Univerza
v Ljubljani

Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo

ALEKSANDAR ŠAŠIĆ KEŽUL

PRIMERJAVA KLASIČNEGA IN POPOLNEGA
ORTOFOTA Z VIDIKA KAKOVOSTI IN
EKONOMIČNOSTI IZDELAVE

MAGISTRSKO DELO
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE
STOPNJE GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA

Ljubljana, 2020
Hrbtna stran: ŠAŠIĆ KEŽUL ALEKSANDAR

2020

U ni v er z a
v Lj u blj a ni

F a k ult et a z a
gr a d b e ništ v o i n
g e o d ezij o

K a n di d at/- k a:

AALEKSANDAR
L E K S A N D A R ŠŠAŠIĆ
A Š IĆ KEŽUL
KE Ž U L
IN PPOPOLNEGA
PPRIMERJAVA
R IM E R J A V A KKLASIČNEGA
L A S IČ N E G A IN
O PO LN EG A
IN
OORTOFOTA
R T O F O T A ZZ VVIDIKA
ID IK A KKAKOVOSTI
A K O V O S T I IN
IZDELAVE
EEKONOMIČNOSTI
K O N O M IČ N O S T I IZ
D ELA V E
M a gistrs k o d el o št.:

QQUALITY
U A LI T Y AAND
N D CCOST-EFFICIENCY
O S T- E F FI CI E N C Y
AASSESSMENT
S S E S S M E N T OOF
F CCLASSICAL
L A S SI C A L AAND
N D TTRUE
R UE
OORTHOPHOTO
RT H OP H OT O
M ast er t h esis N o.:

M e nt o r/-i c a:

P r e ds e d ni k k o misij e:

dr. MMojca
Fras
ddoc.
o c. dr.
oj c a KKosmatin
os m ati n Fr
as

S o m e nt o r/-i c a:
dipl.
inž.
uuniv.
ni v. di
pl . in
ž . ggeod.
e o d. KKatja
a tja ŠŠušteršič
uš te ršič
Čl a n k o misij e:

Lj u blj a n a, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Šašić Kežul, A. 2020. Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in Geoinformatika.

STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA
Stran z napako

Vrstica z napako

Namesto

Naj bo

I

II

Šašić Kežul, A. 2020. Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in Geoinformatika.

BIBLIOGRAFSKO – DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK
UDK:

528.7(497.4)(043.3)

Avtor:

Aleksandar Šašić Kežul, dipl. inž. geod. (UN)

Mentorica:

doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

Somentor:

Katja Šušteršič, univ. dipl. inž. geod.

Naslov:

Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in
ekonomičnosti izdelave

Tip dokumenta:

Magistrsko delo

Obseg in oprema:

str. 46, sl. 33, pregl. 10

Ključne besede:

fotogrametrija, klasični ortofoto, popolni ortofoto, ocena kakovosti,
ekonomičnost izdelave

Izvleček
V magistrski nalogi smo primerjali kakovost in ekonomičnost izdelave ortofotov, izdelanih z različnimi
postopki obdelave. Na dveh študijskih območjih v Mestni občini Ljubljana smo izdelali smo po tri
ortofote in sicer en klasični ter dva popolna ortofota. Za izdelavo smo uporabili različna programska
orodja z različno stopnjo avtomatizacije. Posebej so nas zanimali rezultati avtomatske obdelave
podatkov za namen izdelave popolnega ortofota s programskim orodjem SURE. Na končnih izdelkih
smo medsebojno primerjali semantično kakovost in vsesplošen estetski videz. Ocenili smo relativno
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Abstract
In this master's thesis, we analized the quality of orthophotos made with different processing procedures
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the City of Ljubljana, i.e. one classical orthophoto and two true orthophotos. Different software was
used for their production, which support different levels of data processing automation. We were
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orthophotos. We also assessed the relative positional accuracy of each product and performed a visual
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processing, as well as the related processing costs. Finally, we made a SWOT analysis for the case of
automatic data processing using the SURE software tool.
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SLOVAR POJMOV
Digitalni model reliefa (DMR ) – digitalni opis oblikovanosti zemeljskega površja
Digitalni model zgradb (DMZ) – digitalni opis oblikovanosti zemeljskega površja vključno z grajenimi
objekti
Digitalni model površja (DMP) – digitalni opis oblikovanosti zemeljskega površja vključno z
grajenimi in naravnimi objekti
Objekt – samostojna celota, ki lahko predstavlja naravne ali grajene elemente površja
Zgradba – objekt, ki ima navadno stene in streho
Vektorizacija zgradb – postopek izrisa 3D modela zgradbe
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11

UVOD

Na področju digitalne fotogrametrije je ortofoto že od 90-ih let 20. stoletja eden izmed ključnih izdelkov,
ki se pogosto uporablja v različnih bazah prostorskih podatkov. Uporaba ortofota še vedno narašča,
predvsem zaradi njegove vsestranske uporabnosti. Če je ob začetkih njegove izdelave veljal za cenovno
ugodno alternativo vektorskim zemljevidom, se je kasneje zaradi svoje velike uporabnosti in vse bolj
avtomatizirane izdelave ter razmeroma nizkih stroškov začel uporabljati kot samostojen izdelek. Zaradi
zelo hitrega razvoja tehnologij na področju senzorjev imamo na trgu slikovne senzorje, ki omogočajo
zajem posnetkov vedno višje ločljivosti in s tem izdelavo vse podrobnejših ortofoto izdelkov. Razvoj
programskih orodjih in zmeraj večja procesna moč računalnikov dodatno omogočata hitro obdelavo
velikih količin podatkov ter vse bolj avtomatizirane postopke izdelave ortofota.
Ortofoto ima znano merilo oziroma prostorsko ločljivost in prikazuje objekte na njihovi pravi geografski
lokaciji. Uporabnik lahko s pomočjo ortofota določi koordinate izbranih lokacij, meri razdalje, računa
površine in pridobi druge koristne informacije o izbranem območju. Obstajata dve različici ortofota:
klasični in popolni ortofoto (angl. true orthophoto). Klasični ortofoto ima določene pomanjkljivosti
predvsem na pozidanih območjih. Ker pri izdelavi klasičnega ortofota kot ploskev preslikave
upoštevamo samo digitalni model reliefa (v nadaljevanju DMR), ne pa tudi dejanskih višin objektov nad
reliefom, le-ti niso pravilno ortorektificirani in se tako ne nahajajo na pravem položaju. Težave se
pojavijo predvsem pri zgradbah, visokih objektih in mostovih. Pri zgradbah pride zaradi perspektivne
projekcije posnetkov do nagnjenosti objekta v smeri vstran od glavne točke, kar povzroči zakritje dela
območja. V primeru mostov pa pride do velikega popačenja njihovega prikaza. Ker se z višanjem
ločljivosti posnetkov slikovnih senzorjev veča tudi podrobnost posnetkov, so omejitve uporabe
klasičnega ortofota v urbanih okoljih vse bolj očitne. Da bi se izognili omenjenim težavam, se uporablja
postopek izdelave popolnega ortofota. Pri popolnem ortofotu se pri izdelavi upošteva tudi višina
objektov nad terenom. Zgradbe so na popolnem ortofotu predstavljene samo s svojo vrhnjo ploskvijo
(streho), mostovi pa so pravilno prikazani na višini vozišča. Pri popolnem ortofotu gre torej za
nadgradnjo oziroma izboljšavo klasičnega ortofota tako, da so tudi objekti nad terenom, prav tako kot
samo površje, prikazani planimetrično pravilno in v pravi velikosti (Hartman, 2008).

1.1

Cilji naloge

Zaradi posebnih zahtev pri zajemu podatkov, kompleksnejše in časovno daljše obdelave ter posledično
višjih skupnih stroškov za izdelavo popolnega ortofota, se v praksi v veliki meri še zmeraj izdeluje in
uporablja klasični ortofoto. Vendar pa so na tržišču na voljo že zelo dobra programska orodja, s katerimi
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lahko z visoko stopnjo avtomatizacije in brez večjega napora izdelamo popolni ortofoto, zato v
tehnološkem smislu ni več zadržkov. Poleg tega je popolni ortofoto tudi z vidika semantične kakovosti,
še posebej v primeru mestnih območij, uporabnejši izdelek.
Cilj naloge je testirati izbrano programsko opremo za izdelavo popolnega ortofota. Sami postopki
obdelave sledijo osnovnim principom izdelave ortofota, potrebni vhodni podatki in količina ročnega
dela pa se znotraj posameznega programskega orodja lahko zelo razlikujejo. Nekatera orodja ponujajo
že skoraj popolno avtomatizacijo postopkov obdelave s čimer se bistveno skrajša čas in operativni
stroški izdelave ortofota.
Konkretno bomo za dve testni območji v Mestni občini Ljubljana izdelali tri različice ortofota: (a)
klasični ortofoto; (b) popolni ortofoto, kjer smo v procesu njegove izdelave polavtomatsko vektorizirali
strehe zgradb za namen oblikovanja digitalnega modela zgradb (DMZ) (c) popolni ortofoto, kjer se v
procesu njegove izdelave avtomatsko oblikuje digitalni model površja (DMP).Vse tri vrste ortofota
bomo med seboj primerjali z vidika njihove semantične kakovosti in estetskega videza ter geometrične
kakovosti in izvedljivosti celotnega postopka. Postopke bomo ovrednotili tudi s časovnega in
ekonomskega vidika.
V magistrski nalogi smo si postavili naslednji hipotezi:
Hipoteza 1: Stroški izdelave popolnega ortofota s sodobnimi programskimi orodji niso bistveno višji od
stroškov izdelave klasičnega ortofota.
Hipoteza 2: S sodobnimi programskimi orodji, ki omogočajo avtomatsko obdelavo posnetkov, lahko
izdelamo popolni ortofoto primerljive kakovosti, v hitrejšem času in z manjšimi stroški obdelave, kot v
primeru izdelave popolnega ortofota s predhodno vektorizacijo zgradb.
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2.1

33

KLASIČNI IN POPOLNI ORTOFOTO

Klasični ortofoto

Optični posnetki daljinskega zaznavanja nastanejo po principu centralne projekcije, kjer odbiti svetlobni
žarki prehajajo iz predmetnega prostora skozi projekcijski center v objektivu do slikovnega senzorja.
Posledica centralne projekcije je ne-konstantno merilo prikazane vsebine in položajni zamik objektov
(reliefa, zgradb ipd.) (slika 1). Objekti, ki so bližje fotoaparatu, so na posnetku tako videti večji od
objektov, ki so od fotoaparata bolj oddaljeni. Objekti, ki imajo v naravi isti horizontalni položaj, imajo
pa različno višino, se na posnetku preslikajo na različne položaje (Nielson, 2014). Ortofoto odpravlja
omenjene učinke in prikazuje topografijo posnetega območja v ortogonalni projekciji. Pri tem gre za
geometrijsko popravljene digitalne posnetke, ki so pridobljeni kot rezultat transformacije posnetkov iz
centralne v ortogonalno projekcijo (slika 2) (Riđić, 2012).

