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Vážení obchodní přátelé, geodetky a geodeti! 
 
Opět pro Vás máme novinku, která opět zásadně mění práci v terénu. GS18 I je v principu 
GNSS přijímač s inerciálním sklonoměrem GS18 T rozšířený o kameru s fotogrammetric-
kou kvalitou. Díky tomu teď stačí jen projít kolem zájmových objektů a pomocí série 
snímků získáte jejich zaměření s geodetickou přesností. Podrobnosti nejdete v tomto do-
kumentu. Přeji pěkné počtení. 
 

Za GeoTeam zastoupení Leica GEFOS a.s. Daniel Šantora 
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Princip GNSS Imagingu – Visual positioning 
Nejdříve stručně zopakuji princip samotného GNSS přijímače se sklono-
měrnou inerciální měřickou jednotkou (IMU), což je model GS18 T. Přijí-
mač má přesnou pozici z družic a z korekcí ze sítě referenčních stanic a dále 
má přesně určené všechny tři prostorové rotace vůči souřadnicovému systému díky IMU. 
Tato data spolu s výškou tyčky stačí k přepočtu pozice na hrot nakloněné tyčky. Písmeno 
„T“ v názvu přijímače znamená „Tilt“, což je náklon. 
Novinkou je model GS18 I („I“ jako „Imaging“), který má oproti mo-
delu T navíc integrovanou kameru s fotogrammetrickou kalibrací, 
tedy se známými prvky vnitřní orientace. Díky tomu, že je kamera 
napevno integrována do GNSS přijímače s IMU, tak jsou pro každý 
snímek známé i prvky vnější orientace, tj. pozice a všechny tři pro-
storové rotace vůči souřadnicovému systému. Následně už stačí, aby se v překrytech dvou 
či více snímků s vhodným úhlem protnutí vyskytly zájmové body. Takto získáme všechna 
data potřebná k určení jejich pozic na principu průsekové fotogrammetrie. Možná to zní 
složitě, ale důležité je vědět, že o vše se stará sám přístroj, což je patrné z dalších kapitol. 
 

Jak probíhá měření 
Zde se dovíte, jak probíhá měření včetně informace, o co se stará měřič a o co přístroj. 

O co se stará měřič 

V první fázi provádí měřič to samé, jako s GS18 T – nasadí přijímač a 
kontroler na tyčku, vše zapne a po získání přesné fixní pozice mírně 
kývne s tyčkou, aby získal i sklonoměrná data z IMU. Nyní je důležité 
si promyslet, co se má měřit pomocí kamery. Typicky to budou těžko 
přístupné body (v hlubokém příkopu, uprostřed silnice, v nepří-
stupné výšce apod.) nebo body pod přístřešky se zakrytým výhledem 
na oblohu. Natočíte si přijímač tak aby kamera směřovala kolmo k va-
šemu pohybu doprava nebo doleva směrem k zájmovým bodům. 
V kontroleru spustíte: 
 

->         ->  Start 
 
a vydáte se kolem zájmových bodů rychlostí běžné chůze, bez zastávek a v mírném ob-
louku tak, aby zájmová oblast byla po vašem boku ve směru kamery ve vzdálenosti 
2 - 10 m. Tímto způsobem se docílí ideální konfigurace překrytů snímků pro průsekovou 
fotogrammetrii. Takto můžete jít až 60 vteřin nebo snímání ukončit dříve a stisknout 
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„Stop“. Chcete-li zachytit větší oblast, tak provedete další snímání, čímž vytvoříte další 
skupinu snímků. Toto je celá vaše starost při pořizování snímků. 

 

O co se stará přístroj 

Po stisku Start se okamžitě aktivuje snímání kamerou ve frekvenci 2 Hz (1 snímek za půl 
vteřiny). Využijete-li v rámci skupiny celou minutu pochodu, získáte max. počet 120-
ti snímků. Během pořizování snímků probíhá neviditelně na pozadí důležitý proces, kdy 
jsou na základě kontrastů tvořeny stovky identických bodů na snímcích, které slouží po-
mocí svazkového vyrovnání k určení přesné vzájemné pozice snímků a tím i k upřesnění 
jejich absolutního umístění – prvků vnější orientace. Tyto body ani tento proces uživatel 
nevidí. Je to poměrně náročná operace, která je však čistě v režii přístroje. 

