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1

Úvod
P°edloºený manuál popisuje postup tvorby fotoplánu krok po kroku. Úvodní £ást
se v¥nuje základnímu obeznámení s aplikací. Následuje £ást vysv¥tlující ovládání
aplikace a po ní jsou za°azeny podkapitoly, které se zabývají jednotlivými kroky
zpracování snímku.
Software SIMphoto je spustitelný na opera£ním systému Windows a není pot°eba jej instalovat. Aplikace se otevírá pomocí souboru

SIMphoto.exe. Po spu²t¥ní

se v horní £ásti okna nachází hlavní nabídka a nástrojové li²ty. V¥t²ina nástroj·
se aktivuje aº po na£tení snímku do aplikace.

Obrázek 1: Nabídka menu a nástrojové li²ty

V nabídce

Snímek

se nacházejí nástroje pro na£tení snímku, jeho uloºení, ex-

port do formátu PDF a ukon£ení aplikace. Záloºka

Úpravy

obsahuje funkci

která vrací pozm¥n¥ný snímek o jeden krok zp¥t. Nabídka

Fotoplán

Zp¥t,

poskytuje

hlavní nástroje pro tvorbu fotoplánu. Nástroje jsou t°i a kaºdý zpracovává jednu
z metod m¥°ení popsaných ve £tvrté kapitole diplomové práce. V nabídce

Funkce

lze nalézt nástroje, které dopl¬ují £i usnad¬ují tvorbu fotoplánu. Poslední nabídka
se nazývá

Zobrazit

a nacházejí se v ní funkce, jeº uleh£ují zpracování snímku po

vizuální stránce.
Nástrojové li²ty jsou £ty°i a obsahují hlavní funkce z nabídek

plán, Funkce

a

Zobrazit.

Snímek, Foto-

Lze je umístit kamkoliv do hlavního okna. Podstatná je

nástrojová li²ta druhá zleva obsahující nástroje pro tvorbu fotoplánu.
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1 Základní ovládání
Po na£tení snímku (viz. kapitola 2) se rastr vykreslí do plochy hlavního okna v nezmen²ené podob¥. Po levé stran¥ je umíst¥n celkový náhled. Ten je moºné vypnout
£i zapnout nástrojem

Náhled

v nabídce

Zobrazit. Náhled m·ºete p°esunout na jiné

místo taºením my²i. Lze jej také ukotvit na pravou £i levou stranu hlavního okna.
Pohyb po snímku se nejlépe realizuje posunem ráme£ku v náhledu. Jemný pohyb je
vhodné provád¥t pomocí ²ipek na klávesnici. Pokud chcete posunout vý°ez o celou
jeho vý²ku nahoru £i dol·, vyuºijte tla£ítek

Page Up

a

Page Down.

P°i snímání sou°adnic z rastru se m·ºe stát, ºe ukazatel v podob¥ zám¥rného
k°íºe není na snímku dob°e viditelný. Aplikace nabízí moºnost provedení zm¥ny
jeho barvy nástrojem

Zm¥na barvy ukazatele.

V dialogu stiskn¥te £erné pole pro

£ernou barvu nebo bílé pole pro bílou barvu ukazatele.

2 Na£tení snímku
Po spu²t¥ní aplikace je moºné pouze na£íst snímek. Tedy prvním krokem práce
v SIMphoto je vºdy otev°ení poºadovaného rastru. Tento nástroj podporuje dva
formáty

JPEG

a

TIFF. Jiné formáty není moºné otev°ít, pokud tedy snímek není

uloºen v podporovaných souborech, musí se nejprve provést export v jiném software. Na£tení se provede nástrojem

Na£íst snímek

z nabídky

Snímek.

V dialogo-

vém okn¥ se vybere formát rastru a zvolený snímek. Po potvrzení dojde k na£tení.
Rastr se zobrazí v plné velikosti a na levé stran¥ hlavního okna se umístí náhled
celého snímku.
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Obrázek 2: Spu²t¥ní nástroje

Na£íst snímek

3 Eliminace distorze objektivu
Je-li komora zkalibrovaná, spus´te p°ed zahájením tvorby fotoplánu nástroj

nace distorze

v nabídce

Elimi-

Funkce. Do jednotlivých polí zobrazeného dialogu vypl¬te

poºadované údaje. Hodnoty a jejich jednotky odpovídají výstupu kalibrace komory provedené v software

PhotoModeler.

