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Izvleček
Namen naloge je preveriti uporabnost aerofotografij, zajetih z daljinsko vodenega zrakoplova,
za čim hitrejšo izdelavo načrtov prometnih nesreč. Časovno zamudno ročno merjenje razdalj
za izdelavo načrta prometne nesreče je namreč eden od glavnih razlogov za daljše zastoje
prometa. Predpostavljamo, da bi policisti z uporabo malega zrakoplova nalogo lahko opravili
hitreje in z ustrezno kakovostjo. Simulirali smo prizorišče prometne nesreče, ki smo ga z
upoštevanjem fotogrametričnih pravil na več različnih načinov fotografirali z zrakoplova. S
klasičnimi geodetskimi meritvami smo izmerili oslonilne in kontrolne točke. Fotografije smo
orientirali na različne načine, izdelali gost oblak točk in ortofoto območja nesreče, ki se lahko
uporabi za izdelavo načrta prometne nesreče. Preverili smo natančnost izdelanih ortofotov,
tako da smo izračunali relativno odstopanje med razdaljami na ortofotih in izmerjenimi
razdaljami z geodetskim instrumentom. Ves čas izvedbe naloge smo izvajali različne analize
vplivov kontrolnih razdalj in načinov aerofotografiranj na kakovost ortofota, kjer smo preverjali
določene poenostavitve, ki smo jih uvedli, da bi kolikor se le da skrajšali čas zajema podatkov.
Poiskali smo metodo, ki bi omogočala hitrejši način zajema podatkov, vendar tako, da bo
kakovost končnega izdelka še vedno ustrezna.
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Abstract
The purpose of the thesis is to verify the usefulness of aerial photography from an unmanned
aerial vehicle for faster production of traffic accidents plans. Time-consuming field
measurement of data for the creation of a traffic accident plan is one of the main reasons for
the long-term traffic jams. We assume that the police could use a small unmanned aerial
vehicle to perform the task faster and with a proper quality. At a suitable location we simulated
a traffic accident that was photographed in several different ways from the aircraft by taking
into account photogrammetric rules. With classic geodetic measurements, we measured
reference and control points. With appropriate software, we oriented our photos, made a dense
cloud of points and an orthophoto of the accident area, which serve to create a vector plan.
We verified the accuracy of orthophotos with a relative error, which was calculated between
the distances determined on the ortophoto and on the field, with the surveying instruments.
Throughout the execution of the thesis, we carried out various analyses of the impacts of
control distances and ways of aerial photography on the quality of the orthophoto, where we
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the fastest way of capturing data, but so that the quality of the finished product is still
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SEZNAMM KRATIC
3D

slov. trirazsežno

CMOS

angl. complementary metal–oxide–semiconductor
slov. komplementarni kovinski oksidni polprevodnik

D96/TM

Datum 1996 / Transverzalna Merkatorjeva projekcija – novi ravninski državni
koordinatni sistem

DMV

slov. digitalni model višin

UL FGG

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

GNSS

angl. Global Navigation Satellite System
slov. globalni navigacijski satelitski sistem

GSM

fra. Groupe Spécial Mobile
slov. globalni sistem za mobilne komunikacije

INS

slov. inercialni navigacijski sistem

PIX

angl. pixel
slov. piksel ali slikovna pika

RMSE

Root Mean Square Error
koren srednjega kvadratnega pogreška

RTK

angl. Real Time Kinematic
slov. kinematična metoda izmere, kjer so rezultati dobljeni v dejanskem času

UAS

angl. unmanned aircraft system
slov. sistem daljinsko vodenega zrakoplova

UAV

angl. unmanned aerial vehicle
slov. daljinsko voden zrakoplov oz. letalnik

VRS

angl. Virtual Reference Station
slov. navidezna bazna postaja
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1

UVOD

Brezpilotni zrakoplov (angl. Unmanned Aerial Vehicle, UAV), je zrakoplov, namenjen izvajanju
letov brez pilota ali drugih oseb na krovu, ki je daljinsko krmiljen ali programiran ali avtonomen
(Uradni list RS št. 52/16 in 81/16 – popr.). Ker je prisoten operater, ki zrakoplov upravlja, je
primernejši izraz: daljinsko voden zrakoplov, v praktični uporabi poimenovan tudi letalnik ali
dron. V nadaljevanju magistrske naloge bomo uporabljali izraz letalnik.
Uporaba letalnikov je v zadnjih letih precej narasla, predvsem zaradi cenovne dostopnosti
opreme in enostavnosti upravljanja. Uporabljajo se za nadzor in reševanje, vojaške namene,
za razvažanja manjšega tovora in pošte, za kartiranje manjših območij, za raziskovalne
namene in tudi za rekreacijo. Policija v nekaterih državah že uporabljajo letalnike tudi za
izdelavo načrtov prometnih nesreč.
Ročno merjenje razdalj z merskim trakom in izdelava skice na kraju prometne nesreče je eden
od razlogov za daljše zastoje prometa. Zato smo v magistrski nalogi iskali metodologijo za
kartiranje prometnih nesreč z uporabo letalnika, ki bo omogočala čim hitrejši zajem podatkov
na mestu prometne nesreče in naknadno čimbolj avtomatizirano izdelavo načrta. Osredotočili
smo se na različne možnosti zajema podatkov v okviru terenskega dela, obdelavo teh
podatkov in kakovost končnega izdelka.
1.1

Cilj in hipoteze naloge

Cilj magistrske naloge je, da pokažemo, da lahko z uporabo letalnika kartiranje prometnih
nesreč opravimo hitreje kot z uveljavljenimi metodami, in z ustrezno kakovostjo. Postavili smo
dve hipotezi:
Hipoteza 1: Končni izdelki obdelave fotografij, posnetih z letalnikom, so dovolj kakovostni za
izdelavo načrta prometne nesreče.
Hipoteza 2: Uporaba GNSS podatkov iz letalnika omogoča dovolj natančno določitev lokacije
prometne nesreče v državnem koordinatnem sistemu.
1.2

Struktura naloge

Magistrska naloga je sestavljena iz opisa in primerjave metod za kartiranje prometne nesreče,
opisa terenskega dela, obdelave fotografij in analize rezultatov.
V uvodu so predstavljeni motiv za izvedbo naloge, cilji in hipoteze, ki so nas vodili med izvedbo
magistrske naloge.
V drugem poglavju so opisane metode merjenja prometnih nesreč ter njihove prednosti in
slabosti. Predstavljena je tudi primerjava med metodami.
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V tretjem poglavju je opisan uporabljen instrumentarij in metodologija dela zajema podatkov.
Predstavili smo območje terenskih meritev in opisali potek izvedbe terenskih meritev.
V četrtem poglavju je opisana programska oprema in obdelava fotografij. V prvem delu tega
poglavja so opisane priprave na obdelavo, dve metodi orientacije fotografij, izračun gostega
oblaka in izdelava DMV ter ortofota. V drugem delu je opisana izdelava vektorskega načrta
prometne nesreče.
V petem poglavju so predstavljeni rezultati analiz. V prvem delu smo predstavili kriterije, s
katerimi smo ocenjevali izdelane ortofote. V drugem delu smo analizirali rezultate obdelave
fotografij, pri kateri smo uporabili oslonilne točke. V tretjem delu smo analizirali vpliv kontrolnih
razdalj na kakovost ortofota. V četrtem delu smo analizirali kakovost ortofota glede na način
aerofotografiranja. V četrtem delu smo ocenili ortofote, ki smo jih uporabili za izdelavo načrta
prometne nesreče. Ortofoto smo v tretjem, četrtem in petem delu dobili z obdelavo fotografij,
kjer smo za določitev merila uporabili kontrolne razdalje. Na koncu smo medsebojno analizirali
izdelane ortofote oz. načrte prometne nesreče.
Za lažjo predstavo poteka magistrske naloge je na sliki 1 predstavljen diagram z osnovnimi
nalogami.

Slika 1: Potek magistrske naloge
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3

METODE MERJENJA PROMETNIH NESREČ

Obstaja veliko faktorjev, ki so lahko povod za prometno nesrečo. To je lahko pomota pri
postavitvi cestne signalizacije, pomanjkljivost vozila ali ceste, hitra sprememba vremena in
največkrat napaka voznika (Kmetič, 2008). Pri kartiranju nesreče so policisti poleg položaja
udeleženih vozil in ponesrečencev pozorni tudi na ostale sledi, ki bi lahko pomagale pri
določitvi vzroka prometne nesreče. Te podatke potrebujejo za izdelavo načrta prometne
nesreče, ki lahko pomagajo strokovnjakom pri analizi vzroka prometne nesreče. Podatki se
pridobijo s terenskimi meritvami. Na voljo imamo štiri načine za zajem podatkov za izdelavo
načrtov prometnih nesreč (Bric, 2009), in sicer:

2.1



zajem podatkov z merskim trakom,



klasične geodetske metode,



lasersko skeniranje,



fotogrametrične metode.
Zajem podatkov z merskim trakom

Zajem podatkov z merskim trakom (slika 2), v nadaljevanju ročna metoda, temelji na dveh
merskih metodah: triangulaciji in ortogonalni izmeri. Pri triangulaciji določimo dve fiksni točki
(telefonski drog, rob stavbe…) in iz obeh točk merimo razdalje do detajlov, ki jih želimo kartirati
(Texas Association of Police Explorers, 2018). Pri ortogonalni izmeri, ki je tudi najbolj
uporabljena metoda pri Slovenskih policistih (Topolšek, 2014), najprej določimo izhodiščno
linijo z dvema točkama, od katere nato merimo pravokotne razdalje do detajlov, ki jih želimo
kartirati. Točki, ki definirata izhodiščno linijo, zavarujemo z vsaj dvema meritvama do trajnih
dobro definiranih objektov. Ti dve točki tudi definirata izhodišče meritev vzdolž izhodiščne linije.
Za vsako točko, ki jo kartiramo, je potrebno v skico vnesti razdaljo vzdolž linije in razdaljo,
pravokotno na linijo. Pri ročni metodi uporabljamo poleg merskega traku lahko tudi druga
merska orodja za merjenje dolžine, kot so ročni laserski razdaljemer ali za daljše razdalje
mersko kolo. Vse meritve se vnese v terensko skico. Ker je na kraju prometne nesreče premalo
časa, da bi terensko skico natančno izrisali, jo je treba v pisarni izrisati še enkrat in sicer na
podlagi terenske skice v ustreznem merilu. Ta skica je uradna skica prometne nesreče, ki se
jo arhivira oz. je na razpolago različnim strokovnjakom za morebitno nadaljnjo uporabo pri
odkrivanju vzroka za prometno nesrečo ali za druge namene (Bric, Oven, Radovan, 2010).
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Slika 2: Merjenje z merskim trakom (foto: Vasja Bric)
Prednosti te metode:


enostavna za uporabo in poceni oprema,



enostavni postopek meritev,



uporaba metode v vseh vremenskih pogojih.

Slabosti te metode:


velika možnost grobih napak,



ročne meritev zahtevajo veliko časa in koncentracijo, da se zagotovi zahtevana
natančnost,



meritve niso ponovljive,



napaka pri interpretaciji terenske skice, zaradi minimalno zajetih podatkov,



ves čas sta potrebna dva policista, ki se ukvarjata z meritvami.

