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Kursa mērķi
• Apmācību kurss paredzēts praktisku iemaņu iegūšanai fotogrammetriskā 3D 

modelēšanā ar Bentley ContextCapture programmatūru
• Aplūkojamās tēmas:

– tuvas distances fotogrammetrijas pamatprincipi
– attēlu iegūšanas plānošana un veikšana
– datu apstrāde ar ContextCapture
– rezultātu izvērtēšana un problēmu risināšana
– gala datu produktu sagatavošana
– 3D modeļu pielietošana un publicēšana

• Kursa dalībniekiem nav nepieciešamas Bentley saimes programmatūras 
priekšzināšanas, bet ir nepieciešamas pamatzināšanas ģeotelpiskās 
informācijas jomā un priekšstati par koordinātu sistēmām



Kursā iegūstamās iemaņas

• Plānot un veikt fotogrammetrisku objektu un apvidus uzņemšanu;

• Veikt uzņemto attēlu aerotriangulāciju;

• Nodrošināt 3D modeļa piesaisti mērogam un koordinātu sistēmai;

• Veikt 3D modeļa rekonstrukciju;

• Veikt modeļa uzlabošanu un retušu;

• Sagatavot dažādus gala datu produktus: režģa modelis, punktu 
mākonis, ortofoto karte, digitālais virsmas modelis;

• Izmantot 3D modeļus un sagatavot tos nodošanai publicēšanai.



Apmācību plāns
• Ievads tuvas distances fotogrammetrijā.
• Attēlu uzņemšanas plānošana dažādiem apvidus 

un objektu veidiem:
– Lauku teritorija;
– Apbūvēta teritorija;
– Atsevišķa būve;
– Lineāri (koridora) objekti;
– Augsti vertikāli objekti;
– Priekšmeti un artefakti.

• Praktiskais darbs attēlu uzņemšanā ar parastu 
rokas fotokameru.

• Datu apstrādes process(darba plūsma) un 
ContextCapture lietotāja saskarne.

• Attēlu aerotriangulācija:
– Aerotriangulācijas iestatījumi un parametri;
– Lietotāja saites punkti un to izmantošana;
– Objekta mēroga un orientācijas noteikšana;
– Piesaiste koordinātu sistēmai.

• Praktiskā aerotriangulācijas veikšana 
uzņemtajiem attēliem.

• 3D modeļa rekonstrukcija:
– Rekonstrukcijas iestatījumi un parametri;
– Interesējošā apgabala izvēle un tā segmentēšana;
– Gala produktu ģenerēšana;
– Modeļa uzlabošana un retusēšana.

• Praktiskā 3D modeļa rekonstrukcijas veikšana.
• 3D modeļa izmantošana:

– Modeļa apskate un mērīšana uz tā ar Acute3D 
Viewer;

– Modeļa sagatavošana publicēšanai Internetā ar 
Acute3D Web Viewer;

– Modeļa sagatavošana publicēšanai ar Google 
Earth;

– Modeļa sagatavošana publicēšanai Internetā uz 
Cesium globusa;

– Ieskats ContextCapture Editor rīka piedāvātās 
iespējās.



Realitātes iegūšana
• Uzmērīšanas tehnoloģiju attīstība pēdējā 

desmitgadē mums ir devusi iespējas 
atsevišķu mērījumu vietā iegūt masveida 
datus par reālo pasauli, kas ļauj šo pasauli 
attēlot datorizētā vidē ar tādu detalizācijas 
pakāpi, kas jau ir salīdzināma ar pašu reālo 
vidi. Šīs mērīšanas metodes ir ieguvušas 
apzīmējumu “realitātes iegūšana” 
(Capturing Reality), kas faktiski nozīmē 
realitātes detalizētu dokumentēšanu.