Slika 1: Zamik reliefa v centralni projekciji (Hartman, 2008)

Ortorektificiran posnetek je posnetek, ki je popravljen za učinek zamika reliefa, distorzijo objektiva in
za nagibe kamere ter gibanje plovila. Predstavlja geometrijsko pravilen prikaz površja v izbrani
projekcijski ravnini (običajno horizontalni ravnini), kjer je merilo prikaza enotno na celem območju, kot
je to značilno za tradicionalne topografske karte. V primerjavi s topografskimi kartami ima ortofoto
nekatere prednosti in seveda tudi slabosti. V primerjavi s tradicionalnimi topografskimi kartami so
stroški izdelave ortofota nižji, izdelava je hitrejša, kar je velika prednost predvsem takrat, ko
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potrebujemo hitre in ažurne podatke visoke vsebinske podrobnosti. Ker ortofoto omogoča pridobivanje
neposrednih vizualnih informacij o prikazanem območju, predstavlja koristno podlago kot osnoven in
natančen zemljevid v GIS orodjih (Biasion, et al., 2004). Zaradi njegove vsestranske uporabnosti in
relativno enostavne interpretacije vsebine, se ortofoto uporablja na različnih strokovnih področjih kot
tudi v širokem krogu uporabnikov (Hartman, 2008).

Slika 2: Prikaz preslikave reliefa na horizontalno ravnino v primeru ortagonalne projekcije (levo) in v primeru centralne
projekcije (desno)

2.2

Pomanjkljivosti klasičnega ortofota

Čeprav je klasični ortofoto vsesplošno zelo uporaben izdelek, ima na urbanih območjih določene
omejitve. V klasičnem ortofotu objekti kot so zgradbe in mostovi niso upoštevani v DMR-ju, ki je
uporabljen kot projekcijska ploskev za ortorektifikacijo posnetkov. Ker so zračni posnetki zajeti po
principu centralne projekcije, se na njih pojavi popačenje položaja upodobljene vsebine. Popačenje
nastane zaradi višinske razgibanosti reliefa in tudi na objektih, ki so nad reliefom (npr. zgradbe in
drevesa). Le-ti so zaradi tega učinka centralne projekcije premaknjeni radialno navzven od središča
slike. Višji kot je objekt in dlje kot je odmaknjen od središča posnetka, večji je radialni premik. Strehe
zgradbe so zato na ortofotu zamaknjene, kar se vidi v obliki nagnjenih zgradb. Podobno so deformirano
prikazani mostovi, saj ne ležijo na površju reliefa. Poleg geometričnega popačenja pa ima ta premik tudi
neugoden vpliv na samo vsebino posnetka. Na primer visoke zgradbe zakrijejo vsebino za njihovo
projekcijo (del drugih zgradb ali cestno infrastrukturo kot so jaški, požarni hidranti, stebri in podobno),
mostovi, viadukti in kompleksna več nivojska avtocestna vozlišča pa so prikazana deformirano (slika 3)
(Morgan, 2014).
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Slika 3: Navidezna nagnjenost visoke zgradbe zaradi učinka centralne projekcije in zakrivanje okolice pod njo (levo) ter
deformacija mostu zaradi višinske razlike glede na relief (desno) v primeru klasičnega ortofota

2.3

Popolni ortofoto

S popolnim ortofotom poskušamo odpraviti zgoraj naštete pomanjkljivosti klasičnega ortofota. Ker se
transformacija iz centralne v ortogonalno projekcijo pri klasičnem ortofotu izvede samo na podlagi
DMR-ja, se pravilno preslikajo le točke na površju, ki sovpadajo z DMR-jem. Ta problem rešimo z
izdelavo popolnega ortofota, kjer so pri ortorektifikaciji poleg DMR-ja vključeni tudi grajeni objekti.
Višine le-teh lahko pridobimo na različne načine, kot na primer s stereo zajemom iz posnetkov. Če
imamo na voljo lidarske podatke, se lahko višine zgradb pridobijo iz oblaka točk. Pri ortorektifikaciji se
tako vrhnje ploskve zgradb in mostovi preslikajo na geometrijsko prave položaje, s čimer se odpravijo
pomanjkljivosti, opisane v poglavju-a 2.1. Zgradbe na popolnem ortofotu niso prikazane nagnjeno in ne
zakrivajo okolice (slika 4). Tudi mostovi so prikazani pravilno. Vseeno pa je tu treba omeniti še
problematiko zakritih območij na posnetkih v okolici visokih objektov (vsebina, ki se skriva za
navidezno zvrnjenim objektom). Če želimo ta zakrita območja po ortorektifikaciji zapolniti s pravo
vsebino, moramo to najti na sosednjih posnetkih, zato mora biti prekrivanje posnetkov dovolj veliko
(velja predvsem za prečno prekrivanje, saj je vzdolžno prekrivanje običajno zadostno). Če to ni
zagotovljeno, se na ortofotu pojavijo območja brez slikovnih podatkov (slika 5). Tako pomanjkanje
podatkov v mestih kvari kakovost in uporabnost ortofota, zato je treba na takšnih območjih že v procesu
načrtovanja snemanja zagotoviti visoko prekrivanje med vzdolžnimi in prečnimi linijami letenja
(Nielsen, 2004).
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Slika 4: Primerjava prikaza zgradb v primeru klasičnega ortofota (levo) in popolnega ortofota (desno)

Slika 5: Nezadostno prekrivanje med posnetki lahko privede do območij brez slikovnih podatkov (označeno z roza barvo)

2.4

Zahteve in vhodni podatki ortofotov, izdelanih v nalogi

Za uspešno izdelavo ortofota moramo glede na njegovo vrsto zadostiti osnovnim zahtevam. Glavna
zahteva glede na vrsto ortofota je zagotovitev zadostnega prekrivanja med sosednjimi posnetki tako v
vzdolžni kot v prečni smeri. Glede na vrsto ortofota in izbrano metodo obdelave pa se razlikujejo tudi
potrebni vhodni podatki. Za ortorektifikacijo posnetkov se tako glede na posamezno metodo uporabijo
različni 3D ploskovni modeli. V nadaljevanju bodo predstavljene osnovne zahteve in potrebni vhodni
podatki posameznega ortofota, izdelanega v nalogi.

Šašić Kežul, A. 2020. Primerjava klasičnega in popolnega ortofota iz vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in Geoinformatika.

2.4.1

77

Zahteve in vhodni podatki pri izdelavi klasičnega ortofota

Za izdelavo klasičnega ortofota je zahtevano najmanjše prekrivanje 60% v vzdolžni smeri letenja in vsaj
30% v prečni smeri (slika 6) (nFrames, 2019). Kot nujen vhodni podatek za obdelavo je pri klasičnem
ortofotu potreben še DMR (slika 7), s katerim se definira ploskev preslikave posnetkov. Digitalni model
reliefa lahko pridobimo s stereo-zajemom ali pa, v današnjem času pogosteje, iz oblaka točk.

Slika 6: Zahtevano najmanjše prekrivanje posnetkov v primeru klasičnega ortofota: 60% v vzdolžni smeri in 30% v prečni
smeri

Slika 7: Digitalni model reliefa - DMR
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2.4.2

Zahteve in vhodni podatki pri izdelavi popolnega ortofota

Pri izdelavi popolnega ortofota je, v primerjavi s klasičnim, potrebno večje vzdolžno kot tudi večje
prečno prekrivanje med posnetki. Najmanjše zahtevano prekrivanje je 80% v vzdolžni smeri in 60% v
prečni smeri. Pri mestih z zelo visokimi objekti, kot so stolpnice, je priporočljivo prečno prekrivanje
povečati tudi na 80% (slika 8) (nFrames, 2019). Z večjim prekrivanjem zmanjšamo možnosti pojava
zakritih območij brez slikovnih informacij. Za potrebe izdelave popolnega ortofota je, poleg DMR-ja,
kot vhodni podatek treba upoštevati še dejanske višine objektov nad terenom. Glede na izbrano metodo
izdelave se te višine pridobijo iz različnih ploskovnih modelov.

Slika 8: Zahtevano najmanjše prekrivanje posnetkov v primeru popolnega ortofota: 80% v vzdolžni smeri in 60% v prečni
smeri
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Izdelava popolnega ortofota s predhodno vektorizacijo zgradb

Kot vhodni podatek za izdelavo popolnega ortofota, iz katerega se pridobijo informacije o višinah
zgradb, se pri tej metodi uporabi digitalni model zgradb (v nadaljevanju DMZ). Za izdelavo DMZ-ja je
potrebno s postopkom vektorizacije na podlagi oblaka točk izrisati 3D ploskovne modele zgradb. Model
zgradbe pri tem predstavlja streha in stene objekta (LOD 2, CityGML klasifikacija). Izrisani 3D modeli
zgradb in DMR predstavljajo DMZ (slika 9), ki se uporabi kot ploskovni model za ortorektifikacijo
posnetkov.

Slika 9: Digitalni model zgradb - DMZ

2.4.2.2

Avtomatska izdelava popolnega ortofota

Kot vhodni podatek, iz katerega pridobimo informacije o višinah objektov na površju, se pri tej metodi
uporabi digitalni model površja (v nadaljevanju DMP). Digitalni model površja (slika10) se izdela v
postopku iz fotogrametričnega oblaka točk, ki je rezultat obdelave bloka posnetkov. Oblak točk se pri
tem izdela s postopki slikovnega ujemanja.