Ročna meritev je trenutno najbolj razširjena metoda za zajem metričnih podatkov pri prometnih
nesrečah v Sloveniji.
2.2

Klasične geodetske metode

Pri klasičnih geodetskih metodah se uporabljajo geodetski ali drugi podobni instrumenti (slika
3), s katerimi lahko izvajamo točkovne meritve. Natančnost meritev je odvisna od natančnosti
centriranja in horizontiranja instrumenta, signalizacije, viziranja in meritev dolžin. Skica
prometne nesreče se v večini primerov, kar je odvisno od kakovosti instrumenta, dokonča na
kraju nesreče. Naknadno se vpišejo le pisni podatki, kot npr. podatki o udeležencih in
udeleženih vozilih (Bric, Oven, Radovan, 2010). Meritve geolociramo na podlagi geodetskih
meritev oz. imamo v geodetski instrument vgrajen GNSS sprejemnik, kar pa poveča ceno
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sistema brez ustreznega učinka (Bric, 2009). Ta metoda se v Sloveniji ne uporablja, pa tudi v
svetu je v zatonu.
Prednosti te metode:


visoka natančnost metode,



ob predhodni pripravi je po končani meritvi načrt že skoraj pripravljen za izris.

Slabosti te metode:


daljše izobraževanje zaradi zahtevnosti postopka in uporabe instrumenta,



draga oprema,



meritve niso ponovljive,



daljši čas meritev zaradi zajema detajla s točkami,



običajno meritve izvajata dva policista.

Slika 3: Meritve z geodetskim instrumentom (foto: Carla Blazek)
Geodetske metode so bile v zahodnem svetu precej razširjene predvsem za kartiranje
prometnih nesreč 3. in 4. stopnje, kjer pride do hujših telesnih poškodb ali pri nesrečah s
smrtnim izidom (Bric, Oven, Radovan, 2010).
2.3

Lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje (slika 4) se vedno bolj uporablja pri kartiranju prometnih nesreč, še
posebej v tistih državah, kjer so se tradicionalno bolj uporabljale geodetske metode.
Natančnost je visoka in primerljiva za natančnostjo geodetskih meritev, pri čemer se zajame
zelo veliko podatkov v kratkem času (Bric, Oven, Radovan, 2010).
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Obdelava podatkov se izvaja v pisarni z ustrezno programsko opremo. Zajem podatkov je
daljši kot pri fotogrametričnih metodah in precej krajši kot pri geodetskih metodah (Bric, Oven,
Radovan, 2010).
Prednosti te metode:


visoka natančnost metode,



hiter zajem podatkov,



pisarniška obdelava podatkov,



potrebujemo samo enega policista, ki se ukvarja z zajemom podatkov,



ponovljive in trajne meritve iz tako zajetih podatkov.

Slabosti te metode:


draga oprema,



morebitna zakrita območja (mrtvi koti) ali daljši čas zajema podatkov, če je udeleženih
več vozil,



večja količina opreme, ki zahteva pazljivo ravnanje,



zahtevnost inštrumenta za upravljanje in obdelavo podatkov.

Slika 4: Lasersko skeniranje prometne nesreče (vir:
http://www.worldhighways.com/categories/measurement-survey-designsoftware/features/laser-mapping-speeds-up-survey-measurement/)
Lasersko skeniranje se v Sloveniji uporablja pri nekaterih prometnih nesrečah 3. in 4. stopnje.
Zelo verjetno bo v prihodnosti pridobivala na veljavi, ko bodo laserski skenerji še cenejši in še
enostavnejši za uporabo.
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Fotogrametrične metode

Fotogrametrične metode v primeru kartiranja prometnih nesreč lahko ločimo glede na način
fotografiranja, ki daje osnovne podatke za izdelavo načrta. Lahko fotografiramo s tal, v tujini
se uporabljajo tudi posebna vozila, kjer je fotoaparat dvignjen, ali fotografiranje izvedemo z
letalnikom (slika 5). Poleg zajema fotografij je treba izmeriti še vsaj eno razdaljo, ki bo služila
za vzpostavitev pravilnega merila načrta ter podatke za georeferenciranje kraja prometne
nesreče, ki jih dobimo na podoben način kot pri ostalih metodah merjenja prometnih nesreč ali
pa jih dobimo iz GNSS sprejemnika, ki je vgrajen v letalniku, ter ustrezno transformacijo v
državni koordinatni sistem. Izdelava načrta prometne nesreče se, tako kot pri laserski metodi,
v celoti prenese v pisarno. Z ustrezno programsko opremo posnetke orientiramo, tako da
dobimo pravilno medsebojno relativno orientacijo fotografij v prostoru, in nato na podlagi le teh
izrišemo pomembne detajle.

Slika 5: Merjenje prometne nesreče z letalnikom (foto: John Giles/PA)
Prednosti te metode:


hiter zajem podatkov,



samo en policist, ki se ukvarja z zajemom podatkov,



manj zahtevni postopek in cenejša oprema, kakor pri laserskem skeniranju in
geodetskih metodah,



ponovljive in trajne meritve iz tako zajetih podatkov,



pisarniška obdelava podatkov.
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Slabosti te metode:


slabša uporabnost fotografij pri slabih svetlobnih pogojih (npr. ponoči),



fotografiranje v slabih vremenskih pogojih je oteženo (npr. ob močnih padavinah ali
vetru)

Na območju Slovenije se je terestrična večslikovna metoda na pravih primerih kartiranja
prometne nesreče v fazi testiranja prvič uporabila v letu 2009 (Bric, Oven, Radovan, 2010).
Uporaba letalnikov za kartiranje prometnih nesreč se je uveljavila kasneje kot fotogrametrična
metoda s tal. V svetu je fotogrametrična metoda že precej razširjena, predvsem v zahodnih
državah sveta, še bolj pa pridobiva ob cenovni dostopnosti in popularnosti letalnikov in
digitalnih fotoaparatov. V nekaterih primerih (močan veter, dež…) ju je tudi smiselno
kombinirati.
2.5

Primerjava metod za merjenje prometnih nesreč

Omenjene metode smo primerjali med seboj glede na položajno natančnost, hitrost zajema
podatkov na terenu, ponovljivost zajetih podatkov, enostavnost metode in ekonomičnost
metode oz. cenovno dostopnost opreme. V preglednici 1 so predstavljene ocene primernosti
uporabe metode med 1 in 5 glede na omenjene lastnosti (1 je neprimerno, 5 je zelo primerno)
(Bric, Oven, Radovan, 2010).
Preglednica 1: Primerjava metod za merjenje prometnih nesreč
Ročne metode z
merskim trakom

Klasične geodetske
metode

Lasersko
skeniranje

Natančnost
Hitrost
Ponovljivost
Enostavnost
Ekonomičnost

2
1
1
5
5

5
2
1
1
2

5
4
5
3
1

Seštevek

14

11

18

Fotogrametrične
metode
s tal
iz zraka
4
4
4
5
5
5
4
4
4
3
21

21

Kot je prikazano v preglednici 1, imajo ročne metode, ki se najpogosteje uporabljajo pri
merjenju prometnih nesreč, najslabšo natančnost meritev in so tudi najpočasnejše. So pa
ročne metode najenostavnejše za uporabo in najbolj ekonomične, saj je cena in vzdrževanje
instrumentarija zelo poceni napram drugim metodam. Glede na zadnjo vrstico v preglednici 1
lahko ugotovimo, da so klasične geodetske metode najmanj optimalne metode. Natančnost
klasičnih geodetskih metod je zelo primerna, ampak so vse ostale lastnosti manj primerne.
Ponovljivost meritev iz zajetih podatkov je mogoča le pri laserskem skeniranju in
fotogrametričnih metodah. Te metode zajamejo zelo veliko podatkov, v obliki oblaka točk oz.
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fotografij. Iz množice podatkov interpretiramo informacije, ki jih lahko kasneje dopolnimo.
Lasersko skeniranje in fotogrametrične metode so najbolj primerne metode. Slaba lastnost
laserskega skeniranja je cena opreme in nekaj daljši čas zajema podatkov, ko je treba skener
zaradi mrtvih kotov večkrat prestaviti. Glede na zadnjo vrstico v preglednici 1 lahko ugotovimo,
da so fotogrametrične metode najbolj optimalne metode za merjenje prometnih nesreč.
Fotogrametrična metoda s tal je glede na fotogrametrično metodo iz zraka bolj ekonomična,
ampak je počasnejši zajem podatkov na terenu.

10
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TERENSKO DELO

Simulirali smo prometno nesrečo v krožnem križišču (slika 6), kjer voznik osebnega avtomobila
A odvzame prednost kolesarju, ki se konča s hudo poškodbo kolesarja. Za tem sledi še trk
osebnih avtomobilov A in B.

Slika 6: Lokacija simulacije prometne nesreče (vir slikovne podlage: Google Earth, 2018)
Za simulacijo prometne nesreče smo izbrali lokacijo, na kateri smo lahko simulirali pogoje
prave prometne nesreče in smo lahko brez težav uporabili letalnik. Glede na Uredbo o sistemih
brezpilotnih zrakoplovov smo aerofotografiranje simulacije opravljali v razredu II. Let je spadal,
glede na razred in težo letalnika, v kategorijo B izvajanja letalskih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16 in 81/16 – popr.). Izbrana lokacija je na območju Avtosejma Ljubljana, kjer je poligon
za motorna vozila. Na cestišču smo označili sledi zaviranja in obris ponesrečenca. Poleg
kolesa smo izmerili tudi čelado kolesarja ter nekaj manjših predmetov, ki so popadali iz kolesa.
Z merskim trakom smo izmerili nekaj razdalj, ki bi bile tudi v praski izmerjene na ta način. Za
namen kontrole ocene točnosti končnih rezultatov pa smo signalizirane oslonilne in kontrolne
ter detajlne točke izmerili z geodetskimi inštrumenti in izračunali njihove koordinate v državnem
koordinatnem sistemu D96/TM.
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Instrumentarij

Zajem fotografij smo izvedli z letalnikom Phantom 4 Pro, ki je v lasti UL FGG. Za izmero
oslonilnih in detajlnih točk smo uporabili polarno metodo izmere z instrumentom Leica
Geosystems TS30, ki smo jo navezali na državni koordinatni sistem na podlagi dveh točk, ki
sta bili določeni GNSS-metodo izmere RTK (z navezavo na VRS) z instrumentom Leica
Geosystems CS10/GS15, kateri je za izvedbo svoje magistrske naloge izmerila Ana
Vendramin (Vendramin, 2018).
3.1.1

DJI Phantom 4 Pro

Sistem letalnika DJI Phantom 4 Pro (slika 7) je sestavljen iz treh podsistemov, in sicer:


letalnika,



zemeljske kontrolne postaje,



komunikacijske podatkovne povezave.

Poleg naštetih podsistemov so za delovanje sistema pomembne tudi druge komponente, kot
so avtopiloti, navigacijski senzorji, slikovni senzorji, mehanski servomehanizem in brezžični
sistemi (Colomina, Molina, 2014).
V Sloveniji določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo letalnikov Uredba
o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.). Za zajem
prostorskih podatkov se uporabljajo letalniki s fiksnimi krili ali več rotorji. Glede na operativno
maso se letalniki delijo v razred 5, razred 25 in razred 150. V razredu 5 so letalniki z maso do
vključno 5 kilogramov, v razredu 25 z maso nad 5 in do 25 kilogramov in v razredu 150 z maso
nad 25 in do 150 kilogramov. Glede na območje leta, uredba dovoljuje domet do 500 metrov
in višino leta do 150 metrov. Področja letenja so, glede na izgradnjo, naseljenost in prisotnost
ljudi razdeljena v štiri razrede.


razred I je področje, kjer ni objektov in ljudi,



razred II je področje, kjer je dovoljen le občasni prehod brez zadrževanja ljudi in so
prisotni objekti, ki niso namenjeni za bivanje,



razred III je področje, kjer so ljudje in objekti, ki so namenjeni za bivanje, poslovanje ali
rekreacijo,



razred IV je področje ožjih urbanih con.