• Šobrīd datu iegūšanai par reālo vidi 
galvenokārt pielieto divas metodes – 3D 
lāzerskenēšanu un modernizēto 
fotogrammetriju. Pirmā metode izmanto 
aktīvo sensoru - lāzeru, bet otrā – pasīvu 
sensoru – fotokameru.
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Fotogrammetrijas attīstība
• Tehnoloģiju attīstība pēdējā desmitgadē:

– Augstas izšķirtspējas un kompaktas digitālās fotokameras
– Jauni algoritmi attēlu korelācijas noteikšanai
– Jaudīgi standarta datori un grafiskie procesori
– Vieglāki un kompaktāki sensori telpiskais piesaistei un orientacijai: GPS, 

mikroelektromehāniskie sensori MEMS (žiroskopi, akselerometri, kompasi utt.)
– Bezpilota lidaparāti (DRON-i) ar automatizētu vadību 

• Ieguvumi:
– Paplašinātas digitālās fotogrammetrijas pielietošanas iespējas dažādās nozarēs
– Zemu izmaksu fotogrammetrija, kas pieejama neprofesionāļiem
– DRON-u un citu mehānisku transporta līdzekļu izmantošana datu savākšanas 

procesā
– Reālās pasaules telpiskās modelēšanas iespējas



Fotogrammetrijas pamatprincipi
Analizē reālās vides attēlus, kas ir uzņemti no 
vairākiem skatu punktiem, un automātiski detektē 
pikseļus attēlā, kuri atbilst vienam un tam pašam 
fiziskam punktam. No daudzām šādām atbilstībām 
nosaka attēlu relatīvo orientāciju un fotografēto 
objektu 3D modeli. Tā ir netieša mērīšanas metode.



Tuvas distances fotogrammetrija
Attālums līdz mērāmai virsmai vai 
objektam mazāks par 300 m.
• Dažādu digitālo kameru 

izmantošana: kompaktkameras, 
spoguļkameras ,bezspoguļu
kameras, videokameras, 
iebūvētās kameras.

• Dažādas attēlu uzņemšanas 
metodes: no zemes, no zemes 
transporta līdzekļiem, no 
pārlidojumiem, no aplidojumiem; 
dažādas šo metožu kombinācijas.

• Mazāki sagatavošanās darbi un 
ātrāka lauka darbu veikšana.

• Automātiska attēlu uzņemšanas 
plānošana un izpilde (drona
pilotēšana).



Prasības attēlu uzņemšanai
• Mērķis: nodrošināt pēc iespējas lielāku kopējo punktu (saistpunktu) skaitu attēlos, pēc 

kuriem apstrādē notiek kameras kalibrēšana, tās pozīcijas un orientācijas noteikšana

• Atšķirībā no tradicionālās fotogrammetrijas tiek izmantots daudz lielāks saistpunktu 
skaits (> 1000) katram attēlu pārim (salīdzinot ar dažiem līdz dažiem desmitiem punktu 
tradicionālajā fotogrammetrijā)

• Lielais saistpunktu skaits nodrošina iespējas apstrādes laikā novērtēt daudz vairāk 
nezināmo parametru nekā tradicionālajā fotogrammetrijā, tai skaitā veikt kameras 
automātisku kalibrāciju

>1000 saistpunkti
75% pārklājums



Prasības attēliem
• Saistpunktu skaits ir atkarīgs no:

– Attēlu savstarpējā pārklājuma lieluma

– Attēlu izmēra (izšķirtspējas)

– Attēlu vizuālā satura

• 10-12 Mpikseļu attēlu pāriem 
rekomendējams 75% pārklājums

• Lielāku pārklājumu vajag:
– Ja ir mazs attēla izmērs (izšķirspēja)

– Ja ir nabadzīgs vizuālais saturs (smiltāji, 
ūdens, sniegs)

• Labi attēli:
– Krūmāji, akmeņaini lauki, arumi

– Ēkas, apbūve

– >10 Mpikseļi

– Apstrādē iegūst >10 000 sakrītošus 
punktus

• Slikti attēli:
– Smiltis, sniegs, migla

– Izplūduši, izfokusēti

– Pārgaismoti, mazgaismoti (labāk)