Pokud byla komora kalibrována v této

aplikaci, sta£í výsledné údaje p°ekopírovat do vstupních polí dialogu. Jediný rozdíl je v zápisu koecient·
nap°.:

2, 241e − 5,

0, 00002241.

K1, K2, K3, P 1

a

P 2. PhotoModeler

je uvádí ve tvaru

av²ak do aplikace SIMphoto se zadávají v nezkrácené podob¥:

Vstupními parametry pro výpo£et eliminace distorze objektivu jsou:

sou°adnice hlavního snímkového bodu v milimetrech, formát obrazového pole v milimetrech, koecienty radiální distorze (K1
a koecienty tangenciální distorze

P 1, P 2

: mm−2 , K2 : mm−4 , K3 : mm−6 )

v jednotkách

mm−1 .

Po vypln¥ní v²ech

údaj· stiskn¥te tla£ítko transformovat. Výpo£et m·ºe trvat trochu déle. Po p°evzorkování se do plochy hlavního okna vykreslí snímek opravený o distorzi. Výsledek je moºné uloºit.
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Obrázek 3: Dialog pro vkládání parametr· objektivu

4 Tvorba fotoplánu p°i m¥°ených vlícovacích bodech
V nabídce

Fotoplán

zvolte nástroj

Metoda zam¥°ení vlícovacích bod·. V levé stran¥

hlavního okna se zobrazí nástroj pro snímání bod·. Stisknutím tla£ítka

mání

Spustit sní-

je do snímku vloºen první bod. Posouváním ráme£ku v náhledu vyhledejte

vlícovací bod. Stisknutím levého tla£ítka my²i v míst¥ bodu je zobrazena lupa vykreslující zv¥t²ený obraz snímku dané oblasti. V lup¥ vyhledejte p°esnou polohu
bodu a potvr¤te ji poklepáním na dané místo. Zna£ka vlícovacího bodu s jeho
po°adovým £íslem se umístí na vybranou pozici. Lupu lze vypínat a zapínat stisknutím klávesy  F1 nebo pouºitím podnabídky

Lupa

v nabídce

Zobrazit.

Vloºení dal²ího bodu se provede bu¤ p°ímo v nástroji pro snímání bod· stisknutím horní ²ipky vpravo od pole s £íslem bodu, nebo p°ímo p°epsáním £ísla bodu
1 na £íslo 2 a nebo klávesou  Q . Body lze vkládat pouze popo°ad¥. Pokud má
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Obrázek 4: Nástroj

Metoda zam¥°ení vlícovacích bod·

tedy aktuální bod £íslo 1, je moºné vloºit jen bod s £íslem 2. Po vloºení bodu se
pokra£uje op¥t jeho p°esunem na správnou pozici na snímku. Takto postupujte aº
do umíst¥ní posledního m¥°eného bodu. Chcete-li smazat bod, je moºné tak u£init stisknutím tla£ítka

Odstranit poslední bod.

Ze snímku se vºdy smaºe poslední

bod bez ohledu na to, který bod je momentáln¥ aktivní. Je-li do snímku vloºeno
více bod·, m·ºete m¥nit aktuální bod bu¤ pomocí ²ipek vpravo od £ísla bodu
v nástroji snímání, nebo p°ímo p°epsáním £ísla bodu a nebo pomocí kláves  Q
a  A .

Obrázek 5: Nástroj

Snímání bod·

Jsou-li v²echny zna£ky na správných pozicích, stiskn¥te tla£ítko

bod·.

Zobrazí se dialog s tabulkou vloºených bod·. Do sloupc·
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Otev°ít tabulku

X [m]

a

Y [m]

vypl¬te sou°adnice vlícovacích bod· m¥°ených na objektu v jednotkách metr·.
Sou°adnice mohou být také hromadn¥ na£teny z textového souboru stisknutím
tla£ítka

Na£íst sou°adnice, ale pozor na podobu souboru. Ten musí vypadat takto:

První °ádek tvo°í hlavi£ku, která má tvar
bodu, sou°adnici

X

a sou°adnici

Y.

bod x y. Následující °ádky obsahují £íslo

Jednotlivé poloºky se odd¥lují bu¤ mezerou

nebo tabulátorem. Není d·leºité, zda se u sou°adnic pí²e desetinná te£ka nebo
£árka. Ukázka správného textového souboru je na obrázku.