Vsi zgoraj našteti pogoji veljajo za »civilno« uporabo. Ti pogoji so nepraktični pri
aerofotografiranju prometnih nesreč, saj podaljšajo in otežijo proces aerofotografiranja. Zato
je v 3. odstavku prvega člena Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št.
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52/16 in 81/16 – popr.) določeno, da se določbe te uredbe ne uporabljajo za sisteme letalnikov,
ki so namenjeni opravljanju državnih aktivnosti.
Phantom 4 Pro je štiri-rotorni letalnik, ki vsebuje pet senzorjev za izogibanje oviram in
fotoaparat z eno-palčnim CMOS senzorjem. Specifikacije letalnika so predstavljene v
preglednici 2.

Slika 7: Letalnik DJI Phantom 4 Pro in kontrolna enota (foto: Vasja Bric)
Preglednica 2: Specifikacije letalnika DJI Phantom 4 Pro
Teža
Čas letenja
Domet
Navigacijski satelitski sistem
Senzor kamere
Objektiv fotoaparata

Frekvenca za komuniciranje
med letalnikom in kontrolno
postajo
Natančnost lebdenja

1388 g
30 minut
6,9 km
GPS/GLONASS
1’’ CMOS
20 MP
FOV 84°
8,8 mm/24 mm
f/2,8 - f/11
avto fokus pri 1 m - ∞
2,4 GHz/5,8 GHz
Vertikalna:
±0,1 m (pozicioniranje z vizualnimi senzorji)
±0,5 m (z GNSS pozicioniranjem)
Horizontalna:
±0,3 m (pozicioniranje z vizualnimi senzorji)
±1,5 m (z GNSS pozicioniranjem)

Letalnik na daljavo preko radijske povezave upravlja upravljalec, ki mu na terenu asistira
pridružen opazovalec (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.). Letalnik pa lahko leti tudi

Oset, K. 2019. Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

13

samodejno z avtopilotom, kateri temelji na dveh glavnih navigacijskih tehnologijah, globalnega
navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) in inercialnega navigacijskega sistema (INS).
(Colomina, Molina, 2014).
Kontrolna postaja upravljalcu iz tal omogoča nadzor in pošiljanje ukazov letalniku. Kot
kontrolno postajo lahko uporabimo prenosni računalnik, pametni telefon ali tablični računalnik
z ustrezno programsko opremo. V našem primeru smo letalnik upravljali s programsko opremo
Pix4Dcapture, ki omogoča uporabo več avtonomnih načinov leta, kot so let v paralelnih linijah,
v gridu in v obliki elipse. To nam omogoča, da spremljamo položaj, usmerjenost, stanje in
različne senzorje na letalniku. Če se zgodi kakršnakoli napaka med letom letalnika, dobimo
obvestilo preko kontrolne postaje in lahko pravočasno ukrepamo. Povezavo med letalnikom in
kontrolno postajo nam zagotavlja komunikacijska podatkovna povezava. Komunikacija med
letalnikom in kontrolno postajo mora biti vedno prisotna. Če se komunikacijska povezava
prekine, lahko pride do težav z letalnikom, saj letalniku ne moremo dajati ukazov preko
kontrolne postaje. Letalnik lahko v takem primeru lebdi v zraku, dokler se ne izprazni baterija
v letalniku in strmoglavi na tla. V takih primerih lahko pride do hujših poškodb oseb in stvari.
Da se izognemo takim nesrečam, izdelujejo vedno več letalnikov, ki se pri izgubi
komunikacijske povezave vrnejo nazaj na začetno točko. V sistemu letalnikov se uporabljajo
številne komunikacijske tehnologije, od katerih je najpogosteje uporabljena radijska frekvenca
običajno okrog 2,4 GHz (Colomina, Molina, 2014).
3.1.2

Leica Geosystems CS10/GS15

Točki S8 in S2 (slika 12), ki sta služili kot stojišči in za orientacijo pri polarni izmeri, smo prevzeli
iz magistrske naloge, ki jo je izvedla Ana Vendramin (Vendramin, 2018). Za določitev koordinat
v koordinatnem sistemu D96/TM so uporabili GNSS sprejemnik Leica Viva GS15 GNSS in
kontroler Leica Viva CS10 (slika 8), katera sta v lastništvu UL FGG.

Slika 8: Kontroler Leica Viva CS10 in GNSS sprejemnik Leica Viva GS15 GNSS
Leica Viva GS15 je GNSS sprejemnik. Deluje lahko samostojno, v povezavi s terensko
kontrolno enoto, tabličnim računalnikom, spletnim vmesnikom ali tahimetrom. V kombinaciji z
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ostalimi napravami pa GS15 omogoča tudi združevanje GNSS in TPS izmere. Leica Viva
GS15 komunicira z zunanjimi napravami preko vgrajenih komunikacijskih vmesnikov. Za
brezžičen prenos podatkov na kratkih razdaljah skrbita Bluetooth in WLAN, na dolgih razdaljah
(npr. komunikacija z referenčno GNSS postajo) pa prevzamejo vlogo izmenljivi vgrajeni
radijski-modemi ali 3.5G GSM/UMTS modemi. Vsi sestavni elementi, vključno z antenami, so
vgrajeni v ohišje sprejemnika. Tehnični podatki GNSS sprejemnika so predstavljeni v
preglednici 3.
Preglednica 3: Tehnični podatki GNSS sprejemnik Leica Viva GS15 GNSS
Podprti signali
Natančnost
Network RTK
Podprta omrežja
Ostalo

GPS: L1, L2, L2C, L5 / GLONASS: L1, L2 / Galileo (Test): GIOVE-A,
GIOVE-B / Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC / Compass / SBAS:
WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS
Horizontalno: 8 mm + 0,5 ppm
Vertikalno: 15 mm + 0,5 ppm
VRS, FKP, iMAX, MAX, Nearest Station
Shranjevanje surovih opazovanj (RINEX, MDB), oddajanje NMEA

V ohišje kontrolne enote Leica CS10 je vgrajen terenski računalnik z zmogljivim procesorjem
ARM, 512 MB RAM, 1 GB internega pomnilnika in operacijskim sistemom Windows CE,
poganja pa tudi nameščeno programsko opremo Leica SmartWorx Viva ali Leica Zeno Field.
Ima tudi barvni zaslon ločljivosti VGA (640 × 480). Upravljamo ga preko zaslona na dotik ali
pa preko tipkovnice.
3.1.3

Leica Geosystems TS30

Za določitev koordinat oslonilnih in detajlnih točk v koordinatnem sistemu D96/TM smo
uporabili tahimeter Leica Geosystems TS30 (slika 9). Tahimeter zagotavlja dobro kombinacijo
merjenja kotov, razdalj, samodejnega prepoznavanja tarče in motorizaciji tahimetra.
Motorizacija tahimetra temelji na osnovi piezo principa, ki neposredno pretvarja električno
energijo v mehanske premike.

Slika 9: Leica TS30
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Tehnične značilnosti Leice TS30 so:


kotna natančnost: 0,5 ",



dolžinska natančnost: 0,6 mm + 1 ppm na prizmo / 2 mm + 2 ppm merjenje z laserskim
razdaljemerom,


3.2

natančnost samodejnega prepoznavanja ciljne točke (ATR) :1 ".
Opis terenskega dela

Pred terenskimi meritvami je bilo potrebno skladno z Uredbo (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16
– popr.) let najaviti, za kar je poskrbel odgovorna oseba operaterja FGG. Po prihodu na teren
smo pričeli s simulacijo prometne nesreče. Avtomobila in kolo ter nekaj manjših predmetov
smo postavili tako, kot smo si predstavljali, da bi se zgodilo pri pravi prometni nesreči, zarisali
smo še sledi zaviranja in obris ponesrečenca.
Pred začetkom izmere smo po območju ustrezno razporedili devet oslonilnih točk (slika 10).
Oslonilne točke smo označili s posebnimi tarčami bele kvadratne oblike s črnim krogom.
Takšne tarče uporabljen program za orientacijo fotografij avtomatsko zazna. Vsem oslonilnim
točkam smo določili koordinate v državnem koordinatnem sistemu D96/TM (preglednica 4).

Slika 10: Oslonilne točke
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Oslonilne točke smo izmerili s polarno metodo izmere (slika 11), ki je najpogostejša metoda
detajlne izmere. Instrument postavimo na dano točko, nato ga centriramo in horizontiramo ter
izmerimo višino instrumenta. Instrument orientiramo, naviziramo dano točko in izmerimo
horizontalno smer. Z meritvami horizontalnih smeri, zenitnih razdalj in poševnih dolžin
določimo hkrati vse tri koordinate. Ker merimo samo v eni krožni legi, mora biti instrument
preizkušen. Polarna metoda temelji na direktni izmeri relativnih prostorskih koordinat detajlne
točke.

Slika 11: Polarna izmera oslonilnih točk (foto: Vasja Bric)
Pri transformaciji meritev v koordinatni sistem D96/TM smo uporabili točki S8 in S2, ki sta
prikazani na sliki 12. Točka S8 nam je služila kot stojišče, točka S2 pa kot orientacijska točka.
Za oslonilno točko pri orientacijah fotografij in analizah smo vzeli tudi točko S8.

Slika 12: Izhodiščni točki pri polarni metodi izmere
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Preglednica 4: Koordinate oslonilnih točk v državnem koordinatnem sistemu D96/TM in
nadmorske višine oslonilnih točk
Točka
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
S8

e – koordinata [m]
459328,882
459302,704
459283,344
459272,214
459288,887
459316,604
459304,993
459294,053
459287,446
459313,303

n – koordinata [m]
98492,281
98482,274
98473,187
98497,105
98503,296
98515,571
98496,885
98485,844
98493,728
98506,654

Nadmorska višina točke [m]
300,571
301,010
301,233
301,230
300,964
300,506
300,804
301,160
301,080
300,582

Poleg oslonilnih točk smo določili tudi koordinate detajlnih točk (preglednica 5). Detajlne točke
smo tudi izmerili s polarno metodo izmere in jih nato transformirali v državni koordinatni sistem
D96/TM. Pri izmeri detajlnih točk smo naredili skico prometne nesreče. Pri kartiranju prometne
nesreče moramo biti pozorni na vse podatke, ki bi lahko pomagale določiti vzrok prometne
nesreče, kot so lokacija vozila, morebitne sledi pnevmatik ali drugih delov vozila in druge
materialne dokaze.
V našem primeru smo detajlne točke izmerili na:


kolesu: prvo in zadnje kolo,



čeladi: tarča, ki je bila pritrjena na čelado,



kolesarskem odsevniku: sredina kolesarskega odsevnika,



dveh kolesih avtomobila: sredina oz. os kolesa,



sledi zaviranja pnevmatik avtomobila: začetek in konec sledi,



obrisu ceste: dve točki za ravno linijo, točko na sredini krožnega križišča, točko na
zunanjem in notranjem robu krožnega križišča,



obris ponesrečenca: 3 točke.