Slika 10: Digitalni model površja - DMP
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3

ZAJEM PODATKOV

Načrtovanje linij leta (angl. flight planning) za zajem posnetkov je prvi korak v procesu izdelave ortofota
(slika 11). Za doseganje optimalnih rezultatov je priprava učinkovitega in ekonomičnega načrta
zračnega zajema bistvenega pomena. Večina zračnih plovil za zajem posnetkov ima v današnjem času
računalniško in GNSS podprte sisteme za upravljanje leta. Glavni cilj načrtovanja je določitev
optimalnih linij letenja, tako da je območje obdelave prekrito z najmanjšim možnim številom linij na
način, da zadostimo vsem projektnim zahtevam. Na ta način se pospeši zajem podatkov in posledično
zmanjšajo operativni stroški izdelave (Demirel, 2004).

Slika 11: Primer izdelanega načrta leta

3.1

Načrtovanje zajema podatkov

Pri načrtovanju misije je treba upoštevati zahteve projekta. Na podlagi zahtev naročnika ter specifikacij
opreme za zajem podatkov t.j. tipa uporabljene kamere, se določijo posamezni parametri letenja:
-

Višina letenja, z upoštevanjem specifikacij izbrane kamere in objektiva, določa ločljivost
končnega ortofota. Za izbrano kamero in objektiv se z nižanjem višine letenja viša ločljivost
ortofota in obratno - z višanjem njegova ločljivost pada (Stars project, 2019). Pri načrtovanju
linij letenja imamo dve možni metodi določanja višine snemalnih linij – metodo konstantne
višine linije in metodo sledenja terenu (slika 12). Prva metoda na podlagi projektnih zahtev in
razgibanosti terena določa višino za vsako linijo ali posamezen odsek linije posebej. Višina
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linije je določena kot nadmorska višina, linije pa se nahajajo na različnih višinah. Pri drugi
metodi se višina linij spreminja na podlagi sprememb višin površja. Plovilo ne sledi konstantni
nadmorski višini, temveč ohranja konstantno oddaljenost nad površjem (angl. AGL - Above
ground level). Linijam je določena začetna višina nad površjem, ki se ohranja do konca linije
(TopoFlight, 2019).

Slika 12: Prikaz metod letenja - letenje na konstantni višini (zgoraj) in letenje s sledenjem terenu (spodaj)

-

Hitrost letenja in čas med zaporednima ekspozicijama kamere določa vzdolžno prekrivanje
med posnetki (slika 13). V odvisnosti hitrosti letenja in želenega vzdolžnega prekrivanja se
določi časovni interval med dvema zaporednima posnetkoma. Pri konstantni hitrosti se z
manjšanjem časa med posnetkoma veča medsebojno vzdolžno prekrivanje med posnetki
(Falkner, 2001).

Slika 13: Časovni interval t med dvema zaporednima posnetkoma pri določeni konstantni hitrosti določa vzdolžno
prekrivanje med posnetki

-

Razdalja med sosednjima linijama leta določa prečno prekrivanje med posnetki (slika 14).
Na podlagi zornega kota in usmerjenosti kamere ter višine leta, se izračuna razdalja med

12
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linijama za doseganje želenega prečnega prekrivanja. Z manjšanjem razdalje med sosednjima
linijama, se veča prečno prekrivanje med posnetki. Za izdelavo popolnega ortofota je zahtevano
veliko prečno prekrivanje, kar pomeni, da mora biti razdalja med sosednjima linijama manjša
(Falkner, 2001).

Slika 14: Razdalja r med sosednjima linijama določa prečno prekrivanje med posnetki sosednjih linij
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OPIS OBMOČJA, PODATKOV IN OPREME

Praktični del magistrske naloge sem izvedel na primeru podatkov snemanja Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju MOL). Snemanje je potekalo z zračnim zajemom podatkov iz helikopterja. Vzporedno se
je zajelo zračne posnetke in podatke laserskega skeniranja. Posnetki so bili zajeti s kamero srednjega
formata.

4.1

Opis izbranega območja

Za izvedbo praktičnega dela naloge smo si izbrali dve območji v MOL z različno stopnjo in vrsto
pozidave (slika 15). Kot prvo območje (območje A) je bilo izbrano območje starega dela Ljubljane. Pri
tem gre za območje strnjene gradnje večnadstropnih zgradb. Kot drugo območje (območje B) je bilo
izbrano območje na severozahodu občine, v mestni četrti Dravlje. Tukaj gre za redkejšo pozidavo z
enodružinskimi hišami.

Slika 15: Prikaz izbranih območij - Gosta pozidanost z visokimi zgradbami (A) in redkejša pozidava z enodružinskimi hišami
(B)
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4.2

Podatki in parametri snemanja

V preglednici 1 so navedene lastnosti podatkov in parametri snemanja.
Preglednica 1: Podatki in parametri snemanja

Posnetki
Velikost posnetka

60MP
8956x6708px

Parametri snemanja
Višina letenja

750m AGL

Hitrost letenja

140 km/h

Interval ekspozicije

4.3

4,2 s

Razdalja med linijami

240 m

Vzdolžno prekrivanje

70%

Prečno prekrivanje

50%

Programska oprema

Postopek izdelave ortofota je z vidika uporabljene programske opreme kompleksen. V posameznih
fazah izdelave je potrebno uporabiti različna programska orodja, da bi prišli do končnega izdelka. Pri
obdelavi podatkov smo uporabili naslednje programe:
•

Phocus – radiometrična poprava surovih posnetkov in pretvorba formata

•

Microstation – CAD okolje za obdelavo

•

Terrasolid vtičniki za CAD okolje Microstation, ki omogočajo obdelavo zajetih podatkov

•
4.3.1

o

TerraScan – upravljanje in obdelava lidarskih podatkov

o

TerraModeler – vizualizacija in obdelava modelov površja

o

TerraPhoto – orodja za izdelavo ortofota

SURE – Avtomatska obdelava posnetkov za namene izdelave popolnega ortofota
Phocus

Phocus je programsko orodje za obdelavo surovih posnetkov podjetja Hasselblad. Omogoča enostavno
radiometrično popravo posnetkov ter izvoz v želenem formatu (Hasselblad, 2019).
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Microstation

MicroStation je programska CAD platforma za dvodimenzionalno in tridimenzionalno načrtovanje in
risanje, ki jo razvija Bentley Systems. Uporablja se predvsem v arhitekturni in inženirski industriji.
Ustvari 2D / 3D vektorske grafične objekte in elemente ter vključuje značilnosti modeliranja zgradb
(BIM). V kombinaciji z moduli podjetja Terrasolid pa predstavlja tudi vsestransko orodje pri obdelavi
prostorskih podatkov na področju daljinskega zaznavanja in fotogrametrije (Bentley, 2019).
4.3.3

Terrasolid

Terrasolid razvija programsko opremo za obdelavo podatkov, zajetih z mobilnimi in zračnimi sistemi.
Večina njihovih aplikacij je zgrajenih kot vtičnik za Bentley programska orodja kot je Microstation.
Aplikacije Terrasolid omogočajo obdelavo in uporabo 3D lidarskih podatkov in fotografij. Aplikacije
nudijo raznovrstna in zmogljiva orodja za geodete, gradbene inženirje, oblikovalce, prostorske
načrtovalce in druge uporabnike (Terrasolid, 2019).
TerraScan je glavna aplikacija v družini programske opreme Terrasolid, ki se uporablja za upravljanje
in obdelavo laserskih podatkov - oblakov točk. Aplikacija mogoča obdelavo velikih količin točk
laserskega skeniranja. Omogoča uporabo avtomatske klasifikacije točk terena, zgradb in premikajočih
predmetov. Rezultate avtomatske klasifikacije je mogoče izboljšati z uporabo polavtomatskih in ročnih
orodij za klasifikacijo. Programska oprema ponuja tudi orodja za izdelavo 3D vektorskih podatkov na
osnovi laserskih točk. Eno izmed teh je možnost avtomatske izdelave 3D-vektorskih modelov zgradb
na velikih površinah. S pomočjo dodatnih orodij za ročno preverjanje in spreminjanje modelov zgradb
omogočajo ustvarjanje natančnejših in kakovostnejših modelov objektov (Terrasolid, 2019).
TerraPhoto je aplikacija, razvita posebej za obdelavo posnetkov za namen izdelave ortofota.
Programska oprema omogoča izdelavo ortorektificiranih posnetkov in orto mozaikov na podlagi DMR.
Georeferenciranje posnetkov je mogoče izboljšati z uporabo oslonilnih točk, izmerjenih na terenu,
relativno orientacijo med posnetki pa lahko izboljšamo z uporabo veznih točk, merjenih na posnetkih.
Z dodatnimi funkcionalnostmi, kot so možnosti radiometričnih popravkov ter dodajanjem šivnih linij,
aplikacija omogoča izdelavo natančnega ortofota (Terrasolid, 2019).
TerraModeler omogoča izdelavo in obdelavo modelov površja. Aplikacija ponuja vsestranske
možnosti vizualizacije vključno z obarvanimi senčenimi površinami, prikaz s plastnicami, trikotniški
mrežo in drugimi. Njena funkcionalnost med drugim vključuje izdelavo profilov, izračun volumnov,
izračun razlik v višini ali volumnu med dvema modeloma površja (Terrasolid, 2019).
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SURE

Podjetje nFrames je ponudnik fotogrametrične programske opreme SURE, ki uporablja inteligentne
algoritme za avtomatsko obdelavo velikih količin podatkov. Kot vhodni podatki se lahko uporabljajo
podatki, zajeti z nadirnimi kamerami, oblique kamerami ali hibridnimi sistemi z dodatnimi lidarskimi
senzorji. Programsko orodje omogoča avtomatsko izdelavo oblakov točk, digitalnega modela površja,
popolnega ortofota in 3D-mreže. Za izdelavo popolnega ortofota v osnovi ni potreben uvoz DMP-ja, saj
se le ta pridobi iz posnetkov kot vmesni izdelek med samim postopkov. Za izboljšanje natančnosti
končnega izdelka pa je uvoz oblaka točk vseeno priporočljiv (nFrames, 2019).
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OPIS PRAKTIČNE IZVEDBE