Obrázek 6: Textový soubor pro na£ítání sou°adnic

Po na£tení sou°adnic se okno s vý°ezem snímku p°esune nad první bod. Zkontrolujte, zda geodetické sou°adnice bodu zobrazené v dialogu pod náhledem odpovídají pozici zna£ky umíst¥né v rastru. Pokud ne, p°esu¬te zna£ku na správné
místo. Souhlasí-li sou°adnice s umíst¥ním, stiskn¥te tla£ítko

Dal²í bod. Tatáº kont-

rola, p°ípadn¥ oprava se uskute£ní na následujícím bod¥. Takto se projdou v²echny
body. Po posledním je otev°ena tabulka bod· s na£tenými sou°adnicemi. Pokud
je po£et bod· roven £ty°em, lze ihned spustit kolineární transformaci stisknutím
tla£ítka

Transformovat.

opravy.

Tím se na kaºdém bod¥ spo£tou opravy sou°adnic vyplývající z m¥°ení.

Je-li po£et v¥t²í, musíte nap°ed stisknout tla£ítko

Ukázat

P°ekro£í-li n¥jaká oprava vámi poºadovanou p°esnost, m·ºe být bod, jemuº oprava
p°íslu²í, vypu²t¥n z výpo£tu od²krtnutím polí£ka ve sloupci
stisknutím tla£ítka

Ukázat opravy

Pouºít.

Op¥tovným

se opravy p°epo£tou. Pokud chcete opravit po-

zici n¥kterého bodu, m·ºete tak u£init tla£ítkem
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P°ejít na snímání.

Tabulka se

Obrázek 7: Tabulka s na£tenými sou°adnicemi

zav°e a je moºné zna£ky libovoln¥ p°esouvat. Stisknutím

Otev°ít tabulku bod·

se

vrátíte zp¥t k tabulce. Tabulka si uchovává v pam¥ti vloºené sou°adnice, není
tedy pot°eba je znovu zadávat. Je-li v²e v po°ádku, doporu£uje se uloºit aktuální
stav tabulky do textového souboru tla£ítkem

Uloºit tabulku. Kdykoliv se k ní totiº

potom m·ºete vrátit.
Stisknutím tla£ítka

Transformovat

se objeví dialogové okno, v n¥mº se zadává

velikost pixelu pro výsledný fotoplán. Aplikace vám nabídne orienta£ní hodnotu
velikosti pixelu. Tu lze samoz°ejm¥ zm¥nit podle va²eho poºadavku na rozli²ení.
Stisknutím tla£ítka

Ok

se spustí proces p°evzorkování, jehoº výsledkem je fotoplán.

Celý postup tvorby fotoplánu se zna£n¥ zjednodu²í, pokud existuje textový
soubor s uloºenou tabulkou bod·. Ihned po na£tení snímku do aplikace totiº m·ºete importovat uloºenou tabulku pomocí nástroje

Na£íst tabulku bod·

v nabídce

Funkce. Vyhnete se tím £asov¥ náro£nému snímání bod· a zadávání sou°adnic.
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Po na£tení je moºné spustit transformaci (resp. nejprve vypo£íst opravy a pak
spustit transformaci), nebo m·ºete pozm¥nit snímání bod· stisknutím tla£ítka

P°ejít na snímání.

D·leºité je, aby na£ítaná tabulka p°íslu²ela správnému rastru.

Ukázka textového souboru pro import tabulky je na následujícím obrázku.

Obrázek 8: Textový soubor pro na£ítání tabulky bod·

5 Tvorba fotoplánu p°i m¥°ené síti
V nabídce

Fotoplán

spus´te nástroj

Metoda zam¥°ení sít¥.