Izmerjene detajlne točke so prikazane na sliki 13.
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Slika 13: Detajlne točke
Detajlne točke smo tudi označili z različnimi fotogrametričnimi tarčami (slika 14). Uporabili smo
jih, ker smo situacijo prometne nesreče fotografirali tudi s tal, z namenom, da v nalogo
vključimo tudi te fotografije kot alternativo fotografijam iz letalnika, v primeru, da le teh npr.
zaradi slabih vremenskih razmer ne bi bilo mogoče zajeti. Kasneje smo se odločili, da teh
fotografij ne vključimo v nalogo, ker bi postala preobširna. Policisti različne detajle pred
fotografiranjem tudi oštevilčijo, da potem hitreje naredijo opis skice in pregledneje poimenujejo
posamezne predmete.

Slika 14: Detajlne točke označene z ustreznimi fotogrametričnimi tarčami
Fotografije nam lahko služijo kot dopolnitev pri podatkih, pridobljenih iz daljinsko vodenega
zrakoplova, še posebej, ko npr. želimo izdelati zelo dober 3D model prometne nesreče, kar pa
v našem primeru ni bil cilj. Poleg označbe detajla fotogrametrične tarče omogočajo tudi večjo
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natančnost merjenja točk, ter boljšo in hitrejšo orientacijo posnetkov. V našem primeru smo
uporabili črno-bele tarče. Tarče se med seboj ločene z različnimi črkami in številkami. Tarče
na robu cestišča so v obliki črke »L«, tako da so hkrati vidne iz tal in zraka.
Preglednica 5: Koordinate detajlnih točk v državnem koordinatnem sistemu D96/TM in
nadmorske višine oslonilnih točk
Točka
M
C
O
P
H
N
L
B
SP
K
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

e – koordinata [m]
459305,694
459301,910
459296,807
459293,055
459289,476
459296,182
459303,478
459306,519
459297,439
459296,434
459293,679
459295,187
459294,340
459293,573
459291,893
459293,057
459293,070
459294,576
459294,856
459292,808
459292,128
459292,329
459298,064
459298,064
459300,787
459300,289
459299,640
459302,846
459302,579
459300,821
459297,645
459298,907

n – koordinata [m]
98500,970
98499,912
98499,861
98501,154
98496,145
98487,207
98490,962
98493,613
98486,596
98491,808
98495,424
98498,494
98500,204
98499,358
98499,831
98499,704
98499,484
98497,977
98498,986
98498,757
98498,833
98498,505
98498,583
98498,583
98498,849
98493,903
98495,154
98497,512
98498,958
98492,005
98495,373
98493,125

Nadmorska višina točke [m]
300,706
300,815
300,871
300,925
301,036
301,128
300,922
300,857
302,686
301,025
301,000
300,948
300,939
300,966
300,986
300,968
301,050
301,103
301,147
300,928
300,939
300,935
301,159
301,159
301,140
301,224
301,805
300,833
300,802
300,935
301,210
301,246

Z merskim trakom smo izmerili tudi štiri razdalje med signaliziranimi tarčami ob robu cestišča.
Izmerjene razdalje smo uporabili za določitev merila izdelkov v obdelavah, v katerih nismo
uporabili oslonilnih točk. Na ta način smo uporabili metodo izmere, ki naj bi jo na terenu
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uporabljali tudi policisti. Z merskim trakom izmerjene razdalje so prikazane na sliki 15.
Prikazane razdalje so izpisane v metrih.

Slika 15: Kontrolne meritve dolžin s trakom
Kot že omenjeno, smo aerofotografiranje izvedli z letalnikom Phantom 4 Pro. Območje nesreče
smo preleteli in fotografirali na šest različnih načinov (slika 16). Izvedli smo aerofotografiranje
navpično navzdol: v bloku, v dveh paralelnih pasovih, v enem pasu in z ročnim proženjem v
dveh pasovih (v nadaljevanju ročno). Pod kotom od navpičnice smo fotografirali v dveh pasovih
(~22°) in v obliki elipse na višini 15 metrov (~45°) ter 25 metrov (~22°). Pri vseh načinih
aerofotografiranja, razen pri ročnem vodenju, smo načrtovali in izvedli avtonomen let ter
avtomatsko fotografiranje. Območje smo aerofotografirali na več načinov, ker smo želeli
ugotoviti, kako različni načini aerofotografiranj vplivajo na kakovost izdelavo načrta prometne
nesreče. Pri aerofotografiranju smo uporabili različno usmerjenost optične osi objektiva,
različne preklope, različne načine (linijske in elipsaste) in višine preleta, registrirali pa smo tudi
čas aerofotografiranja. Parametri aerofotografiranj so predstavljeni v preglednici 6.
Višina preletov je bila med 15 in 30 metrov nad tlemi. Z vsemi načini aerofotografiranja smo
zajeli približno enako območje, ki je omogočalo, da daje končni izdelek dovolj širok vpogled v
situacijo prometne nesreče. Pri prometnih nesrečah, ki se zgodijo pri visokih hitrostih npr. na
avtocestah, se območje prometne nesreče lahko zelo poveča oz. podaljša, vse sledi pa je
treba kljub temu dokumentirati. V tem primeru je prednost uporabe letalnika pred ostalimi
metodami kartiranja še večja.
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Slika 16: Prikaz vseh načinov preleta
Pri vsakem načinu aerofotografiranja smo si zapisovali način aerofotografiranja, čas začetka
in čas konca aerofotografiranja, višino preleta ter preklop v vzdolžni in prečni smeri
(preglednica 6). V preglednico 6 smo dodali tudi število fotografij vsakega načina preleta.
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Preglednica 6: Podatki o času preletov, višini preletov, preklopu in številu fotografij
Način
aerofotografiranja

Čas preleta
[min]

Višina preleta
nad tlemi [m]

Preklop v
vzdolžni/prečni smeri

Število
fotografij

Blok

8

30

80/80

88

Elipsa

2
2

25
15

-

36
35

Dva paralelna
pasova
En pas z
nadirjem
Dva pasova pod
kotom 22,5°

1

20

90/90

30

0,5

20

80/-

17

1

20

80/95

65

Ročno

4

15

-
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Pričakovano je, da zajem več fotografij zahteva več časa. V preglednici 6 lahko opazimo, da
je čas aerofotografiranja sorazmeren s številom fotografij, razen v primeru »Bloka« in ročnega
vodenja letalnika ter proženje fotoaparata. V prvem primeru smo porabili več časa, ker je bilo
treba uporabiti dva plana leta, za njuno menjavo pa je bilo treba vmes pristati, ker program za
vodenje letalnika ni omogočal načrtovanja mrežnega leta oz. leta v bloku. V prihodnosti bo
vsekakor mogoče aerofotografiranje v bloku narediti v enem preletu in bo čas možno zmanjšati
na pričakovanih tri do štiri minute. Sorazmerno nam je največ časa vzelo ročno
aerofotografiranje, saj smo morali letalnik sami upravljati in tudi ročno prožiti fotoaparat. Ročno
aerofotografiranje smo testirali zaradi prometnih nesreč, ki bi se zgodile na območju, kjer je
gostota objektov velika, kot npr. za letenje pod krošnjami dreves ali za letenje v ozkih ulicah
oz. na območjih, kjer v avtonomnem letu ne bi bilo mogoče predvideti vseh ovir, kamor bi
letalnik lahko trčil.
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OBDELAVA AEROFOTOGRAFIJ

Obdelavo aerofotografij sestavljajo v osnovi naslednji koraki: orientacija fotografij, izdelava
gostega oblaka točk in izdelava ortofota, ki se že lahko uporabi kot rastrska podlaga za
izdelavo načrta prometne nesreče, ki poleg grafične podlage vsebuje tudi veliko opisnih
podatkov. To lahko imenujemo tudi rastrski načrt prometne nesreče. Če želimo narediti
vektorski načrt prometne nesreče, izbrane vsebine na ortofotu digitaliziramo, vsi opisni podatki
pa ostanejo enaki. V tej nalogi smo za izvedbo vseh postopkov uporabili programsko opremo
Agisoft PhotoScan Pro, razen za digitalizacijo, kjer smo uporabili Autodesk AutoCAD.
4.1

Orientacija aerofotografij

Orientacija fotografij, ki se medsebojno prekrivajo, se v osnovi izvede v dveh korakih: najprej
se izvede relativna orientacija, ki ji sledi zunanja orientacija oz. postavitev relativno orientiranih
fotografij na pravo lokacijo v izbranem koordinatnem sistemu. Pri fotografiranju z registracijo
podatkov GNSS o lokaciji fotoaparata v času proženja se relativno orientirane fotografije na
podlagi GNSS podatkov istočasno tudi približno geolocirajo. Če želimo to točnost izboljšati,
običajno uporabimo oslonilne točke, ki jih izmerimo na terenu in tudi na fotografijah. Če nas pri
izdelkih zanimata le oblika in merilo, ne pa tudi orientacija, je dovolj, da na terenu izmerimo
eno ali več razdalj med dobro vidnimi točkami.
Izboljšanje zunanje orientacije fotografij z uporabo oslonilnih točk smo uporabili pri izdelavi
referenčnega izdelka, ki je izdelek najboljše kakovosti in smo ga primerjali z drugimi ortofoti.
Približnim podatkom zunanje orientacije pri različnih načinih aerofotografiranja smo bolj
natančno določili merilo s terensko izmerjenimi razdaljami, ki jih v nadaljevanju imenujemo
kontrolne razdalje. Pri analizi vpliva števila in točnosti kontrolnih razdalj ter analizi vpliva
različnih načinov aerofotografiranja na končne izdelke, smo uporabili kontrolne razdalje, ki smo
jih izračunali iz oslonilnih točk. Pri analizah smo uporabili ortofote s centimetrsko prostorsko
ločljivostjo, zaradi lažje medsebojne primerjave različnih ortofotov.
Ob upoštevanju rezultatov analiz, smo izdelali ortofote, ki so bili dovolj kakovostni, da jih lahko
uporabimo za izdelavo načrta prometne nesreče. Ortofote smo izdelali z najboljšo možno
prostorsko ločljivostjo, ki je bila manjša od centimetra. Ortofote, katere smo primerjali z
referenčnimi Za določitev merila smo uporabili ročno merjene kontrolne razdalje z merskim
trakom.
Seveda bi bilo za največjo točnost izdelave načrta prometne nesreče treba uporabiti oslonilne
točke, vendar to pomeni, da bi bilo potrebno oslonilne točke najprej postaviti in jih signalizirati
ter jih potem z natančno geodetsko metodo tudi izmeriti, kar pa bi pomenilo podaljšanje časa
zajema podatkov na kraju prometne nesreče in tudi dražjo ter bolj zahtevno opremo za
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rokovanje, saj zajem podatkov na kraju prometne nesreče lahko opravijo le policisti. S tem pa
bi se čas zajema podatkov precej podaljšal in tako ne bi dosegli osnovnega cilja skrajšanja
zastojev ob prometnih nesrečah.
Orientacijo zajetih fotografij smo torej izvedli na dva načina. Pri prvem načinu smo za določitev
merila in georeferenciranje izdelkov uporabili oslonilne točke, ki smo jih izmerili na terenu. Z
orientiranimi fotografijami smo potem izračunali gost oblak točk, iz njega digitalni model višin
(DMV) v obliki kvadratne mreže (grida) in iz teh podatkov izdelali referenčni ortofoto, ki nam je
služil kot osnova pri kontroli in analizah. Pri drugem načinu smo za določitev merila uporabili
kontrolne razdalje, ki smo jih, na enak način kot bi jih policisti, izmerili z merskim trakom. Pri
obdelavi fotografij s kontrolnimi razdaljami smo za georeferenciranje izdelkov uporabili samo
GNSS podatke iz letalnika, posledično pa je lokacija slabše določena. Postopek obdelave
fotografij je prikazan z diagramom na sliki 17.