       
Spojovací body na pozadí   Sekvence snímků 
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Jak získat zájmové body ze snímků 
Lze to třemi způsoby, ve všech případech opět s vysokou mírou automatizace tak, aby 
s tím měl měřič co nejméně práce: 

 Jednotlivé body přímo v kontroleru v Captivate (bez nutnosti použití kancelář-

ského softwaru) 

 Jednotlivé body v kancelářském softwaru Infinity 

 Mračna bodů ze snímků v kancelářském softwaru Infinity 

Jednotlivé body v kontroleru 

Stačí zadat 
 

->         
 

Po výběru skupiny snímků se zobrazí vždy prostřední snímek ze skupiny a mezi snímky lze 
pak libovolně listovat. Na jednom vybraném snímku pak stačí kliknout na zájmový bod. 
K dispozici je algoritmus pro nalezení rohů na základě kontrastů ve snímku. Captivate pak 
následně automaticky najde tento bod na okolních pěti snímcích, přičemž je umožněna 
příp. editace ručním překlikáním. Pro určení polohy bodu teoreticky stačí mít tento bod 
označen pouze na dvou snímcích. Běžně je bod ale automaticky označen až na 5 snímcích. 
Po potvrzení je vytvořen bod v zakázce s vypočtenými souřadnicemi. Tímto způsobem lze 
buďto hned v terénu nebo později v klidu v kanceláři generovat v kontroleru body ze 
snímků. 
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Jednotlivé body v kancelářském softwaru Infinity 

Podobným způsobem, ale s mnohem větším pohodlím a rychlostí lze jednotlivé body ze 
snímků vyhodnocovat i v kancelářském softwaru Infinity. Opět stačí vybrat bod na jednom 
snímku a software sám zaměří stejný bod na okolních snímcích, čímž se získá jeho 3D po-
zice. Zde lze navíc libovolně přeskupovat snímky mezi skupinami. 

 
V Infinity má toto na starosti licenční modul „Imaging“, který byl doposud využíván pro 
měření bodů na snímcích z totálních stanic vybavených integrovanou kamerou. V souvis-
losti s GS18 I byl tento modul v poslední verzi Infinity 3.4 výrazně vylepšen. 

Mračna bodů ze snímků v kancelářském softwaru Infinity 

Jedním z dalších modulů softwaru Infinity je modul „Mračna bodů ze snímků“, který je 
primárně určen pro zpracování dat z UAV. Pomocí algoritmu „Dense Image Matching“ umí 
software vytvořit ze série zorientovaných snímků husté mračno bodů, na kterém lze ná-
sledně měřit, nebo ho využít ve speciálních softwarech pro tvorbu modelů z mračen. 
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Přesnost Visual Positioning s GS18 I 
Jistě Vás bude zajímat, jakou dosáhnete přesnost u bodů určených ze snímků z GS18 I. 
V první řadě zopakuji, jaké je potřeba dodržet podmínky měření: 
 

 Je třeba mít fixní RTK řešení s 3D přesností lepší než 10 cm a zinicializovanou IMU 

sklonoměrnou jednotku. 

 Kamera by měla mířit do boku, doprava nebo doleva, kolmo ke směru chůze při 

snímkování. 

 Zájmové body by měly být ve vzdálenosti 2 - 10 m od přístroje. 

 Ideální trasa je do mírného oblouku, kdy kamera míří ke středu tohoto pomysl-

ného oblouku. Akceptovatelná je i přímá trasa. 

 Rychlost vašeho pohybu by měla odpovídat normální chůzi. 

Při dodržení těchto podmínek dochází k ideálním překrytům snímků pro průsekovou fo-
togrammetrii. Přesnost takto určených bodů je: 

2 - 4 cm 

Výhodou Visual Positioning s GS18 I 
 
je, že 

změříte, co vidíte! 
 
Například: 
 

 Těžko přístupné či nepřístupné body, případně body v nebezpečných lokalitách 

– hluboké příkopy, vysoké strmé stráně, svislé stěny, střed silnice za provozu,… 

 Body se zakrytou oblohou, či s velkou pravděpodobností falešného odrazu sig-

nálu – přístřešky, podloubí, průjezdy, body pod korunami stromů,… 

 Místa, která musí být změřena velmi rychle – dopravní nehody a rychle se mě-

nící situace. Místo stačí obejít s GS18 I a body vyhodnotit následně. 
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Další výhodou je: 

 Možnost změřit ze snímků dodatečné body – každý jistě zažil situaci, kdy až 

v kanceláři zjistil, že zapomněl zaměřit ještě nějaký detail, či zadavatel práce do-

datečně požadoval zaměřit ještě další body a vy jste se museli kvůli tomu vrátit 

do terénu. Toto se vám při pořízení dokumentační série snímků pomocí GS18 I již 

nikdy nemusí stát a dodatečné body vyhodnotíte ze snímků i zpětně. 

 Obrazová dokumentace zaměřené oblasti – obrazová dokumentace pro zákaz-

níka či osvěžení si situace v terénu pomocí pořízeného snímku. 

GS18 I tak zásadně rozšiřuje vaše možnosti a zvyšuje rychlost a spolehlivost vašeho zamě-
ření. 

Na závěr 
Pro více informací Vám doporučujeme shlédnout stránky výrobce https://leica-geosys-
tems.com/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-gs18i, kde naleznete i pěkná ná-
zorná videa. 
 
Doufáme, že Vás tato zásadní novinka zaujala a přejeme Vám úspěšný zbytek letní sezóny 
a zejména pevné zdraví… 
  
GEFOS a.s. 
Obchodní zastoupení Leica Geosystems pro ČR 
Kundratka 17, 180 82 Praha 8, Czech Republic 
Web: http://www.gefos-leica.cz 
http://www.leica-geosystems.com 
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