FTG3 ZS 2013-14 – výsledky
Všechna Vaše data budou uložena v digitální podobě na server LFGM. Data uspořádáte do struktury
podle následujícího návodu:
Hlavní adresář Vašeho projektu je již vytvořen ve tvaru – cislo_jmeno
00_photopa .. všechna vstupní data z PhotoPy .. snímky + náčrty
01_kalibrace .. všechna data z kalibrace .. snímky + výsledné projekty (model.pmr +
kalibrace.pmr) + sejmuté obrázky parametrů kamery na počátku a na konci kalibrace
02_projekt .. všechna data projektu ve PhotoModeleru
- použité snímky + výsledný projekt *.pmr + exportované vyhodnocení *.dxf +
sejmutý obrázek dokumentující přesnost výpočtu modelu ⇒ Total error
03_model

.. 3D model Vašeho objektu .. barevný + mono (formáty dgn + dwg + 3D pdf)
+ cca 5 sejmutých kvalitních obrázků = vizualizace (ve formátu jpg/png)

04_zprava .. krátká zpráva o průběhu Vašeho projektu – buďte konkrétní a věcní .. minimálně
2 strany formátu A4 + titulní list + přílohy (ve formátu pdf)
povinné přílohy zprávy:
- seznam vrstev 3D modelu
- porovnání modelu se skutečností, viz dokument _vystupy_definice
- ukázka vybraných detailů modelu, viz dokument _vystupy_definice
- tabulka dokumentující kontrolu délek měřených na modelu ve PhotoModeleru a ve
skutečnosti přímo na objektu
Nebudu vyžadovat odevzdání tištěné podoby zprávy.
Odevzdání + hodnocení projektu
Projekt od Vás převezmu tak, že – společně projdeme:
1. data odevzdaná na serveru
2. model a jeho kvalitu prohlédnutím v Bentley View XM ed. (standardní DGN viewer)
Termíny převzetí domluvíme na setkání 10.12. .. převzetí bude trvat cca 15-30 min. na projekt.
Nejpozdější termín odevzdání projektu k hodnocení je 15. ledna 2014.
Po převzetí projektu jej následně znovu podrobně projdu a ohodnotím. Hodnocení poté zapíšu do
KOS a i do Vašeho indexu. Kdy? .. v průběhu zkouškového období individuálně (po emailové
dohodě). Připomínky k hodnocení a možnosti jeho zlepšení budeme řešit také individuálně.
Zpracoval 13.12.09
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