Slika 17: Diagram poteka obdelave fotografij aerofotografiranja
Obdelave fotografij smo opravili na prenosnem računalniku ASUS s procesorjem Intel® Core™
i7-4720HQ CPU @ 2,6GHz 2,59GHz, z 8GB RAM-a in grafično kartico NVIDIA GeForce GTX
950M. Omenjeni prenosni računalnik je omogočil izvesti vse korake obdelave fotografij, razen
izračuna oblaka točk zelo visoke gostote, iz fotografij preleta v bloku. Za omenjen izračun
oblaka točk zelo visoke gostote smo uporabili računalnik z 64GB RAM-a.
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Priprava in relativna orientacija aerofotografij

Pred obdelavo fotografij smo najprej poiskali, katere fotografije pripadajo kateremu načinu
aerofotografiranja. Za vsak način preleta smo v programskem orodju izdelali svoje delovišče,
ter v to delovišče uvozili pripadajoče fotografije. Pri uvozu so fotografije že umeščene v prostor
s približnimi koordinatami v koordinatnem sistemu WGS-84. Koordinate dobimo iz EXIF
metapodatkov fotografij. Program prebere EXIF in razporedi fotografije glede na tip
fotoaparata, njegove goriščne razdalje in ločljivosti slike. Koordinate smo z ukazom v programu
PhotoScan transformirali iz koordinatnega sistema WGS-84 v državni koordinatni sistem
D96/TM. Program na posnetkih poišče vezne točke, nato sledi postopek relativne orientacije
fotografij (angl. photo alignment) in izdelava redkega oblaka točk (slika 18). Hkrati z relativno
orientiranimi fotografijami v našem primeru dobimo tudi približne parametre zunanje
orientacije, saj že poznamo približni položaj fotografij.

Slika 18: Redek oblak točk in približni položaji ter orientacije fotografij
4.1.2

Orientacija aerofotografij z oslonilnimi točkami

Izboljšanje parametrov zunanje orientacije z uporabo oslonilnih točk nam zagotovi zelo dobro
natančnost izdelanega ortofota. Zato smo ta način orientacije uporabili pri izdelavi
referenčnega ortofota.
Oslonilne točke lahko na fotografijah lociramo na dva načina: ročno in avtomatsko. V našem
primeru smo uporabili avtomatsko lociranje oslonilnih točk. Z ukazom »zaznaj oslonilne točke«
določimo obliko tarče, s katerimi smo označili oslonilne točke, v našem primeru črn krog na
beli podlagi. Program sam poišče tarče na fotografijah (slika 19). V nekaterih primerih smo
morali tarče poiskati sami, saj jih program ni zaznal. Poiskali smo fotografije, na katerih
program ni avtomatsko zaznal tarč, in ročno vnesli oslonilne točke. Položaj vnesenih oslonilnih
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točk smo preverili na vseh fotografijah. Točnost lociranja oslonilni točk na fotografijah se lahko
preveri tudi po izravnavi, ko lahko še odpravimo morebitne grobe napake.

Slika 19: Oslonilne točke na izbrani fotografiji
Oslonilne točke smo nato preimenovali, da so bila imena točk skladna z našimi oznakami, in
uvozili njihove na terenu izmerjene koordinate.
Po uvozu koordinat oslonilnih točk se z izravnavo izboljšajo parametri notranje orientacije
fotoaparata, istočasno se izboljšajo tudi parametri zunanje orientacije fotografij in geolociran
redek oblak točk v državnem koordinatnem sistemu D96/TM, v katerem smo imeli podane
koordinate oslonilnih točk.
Za vsak način aerofotografiranja smo pridobili naslednje podatke (Turčić, 2017):


oznaka oslonilne točke,



koordinati e in n v metrih,



nadmorska višina točke v metrih,



odstopanje v metrih – koren srednjega kvadratnega pogreška razdalje med položajem
oslonilne točke, ki ga oceni program, in položajem na terenu izmerjene oslonilne točke,
izražen v metrih,



številke posnetkov, na katerih je vidna ta oslonilna točka,



odstopanje v pikslih – koren povprečnega kvadratnega pogreška slikovnih koordinat
veznih točk (angl. reprojection error), izražen v pikslih.

Iz zgoraj omenjenih podatkov smo preverili natančnost orientacije fotografij za vsak set
aerofotografiranja (preglednica 7).
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Preglednica 7: Podatki o natančnosti orientacije fotografij, številu zajetih oslonilnih točk in
število fotografij za vsak set aerofotografiranja

Blok
Elipsa: h = 25 m
Elipsa: h = 15 m
Dva paralelna pasova
En pas z nadirjem
Dva pasova pod kotom 22,5°
Ročno

4.1.3

Odstopanje v
metrih
0,004
0,004
0,007
0,004
0,003
0,004
0,004

Odstopanje
v pikslih
0,379
0,481
0,399
0,228
0,285
0,321
0,112

Število zajetih
oslonilnih točk
10
10
10
7
6
7
7

Število
fotografij
88
36
35
30
17
65
23

Orientacija aerofotografij s kontrolnimi razdaljami

Po izvedeni približni zunanji orientaciji smo za natančnejšo določitev merila uporabili kontrolne
razdalje, ki jih na terenu izmerimo veliko hitreje kot oslonilne točke in s precej cenejšo opremo.
V prvem primeru smo kot kontrolne razdalje uporabili razdalje, ki smo jih izračunali iz koordinat
oslonilnih točk. V drugem primeru smo uporabili kontrolne razdalje, ki smo jih izmerili na terenu
(slika 15). Kontrolne razdalje, izračunane iz koordinat oslonilnih točk, so bolj natančno
določene in smo jih uporabili pri analizi vplivov števila kontrolnih razdalj na kakovost izdelkov
obdelave. Kontrolne razdalje, ki smo jih izmerili na terenu, smo uporabili pri izdelavi ortofotov,
ki smo jih uporabili za izdelavo načrta prometne nesreče.
V primeru, kjer smo za izboljšanje merila uporabili kontrolne razdalje, izračunane iz koordinat
oslonilnih točk, smo oslonilne točke locirali avtomatsko, kot je opisano v podpoglavju 4.1.2.
Odvečne oslonilne točke, ki jih nismo uporabili v obdelavi, smo izbrisali in med izbranimi
oslonilnimi točkami določili kontrolno razdaljo. V primeru, kjer smo uporabili za orientacijo
fotografij kontrolne razdalje, ki smo jih izmerili na terenu, smo detajlne točke na aerofotografijah
ročno locirali ter med njimi vnesli kontrolno razdaljo. Po vnosu kontrolne razdalje ponovno
izračunamo notranjo in relativno orientacijo. Orientirali smo aerofotografije, ki smo jih posneli
z aerofotografiranjem v bloku. Ker smo želeli ugotoviti vpliv uporabe različnega števila
kontrolnih razdalj na natančnost ortofota, smo orientacijo izvedli večkrat, in sicer:


brez upoštevanja kontrolnih razdalj,



z upoštevanjem ene kontrolne razdalje,



z upoštevanjem dveh kontrolnih razdalj,



z upoštevanjem treh kontrolnih razdalj,



z upoštevanjem štirih kontrolnih razdalj.
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Preverili smo tudi vpliv napake pri izmeri kontrolnih razdalj. Vpliv napake smo preverili na
aerofotografijah v bloku. Pri vnosu dolžin kontrolnih razdalj med izbranimi točkami, smo dolžino
skrajšali za en milimeter, pet milimetrov, en centimeter in 1,5 centimetra. To smo preverili pri
treh različno dolgih kontrolnih razdaljah na razdaljah dolgih približno 10 metrov, 15 metrov in
20 metrov. S tem smo preverili, kako dolge in kako natančno morajo biti kontrolne razdalje
izmerjene, da bi bilo relativno odstopanje razdalje na ortofotu znotraj 2-3 centimetrov. Ker
nimamo pravilnika o kartiranju prometnih nesreč, smo zgornje meje relativnega odstopanja
določili glede na ustno izročilo, ki velja med policisti.
Preverili smo tudi, kako različni načini aerofotografiranja vplivajo na kakovost ortofota. Pozorni
smo bili na vizualni izgled in relativno odstopanje ortofota, katero bi moralo biti manjše od treh
centimetrov. Pri preverjanju omenjenih vplivov smo za orientacijo aerofotografij uporabili
referenčno kontrolno razdaljo, ki smo jo izračunali iz oslonilnih točk.
Kontrolne razdalje, katere smo izmerili na terenu, smo uporabili pri izdelavi ortofotov, ki jih
lahko uporabimo za izdelavo načrta prometne nesreče. Pri tem smo upoštevali vse rezultate,
ki smo jih ugotovili pri analizi vplivov števila in točnosti kontrolnih razdalj ter vplivu načina
aerofotografiranja na kakovost končnih izdelkov.
4.2

Izračun gostega oblaka točk

Po končnem izračunu parametrov notranje in zunanje orientacije fotografij sledi izdelava
gostega oblaka točk (slika 20). V uporabljeni programski opremi je oblak točk mogoče izdelati
v petih kakovostnih stopnjah od najnižje, nizke, srednje, visoke do zelo visoko kakovosti.
Pri izbiri višje stopnje kakovosti dobimo boljšo geometrijo opisa površja, hkrati pa se čas
procesiranja podaljša. Pri izbiri najboljše kakovosti program pri obdelavi fotografij uporabi
originalne velikosti (ločljivost) fotografij. Pri vsaki naslednji nižji stopnji se zmanjšajo velikosti
fotografij (ločljivost) za faktor štiri (PhotoScan, 2018).
Pri orientaciji aerofotografij z oslonilnimi točkami smo uporabili zelo visoko kakovost izdelave
gostega oblaka točk, saj smo izdelali referenčni izdelek, ki je izdelek najboljše kakovosti. Pri
orientaciji aerofotografij s kontrolnimi razdaljami smo uporabili visoko kakovost izdelave
gostega oblaka točk.
Pri tem koraku smo tudi izbirali način filtriranja gostega oblaka točk. Na voljo smo imeli tri
načine filtriranja, in sicer:


blago (angl. Mild),



agresivno (angl. Aggresive) in



zmerno (angl. Moderate) filtriranje.
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Ker na lokaciji prometne nesreče vedno lahko obstajajo pomembne majhne podrobnosti, je
priporočljiva uporaba blagega filtriranja. Tako majhne podrobnosti ne bodo razvrščene kot
odstopanja. Če območje ne vsebuje pomembnih majhnih podrobnosti, je smiselna uporaba
agresivnega filtriranja. Zmerno filtriranje nam prikaže rezultate, ki so med agresivnim in blagim
filtriranjem (PhotoScan, 2018). Izbira načina filtriranja je zelo pomembna v primeru izdelave
3D modela.