Praktični del naloge za vsako od obeh območij obsega izdelavo enega klasičnega ortofota in dveh
popolnih ortofotov z različnima postopkoma izdelave. Dobljene rezultate na koncu medsebojno
primerjamo z vidika kakovosti ter ekonomičnosti izdelave.
Vsem trem postopkom izdelave je skupna predhodna priprava vhodnih podatkov. V prvem koraku se na
posnetkih izvedejo radiometrični popravki. Temu sledi orientacija vseh posnetkov in izdelava
georeferenciranega oblaka točk. Za potrebe izdelave DMR-ja je potrebno izvesti klasifikacijo oblaka
točk. DMR je služil kot vhodni podatek pri izdelavi klasičnega ortofota in popolnega ortofota z
vektorizacijo zgradb ter za izboljšanje rezultatov ortofota, izdelanega z avtomatsko obdelavo.
Kot že omenjeno, smo popolni ortofoto izdelali na dva načina. Prvi postopek izdelave popolnega
ortofota temelji na vektorizaciji zgradb iz klasificiranega oblaka točk, drugi postopek pa na skoraj
popolni avtomatski obdelavi posnetkov. Izdelava popolnega ortofota z vektorizacijo zgradb je v bistvu
le nadgradnja postopka izdelave klasičnega ortofota. Vsi postopki izdelave klasičnega ortofota so tako
nujni tudi za izdelavo popolnega ortofota z vektorizacijo zgradb.
Rezultate smo primerjali z vidika sematične kakovosti in položajne točnosti. Položajno točnost smo
ocenili s primerjavo obodov zgradb na ortofotu in obodov, zajetih iz oblaka točk (poglavje 5.3.2).Na
koncu smo primerjali količino potrebnega časa izdelave za vsako vrsto ortofota in iz tega ocenili
ekonomičnost izdelave posamezne vrste ortofota.
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Slika 16: Shema uporabljene metodologije

5.1

Predobdelava

Vsem trem postopkom izdelave ortofota so skupni začetni postopki obdelave in priprave podatkov. V
nadaljevanju so opisani posplošeni postopki priprave posnetkov in lidarskih podatkov za nadaljnjo
obdelavo.
5.1.1

Poprava posnetkov

V času daljšega časovnega zajema posnetkov na nekem območju lahko pride do sprememb vremenskih
pogojev in posledično sprememb svetlobnih pogojev v prostoru. V odvisnosti od nastavitve fotografskih
parametrov (osvetlitev, odprtost zaslonke, ISO) tako dobimo posnetke z različno fotografsko
kakovostjo. V predobdelavi smo vse posnetke najprej pregledali in po potrebi svetlobno popraviti
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pretemne ali presvetle posnetke. Cilj je dobiti čim bolj enakomerno osvetljene posnetke. Ker različni
proizvajalci kamer zapisujejo posnetke v različnih surovih formatih, smo za nadaljnjo uporabo morali
le-te pretvoriti v format *.tiff, ki je primeren za nadaljnji uvoz in obdelavo v naslednjih korakih.
5.1.2

Orientacija posnetkov

Za potrebe izdelave ortofota je potrebno posnetke najprej orientirati tj. jim določiti položaj in lego v
prostoru. Orientiramo lahko enega ali več posnetkov hkrati. Orientacijo bloka posnetkov smo izvedeli
v aplikaciji TerraPhoto, znotraj CAD okolja Microstation. Datoteka/lista orientiranih posnetkov
predstavlja glavni vhodni podatek za vse spodaj opisane postopke izdelave ortofota.
V prvem koraku je potrebno posnetke povezati s podatki, zajetimi z GNSS/IMU sistemom. GNSS/IMU
sistem beleži čas ekspozicije (angl. time stamp), trajektorijo in zunanjo orientacijo posameznega
posnetka (koordinate perspektivnega centra in nagibe). Znotraj programa smo podatke medsebojno
povezali ter ustvarili listo posnetkov (angl. image list), ki je osnova za izvedbo orientacije posnetkov
(TerraPhoto user's guide, 2016).
Drugi korak v postopku je določitev in izračun parametrov kamere. Ti parametri določajo:
•

ločljivost posnetkov – višina in širina (format) posnetka

•

orientacijo – splošna usmerjenost kamere

•

zamik časa – časovni popravek časa ekspozicije

•

ročico (angl. level arm) – prostorski odmik med trajektorijo in projekcijskim centrom kamere

•

kotno neporavnanost (angl. angle misalignment) – razlika orientacije iz IMU in dejanske
orientacije kamere, določeno s koti zasuka, naklona in nagiba (angl. heading, pitch, roll)

•

glavno točko (angl. prinicpal point)

•

radialno distorzijo objektiva

Zadnje tri parametre določimo s postopkom kalibracije kamere. Postopek kalibracije lahko razdelimo
na tri faze. Cilj prve faze je grobo pozicioniranje slik na podlagi referenčnih podatkov. V tej fazi se
preverjata predvsem pravilna geografska lega posnetkov in orientacija kamere. Druga faza vključuje
ročno ali polavtomatsko določitev oslonilnih točk. Le-te se uporabljajo za določitev kotne
neporavnanosti. V tretji fazi se na podlagi oslonilnih točk določita še glavna točka in radialna distorzija
objektiva. Po določitvi parametrov kamere in grobi določitvi položaja posnetkov sledi še izboljšanje
absolutnega in relativnega položaja posnetkov (Terrasolid, 2019).
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Oslonilne točke, ki jih potrebujemo za kalibracijo in georeferenciranje, morajo biti enakomerno
razporejene po celotnem območju obdelave, njihove prostorske koordinate izmerimo na terenu. Kot
oslonilne točke so bili pri tem izmerjeni dobro vidni detajli na terenu, kot so jaški in talne označbe. Za
relativno orientacijo posnetkov je potrebno po celotnem območju dodatno določiti še vezne točke, za
katere izmerimo le slikovne koordinate. Najprej za vezne točke interaktivno izberemo dobro vidne
detajle na nivoju terena, nato pa uporabimo še postopek avtomatske določitve veznih točk. V zadnjem
koraku smo vezne točke še filtrirali in izločili slabo določene (TerraPhoto user's guide, 2016).
5.1.3

Priprava lidarskih podatkov

Pri pripravi lidarskih podatkov gre za dolg in kompleksen postopek predobdelave. Opisano
poenostavljeno, obdelavo lidarskih podatkov razdelimo na dva dela – registracijo oblaka točk in
klasifikacijo. Lidarske podatke smo v prvem koraku obdelali s programom RiPROCESS, kjer se je
izvedla obdelava surovih podatkov in groba registracija oblaka točk. Nadaljnja obdelava je potekala s
pomočjo aplikacij TerraMatch, TerraScan in TerraModeler.
Oblak točk se zajema v pasovih za vsako linijo letenja posebej, pri čemer se morajo pasovi medsebojno
prekrivati. Oblake točk je potrebno za nadaljnjo obdelavo združiti v globalno skladen model, čemur
pravimo registracija oblaka točk. Pri registraciji oblaka točk gre za iskanje prostorske transformacije, ki
poravna ločene pasove oblaka točk. To smo izvedli v programu TerraMatch (slika 17).

Slika 17: Registracija posameznih linij leta (levo) v skladen model (desno)

Po uspešni registraciji oblaka točk je sledila njegova klasifikacija. Za izdelavo ortofota potrebujemo
DMR, ki ga izdelamo iz klasificiranega oblaka. Klasifikacijo smo izvedli z aplikacijo TerraScan, pri
ročni obdelavi pa smo si dodatno pomagali še z aplikacijo TerraModeler (slika 19), ki nam je z
vizualizacijo DMR-ja služila za pregled in kontrolo morebitnih napak na DMR-ju. Izvedli smo
avtomatsko klasifikacijo celotnega oblaka točk z algoritmi, ki so vgrajeni v programu TerraScan.
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Program omogoča določitev parametrov terena in zgradb, kot so največji naklon terena ali najmanjša
velikost zgradbe, preko katerih lahko bolj natančno definiramo podrobnosti izvedbe avtomatske
klasifikacije oblaka točk. Pri avtomatski klasifikaciji se z dodatno določitvijo parametrov intenzitete
točk, oddaljenosti posamezne točke od ostalih točk ali nivoja terena, odstrani v tem koraku tudi šum. Z
avtomatsko klasifikacijo smo točke klasificirali v tri glavne razrede: teren, vegetacijo in zgradbe, ter
odstranili točke, ki predstavljajo šum v podatkih (slika 18). Za izdelavo ortofota potrebujemo DMR,
zato smo morali oblak točk še ročno pregledati in popraviti morebitne napake v klasifikaciji. Iz
popravljenega oblaka točk smo v zadnjem koraku izdelali še redek oblak značilnih točk terena (angl.
model key points). Značilne točke terena uporabimo za izdelavo generaliziranega DMR-ja, ki ga
uporabimo za ortorektifikacijo posnetkov.

Slika 18: Neklasificiran (levo) in klasificiran (desno) oblak točk

Slika 19: Ročna poprava napačno klasificiranih točk terena s pomočjo vizualiziranega modela reliefa
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Izdelava klasičnega ortofota

Program TerraPhoto na podlagi izdelanega seznama orientiranih posnetkov in DMR-ja, izdelanega iz
redkega oblaka značilnih točk terena, avtomatsko izdela mozaik ortorektificiranih posnetkov (slika 20).
Le-tega je za izdelavo končnega izdelka treba pregledati in obdelati. Pri izdelavi klasičnega ortofota gre
za polavtomatsko obdelavo posnetkov. Določeni postopki so avtomatizirani, še vedno pa je potrebna
dodatna ročna obdelava in pregled.