– <3 Mpikseļi

– Apstrādē iegūst mazāk kā 100 sakrītošus 
punktus



Fotokameras uzstādījumi
• Rekomendācijas:

– Konstants fokusa attālums visas uzņemšanas laikā (zoom-by-feet)
– Konstants un homogens apgaismojums

• Jāizvairās no:
– Miglainām bildēm (jālieto atbilstoši ekspozīcijas iestādījumi vai statīvs 

pie slikta apgaismojuma)
– Zibspuldzes lietošanas
– Attēla optiskās stabilizēšanas

• Jāatsakās no:
– Digitālās tālummaiņas (digital zoom)
– Jebkuras attēla izmēru izmainīšanas, apgriešanas, rotēšanas (jāizslēdz 

kameras autorotēšanas rīks)



Video uzņemšanas iestādījumi
• Jālieto video režīms ar vislielāko izšķirspēju - fullHD vai ultraHD (4K)
• Kadru frekvence nav svarīga, jo rekonstruē tikai pēc izdalītiem 

kadriem
• Tāpat kā foto uzņemšanā jānodrošina, lai kadri nav izplūduši (piem. 

jālieto atbilstošs ISO)
• ContextCapture atbalsta šādus video formātus:

– Audio Video Interleave (AVI)
– MPEG-1/MPEG-2 (MPG)
– MPEG-4 (MP4)
– Windows Media Video (WMV)
– Quicktime (MOV)



Ierobežojumi
• Ir nepieciešams pietiekošs attēlu skaits, kuros ir redzams 

rekonstruējamais objekts. Katras ainas punktam ir jābūt 
redzamam no vismaz trīs blakus uzņemtiem attēliem.

• Caurspīdīgas un spožas (labi atstarojošas) virmas netiek 
pareizi rekonstruētas.

• Vienveidīgas objekta daļas (piem. vienkrāsainas gludas 
sienas bez tekstūras) netiek rekonstruētas.

• Attēli, kas raugās uz objekta vienu un to pašu vietu, nedrīkst 
būt uzņemti no pārāk tuviem vai pārāk tāliem punktiem.



Daži praktiski apsvērumi
• Saistpunktu skaits ir atkarīgs no:

– Attēlu savstarpējā pārklājuma lieluma

– Attēlu izmēra (izšķirtspējas)

– Attēlu vizuālā satura

• 10-12 Mpikseļu attēlu pāriem 
rekomendējams 75% pārklājums

• Lielāku pārklājumu vajag:
– Ja ir mazs attēla izmērs (izšķirspēja)

– Ja ir nabadzīgs vizuālais saturs (smiltāji, 
ūdens, sniegs)

• Rekomendējamais leņķiskais 
attālums starp diviem blakus 
attēliem ir mazāks par 15°

• Labi attēli:
– Krūmāji, akmeņaini lauki, arumi

– Ēkas, apbūve

– >10 Mpikseļi

– Apstrādē iegūst >10 000 sakrītošus 
punktus

• Slikti attēli:
– Smiltis, sniegs, migla

– Izplūduši, izfokusēti

– Pārgaismoti, mazgaismoti (labāk)

– <3 Mpikseļi

– Apstrādē Iegūst mazāk kā 100 sakrītošus 
punktus



Fotogrammetrijas darba plūsma
1. Attēlu uzņemšanas plānošana
2. Atbalsta punktu marķēšana un uzmērīšana

– Nav obligāta, bet ir nepieciešama absolūtās 
precizitātes nodrošināšanai

3. Attēlu uzņemšana

4. Attēlu automātiska apstrāde
– Aerotriangulācijas veikšana (saistpunktu 

noteikšana, attēlu pozicionēšana un orientēšana, 
ainas ģeotelpiskā piesaiste), 3D modeļa 
ģenerēšana, nepieciešamo datu produktu 
ģenerēšana (3D punktu mākonis, ortofoto karte, 
DSM)