Slika 20: Izdelan gosti oblak točk
4.3

Izdelava DMV in ortofota

Iz gostega oblaka točk je sledila izdelava digitalnega modela višin (DMV) (slika 21), ki smo ga
uporabili za izdelavo ortofota. Pred izdelavo smo morali določiti koordinatni sistem, območje
in prostorsko ločljivost. Izbrali smo državni koordinatni sistem D96/TM. Meje območja in
prostorsko ločljivost DMV smo prevzeli iz programa, saj smo zaradi različnih načinov preletov
imeli različno velika območja in različne prostorske ločljivosti.

Slika 21: Izdelan DMV
Sledila je izdelava ortofota (slika 22). Ortofote, pri katerih smo preverjali vplive kontrolnih
razdalj na njihovo kakovost, smo izdelali s prostorsko ločljivostjo en centimeter, da smo jih
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medsebojno lažje primerjali. Ortofoto, katerega smo uporabili za izdelavo načrta prometne
nesreče, smo izdelali z najboljšo možno ločljivostjo. Velikost ortofota (v pikslih), ki je
izračunana glede na velikost površine zajetega območja smo prevzeli iz programa. Večino
ortofotov smo izdelali s prostorsko ločljivostjo en centimeter, saj smo jih tako lažje med seboj
primerjali.

Slika 22: Izdelan ortofoto
4.4

Izdelava načrta prometne nesreče

Načrt prometne nesreče smo izdelali s programsko opremo AutoCad (Autodesk, Inc,).
Načrt prometne nesreče smo izdelali na dva načina:


v rastrski obliki in



v vektorski obliki.

Načrt prometne nesreče v rastrski obliki (priloga B) smo izdelali tako, da smo uvozili ortofoto v
AutoCad, mu določili merilo in s številkami označili manjše detajle, kot so lokacija ure kolesarja,
čelade, tlačilke in smeri vožnje vozil. Vnesli smo tudi vse ostale potrebne informacije, npr. o
udeležencih in udeleženih vozilih.
Vektorski načrt prometne nesreče (priloga A) smo izdelali tako, da smo ortofoto uvozili v
AutoCAD, ter ga vektorizirali (slika 23). Vektorizirali smo detajle, ki so predstavljali rob cestišča,
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avtomobile, kolo, ponesrečenca, zavorne sledi in druge predmete, ki so pomembni pri
odkrivanju vzroka prometne nesreče. Seveda pa je bilo treba podobno kot pri rastrski obliki
vnesti vse ostale informacije, ki so v tem primeru popolnoma identične.

Slika 23: Vektorizacija ortofota v AutoCad-u
Namen izdelave načrta prometne nesreč v rastrskem in vektorskem načinu je le v tem, da
pokažemo, da je iz rastrskega načrta vedno mogoče izdelati tudi vektorski načrt.
Rastrski načrt vsebuje tudi detajle, ki na vektorskem načrtu niso vidni, in uporabniku takega
načrta omogoča boljši vpogled v situacijo, ki je nastala po prometni nesreči. Ne nepomemben
pa je tudi čas izdelave, ki je v primeru izdelave rastrskega načrta krajši, saj vektorizacija ni
potrebna.
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ANALIZA IN INTERPRETACIJA OBDELAVE FOTOGRAFIJ

Sledila je analiza, interpretacija in ocena kakovosti ortofotov, izdelanih iz vseh zajetih setov
aerofotografij. Ker bi potrebovali veliko več časa za postavitev ter določitev oslonilnih točk in
ker točnost lokacije prometne nesreče ni tako pomembna, smo preverili ali so izdelani ortofoti,
kjer smo za določitev merila uporabili le razdaljo, dovolj kakovostni za izdelavo načrta
prometne nesreče.
Ker je pri prometni nesreči zelo pomembno, da je mogoče vse objekte in predmete relativno
medsebojno primerjati in jih na podlagi tega čim bolj verno rekonstruirati, kaj se je dogajalo
pred oz. med nesrečo, smo kakovost ortofotov ocenili z relativnim odstopanjem. Poleg
relativnega odstopanja smo bili pozorni tudi na vizualni izgled in prepoznavnost predmetov na
ortofotu. Pri referenčnem in optimalnem ortofotu smo izračunali absolutno odstopanje ortofota.
Referenčni ortofoto je ortofoto zelo visoke natančnosti in točnosti. Izdelali smo ga iz
aerofotografij, ki smo jih orientirali z oslonilnimi točkami. Optimalni ortofoto je ortofoto, ki je še
dovolj kakovosten, da ga lahko uporabimo za izdelavo načrta prometne nesreče. Postopka
izračuna relativnega in absolutnega odstopanja sta opisana v podpoglavju 5.1.
V podpoglavju 5.2 smo z relativnim odstopanjem ocenili ortofote, ki smo jih izdelali iz različnih
načinov aerofotografiranj. Aerofotografije smo orientirali z oslonilnimi točkami. Ortofote smo
analizirali in glede na rezultate analize izbrali ortofote, ki so v nadaljevanju naloge služili kot
referenčni ortofoto.
V podpoglavju 5.3 smo analizirali, koliko kontrolnih razdalj moramo uporabiti, da je ortofoto
dovolj natančen, in kakšen vpliv ima napačno izmerjena kontrolna razdalja na natančnost
ortofota. V omenjeni analizi smo uporabili kontrolne razdalje, izračunane glede na koordinate
izmerjenih oslonilnih točk.
V podpoglavju 5.4 smo ugotavljali, katere načine aerofotografiranja lahko uporabimo za namen
kartiranja prometnih nesreč. Med seboj smo primerjali relativna odstopanja ortofotov, ki smo
jih dobili iz različnih načinov aerofotografiranj, čas zajema fotografij in čas obdelave fotografij.
V podpoglavju 5.5 smo upoštevali vse analize, ki smo jih napravili v prejšnjih podpoglavjih in
izdelali ortofote, ki so primerni za izdelavo načrta prometne nesreče, v nadaljevanju optimalni
ortofoti. Optimalni ortofoto smo določili glede na relativno odstopanje, ki je znašalo manj kot tri
centimetre.
V zadnjem (5.6) podpoglavju smo izdelali načrt prometne nesreče iz enega izmed optimalnih
ortofotov. Izdelali smo rastrski načrt in vektorski načrt prometne nesreče, ju primerjali in podali
naše mnenje glede prednosti in slabosti obeh načrtov.
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Na sliki 24 je prikazana diagram, za lažjo predstavo poteka analiz.

Slika 24: Diagram poteka analize in interpretacije obdelave fotografij
5.1

Izbira in opis kriterija za določitev kakovosti ortofotov

Ker so pri prometni nesreči zelo pomembni relativni odnosi med predmeti, je bilo dovolj, da
smo kakovost ortofotov ocenili z relativnim odstopanjem. Relativno odstopanje ortofotov smo
izračunali na podlagi korena srednjega kvadratnega pogreška (angl. RMSE - Root Mean
Square Error), izračunanega iz odstopanj razdalj med oslonilnimi točkami. Primerjali smo
razdalje, izračunane iz koordinat točk, izmerjenih na terenu, in razdalje med istimi točkami, ki
smo jih izmerili na ortofotu. Točke na ortofotu smo izmerili s programom, ki ga je izdelal asist.
dr. Dejan Grigillo. V program uvozimo ortofoto in obliko tarče. Nato program glede na obliko
tarče določi koordinate v središču tarče. RMSE smo izračunali na podlagi razlik med razdaljami
z enačbo (1).
1

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑑𝑡𝑖 − 𝑑𝑜𝑖 )2

(1)

kjer je:


n = število razdalj,



dt = razdalja, izračunana iz koordinat točk, izmerjenih na terenu,



do = razdalja, izračunana iz koordinat točk, izmerjenih na ortofotu.

Poleg relativnega odstopanja smo bili tudi pozorni na vizualni izgled in prepoznavnost
predmetov na ortofotu. Kot dodatno smo tudi izračunali absolutno odstopanje referenčnega in
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optimalnega ortofota. Absolutno odstopanje smo izračunali na podlagi korena srednjega
kvadratnega pogreška, izračunanega iz odstopanj med na terenu in na ortofotu izmerjenimi
oslonilnimi točkami (enačba 2).
1
𝑥

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛𝑜 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 = √ ∑𝑥𝑖=1(𝑒𝑛𝑡𝑖 − 𝑒𝑛𝑜𝑖 )2

(2)

𝑒𝑛𝑡𝑖 − 𝑒𝑛𝑜𝑖 = √(𝑒𝑡𝑖 − 𝑒𝑜𝑖 )2 + (𝑛𝑡𝑖 − 𝑛𝑜𝑖 )2

(3)

kjer je:
x = število oslonilnih točk,
et, nt = koordinati oslonilnih točk, izmerjenih na terenu,
eo, no = koordinati oslonilnih točk, izmerjenih na ortofotu.
5.2

Izbira referenčnega ortofota

Referenčni ortofoto smo izdelali kot osnovo za nadaljnje delo. Ker je referenčni ortofoto
najboljši možni ortofoto v smislu relativne in zunanje orientacije, smo bili pri izdelavi ortofota
pozorni predvsem na njegovo kakovost. Pozorni smo bili, da smo fotografije dovolj natančno
orientirali, obdelali z najboljšo kakovostjo, na ortofotu imeli čim več oslonilnih točk, da smo
uporabili čim več fotografij in s tem posledično čim več podatkov, ter da je bila relativno
odstopanje čim boljše. Izdelali smo ortofote za vse načine aerofotografiranj.
Sledila je ocena natančnosti izdelanih ortofotov. Kot smo omenili v podpoglavju 5.1, se
relativno odstopanje izračuna na podlagi RMSE odstopanj razdalj med točkami, kjer
primerjamo razdalje, izračunane iz koordinat točk, izmerjenih na terenu in razdalje med istimi
točkami, ki smo jih izmerili na ortofotu. Za izračun relativnega odstopanja (preglednica 8) smo
upoštevali vse možne razdalje na ortofotu.
Preglednica 8: Relativno odstopanje ortofotov

Blok
Elipsa: h = 25 m
Elipsa: h = 15 m
Dva paralelna pasova
En pas z nadirjem
Dva pasova pod kotom 22,5°
Ročno

Relativno odstopanje
0,67 cm
0,51 cm
1,79 cm
0,40 cm
0,51 cm
0,60 cm
0,61 cm

Kot lahko vidimo v preglednici 8, imajo vsi ortofoti podobno relativno odstopanje, razen ortofota
v obliki elipse na višini 15 metrov. Predvidevamo, da je to zaradi aerofotografiranja pri
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prevelikem kotu od navpičnice, v našem primeru je bil kot 45°. Ker smo fotografirali pod
prevelikim kotom od navpičnice, je program težje lociral tarče in s tem tudi težje povezal
aerofotografije med seboj. Opazili smo tudi, da so tarče neprepoznavne zaradi sonca, saj
zaradi odboja svetlobe črni krog »izgine« in imamo samo belo tarčo, ki jo pa program
avtomatsko težje locira (slika 25). Težava se je tudi pojavila pri ročnem lociranju, saj je težje
določiti center tarče. Vsi ostali ortofoti imajo relativno odstopanje v rangu od 0,4 centimetra do
0,67 centimetra.