Dialog, který se zob-

razí, vybízí k vloºení m¥°ených délek do vyhrazených polí. P°epína£i zvolte, která
úhlop°í£ka byla m¥°ena. Vypl¬te hodnoty v²ech m¥°ených vzdáleností (ºádná délka
nesmí z·stat nulová). Po vloºení délek pokra£ujte stisknutím tla£ítka

Ok.

Pokud jsou m¥°eny ob¥ úhlop°í£ky, zobrazí se dialog s informací o maximální
polohové odchylce na lomových bodech, která vznikla ze dvou r·zných výpo£t·
sou°adnic bod·. Sou°adnice prvního výpo£tu jsou ur£eny na základ¥ jedné úhlop°í£ky a sou°adnice druhého výpo£tu vycházejí z délky druhé úhlop°í£ky. Je-li odchylka p°íli² velká, m·ºete se vrátit k zadávání délek pomocí tla£ítka zp¥t. Pokud
odchylka spl¬uje p°edpoklad p°esnosti, pokra£ujte stisknutím tla£ítka

Souhlasím.

V p°ípad¥ m¥°ení jen jedné úhlop°í£ky ºádná kontrola neprob¥hne.
V levé £ásti hlavního okna se objeví nástroj pro snímání sou°adnic na snímku.
Stiskn¥te tla£ítko

Spustit snímání. Do snímku je vloºena celá sí´ najednou. Umís-

t¥te £ty°i lomové body na správné pozice v rastru. Kongurace sít¥ musí odpovídat
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Obrázek 9: Vkládání m¥°ených délek (metoda zam¥°ení sít¥)

schématu na obrázku 9. Nesmí tedy být prohozeny nap°íklad bod 1 s bodem 3 atd.
P°epínání aktuálních bod· je stejné jako v metod¥ vlícovacích bod· (viz. kapitola
4). Po umíst¥ní v²ech £ty° bod· na ur£ená místa v rastru stiskn¥te tla£ítko

tabulku bod·.

Otev°ít

Tabulka bod· není p°ístupná pro vkládání geodetických sou°adnic,

nebo´ ty jsou vypo£teny ze zadaných délek. Tabulku je moºné uloºit a zpracování
snímku pokra£uje stisknutím tla£ítka

Transformovat.

zadejte výslednou velikost pixelu a tla£ítkem

Ok

V následném dialogu op¥t

spus´te p°evzorkování. Transfor-

movaný fotoplán se poté zobrazí v hlavním okn¥.

6 Tvorba fotoplánu z m¥°ených délek
Tato metoda se spou²tí nástrojem

Metoda zam¥°ení délek

v nabídce

Fotoplán.

Je

otev°en dialog, v n¥mº se vybírá, zda byla m¥°ena jedna délka nebo dv¥ délky.
Dal²í postup se tedy v¥tví na dv¥ moºné cesty popsané níºe.
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Obrázek 10: Dialog pro výb¥r po£tu délek

6.1

Postup v p°ípad¥ jedné m¥°ené délky

Pokud je vybrána jedna délka, otev°e se nástroj pro snímání bod·. Stisknutím
tla£ítka

Spustit snímání

je do rastru vloºena délka vymezená dv¥ma zna£kami.

Tyto p°esu¬te na správné pozice. Manipulace se zna£kami je vysv¥tlena v £ásti 4.
Po lokalizaci délky v rastru stiskn¥te tla£ítko

Vloºit délku

v nástroji pro snímání.

Objeví se dialog, ve kterém se vkládá m¥°ená délka v metrech a velikost pixelu výsledného rastru. Je-li Vámi m¥°ená vzdálenost v objektu svislá, za²krtn¥te
polí£ko

Délka je svislá.

Tla£ítkem

Transformovat

spustíte proces p°evzorkování

rastru.