Slika 20: Avtomatsko izdelan mozaik ortorektificiranih posnetkov

5.2.1

Iskanje šivnih linij

Pri avtomatskem generiranju mozaika ortorektificiranih posnetkov so šivne linije (angl. seamlines) med
sosednjimi posnetki določene glede na velikost posnetkov enakomerno po celotnem območju. Problemi
pri mozaičenju nastanejo pri visokih objektih (npr. visoke zgradbe), ki jih šivne linije sekajo. Ker se pri
klasičnem ortofotu v procesu ortorektifikacije ne upoštevajo dejanske višine objektov, se le ti nagibajo
vstran od glavne točke. Ker je isti objekt posnet na več posnetkih, to pomeni, da se lahko nagib kaže v
različnih smereh. Če šivna linija poteka čez takšen objekt, pride do neskladja v prikazu objekta, kar
kvari sam izgled in semantično kakovost ortofota. Težave nastanejo tudi pri drugih objektih, kot so na
primer premikajoči se avtomobili, kjer je zaradi šivne linije lahko prikazan samo del avtomobila. Za
pridobitev skladnega ortofota je potreben popravek šivnih linij.
Za izboljšanje kakovosti ortofoto mozaika se v programu TerraPhoto uporabljajo korekcijski poligoni,
s katerimi določimo, kateri posnetek se prikazuje na območju. Z ročnim risanjem korekcijskih poligonov
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urejamo šivne linije (meje) med sosednjimi ortorektificiranimi posnetki. Pregledali smo celotno
območje obdelave in preverili vse šivne linije. Le-te smo s korekcijskimi poligoni uredili tako, da šivne
linije niso potekale skozi objekte temveč po terenu.
Na sliki 21 je prikazan primer urejanja šivne linije. Šivna linija je v tem primeru potekala preko hiše,
zaradi česar je del hiše manjkal. S pomočjo poligona smo šivno linijo premaknili tako, da poteka po
površju terena. Na ta način smo dobili skladno podobo hiše.

Slika 21: Popravljanje šivnih linij s pomočjo korekcijskih poligonov

Po končanem ročnem pregledu ortofota in popravi šivnih linij, smo izvedli še avtomatsko iskanje šivnih
linij. Algoritem pri tem išče preostale možne napake na mejah med posnetki in avtomatsko generira
korekcijske poligone. Z avtomatskimi korekcijskimi poligoni dobimo boljše prehode med posnetki na
območju gozdov (slika 22).
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Slika 22: Izboljšanje prehodov med posnetki na območju gozdov s pomočjo avtomatskih korekcijskih poligonov

5.2.2

Radiometrična korekcija

Zajem skozi daljše časovno obdobje in spreminjajoči se svetlobni pogoji privedejo do različne osvetlitve
na posameznih posnetkih. Na mejah med posnetki lahko nastanejo grobi svetlobni in barvni prehodi. Da
bi dobili bolj konstantno osvetljen ortofoto, smo morali posnetke radiometrično popraviti. To smo storili
s pomočjo dodajanja barvnih točk (angl. color points). Vsaka točka pri tem določa popravke osvetlitve
in barvno korekcijo za določen položaj. Barvne točke lahko določimo ročno ali avtomatsko. Najprej
smo izvedli avtomatsko iskanje barvnih točk. Za tem smo točke pregledali in jih po potrebi ročno dodali
ali odstranili. Slika 23 prikazuje radiometrično neskladje med sosednjima ortorektificiranima
posnetkoma in izvedeno korekcijo z barvnimi točkami.

Slika 23: Svetlobna in barvna korekcija ortofota

5.2.3

Izboljšava rezultatov in popravki

Ker so mostovi dvignjeni nad terenom in se njihova višina pri ortorektifikaciji ne upošteva, so na
ortofotu lahko prikazani popačeno. Za izboljšanje kakovosti ortofota v praksi mostove popravimo z
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izrisom 3D ploskovnih modelov obrisa mostu. Pri ortorektifikaciji se tako upošteva izrisan 3D model
mostu, kar postavi most na pravo višino in položaj.
Po končani izdelavi ortofota smo celoten mozaik pregledali še za morebitne preostale napake. Napake,
ki jih je bilo možno odpraviti s pomočjo poprave DMR-ja, šivnih linij ali barvnih točk, smo popravili
tako, da smo ponovili enega izmed prejšnjih postopkov.

5.3

IZDELAVA POPOLNEGA ORTOFOTA Z VEKTORIZACIJO ZGRADB

Izdelan klasični ortofoto po prej opisanem postopku nam je predstavljal osnovo za izdelavo popolnega
ortofota z vektorizacijo zgradb. Gre za nadgradnjo postopka, pri katerem iz oblaka točk vektoriziramo
zgradbe za potrebe izdelave DMZ. Rezultat vektorizacije so 3D ploskovni modeli zgradb.
5.3.1

Klasifikacija zgradb

Za potrebe vektorizacije zgradb je potrebno predhodno izvesti klasifikacijo točk, ki predstavljajo
zgradbe. Le to smo izvedli avtomatsko z vgrajenimi algoritmi in izbranimi parametri za iskanje objektov.
Na podlagi klasificiranih zgradb se izvede avtomatska vektorizacija. Natančnost avtomatske
vektorizacije objektov sloni na natančnosti izvedene klasifikacije. Celoten oblak točk smo zato pred
vektorizacijo temeljito pregledali in ročno popravili napačno klasificirane točke ter klasificirali objekte,
ki med avtomatsko klasifikacijo niso bili klasificirani.
5.3.2

Vektorizacija zgradb

TerraScan ponuja nabor orodij za avtomatsko vektorizacijo zgradb na podlagi klasificiranih točk oblaka,
ki opisujejo zgradbe. Kakovost avtomatske vektorizacije zgradb je odvisna od kakovosti klasifikacije in
od gostote oblaka točk. Večja gostota točk omogoča izdelavo natančnejših modelov zgradb. 3Dvektorski modeli so v prvem koraku ustvarjeni avtomatsko. Za doseganje večje kakovosti dobljenih
modelov je potrebno modele pregledati in po potrebi ročno popraviti z vgrajenimi orodji. Vgrajena
orodja zagotavljajo ohranitev topologije modelov zgradb in omogočajo njihovo hitro in enostavno
urejanje. Kot rezultat vektorizacije dobimo 3D ploskovni model streh, sten in tlorise zgradb (slika 24).
Za izdelavo popolnega ortofota uporabimo modele streh zgradb. Na enak način, kot so bile pri klasičnem
ortofotu upoštevane 3D ploskve obrisa mostu, so pri izdelavi popolnega ortofota (dodatno) upoštevani
še 3D ploskovni modeli streh zgradb.
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Slika 24: Vektorizacija zgradb in izdelan 3D ploskovni model za namene izdelave popolnega ortofota

5.3.3

Izboljšava rezultatov in popravki

Estetski videz in kakovost tako izdelanega ortofota je odvisna od natančnosti izrisanih modelov zgradb.
Na območju goste pozidave v delu stare Ljubljane je bil zaradi razgibanih oblik zgradb izris vektorjev
kompleksen. Na določenih delih izdelanega ortofota je zato prišlo do popačenj na robovih zgradb. Na
teh delih smo za izboljšanje ortofota 3D modele streh zgradb popravili in s tem poskušali odpraviti
napake.

5.4

Izdelava popolnega ortofota z avtomatsko obdelavo posnetkov

Drugi postopek izdelave popolnega ortofota smo izvedli z avtomatsko obdelavo posnetkov. Kot vhodni
podatek smo pri tem potrebovali posnetke ter datoteko orientacijskih parametrov posnetkov. Ker
program SURE ni podpiral formata orientacijskih parametrov iz aplikacije TerraPhoto, smo morali te
pridobiti posredno. Iz programa TerraPhoto smo izvozili parametre zunanje orientacije posnetkov, ki
smo jih nato uvozili v Trimblov program Application master. Tukaj smo povezali orientacijske
parametre in posnetke ter določili vse potrebne parametre kamere, ki smo jih izračunali v TerraPhoto.
Ustvarjen projekt iz programa Application Master je predstavljal vhodno datoteko orientacijskih
parametrov posnetkov v programu nFrames. Slika 25 prikazuje postopek obdelave s programskim
orodjem SURE.
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Slika 25: Postopek obdelave znotraj programskega orodja SURE

5.4.1

Uvoz podatkov in izbira parametrov

Projekt in nastavitev parametrov poteka s pomočjo čarovnika za ustvarjanje projekta. Ustvarili smo nov
projekt, kjer smo za vhodne podatke določili lokacijo posnetkov našega območja in datoteko z
orientacijskimi parametri posnetkov.
V naslednjem koraku je potrebno izbrati tip posnetkov (navpični ali poševni; angl. nadir, oblique). V
našem primeru je šlo za zračne navpične posnetke. Določili smo še odstotek prekrivanja, in sicer za naš
primer 70% vzdolžnega in 50% prečnega prekrivanja med posnetki. Kot splošne parametre je možno
določiti še velikost bloka, prostorsko ločjivost (angl.GSD, ground sample distance), uvozimo lahko še
obris (shapefile) interesnega območja ter obris (shapefile) vodnih površin. Vse izbrane parametre na
koncu potrdimo in shranimo.
Orodje SURE loči obdelavo na 3 dele:
•

Predobdelava – analiza vhodnih podatkov in izdelava gostega oblaka točk na podlagi metode
ujemanja posnetkov

•

2,5D postopek – Izdelava DMP-ja in izdelava popolnega ortofota ter dodatno izdelava DMP
mreže. DMP mreža predstavlja podatke DMP-ja, pretvorjene v trikotniško mrežo. Gostota
trikotnikov je lokalno prilagojena geometriji, kar pomeni, da so razgibana območja
predstavljena z manjšimi trikotniki, ravna območja pa z večjimi trikotniki. Celotna DMP mreža
se dodatno še teksturirana na podlagi vhodnih posnetkov (nFrames, 2020).

•

3D postopek – Izdelava optimiziranega oblaka točk in 3D mreže. Pri optimiziranem oblaku točk
gre za izboljšavo predhodno izdelanega oblaka točk, kjer se s posebnimi algoritmi izdela
natančen gost oblak točk vseh površin. Natančno se ohranijo informacije tako površja in streh
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kot tudi informacije na fasadah. Iz tega se nadalje izdela 3D mreža. Le ta je podobna DSM mreži
z razliko, da ohranja informacije tudi na fasadah, pod mostovih in pod drevesi. 3D mrežo prav
tako teksturiramo na podlagi vhodnih posnetkov (slika 26) (nFrames, 2020).