Slika 25: Aerofotografija, posneta iz fotografiranja v obliki elipse na višini 15 metrov
Na podlagi relativnega odstopanja v preglednici 8, lahko trdimo, da so vsi ortofoti, razen
ortofota izdelanega iz aerofotografiranja v obliki elipse na višini 15 metrov, lahko referenčni.
5.3

Vpliv kontrolnih razdalj na kakovost ortofota

Najprej smo analizirali vpliv števila kontrolnih razdalj in potem vpliv napake pri izmeri kontrolne
razdalje na velikost relativnega odstopanja. Aerofotografije smo orientirali na pet različnih
načinov, in sicer:


brez kontrolnih razdalj,



z eno kontrolno razdaljo,



z dvema kontrolnima razdaljama,



s tremi kontrolnimi razdaljami,



s štirimi kontrolnimi razdaljami.
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Kot kontrolne razdalje smo uporabili izračunane razdalje iz koordinat oslonilnih točk O1, O2,
O4 in O6 (slika 26).

Slika 26: Kontrolne razdalje, izračunane iz oslonilnih točk
Vpliv števila kontrolnih razdalj na kakovost ortofotov smo primerjali glede na relativna
odstopanja, ki so prikazana v preglednici 9. Pri orientaciji aerofotografij z eno kontrolno razdaljo
smo uporabili razdaljo med O1 in O4. Pri orientaciji aerofotografij z dvema kontrolnima
razdaljama smo uporabili razdalji med O1 in O4 ter med O2 in O6. Pri orientaciji aerofotografij
s tremi kontrolnimi razdaljami smo uporabili razdalje med O1 in O4, O2 in O6 ter med O4 in
O6. Pri orientaciji aerofotografij s štirimi kontrolnimi razdaljami smo uporabili razdalje med O1
in O4, O2 in O6, O4 in O6 ter med O1 in O2. V vseh primerih smo uporabili aerofotografije v
bloku.
Preglednica 9: Relativna odstopanja glede na število kontrolnih razdalj
Brez kontrolnih razdalj
Ena kontrolna razdalja
Dve kontrolni razdalji
Tri kontrolne razdalje
Štiri kontrolne razdalje

Relativno odstopanje
6,61 cm
0,72 cm
0,72 cm
0,82 cm
0,78 cm

Kot je prikazano v preglednici 9, je dovolj uporabiti le eno kontrolno razdaljo. Z dodajanjem
kontrolnih razdalj se relativno odstopanje spreminja minimalno in se ne zmanjšuje.
Presenetljivo dobro je relativno odstopanje pri orientaciji fotografij brez kontrolnih razdalj.
Predvidevamo, da je približna orientacija z GNSS na letalniku tako dobro določila merilo.
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V nadaljevanju smo preverili, kako vpliva napaka pri izmeri razdalje na relativno odstopanje
ortofota (preglednica 10). Kontrolno razdaljo smo skrajšali za en milimeter, za pet milimetrov,
za en centimeter in za 1,5 centimetra. Kot kontrolne razdalje smo uporabili izračunane razdalje
iz koordinat izmerjenih oslonilnih točk. Izbrali smo razdalje med O5 in O9, med O2 in O7 ter
med O2 in O9 (slika 27). Omenjene razdalje smo uporabili zato, ker smo želeli preveriti vpliv
napake pri izmeri razdalje na razdaljah 10 metrov, 15 metrov in 20 metrov. Predvidevamo, da
bi tako dolge razdalje policisti lahko izmerili na terenu. Pri orientaciji aerofotografij smo vsako
vedno uporabili samo eno razdaljo.

Slika 27: Kontrolne razdalje pri simulaciji napake
Preglednica 10: Relativna odstopanja pri napačno izmerjenih kontrolnih razdaljah
Razdalja
Brez napake
Napaka 0,1 cm
Napaka 0,5 cm
Napaka 1 cm
Napaka 1,5 cm

O5-O9
9,677 m
0,83 cm
1,20 cm
2,07 cm
3,51 cm
4,91 cm

O2-O7
14,791 m
0,70 cm
0,72 cm
1,12 cm
2,06 cm
3,16 cm

O2-O9
19,079 m
0,73 cm
0,78 cm
1,02 cm
1,59 cm
2,28 cm

Vpliv napake pri merjenju kontrolnih razdalj na relativno odstopanje ortofota se pričakovano z
večanjem napake povečuje. Pričakovano ima večanje napake večji vpliv pri krajši kontrolni
razdalji. Kot je prikazano v preglednici 10 je v našem primeru relativno odstopanje pri razdalji
O5-O9 dvakrat večji kot pri O2–O9. Glede na rezultate v preglednici 10 lahko trdimo, da
moramo kontrolne razdalje izmeriti z natančnostjo do pet milimetrov, in da moramo uporabiti
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daljše kontrolne razdalje, saj napaka pri izmeri daljših kontrolnih razdalj manj vpliva na
relativno odstopanje kot pri izmeri krajših kontrolnih razdalj.
Glede na rezultate analiz lahko predlagamo, da lahko uporabimo eno razdaljo, ki bi jo izmerili
večkrat. Z nadštevilnimi meritvami razdalje ugotovimo, če smo pri meritvi napravili grobi
pogrešek, in lahko grobo pogrešeno meritev izločimo. Izbrati bi morali tudi malo daljše razdalje
(minimalno 15 metrov). Vse to bi mogli izmeriti z merskim trakom, ki nam zagotavlja zelo dobro
točnost (do pet milimetrov).
5.4

Vpliv načina aerofotografiranja na kakovost ortofota

Obdelave smo naredili za naslednje načine aerofotografiranja: v bloku, v enem pasu z
nadirjem, v dveh paralelnih pasovih, v obliki elipse na nadmorski višini 25 metrov, v dveh
pasovih pod kotom 22,5° ter za ročno aerofotografiranje. Fotografije smo orientirali s kontrolno
razdaljo med oslonilnimi točkami O5 in O9 in izdelali ortofoto.
Že na prvi pogled lahko trdimo, da je ortofoto obdelanega preleta v enem pasu najmanj
uporaben izdelek. Pri preletu v enem pasu težava izhaja predvsem iz tega, ker prelet ni potekal
po sredini avtomobila A (slika 6) ampak ob strani (slika 16). Opazili smo tudi, da pri ročnem
preletu pride do malo večje deformacije pri obliki avtomobilov. To deformacijo bi lahko rešili z
boljšim prekrivanjem fotografij. Za boljšo ponazoritev smo iz referenčnega ortofota, ki smo ga
izdelali iz aerofotografiranja v bloku, zajeli pravilni tloris avtomobila, ki je na sliki 28 prikazan z
rdečo barvo.

Slika 28: Levo: ortofoto preleta v enem pasu, desno: ortofoto ročnega preleta
Sledila je ocena relativnega odstopanja ortofotov. Poleg relativnega odstopanja ortofota smo
ocenili tudi čas zajema in čas obdelave fotografij (preglednica 11).
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Preglednica 11: Relativno odstopanje ortofota, čas zajema in čas obdelave s kontrolnimi
razdaljami

Blok
Elipsa: h = 25 m
Dva paralelna pasova
Dva pasova pod kotom 22,5°
Ročno

Relativno odstopanje
0,83 cm
2,83 cm
2,59 cm
2,10 cm
3,63 cm

Čas zajema
8 min
2 min
1 min
1 min
4 min

Čas obdelave
10 h
14 h
2h
5h
1h

Glede na to, da se v vsakodnevni praksi večinoma še vedno uporablja merski trak in
ortogonalna metoda izmere, predpostavljamo, da je želena točnost načrta prometne nesreče
2-3 centimetre, kar je bila v našem primeru tudi zgornja meja relativnega odstopanja. Že takoj
opazimo, da z ročnim načinom aerofotografiranja iz letalnika dobimo preveliko relativno
odstopanje za izdelavo načrta prometne nesreče. Predvidevamo, da je to zaradi slabšega
prekrivanja fotografij in zaradi premalo zajetih fotografij. Opazimo tudi, da ima
aerofotografiranje v bloku najmanjšo relativno odstopanje. Z aerofotografiranjem smo zajeli
največ fotografij, zato smo tudi pričakovali zelo majhno relativno odstopanje. Vsi ostali načini
aerofotografiranja so glede na relativno odstopanje primerni za izdelavo načrta prometne
nesreče. Presenetljiv podatek je čas obdelave aerofotografiranja v obliki elipse.
Aerofotografiranja v obliki elipse ima podobno število zajetih fotografij kot aerofotografiranje v
dveh paralelnih pasovih (preglednica 7), ampak je čas obdelave fotografij 7-krat daljši.
Predvidevamo, da je težava v načinu aerofotografiranja, saj zajemamo fotografije pri
aerofotografiranju v obliki elipse na višini 25 metrov pod kotom 22° od navpičnice, in program
težje obdela takšne fotografije (slika 29).

Slika 29: Zajeta fotografija aerofotografiranja v obliki elipse na višini 25 metrov

40

Oset, K. 2018. Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Predvidevamo tudi, da je vzrok daljšega časa obdelave, odboj svetlobe na slikah, ki je omenjen
v podpoglavju 5.2 (slika 26). Odboj svetlobe opazimo na tarčah in avtomobilih. Program težje
zazna vezne točke in zato tudi traja dlje časa obdelava fotografij. Težava bi lahko tudi bila v
bolj oddaljenih predmeta na slika. S tem se poslabša kakovost ujemanja in podaljša čas
obdelave.
Glede na natančnost lahko trdimo, da je način aerofotografiranja v bloku najbolj primeren za
izdelavo optimalnega ortofota. Če upoštevamo, poleg relativnega odstopanja, še čas
snemanja in čas obdelave, lahko trdimo, da sta najbolj primerna načina preleta: prelet v dveh
paralelnih pasovih in prelet v dveh pasovih pod kotom 22,5°.
Zaradi lažje medsebojne primerjave različnih ortofotov, smo vse ortofote izdelali s centimetrsko
prostorsko ločljivostjo. Ker nas zanimajo vsi predmeti, ki bi lahko pomagali ugotoviti vzrok
prometne nesreče, tudi tisti najpodrobnejši, smo izdelali ortofoto z najboljšo možno prostorsko
ločljivostjo. To smo izdelali za aerofotografiranje v dveh pasovih pod kotom 22,5°. Najboljša
prostorska ločljivost je bila 5,23 milimetrov. Relativno odstopanje ortofota glede na prostorsko
ločljivost ortofota je prikazano v preglednici 12.
Preglednica 12: Relativno odstopanje glede na prostorsko ločljivost ortofota
Prostorska ločljivost ortofota
10 mm
5,23 mm

Relativno odstopanje
2,10 cm
2,09 cm

Glede na preglednico 12 je razvidno, da izboljšanje prostorske ločljivosti iz 10 milimetrov na 5
milimetrov praktično nima vpliva na relativno odstopanje ortofota. Čas obdelave je enak pri
centimetrski in pri najboljši možni prostorski ločljivosti.