6.2

Postup v p°ípad¥ dvou m¥°ených délek

Jsou-li v dialogu pro výb¥r po£tu délek zvoleny dv¥ m¥°ené délky, zobrazí se op¥t
nástroj pro snímání bod· a po stisknutí tla£ítka

Spustit snímání

se do rastru vloºí

dv¥ délky, jeº jsou vymezeny t°emi body. Linie mezi body 1 a 2 je ur£ena pro
svislou vzdálenost a linie mezi zna£kami 2 a 3 je vodorovná. Toto se musí zachovat
i p°i p°esunu bod· na správné pozice v rastru. Je nutné zkontrolovat, zda linie v
rastru svírají pravý úhel a zda jsou rovnob¥ºné s kraji snímku. Jsou-li vzhledem ke
snímku nato£eny, musí se p°ed touto metodou zpracování provést nato£ení rastru
(viz. kapitola 9).
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Vloºit délky

Stisknutím tla£ítka

se objeví dialog, ve kterém zadejte hodnoty

m¥°ených délek v metrech a hodnotu velikosti pixelu výsledného rastru. Vloºené
údaje potvrdíte tla£ítkem

Transformovat.

Prob¥hne p°evzorkování a v hlavním

okn¥ se vykreslí fotoplán.

7 M¥°ení vzdáleností ve fotoplánu
Pokud je na£ten snímek se známým rozli²ením, m·ºete ihned zahájit m¥°ení.
V opa£ném p°ípad¥ se z rastru nejprve musí vytvo°it fotoplán a pak je moºné
spustit nástroj

M¥°ení.

Modul naleznete v nabídce

Funkce.

Po jeho spu²t¥ní se

v levé £ásti okna zobrazí ovládací dialogové okno a do snímku je vloºena linie. Tu
je moºno p°esouvat pomocí p°emis´ování jejích koncových zna£ek. Aktuální zna£ka
se op¥t m¥ní pomocí kláves  Q a  A nebo p°ímo v ovládacím dialogu. P°i p°esunu zna£ky se p°epo£te aktuální vzdálenost a její hodnota se ukáºe v nástrojovém
dialogu. Chcete-li zav°ít funkci

M¥°ení, stiskn¥te tla£ítko Ukon£it m¥°ení.

Obrázek 11: Dialog nástroje
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M¥°ení

8 Vloºení grackého m¥°ítka
Pokud chcete do snímku umístit gracké m¥°ítko, je na to p°ipraven nástroj

ºit gracké m¥°ítko

v nabídce

Funkce.

Vlo-

Modul je op¥t spustitelný pouze v p°ípad¥

známé velikosti pixelu. Po spu²t¥ní se ukáºe dialog, v n¥mº se nastavují jednotky
grackého m¥°ítka (cm aº

km),

násobek velikosti elementárního dílku a velikost

textu. Násobek elementárního dílku slouºí k upravení délky m¥°ítka tak, aby jednotlivé dílky byly vzhledem k snímku vhodn¥ veliké. Nejprve ponechte v²em parametr·m jejich implicitní hodnoty a vloºte gracké m¥°ítko do snímku poklepáním
na ur£itou pozici v rastru. Nyní se na snímku zobrazilo m¥°ítko. Vyzkou²ejte si, ºe
poklepáním na jiné místo v rastru se m¥°ítko p°esune. Teprve te¤, kdyº je gracký
prvek zobrazen, nastavte dané parametry podle va²eho uváºení. Zm¥na parametru
se projeví aº po novém umíst¥ní m¥°ítka. Nakonec p°esu¬te prvek na nální pozici rastru a stiskn¥te tla£ítko

Dokon£it. V této chvíli dojde k p°ipojení grackého

m¥°ítka ke snímku.

9 Oto£ení rastru a zm¥na jeho velikosti
V nabídce

Funkce

se nachází nástroj

Oto£it rastr / zm¥nit velikost pixelu.

Jeho

spu²t¥ním se otev°e dialog, ve kterém jsou za²krtávací polí£ka. Jedno pro oto£ení rastru a druhé pro zm¥nu velikosti snímku. Ob¥ moºnosti je moºné pouºít
sou£asn¥. V moment¥ za²krtnutí polí£ka oto£ení je do snímku vloºena linie, jeº vymezuje svislý sm¥r. P°esu¬te tedy linii tak, aby byla ztotoºn¥na se svislým sm¥rem
objektu. Cílový rastr bude podle ní nato£en. Je-li za²krtnuto polí£ko pro zm¥nu
velikosti snímku, nastávají dv¥ moºnosti: Daný rastr nemá ur£enu velikost pixelu,
pak se výsledný rozm¥r nastaví procentuáln¥ vzhledem k p·vodním rozm¥r·m,
p°i£emº rastr lze pouze zmen²ovat (zv¥t²ování nemá prakticky ºádný význam).
Druhá varianta nastává, pokud velikost pixelu snímku je známa. Potom se v di-
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alogu vypí²e stávající rozli²ení a vy zadáte rozli²ení rastru nového. Po nastavení
v²ech náleºitostí stiskn¥te tla£ítko

Transformovat. Spustí se transformace a výsle-

dek se zobrazí v hlavním okn¥.