Slika 26: DMP mreža (levo), 3D mreža (sredina) in teksturirana 3D mreža (desno) (nFrames, 2020)

V našem primeru je bil želen izdelek popolni ortofoto, zato smo za obdelavo morali izvesti postopek
predobdelave ter nato znotraj 2.5D postopka izdelati DMP. DMP v tem primeru služi ortorektifikaciji
posnetkov. Ker so v DMP vključeni tako površje kot tudi vsi objekti, so vsi objekti na posnetku
postavljeni na svoj pravi položaj, vključno z ograjami, drevesi in ostalimi negrajenimi objekti. Kot
dodatno smo izdelali še DMP mrežo.
5.4.2

Izboljšava rezultatov in popravki

Za izboljšanje rezultatov izdelave DMP-ja in popolnega ortofota programsko orodje SURE omogoča
uvoz lidarskih podatkov. Na podlagi dodanega podatkovnega vira se izboljša kakovost izdelanih
izdelkov, predvsem na območju ozkih ulic in v primeru močnih senc, kjer program težje najde dovolj
slikovega ujemanja med posnetki. Ker smo v našem primeru imeli na voljo oblak točk obravnavanega
območja, smo obdelavo ponovili še z uvozom le-tega.
Zaradi nezadostnega prekrivanja med posnetki lahko to privede do napak v izdelanem DMP-ju in
posledično v izdelavi popolnega ortofota. Te napake se kažejo kot luknje v ortofotu, neostri robovi
zgradb, popačenja. Program dodatno omogoča ročno obdelavo in popravo DMP-ja, ki se nato uporabi
kot vhodni podatek pri ponovni obdelavi posnetkov. S pomočjo preprostega intuitivnega orodja je
možno odstranit šum v terenu DMP-ja ter popraviti dele streh, kjer pride do težav.
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ANALIZA IN OVREDNOTENJE REZULTATOV

Rezultat obdelave so trije ortofoto izdelki za vsako območje, ki smo jih v zadnjem koraku naloge
medsebojno primerjali. Primerjavo smo pri tem razdelili na 3 posamezne dele. V prvem delu smo
ocenjevali semantično kakovost in estetski videz ortofota. V drugem delu smo izdelke primerjali iz
vidika geometrične kakovosti in same izvedljivosti postopkov. V zadnjem delu smo postopke primerjali
še na podlagi porabljenega časa ročne obdelave in preračunanih stroškov zajema podatkov.

6.1

Primerjava postopkov z vidika semantične kakovosti in estetskega videza

Semantična kakovost ortofota je predvsem odvisna od lastnosti kamere in kakovosti obdelave posnetkov
ter časa zajema posnetkov (Kosmatin Fras, et al., 2014). Najprimernejši letni čas je obdobje brez snega
in listja, vendar pa, odvisno od naročnika in projekta, so te zahteve lahko tudi drugačne. Pomemben
vpliv na kakovost ima tudi izbran del dneva (vpadni kot sončnih žarkov, enakomerna svetloba, dolžina
senc) ter vremenske razmere Ker so bili vsi trije ortofoto izdelki izdelani iz istega seta podatkov, je
semantična kakovost na vseh enaka. Zaradi uporabljenih različnih postopkov in različnih programskih
orodij za obdelavo pa se razlikuje njihov estetski videz. Medsebojno smo primerjali vse ortofote s
poudarkov na primerjavi obeh popolnih ortofotov. Izdelani ortofoti in določeni izseki, ki vizualno
predstavljajo izdelke, so dodani v prilogah 1 do 4.
Na izdelkih smo primerjali :
•

vidnost detajlov,

•

prehode med posnetki,

•

robove streh,

•

steklene objekte.

6.1.1

Vidnost detajlov

V primerjavi vidnosti detajlov na ortofotu smo primerjali klasični ortofoto s popolnima. Kot
pričakovano, sta v primeru klasičnega ortofota z vidika vidnosti detajlov v okolici objektov njegova
kakovost in estetski videz nižja kot v primeru popolnih ortofotov (slika 27). Pri medsebojni primerjavi
popolnih ortofotov ni bilo večjih vidnih razlik.
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Slika 27: Vidnost detajlov na klasičnem ortofotu (A) in popolnem ortofotu (B) ter prikaz zakritega območja pod objekti v
primeru klasičnega ortofota (desno)

6.1.2

Prehodi med posnetki

Kot opisano v prejšnjih poglavjih, je potrebno posnetke medsebojno združiti v mozaik, pri tem pa izbrati
šivne linije tako, da je ta združitev najmanj vidna. Obdelava šivnih linij pri klasičnem ortofotu in
popolnem ortofotu z vektorizacijo zgradb je bila enaka. Rezultate smo zato tukaj primerjali z avtomatsko
obdelavo.

Slika 28: Prehod med dvema posnetkoma - polavtomatska metoda (levo) in avtomatska metoda (desno)

Na sliki 28 lahko vidimo rezultate v primeru združevanja posnetkov, posnetih v različnih svetlobnih
pogojih. V tem primeru je prehod manj viden pri ortofotu, obdelanim s polavtomatskim postopkom
obdelave. Rezultati avtomatske obdelave so se vseeno izkazali za dobre in na samem ortofotu nismo
zasledili večjih odstopanj, ki bi kvarili estetski videz.
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Stekleni objekti

Avtomatska obdelava podatkov naleti na težave v primeru steklenih streh in premikajočih se
avtomobilov. V primeru steklenih objektov nastane težava zaradi vidnosti objektov skozi steklo. Pri
izdelavi DMP-ja se posledično modelirajo tudi objekti pod stekleno streho, kar ni pravilno in privede do
šuma v modelu ter popačenja na končnem ortofotu (slika 29).

Slika 29: Izdelan DMP v primeru steklene strehe (levo) in rezultat na ortofotu (desno)

6.1.4

Robovi streh

Pri primerjavi popolnih ortofotov smo ugotovili, da prihaja do večjih odstopanj med izdelkoma v
primeru robov streh. Ortorektifikacija objektov pri izdelavi popolnih ortofotov poteka na podlagi
različni vhodnih podatkov, kar direktno vpliva na robove oziroma posamezne dele streh končnih
izdelkov.
Pri postopku uporabe vektoriziranih vrhnjih ploskev objektov je ortorektifikacija objektov odvisna od
natančnosti in podrobnosti izrisanih 3D modelov. V primeru kompleksnih streh zgradb je takšna
vektorizacija zahtevna. Slabo določeni vektorji lahko posledično privedejo do določenih artefaktov na
izdelku, kot je na primer dvojno kartiranje. Kot se lahko vidi na primerih izdelanega ortofota z
vektorizacijo zgradb, v določenih primerih dvojno kartiranje privede do estetsko neugodne in neskladne
podobe (slika 30).
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Slika 30: Primeri dvojnega kartiranja

V primeru avtomatske obdelave pa je ortorektifikacija odvisna od izdelanega DMP-ja. Slabo določeno
slikovno ujemanje med posnetki privede do slabše izdelanega oblaka točk, ta pa do slabše izdelanega
DMP-ja. Slabo določeni robovi objektov v DMP končno privedejo do slabo definiranih robov na
ortofotu. V našem primeru so robovi na izdelanem ortofotu v večini primerov slabo definirani –
nazobčani, neostri, razcefrani (slika 31). Iz estetskega vidika se je v našem primeru obdelava z
vektorizacijo izkazala za boljšo metodo obdelave, saj smo z njo dosegli bolj koherenten izdelek.

Slika 31: Slabo definirani robovi v primeru avtomatske obdelave posnetkov

Razlogov za slabo določene robove objektov je lahko več. Eden od možnih razlogov je vhodna datoteka
orientacijskih parametrov. Avtomatska obdelava posnetkov in s tem iskanje slikovnega ujemanja sloni
na uvoženih orientacijskih parametrih. Dobro določeni notranji parametri kamere in natančna
aerotringulacija neposredno vplivajo na obdelavo posnetkov znotraj orodja SURE. Pri uporabi SURE je
priporočeno orodje za izvedbo aerotriangulacije programsko orodje Match-AT proizvajalca Trimble.
Datoteka projekta izvedene aerotiangulacije znotraj programa služi kot direkten vhodni podatek za
avtomatsko obdelavo znotraj SURE. V našem primeru je bila aerotriangulacija izvedena s pomočjo
TerraPhoto, katere formate SURE ne podpira. Za izvedbo obdelave smo tako morali pridobiti vhodno
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datoteko posredno z uvažanjem posameznih podatkov iz TerraPhoto v MatchAT, kar pa je lahko
vplivalo na potek obdelave v SURE. Drugi razlog za slabše določene robove je lahko redundanca
posnetkov. V našem primeru smo izdelali ortofoto za dve manjši območji. V manjšem območju je bilo
uporabljenih 13 posnetkov v dveh linijah letenja, pri večjem območju pa 19 posnetkov v treh linijah
letenja. Za boljše rezultate bi bilo potrebno uporabiti več linij letenja, kar bi povečalo redundanco pri
iskanju slikovnega ujemanja ter posledično izboljšalo rezultate. Prav tako bi večje prekrivanje med
posnetki iz zdajšnjega 70/50 prekrivanja na 80/60 lahko vplivalo na končne rezultate.
6.1.5

Izboljšava robov streh zgradb s ponovno izvedeno aerotriangulacijo

Zaradi dobljenih slabših rezultatov v primeru avtomatske obdelave podatkov smo se odločili, da dodatno
testiramo in preverimo rezultate, dobljene na podlagi ponovno izvedene aerotriangulacije v
programskem orodju MatchAT. Ker gre za še eno kompleksno programsko orodje smo se osredotočili
na samo eno območje in sicer na območje strnjene pozidave v središču Ljubljane. Iz rezultatov na sliki
32 lahko vidimo, da so se robovi streh z novo izvedeno aerotriangulacijo izboljšali. Robovi več niso
razcefrani in nazobčeni ter so predstavljeni z ostrim robom. Pri pregledu celotnega območja smo opazili,
da so nekateri robovi streh sicer tudi po novi obdelavi slabše določeni, vendar v bistveno manjšem
obsegu. Razlog za to je po vsej verjetnosti ta, da smo v MatchAT izvedli samo osnovno
aerotriangulacijo. Za bolj podrobno in natančno aeortriangulacijo,bi bila potrebna dodatna izmera
oslonilnih točk, nov preračun parametrov kamere in bolj kompleksna obdelava, s tem bi se pa izboljšali
tudi končni rezultati izdelave popolnega ortofota.

