
Cvičenie č.1
Parametre LMS

alebo
Objednanie archívnych záznamov 

DPZ 



Letecký nosič záznamu DPZ

každý letiaci prostriedok



Výsledok snímania DPZ vs. mapa

zachytené všetko
výber objektov



Zariadenie na snímanie - letecká fotokamera

vysoký počet snímok v krátkom časovom intervale



Žiarenie na zázname DPZ

ČB, farebná, infračervená, multispektrálna,..



Vznik záznamu DPZ

starší analógový

novší digitálny



Najstarší záznam DPZ

LMS
(letecká meračská snímka)

- štvorcový formát
18 x 18 cm (starší)
23 x 23 cm (novší po cca 
1980)



rámové značky 
a mimorámové
údaje



Poskytovateľ LMS



Úloha:
Pripravte žiadanku na archívny dokument DPZ 
ľubovoľného územia

Využite dokument Smernica TOPU o prístupe k 
informáciám k archívnym dokumentom z 
osobitného archívu  Ministerstva obrany SR (2011) 
- body C.1.1, C.2.1



Archív TOPU prístupný len cez bádateľňu.

Preto použite archív Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
lms.cuzk.cz

alebo
FÖMI légifilmtárában Magyarország
www.fentrol.hu



Vyberte si územie a LMS







LMS získate pomocou kláves PrintScreen



konštanta 
fotokamery

napr.
f = 211,25 mm



Objednávka obsahuje:

- lokalita
- dátum snímkovania
- fotografické charakteristiky (farebný mód, 
kvalita obrazu)
- fotogrametrické charakteristiky (mierka 
snímky,  veľkosť originálu, plochu územia na 
snímke)
- dodanie v digitálnej forme  - 0 až 2400 DPI



Určenie mierky snímky



územie

snímka
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Aká je snímka voči snímovanému územiu?

konštanta fotokamery

výška letu



h

f
mM  ss :1

s

Výpočet mierky snímky

mierka mierkové číslo
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Výpočet výšky letu
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Výpočet plochy územia zachytenej na 
snímke
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d´ - formát
18 x 18 cm 
(starší)
23 x 23 cm 
(novší po cca 
1980)
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Voľba vhodného DPI pri skenovaní



étanívypočm s
- musíme si zvoliť priestorové rozlíšenie 
(PR) obrazu, ktoré vyžadujeme. PR 
predstavuje veľkosť objektu v 
skutočnosti. Podľa PR skener nastaví 
veľkosť štrbiny (pixla) pre sken.
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Detailnejší obraz:
- užšia štrbina, menší pixel
- vyššie priestorové rozlíšenie
- väčší objem dát
- skenovanie trvá dlhšie



- rozlíšenie rastra vyjadrené relatívnou číselnou 
hodnotou – koľko obrazových elementov (pixlov) v 
páse za sebou vytvorí hodnotu na dohodnutej 
obrazovej jednotke

historicky – výpočtová technika pochádza z USA –
preto metrický systém nahradený anglickými 
mierami

1 inch = 2,54 cm (1’’ = 2,54 cm)



- najskôr si zvoľte priestorové rozlíšenie (PR) 
obrazu
- potom spočítajte DPI

DPI = vždy celé číslo udávajúce počet bodov 
(pixlov) na 1´´. Nemôže byť desatinné!!!

DPI nemôže byť vyššie ako technické možnosti 
skenera!!!
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Otázka na záver

Má digitálny obraz mierku?



Otázka na záver

Digitálny obraz má tzv. efektívne rozlíšenie 
zemského povrchu (Ground Sampling Distance)

GSD = 0,01 m GSD = 0,1 m