Obrázek 12: Dialogové okno nástroje pro oto£ení a zm¥nu velikosti rastru

10 Uloºení fotoplánu
Snímek je moºné v jakékoliv fázi zpracování uloºit do formátu
funkcí

Uloºit jako

v nabídce

Snímek.

TIFF

nebo

JPEG

P°i uloºení vznikne zárove¬ textový soubor

s informacemi o velikosti pixelu rastru a geodetických sou°adnicích levého horního
a pravého dolního rohu snímku. Pokud na£ítáte do SIMphoto d°íve uloºený fotoplán, ujist¥te se, zda je textový soubor s informacemi o rastru umíst¥n ve stejné
sloºce jako rastr. Název souboru je sloºen z názvu snímku, za nímº následuje podtrºítko a formát, ve kterém je rastr uloºen. P°ípona souboru je
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txt.

Obrázek 13: Ukázka textového souboru s informacemi o fotoplánu

11 Tisk fotoplánu do formátu PDF
V nabídce

Snímek

vyberte funkci

Tisk fotoplánu do PDF

(nástroj je spustitelný

pouze p°i známé velikosti pixelu). Otev°e se okno s náhledem fotoplánu, v n¥mº
vybíráte vý°ez pro export. Poklepáním do náhledu umístíte levý horní roh vý°ezu
a druhým poklepáním ur£íte pozici pravého dolního rohu vý°ezu. Ur£enou oblast
lze opakovan¥ m¥nit. Pokud je plocha oblasti vysvícena ºlut¥, je moºné pokra£ovat
v exportu stisknutím tla£ítka

Dal²í, nebo´ vý°ez je lokalizován.

Následující dialog obsahuje náhled papíru formátu

A4

a nástroje slouºící k se-

stavení listu. Vpravo vyberte formát papíru, orientaci a m¥°ítko tisku fotoplánu.
Posu¬te ukazatel do plochy náhledu. Zobrazí se £ervený ráme£ek, který vymezuje
vámi ur£ený vý°ez. Ten vloºte do papíru poklepáním na vybrané místo bílé plochy.
Volbu m·ºete zm¥nit op¥tovným poklepáním na místo jiné.
V pravé dolní £ásti vyberte pomocí p°epína£e volbu

Umíst¥ní nadpisu.

Do

textového pole napi²te název. Ten se ihned objeví v náhledu. Zvolte velikost písma
a poklepáním na vybrané místo v náhledu nadpis p°esu¬te dle pot°eby. P°epína£em
zvolte vloºení popisu a stejným zp·sobem jako p°i vkládání nadpisu umíst¥te do
listu popis. Obsah i parametry velikosti textu lze opakovan¥ upravovat. Zm¥ny se
ihned provád¥jí i v náhledu.
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Obrázek 14: Dialog slouºící k sestavení listu pro export fotoplánu do PDF

Stisknutím tla£ítka

Tisknout do PDF

bude sestaven rastr pro export. Nadpis

a popis netvo°í povinný atribut exportu. Generování rastru m·ºe chvíli trvat, proto
vy£kejte, dokud se neobjeví dialog pro uloºení fotoplánu do souboru PDF. Pak
vyberte název souboru a stiskn¥te tla£ítko

Uloºit.

P°i následném posílání souboru PDF na tiskárnu se ujist¥te, zda v²echny parametry tisku jsou správn¥ nastaveny! Nap°íklad volba

M¥°ítko stránky:

musí být

nastavena na  ádné , formát papíru a orientace by m¥ly odpovídat poºadované
volb¥ atd.
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