Slika 32 Primerjava rezultatov z uporabljeno aerotriangulacijo v TerraPhoto (levo) in aerotriangulacijo v MatchAT (desno)
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Primerjava postopkov z vidika geometrične kakovosti in izvedljivosti

V prvem delu tega poglavja predstavimo postopek, s katerim smo ocenili relativno natančnost
fotogrametrično zajetih točk na strehah objektov. Kot osnova in referenca nam je pri tem služil oblak
točk. V drugem delu poglavja opišemo primerjavo postopkov in kompleksnost obdelave.
6.2.1

Ocena položajne točnosti

Z vidika geometrične kakovosti nas je zanimala predvsem položajna točnost ortorektifikacije objektov
pri postopkih izdelave popolnega ortofota. Položajno točnost ortofotov smo ocenili na podlagi
primerjave točk na ortofotu in fotogrametrično zajetih točk na strehah objektov. Pri tem smo izbrali
dobro vidna slemena objektov in robove streh na obeh obravnavanih območjih Ljubljane. Izbrali smo
različno usmerjena slemena in robove, ki so enakomerno razporejeni po območju. Kot referenca za
oceno položajne točnosti posameznega ortofota so nam služili zajeti obodi objektov iz oblaka točk.
Primerjali smo odstopanja na vseh treh posameznih ortofoto izdelkih (preglednica 2 in preglednica 3).
Najprej smo izračunali planimetrično odstopanje po koordinatah X in Y:
∆𝑋 = 𝑋!"#$%!"č$ − 𝑋&'
∆𝑌 = 𝑌!"#$%!"č$ − 𝑌&'
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Preglednica 2: Odstopanja točk na ortofotu od oblaka točk na območju gradnje enodružinskih hiš (območje B)

Klasični ortofoto

Območje B
Popolni ortofoto
(vektorizacija)
Δ X(m)
Δ Y(m)

Popolni ortofoto (avtomatska
obdelava)
Δ X(m)
Δ Y(m)

Δ X(m)

Δ Y(m)

1

-0,2

0,023

0,130

0,035

0,066

0,061

2

-0,026

-0,243

0,012

0,023

0,089

-0,091

3

-0,097

-0,375

0,029

-0,073

0,018

-0,156

4

-0,553

-0,088

-0,150

0,085

-0,080

0,056

5

-0,481

0,241

0,049

0,209

0,207

0,208

6

-0,179

0,082

0,011

-0,063

0,038

-0,005

7

-0,208

0,171

0,067

-0,057

0,089

-0,061

8

-0,896

-0,629

-0,039

0,031

0,068

0,058

9

-1,127

-0,758

0,039

-0,07

0,034

0,042

10

-0,2

0,023

0,130

0,035

0,066

0,061

Preglednica 3: Odstopanja točk na ortofotu od oblaka točk na območju strnjene gradnje (območje A)

Klasični ortofoto

Območje A
Popolni ortofoto
(vektorizacija)
Δ X(m)
Δ Y(m)

Popolni ortofoto (avtomatska
obdelava)
Δ X(m)
Δ Y(m)

Δ X (m)

Δ Y(m)

11

2,144

5,231

0,089

-0,278

-0,021

-0,226

12

1,567

5,459

0,270

-0,002

0,218

0,122

13

-1,767

0,155

-0,088

-0,031

-0,03

0,046

14

-1,631

0,407

0,040

-0,038

0,136

-0,117

15

-2,722

7,093

0,081

-0,002

-0,122

0,112

16

-2,944

9,648

0,083

0,065

-0,069

0,059

17

-2,275

3,491

-0,079

-0,004

-0,156

0,011

18

-2,482

3,446

0,119

-0,033

0,179

0,025

19

0,131

3,942

0,005

-0,041

-0,012

0,079

20

0,068

3,959

0,132

-0,103

0,041

0,035

Izračunano planimetrično odstopanje med obodom, zajetim iz oblaka točk, ter posameznim ortofotom
smo izračunali po spodnji enačbi:
𝑑 = '∆𝑋 ( + ∆𝑌 (
Iz teh odstopanj smo nato izračunali še horizontalni RMSE za posamezni ortofoto (preglednica 4 in
preglednica 5).
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = -

𝑑)( + 𝑑(( + 𝑑*( +∙∙∙ +𝑑+(
𝑛

Preglednica 4: Izračunana horizontalna odstopanja in RMSE za območje A

d (m)

Območje B
Popolni ortofoto
(vektorizacija)
d (m)

Popolni ortofoto
(avtomatska obdelava)
d (m)

1

0,322

0,147

0,146

2

0,201

0,135

0,090

3

0,244

0,026

0,127

4

0,387

0,079

0,157

5

0,560

0,172

0,098

6

0,538

0,215

0,293

7

0,197

0,064

0,038

8

0,269

0,088

0,108

9

1,095

0,050

0,089

10

1,358

0,080

0,054

RMSE

0,641

0,120

0,138

Klasični ortofoto

Preglednica 5: Izračunana horizontalna odstopanja in RMSE za območje A

d (m)

Območje A
Popolni ortofoto
(vektorizacija)
d (m)

Popolni ortofoto
(avtomatska obdelava)
d (m)

11

5,653

0,292

0,227

12

5,679

0,270

0,250

13

1,774

0,093

0,055

14

1,681

0,055

0,179

15

7,597

0,081

0,166

16

10,087

0,105

0,091

17

4,167

0,079

0,156

18

4,247

0,123

0,181

19

3,944

0,041

0,080

20

3,960

0,167

0,054

RMSE

5,443

0,155

0,158

Klasični ortofoto
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Iz rezultatov lahko vidimo, da med območjema ni bilo večjih razlik med odstopanji, razen v primeru
klasičnega ortofota, kjer je pričakovano do višjih odstopanj prišlo na območju strnjene gradnje in visokih
objektov. Iz izračunane vrednosti RMSE lahko vidimo, da med popolnima ortofotoma tako na območju
A kot B ni večjih razlik. Položajna točnost objektov je tako med postopkoma primerljiva. Položajna
točnost je pri obeh boljša od 0,2 m, kar je glede na ločljivost ortofota 0,1 m zadovoljiv rezultat.
6.2.2

Vizualna primerjava geometrične kakovosti

V primeru popolnega ortofota z vektorizacijo so ortorektificirane samo zgradbe, za katere so izrisani 3D
modeli. Vsi preostali visoki objekti kot so ograje ali drevesa na končnem ortofotu niso na svojem
dejanskem položaju. V primeru avtomatske obdelave posnetkov so vsi objekti modelirani v DMP-ju,
zaradi česar so na končnem orotofotu tudi na svojem pravem položaju. Za primerjavo smo vektorizirali
krošnjo drevesa iz oblaka točk ter vektor položili na popolni ortofoto. Kot lahko vidimo na sliki 33 se v
primeru avtomatske obdelave krošnja drevesa nahaja na pravem položaju.

Slika 33: Vektorizirana krošnja drevesa (levo) in položen vektor na oba izdelana popolna ortofota (sredina in desno)
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Primerjava izvedljivosti postopkov

Za izdelavo ortofota so potrebni različni koraki v procesu obdelave. V preglednici 6 so vpisani ključni
koraki ročne obdelave v procesu izdelave ortofota po posameznem postopku.
Preglednica 6: Posamezni koraki v postopku izdelave ortofota z označeno zahtevo ročne intervencije:

Klasični ortofoto
Priprava posnetkov
Orientacija posnetkov
Klasifikacija točk - DMR
Poprava šivnih linij
Barvne točke
Vektorizacija mostov
Klasifikacija streh objektov
Vektorizacija zgradb
Izboljšave ortofota

Popolni ortofoto
(vektorizacija)

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Popolni ortofoto
(avtomatska
obdelava)
X
X

X

Izdelava popolnega ortofota z vektorizacijo zgradb je po postopku nadgradnja postopka izdelave
klasičnega ortofota, ki v vseh korakih zahteva določeno stopnjo ročne obdelave. Količina potrebnega
ročnega dela je v primerjavi z avtomatsko obdelavo podatkov pri omenjenima postopkoma bistveno
višja. Postopek izdelave ortofota z vektorizacijo zgradb je najkompleksnejši in najbolj zahteven. Najbolj
zahteven korak je vektorizacija objektov. Na območju enodružinskih hiš je ta dokaj enostavna. V
primeru strnjene gradnje v starem delu mesta pa je zaradi kompleksnosti objektov zelo težavna. Pri
avtomatski obdelavi se večina korakov v procesu obdelave izvede avtomatsko. Količina potrebnega
ročnega dela je tako minimalna.

6.3

Časovno in ekonomsko ovrednotenje postopkov

Postopki obdelave podatkov so z napredki v programskih orodjih kot tudi v strojni opremi vse bolj
optimizirani. Z vse bolj avtomatiziranimi postopki obdelave podatkov za izdelavo ortofota se krajša čas
ročne obdelave, kar neposredno vpliva na končne operativne stroške. Sami stroški projekta so poleg
količine (časa) obdelave močno pogojeni še s stroškom zajema podatkov. Čas letenja predstavlja
največji strošek na projektu. Za doseganje visoke kakovosti popolnega ortofota so zahteve pri zajemu
zaradi prekrivanja med posnetki višje, kar posledično vpliva na načrtovanje linij letenja in čas zajema.
V tem poglavju smo zato primerjali časovno komponento obdelave podatkov in ocenili stroške zajema
za doseganje zahtev za izdelavo popolnega ortofota.
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Časovna komponenta obdelave podatkov

Pri primerjavi potrebnega časa obdelave smo primerjali skupni čas obdelave, ki je bil potreben za
obdelavo na obeh obravnavanih območjih. Ker se v praksi pri nas še vedno izdeluje pretežno klasični
ortofoto, smo kot osnovo za primerjavo vzeli le-tega. Korake obdelave, ki so bili vsem postopkom
skupni, v izračunu nismo upoštevali.
Preglednica 7: Čas obdelave za posamezen korak za obe obravnavani območji skupaj

