Téma 1 – díl í a specifické cíle
1.1

stru n charakterizujte pojem ,,digitální ortofoto“

1.11 napište stru nou definici digitálního ortofota. V definici použijte tyto pojmy – snímek, promítání,
zkreslení, terén.
1.12 napište min. dv charakteristiky, které mají spole né digitální ortofoto a fotoplán.
1.13 uve te v em se zásadn liší digitální ortofoto a fotoplán. Nakreslete obrázek, ze kterého bude
tato rozdílnost patrná.
1.14 uve te název matematického vztahu, který je základem ešení digitálního ortofota. Napište jaké
hodnoty jsou v tomto vztahu vstupem a jaké jsou výstupem.
1.15 vyjmenujte min. t i oblasti, ve kterých je možné využít produkt ,,digitální ortofoto“. Pro každou
uvedenou oblast slovn up esn te konkrétní použití.
Klí ová slova:
digitální ortofoto; fotoplán; snímek; terén; zkreslení obrazu; promítání; transformace;

1.2

blíže vysv tlete technologický postup (TP) p i tvorb digitálního ortofota

1.21 z možných druh vstupných dat vyberte taková data, která jsou nezbytn nutná pro tvorbu
digitálního ortofota. Napište jejich seznam. P edpokládejte, že máte k dispozici veškeré pot ebné
HW a SW vybavení pro digitální fotogrammetrii.
1.22 uve te nejd ležit jší charakteristiku výstupních dat, tj. digitálního ortofota. Vyjmenujte ješt
min. dv další charakteristiky tohoto výstupu.
1.23 ve správném po adí uve te všechny základní kroky obvyklého technologického postupu tvorby
digitálního ortofota. K Vámi uvedenému postupu dále uve te min. jednu alternativu a napište za
jakých podmínek m žete tuto možnost využít.
1.24 vyjmenujte nejmén 4 technologické kroky (operace), p i nichž máte možnost ovlivnit celkovou
výslednou p esnost výstupu. Z Vámi uvedených možností vyberte dv a k nim podrobn ji
napište, jak m žete p esnost ovlivnit.
Klí ová slova:
vstupní data; výstupní data; technologický postup; p esnost;
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1.3

charakterizujte fotogrammetrický projekt

1.31 uve te n kolik základních charakteristik ,,digitální fotogrammetrické stanice - DPW“. Napište
z jakých prvk se DPW skládá a vyjmenujte min. p t druh fotogrammetrických úloh (operací),
které DPW umož uje ešit.
1.32 napište n kolik hledisek, které ovliv ují stanovení konkrétní (optimální) technologie zpracování
projektu (pro reálný projekt v reálných podmínkách fotogrammetrické firmy). Se a te tato
hlediska podle d ležitosti. Blíže slovn vysv tlete vliv Vámi zvoleného nejd ležit jšího hlediska.
1.33 uve te min. t i oblasti možných problém , které je nutné z organiza ního hlediska d kladn
promyslet, p i zpracování velkých fotogrammetrických projekt (tj. zpracování ádov stovek
snímk ). Vyberte jednu Vámi uvedenou oblast a napište jaká opat ení by jste doporu ili, aby
se problém m p edešlo.
Klí ová slova:
digitální fotogrammetrická stanice; volba technologie; organizace projektu;
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Téma 2 – díl í a specifické cíle
2.1

definujte pojem ,,analytická aerotriangulace – AAT“

2.11 napište stru nou obecnou definici technologických postup , které ve FM ozna ujeme jako
aerotriangulace.
2.12 uve te co je základem matematického ešení analytické aerotriangulace (AAT) a jaké jsou
základní metody výpo tu AAT.
2.13 sestavte seznam, který bude na jedné stran obsahovat všechna data m ená tj. vstupující do
výpo tu AAT a na druhé všechna data výsledná. Pro vstupní data uve te min. jednu alternativní
možnost a tuto možnost blíže stru n popište.
2.14 pro zadaný blok snímk spo t te kolik spojovacích a vlícovacích bod budete p i aplikaci
metody AAT nutn pot ebovat. Výpo et ilustrujte nakreslením odpovídajícího schématu.
2.15 napište n kolik parametr (min. dva), které mohou mít podstatný vliv p esnost vypo tených
hodnot p i metod AAT.
2.16 vyjmenujte n kolik oblastí (tj. typ úloh), kde m žeme metodu AAT využít.
Klí ová slova:
aerotriangulace; analytická aerotriangulace; technologie AAT; p esnost AAT; využití AAT

2.2

vysv tlete pojem ,,digitální model terénu“ v kontextu fotogrammetrie

2.21 napište stru nou definici datového výstupu, který ozna ujeme jako digitální model terénu
(DMT).
2.22 vyjmenujte min. t i metody, kterými m žeme DMT získat. Všechny Vámi uvedené metody
stru n charakterizujte.
2.23 uve te základní externí zdroje odkud m žete DMT získat (nap . koupit).
2.24 do tabulky sestavte všechny fotogrammetrické metody (zp soby vyhodnocení), kterými m žeme
DMT získat. Tyto porovnejte min. podle t chto kritérií – asová náro nost, hardwarová
náro nost, nároky na obslužný personál, vhodné typy terén .
2.25 napište n kolik možností, kterými m žete ovlivnit v pr b hu fotogrammetrického zpracování
p esnost fotogrammetricky vytvá eného DMT.
Klí ová slova:
digitální model terénu; zdroje DMT; fotogrammetrická tvorba DMT
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2.3

stru n charakterizujte záv re né etapy TP tvorby digitálního ortofota

2.31 stru n popište postup p i operaci maskování rastr . Vyjmenujte n kolik d vod pro tuto
operaci provádíme, tj. co chceme touto operací docílit.
2.32 napište, co se d je p i mozaikování rastr a uve te alespo n které ,,nadstandardní“ funkce,
které nám digitální fotogrammetrické stanice p i mozaikování nabízejí.
2.33 uve te, jak jsou výstupy, tj. digitální ortofoto ur itého území, obvykle nakonec uspo ádány (a
p edány zadavateli).
2.34 navrhn te postup, jakým by jste ov ili p esnost vzniklého výstupu.
2.35 z dat vzniklých v pr b hu zpracování projektu ortofota vyberte ta, která má smysl podle Vás po
uzav ení projektu archivovat.
Klí ová slova:
maskování rastr ; mozaikování rastr ; archivace dat; ov ení p esnosti; organizace dat
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