických chyb v jednotlivých porovnáních. Nejméně systematických chyb bylo
detekováno u porovnání UAV s tachymetrickým zaměřením, kde tyto hodnoty byly
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skoro totožné. Naopak u porovnání UAV se zaměřením pomocí GNSS byla úplná chyba
převýšení dvojnásobná s porovnáním směrodatné odchylky.
Zajímavé je, že přestože GNSS a tachymetrii byly přiřazeny totožné přesnosti,
tak při porovnání těchto dvou metod s mračny bodů vzniklých fotogrammetrickým
zaměřením byly získány odlišné hodnoty (v průměru o25cm). Je to pravděpodobně
způsobeno odlišným vyhodnocením při celkovém zpracování fotogrammetrie v
programu Agisoft Photoscan. Je pravděpodobné, že při vyhodnocení mračna z UAV v
lese nebyly jednotlivé stromy detekovány a výsledkem byl model blízký z teresrického
zaměření. Naopak body GNSS byly měřeny výtyčkou, která se dotýkala zeminy oproti
fotogrammetrickému vyhodnocení, kde byla korelována tráva a nízké křoviny.
Na závěr byly ještě určeny, s využitím pseudoinverze, směrodatné odchylky
(přesnosti) jednotlivých mračen zaměřených pomocí UAV. Nejnižší směrodatná
odchylka vyšla u EasyStar II (0,07m) oproti eBee 12 (0,49m) a u eBee 34 (0,23m).
Společné zpracování eBee 1234 (0,17) dosahovalo také velmi dobrých hodnot. Díky
tomuto poznatku lze prohlásit, že i s horším přístrojovým vybavením je možné
dosáhnout relativně vysokých přesností. Je potřeba více náletů s odlišnými
trajektoriemi, které je potřeba sloučit. Tyto přesnosti jsou pouze přibližným vodítkem
pro vyhodnocení a to kvůli závislostem mezi jednotlivými mračny vzniklých při
zaměření pomocí UAV. I přes to, díky značným rozdílům směrodatných odchylek
jednotlivých metod, lze jednotlivé metody navzájem kvantifikovat.
Cílem této práce bylo určit, které UAV je přesnější a zda odlišné postupy při
náletech mohou jejich přesnost ovlivnit. Z výsledných tabulek lze prohlásit za
nejpřesnější nálet vzniklý fotogrammetrickým zaměřením pomocí EasyStar II. Proto byl
tento nálet porovnáván s DMR 5G pomocí barevné hypsometrie. V práci bylo
prokázáno, že díky tomuto porovnání by bylo možné relativně přesně lokalizovat různé
typy porostů v zájmových oblastech.
Další dva nálety byly poněkud méně přesné a to především nálet eBee 12. Tato
nepřesnost vznikla pravděpodobně volbou trajektorie (viz. podkapitola 5.3). Avšak
spojením těchto dvou náletu (eBee 12 a eBee 34) vzniklo mračno bodů, které mělo
téměř srovnatelnou přesnost s EasyStar II.
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Z dosažených výsledků lze prohlásit. Že fotogrammetrické metody jsou vhodné
pro zaměřování výsypek, ovšem velmi záleží na použitém systému (zejména na kvalitě
fotoaparátu, respektive objektivu).
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