Klasični ortofoto
Priprava posnetkov
Orientacija posnetkov
Klasifikacija točk - DMR
Poprava šivnih linij
Barvne točke
Vektorizacija mostov
Klasifikacija streh objektov
Vektorizacija zgradb
Izboljšave ortofota
Skupaj
Količnik

30min
3h
30 min
30 min
10 min
10 min

30 min
1h 50m
1

Popolni ortofoto
(vektorizacija)
30min
3h
30 min
30 min
10 min
10 min
1h
6h
30 min
8h
2,75

Popolni ortofoto z
avtomatsko obdelavo
posnetkov
30min
3h

30 min
30 min
0,27

Kot je razvidno iz preglednice 7, je že v primeru majhnega območja obdelave prišlo do velikih razlik v
času obdelave. Kot sledi tudi iz same izvedljivosti postopkov je postopek obdelave z vektorizacijo
zgradb najkompleksnejši. Zaradi visoke zahtevnosti vektorizacije kompleksnih objektov je potreben čas
obdelave za kar 2,75 krat daljši v primerjavi s klasičnim ortofotom. Pri avtomatski obdelavi pa se je
časovna komponenta v primerjavi s postopkom izdelave klasičnega ortofota skrajšala za kar 70%. V
primeru obdelave celotnega območja MOL bi se ob dodatnem povečanju prekrivanja med posnetki ta
čas lahko še dodatno skrajšal. Že na majhnem območju obdelave bi uporaba avtomatske obdelave
prihranila kar 70% stroškov obdelave.
6.3.2

Ocena stroška zajema podatkov

Največji strošek v projektu izdelave ortofota je strošek zajema podatkov. Strošek letenja je sorazmeren
času letenja. Čas letenja se izračuna na podlagi hitrosti letenja, dolžine linij ter potrebnih obratov med
linijami. Primerjali smo stroške trenutno izvedenega plana letenja in plana letenja za doseganje zahtev
za izdelavo popolnega ortofota. Prekrivanje med posnetki se mora tako povečati iz 70/50 na 80/60.
Zadostno prekrivanje dosežemo z zmanjšanjem razdalje med sosednjimi linijami in skrajšanjem časa
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ekspozicije med zaporednima posnetkoma. Zmanjšanje razdalje med sosednjima linija neposredno
vpliva na število potrebnih linij za prekritje celotnega območja, kar vpliva na podaljšanje časa zajema
in s tem na višanje stroškov zajema. V preglednicah 8 in 9 smo izračunali strošek zajema podatkov za
izveden plan in za plan v primeru izdelave popolnega ortofota.
Preglednica 8: Izračuna časa zajema podatkov za izveden plan

Parametri letenja
Hitrost
148km/h
Vzdolžni preklop
70 %
Prečni preklop
50 %
Izračun časa letenja na podlagi izdelanega načrta leta z danimi parametri
Čas letenja
Število linij 48 linij (48 obratov à 1 obrat = 2 min) 1h 36min
Skupna dolžina linij
508km
3h 26min
Skupaj
5h 2min
Količnik
1
Preglednica 9: Izračun časa zajema podatkov za zagotovitev zahtev v primeru izdelave popolnega ortofota

Parametri letenja
Hitrost
148km/h
Vzdolžni preklop
80 %
Prečni preklop
60 %
Izračun časa letenja na podlagi izdelanage načrta leta z danimi parametri
Čas letenja
Število linij 62 linij (62 obratov à 1 obrat = 2 min)
2h 4min
Skupna dolžina linij
618km
4h 11min
Skupaj
Količnik

6h 15min
1,24

Za doseganje zadostnega prekrivanja pri popolnem ortofotu se je število linij za prekritje celotnega
območja povečalo za 14 linij oziroma za 110 km. Pri izračunu je nato potrebno upoštevati še potrebne
obrate med linijami. Kot lahko vidimo iz izračuna bi se v primeru zajema podatkov MOL, za potrebe
izdelave popolnega ortofota, čas snemanja podaljšal za dodatnih 1h 13min, kar bi pomenilo 25%
povišanje stroškov letenja.
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SWOT analiza

Ponudba novih izdelkov prinaša podjetju tako nove priložnosti na trgu kot tudi določena tveganja. V
primeru popolnega ortofota sicer ne gre za čisto nov izdelek, vendar pa je pri nas še zmeraj redkeje v
izdelavi. Razlogov za to je več. Na eni strani je krivo nepoznavanje izdelka in njegovih prednosti v
primerjavi s klasičnim ortofotom s strani naročnikov, na drugi strani pa je kriva tudi visoka cena izdelka,
ki je bila v preteklosti močno pogojena s kompleksno obdelavo. Z današnjimi napredki v programskih
orodjih se je obdelava poenostavila, kar omogoča podjetjem ponudbo popolnega ortofota po
konkurenčnih cenah. Kot je že trend v državah Srednje in Severne Evrope, kjer se klasični ortofoto
nadomešča s popolnim, lahko podoben trend porasta njegove izdelave pričakujemo tudi pri nas. Izbrano
programsko orodje SURE, ki smo ga testirali v magistrski nalogi, predstavlja eno izmed vodilnih rešitev
v avtomatski obdelavi podatkov pri izdelavi ortofota. V preglednici 10 smo zato izvedli SWOT analizo
za primer uporabe tega orodja za namen izdelave popolnega ortofota.
Preglednica 10: SWOT analiza za primer popolnega ortofota, izdelanega s programskim orodjem SURE

Prednosti

Slabosti

Avtomatiziran postopek

Potrebna dodatna programska oprema za AT

Zmanjšanje količine časa ročnih postopkov obdelave

Potrebna zmogljiva strojna oprema za obdelavo

Visoka natančnost

Dolgotrajna strojna obdelava

Geometrična pravilnost vseh objektov (ograje,
drevesa)

Potrebna velika redundanca med posnetki – povečani
stroški letenja

Preprostost uporabe in obdelave

Možne težave z ujemanjem med slikami – robovi
objektov

Izdelava fotogrametričnega oblaka točk

Težave s steklenimi objekti

Priložnosti

Nevarnosti

Dodatni izdelki – 3D mreža

Uporabniki »navajeni« na klasični ortofoto

Kataster dreves

Večji finančni vložek

Možnost avtomatske primerjave odtisov zgradb v
primeru cikličnega snemanja

Nepoznavanje prednosti popolnega ortofota v
primerjavi s klasičnim

Dobri vhodni podatki za strojno učenje

Uporabnikom zadošča kakovost in geometrična
pravilnost klasičnega ortofota
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ZAKLJUČEK

Popolni ortofoto je ortofoto, na katerem so poleg terena v ortogonalni projekciji pravilno prikazani tudi
visoki objekti kot so zgradbe in mostovi. Čeprav ima popolni ortofoto kar nekaj prednosti pred
klasičnim, pa se pri nas izdeluje le izjemoma. V preteklosti se je razlog za to skrival predvsem v
kompleksni obdelavi podatkov in s tem povezano visoko ceno izdelka. Z velikim napredkom v
programskih rešitvah in avtomatizaciji postopkov pa so se ti postopki poenostavili in časovno skrajšali,
tako da je izdelava takega izdelka vedno bolj ekonomična. Na trgu lahko najdemo že različna
programska orodja, ki nam omogočajo skoraj popolno avtomatsko obdelavo posnetkov in izdelavo
popolnega ortofota visoke kakovosti. Države srednje in severne Evrope tako že opuščajo izdelavo
klasičnega ortofota in se premikajo k izdelavi popolnega. Na primer, združenje geodetskih uprav
Nemčije je že sprejelo standarde kakovosti za izdelavo popolnega ortofota, kjer načrtujejo izdelavo
popolnega ortofota za celotno državo. Podoben trend lahko v prihodnosti pričakujemo tudi pri nas, kar
predstavlja priložnost za podjetje.
V magistrski nalogi smo testirali programsko orodje za avtomatsko obdelavo SURE z namenom ocene
kakovosti in ekonomičnosti izdelave v primerjavi z dosedanjimi postopki. Že pri majhnem območju
obravnave se je pokazalo, da se količina potrebnega ročnega dela zmanjša za kar 70%, kar ima velik
vpliv na končne stroške obdelave. Po drugi strani pa bi se za potrebe doseganja zahtev za izdelavo
popolnega ortofota tj. zagotavljanja prekrivanja med posnetki stroški za konkreten primer MOL povišali
za 25 %. Cena letenja in zajema podatkov še zmeraj predstavlja najvišji strošek, vendar se z izrazitim
zmanjšanjem stroškov obdelave popolni ortofoto lahko izdela po konkurenčni ceni klasičnemu, kar
potrdi našo hipotezo 1.
Pri primerjavi postopkov izdelave popolnega ortofota lahko potrdimo tudi hipotezo 2. Izdelava
popolnega ortofota z avtomatsko obdelavo podatkov se je izkazala za hitrejšo in postopkovno
enostavnejšo metodo kot je metoda izdelava popolnega ortofota z vektorizacijo zgradb. Postopek
izdelave z vektorizacijo zgradb je bistveno kompleksnejši in vsebuje veliko količino ročne obdelave.
Izris 3D vektorjev pri tem predstavlja najzahtevnejši del obdelave, predvsem na območju strnjene
pozidave. Celoten postopek je zato v primerjavi z avtomatsko obdelavo dolgotrajnejši. Semantična kot
tudi geometrična kakovost med obema izdelkoma je pri tem primerljiva. Dobljeni rezultati se predvsem
razlikujejo v estetskem vidiku. V našem primeru smo v primeru avtomatske obdelave v SURE prvotno
dobili slabše rezultate pri primerjavi robov streh, kjer se je pojavil šum. Razlog za to je bil v načinu
predhodne aerotieangulacije, ki se je izvedla v TerraPhoto. Po dodatnem testiranju obdelave z
aerotriangulacijo, izvedeno v MatchAT, so se ti rezultati močno izboljšali. Na nekaterih zgradbah so
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robovi sicer ostali še vedno slabše določeni, vendar smo generalno dobili boljši izdelek. Z bolj
poglobljenim

razumevanjem

programskega

orodja

MatchAT

in

bolj

natančno

izvedeno

aerotriangulacijo znotraj programa, bi se ti rezultati še dodatno izboljšali, ter bi na ta način bili
primerljivi z rezultati, dobljenimi z metodo predhodne vektorizacije zgradb.
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