Slika 30: Levo: 1 cm prostorska ločljivost, desno: 5,23 mm prostorska ločljivost
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Izboljšanje prostorske ločljivosti ima velik vpliv na razločljivost vsebine na ortofotu, kar je tudi
pričakovano. Na sliki 30 vidimo, kako so bolj jasno (ostrejša slika) prikazani manjši detajli
(oranžni odsevnik). Kot smo omenili, je za ugotavljanje vzroka prometnih nesreč, pomemben
vsak najmanjši detajl. Predvidevamo, da bi policisti lahko uporabili zmogljivejše računalnike za
obdelave aerofotografij, in bi bil čas obdelave aerofotografij krajši. Tako da lahko trdimo, da so
glede na rezultate analiz v tem podpoglavju lahko vsi načini aerofotografiranja, razen ročno
vodenega aerofotografiranja, primerni za izdelavo optimalnega ortofota. Predvidevamo, da bi
lahko tudi natančnost ortofota iz ročnega aerofotografiranja izboljšali z boljšim prekrivanjem
aerofotografij. Za izdelavo načrta prometne nesreče svetujemo izdelavo ortofota z najboljšo
možno prostorsko ločljivostjo.
5.5

Ocena optimalnih ortofotov

V tem poglavju smo glede na rezultate analiz iz podpoglavij 5.3 in 5.4 izdelali optimalne
ortofote, ki jih lahko uporabimo za izdelavo načrta prometne nesreče. Ker bomo uporabili za
izboljšavo merila kontrolne razdalje, ki smo jih izmerili na terenu (slika 15), smo najprej določili
kakovost kontrolnih razdalj, ki so bile izmerjene z merskim trakom (preglednica 13). Primerjali
smo razdalje zmerjene z merskim trakom z razdaljami, določenimi iz koordinat detajlne izmere.
Preglednica 13: Kakovost merjenih kontrolnih razdalj z merskim trakom
KL
MN
HP
OI

Merjene [m]
7,095
16,736
6,158
5,431

Izračunane [m]
7,095
16,735
6,160
5,435

Razlike [m]
0,000
0,001
-0,002
-0,004

Glede na rezultate analiz, ki smo jih opravili v podpoglavju 5.3, smo si za izboljšavo merila
izbrali kontrolno razdaljo MN. Glede na rezultate analize iz podpoglavja 5.4. smo obdelave
naredili za aerofotografiranje v bloku, v obliki elipse na višini 25 metrov, v dveh paralelnih
pasovih in v dveh pasovih pod kotom 22,5°. Izdelanim optimalnim ortofotom smo izračunali
relativno in absolutno odstopanja in jih primerjali z referenčnimi ortofoti (preglednica 14).
Preglednica 14: Absolutno in relativno odstopanje referenčnih in optimalnih ortofotov

Blok
Elipsa: h = 25 m
Dva paralelna pasova
Dva pasova pod kotom 22,5°

Referenčni ortofoto
Optimalni ortofoto
Relativno
Absolutno
Relativno
Absolutno
odstopanje odstopanje odstopanje odstopanje
0,67 cm
0,88 cm
0,72 cm
37,80 cm
0,51 cm
0,81 cm
3,46 cm
190,84 cm
0,40 cm
0,59 cm
2,55 cm
106,46 cm
0,60 cm
0,61 cm
1,86 cm
199,176 cm
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Kot je prikazano v preglednici 14, ortofoto, ki smo ga izdelali iz aerofotografiranja v obliki elipse
na višini 25 metrov, ni primeren za izdelavo načrta prometne nesreče, saj ima slabo relativno
odstopanje. Kot smo že omenili, mora biti relativno odstopanje manjše od 3 centimetrov. Vsi
ostali ortofoti so glede na relativno odstopanje primerni za izdelavo načrta prometne nesreče.
Zaradi različnih smeri aerofotografiranja je bilo na aerofotografijah težje locirati točki, med
katerima smo izmerili kontrolno razdaljo.
Najbolj presenečeni smo glede relativnega odstopanja optimalnega ortofota, ki smo ga izdelali
iz aerofotografiranja v bloku. Relativno odstopanje optimalnega ortofota je od relativnega
odstopanja referenčnega ortofota večja le za 0,5 milimetra, kar je zelo dobro. Predvidevamo,
da je to zaradi zajema velikega števila aerofotografij in dobrega prekrivanja le-teh.
Kot je prikazano v preglednici 14 imajo optimalni ortofoti, glede na referenčne ortofote, zelo
slaba absolutna odstopanja. Podatke za določitev položaja aerofotografij smo dobili iz GNSS
sprejemnika v letalniku, ki je pa vedno slabši kot pa GNSS sprejemniki, s katerim so bile
izmerjene stojiščna točka in orientacija pri polarni metodi izmere. Spet nas je presenetilo
aerofotografiranje v bloku, saj ima glede na kakovosti sprejemnika GNSS v letalniku zelo dobro
absolutno odstopanje. Nekaj metrske napake v lokaciji prometne nesreče so lahko še vedno
sprejemljive za določitev mesta prometne nesreče v državnem koordinatnem sistemu, ki pa jo
lahko tudi zmanjšamo, in sicer s premikom glede na državni ortofoto, ki ima točnost boljšo od
enega metra.
Glede na rezultate lahko trdimo, da so ortofoti, ki smo jih izdelali iz aerofotografiranja v bloku,
v dveh paralelnih pasovih in v dveh pasovih pod kotom 22,5°, primerni za izdelavo načrta
prometne nesreče.
5.6

Analiza izdelave vektorskega načrta

Ker smo za izdelavo vektorskega načrt uporabili ortofoto, je natančnost vektorskega načrta
podobna oz. enaka natančnosti ortofota. Natančnost vektorskega načrta je lahko le slabša, saj
je prisotna napaka pri vektorizaciji oz. napaka operaterja, saj lahko operater pozabi vektorizirati
določen detajl, ki bi bil pomemben za ugotovitev vzroka prometne nesreče. Če uporabimo
ortofoto za prikaz načrta prometne nesreče, se izognemo napaki vektorizacije. Primerjava med
vektorskim načrtom in ortofotom je prikazana na sliki 31. Za izdelavo načrta prometne nesreče
vektorskemu načrtu ali ortofotu dodamo informacije, ki opisujejo udeležence, vozila, nekatere
pomembne detajle in smer vožnje. Vektorski načrt prometne nesreče je prikazana v prilogi B,
načrt prometne nesreče z ortofotom pa v prilogi A.
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Slika 31: Vektorski načrt in ortofoto
Upoštevali smo tudi čas izdelave načrta prometne nesreče (preglednica 15). Kot lahko vidimo
v preglednici 15, načrt prometne nesreče, ki je prikazan z ortofotom, izdelamo hitreje kot pa
vektorski načrt prometne nesreče.
Preglednica 15: Čas izdelave načrta prometne nesreče

Načrt prometne nesreče z ortofotom
Vektorski načrt prometne nesreče

Čas izdelave načrta prometne nesreče
10 min
25 min

Pri izdelavi načrta prometne nesreče smo mnenja, da vektorska skica ni potrebna, če imamo
dober ortofoto, ki vse skupaj prikaže veliko bolje in brez nepotrebnih poenostavljanj.
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ZAKLJUČEK

Namen naloge je bil preveriti uporabnost aerofotografij z letalnika za kartiranje prometnih
nesreč in obenem poiskati postopek, ki bi bil najhitrejši ter bi še vedno zadovoljeval zahtevano
natančnost načrta prometne nesreče. Preverjali smo kakovost ortofotov, izdelanih iz različnih
načinov preleta letalnika, orientacij aerofotografij in čas celotnega postopka ter iz tega naredili
strokovne usmeritve, ki bodo v pomoč pri določitvi postopka za kartiranje prometnih nesreč z
letalnikom.
V sklopu magistrske naloge smo simulirali prometno nesrečo in jo z več različnimi načini
aerofotografiranja posneli. S klasičnimi geodetskimi meritvami smo izmerili oslonilne in
detajlne točke, ki so nam služile pri obdelavi fotografij in oceni kakovosti izdelanih ortofotov.
Fotografije posameznih aerofotografiranj smo obdelali na različne načine in poiskali metodo,
ki bo omogočala čim hitrejši način zajema podatkov, vendar toliko, da bo kakovost načrta še
vedno ustrezna. Predpostavka je bila, da bo moral vse meritve na terenu opraviti policist v čim
krajšem možnem času. Natančnost ortofotov smo ocenili z relativnim odstopanjem, saj so pri
kartiranju prometne nesreče bolj pomembni relativni odnosi kot točna lokacija nesreče v
državnem koordinatnem sistemu. Na koncu smo izdelali rastrski in vektorski načrt prometne
nesreče in ju primerjali. Ves postopek je za lažjo predstavitev v prilogi C prikazan z diagramom.
Prva hipoteza se je nanašala na kakovost izdelkov, ki jih pridobimo iz fotografij, posnetih z
letalnikom. Ker nimamo pravilnika o kartiranju prometnih nesreč, smo zgornje meje relativnega
odstopanja določili glede na ustno izročilo, ki velja med policisti. Točnost glede na ustno izročilo
je 2-3 centimetre, kar je bila v našem primeru tudi zgornja meja relativnega odstopanja. Večja
točnost se zahteva pri nesrečah 4. stopnje, kjer so prisotne težje poškodbe ali smrt. V teh
primerih policisti lahko uporabijo laserski skener, saj teh nesreč ni zelo veliko, posledice
slabega načrta prometne nesreče pa so lahko zelo hude. Glede na rezultate analiz lahko
trdimo, da so ortofoti izdelani iz posnetkov letalnika. dovolj kakovostni za izdelavo načrta
prometne nesreče. Prvo hipotezo smo tako potrdili.
Druga hipoteza se nanaša na dovolj natančno določitev lokacije prometne nesreče v državnem
koordinatnem sistemu, ki jo določimo z GNSS sprejemnikom letalnika. Izračunali smo
absolutno odstopanje referenčnega in optimalnega ortofota, ter ju med seboj primerjali.
Rezultati, ki smo jih dobili, so sprejemljivi za določitev lokacije prometne nesreče v državnem
koordinatnem sistemu. Pri teh zaključkih pa moramo biti previdni, saj to lahko trdimo le za
opremo, ki smo jo uporabili v našem primeru. Oprema za določanje položaja in orientacije
letalnika je lahko različne kakovosti in natančnosti (boljša ali slabša od naše). V vsakem
primeru pa lahko natančnost določitve lokacije tudi izboljšamo s pomočjo sekundarnih virov,
kot npr. državnim ortofotom.

Oset, K. 2019. Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

45

Na osnovi naše eksperimentalne raziskave lahko sklepamo, da s predstavljeno metodologijo
zajema podatkov z letalnikom in obdelave le teh, lahko precej skrajšamo izdelavo načrta
prometne nesreče v primerjavi s katerokoli drugo obstoječo metodologijo. Kakovost načrta bi
bila enakovredna obstoječim ali celo boljša saj ponuja veliko bolj pregleden in vsebinsko poln
pogled na situacijo po nesreči. V dobrih vremenskih pogojih lahko brez težav uporabimo
letalnik za zajem podatkov. V slabših vremenskih pogojih, kot npr. v močnem vetru ali dežju,
lahko prav tako uporabimo fotogrametrično metodologijo, kjer fotografiramo iz roke ali v
nočnem času iz fotografskega stativa. Nadaljnja obdelava fotografij je v obeh primerih enaka,
uporablja se ista programske oprema. Pomembno je tudi, da je celotna oprema v primerjavi z
laserskim skeniranjem precej cenejša, bolj fleksibilna in tudi enostavnejša za uporabo.
Predvidevamo, da bi lahko z opisano metodo zagotovili še popolnejšo informacijo o situaciji
po prometni nesreči, in sicer bi izdelali 3D model prometne nesreče, ki je lahko tudi podlaga
za izdelavo 3D simulacije dogodkov ob prometni nesreči. Zaradi obširnosti obravnavane
tematike 3D modeliranja v tej nalogi nismo obravnavali.
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