5. Iegūto ģeodatu tālāka apstrāde un rezultātu 
izmantošana



Gala produkti - punktu mākonis un 3D 
režģa modelis

• Punktu mākonis ir datu punktu kopa kādā noteiktā koordinātu sistēmā:
– Punkti parasti ir reprezentēti ar X, Y un Z koordinātām, un iespējams ar to 

krāsu (RGB) vai intensitāti
– Visbiežāk ar tiem attēlo reālā objekta vai apvidus virsmu
– Raksturojas ar lielu datu daudzumu – desmiti un simti miljoni punktu, kas 

aizņem daudzus gigabaitus datu glabāšanas ierīcēs
– Parasti nav tieši izmantojami 3D un CAD lietojumprogrammās, bet tos 

izmanto kā izejas datus attiecīgo virsmu konstruēšanai

• Režģa modelis ir virsotņu, šķautņu un skaldņu apkopojums, kas 
reprezentē daudzskaldņu objektu formu:
– Parasti pielieto trīsstūru skaldnes
– Skaldnes var tikt attēlotas ar tekstūrām, veidojot fotoreālistisku objekta 

modeli
– Būtiski ekonomē datoru atmiņu salīdzinot ar punktu mākoni (par vairākām 

kārtām)
– Ir tieši izmantojams 3D un CAD lietojumprogrammās, kā arī modeli var 

izmantot kā izejas datus objektu rekonstrukcijai



Attēlu uzņemšanas plānošana
• Uzņemšanas plānošana ir ļoti svarīgs etaps, lai nodrošinātu pietiekamu iegūto attēlu 

pārklājumu un informatīvo saturu attiecībā uz apvidus objektiem

• Uzņemšanas plāni lielā mērā ir atkarīgi no reālās vides vai fizisko objektu īpatnībām: 
klajš apvidus ar reljefu, teritorijas ar blīvu veģetāciju (mežs), apbūvētas teritorijas, 
atsevišķas būves, lineāri koridora objekti (ceļi, dzelzceļi), augsti vertikāli objekti (torņi, 
skursteņi, masti), iekštelpas

• Katram objekta tipam ir jāizvēlas piemērotākais plāns un tā parametri, no kuriem 
svarīgākie ir:
– attālums līdz objektam vai lidojuma augstums

– pārklājuma lielums starp blakus attēliem

– kameras orientācija

• Plānošanas procesa veikšanai uzņemšanai ar dronu ir noderīgas tādas programmas kā 
Drone Harmony Mission Planner, Pix4Dcapture, DroneDeploy u.c. Šīs programmas 
nodrošina arī drona lidojuma automātisku vadību.



Uzņemšanas plāni (1)

• Režģa plāns ar vertikālu skatu (Nadir)

– Optimāls platībām un virsmām

– Rezultāts: ortofoto, digitālais reljefa modelis

– Prasības:
• Vismaz 75% frontālais pārklājums

• Vismaz 60% sāniskais pārklājums

• Pēc iespējas regulārs režģis un konstants 
augstums

• Aplidojumu plāns ar slīpu skatu (Oblique)

– Optimāls ēkām, atsevišķiem objektiem

– Rezultāts: punktu mākonis, 3D modelis

– Prasības:
• Viens attēls ik pa 5-10˚

• Vairāk attēlu uz ēkas stūriem

Interesējošā
platība

Attēla platums

Attēla
augstums

Sāniskais
pārklājums

Frontālais
pārklājums

Augstums 2

Augstums 1



Uzņemšanas plāni (2)

• Dubultrežģa plāns ar slīpu skatu
– Optimāls apbūvētām teritorijām

– Ēku fasāžu rekonstrukcijai kameras vērsums 
10-45° no vertikāles

• Citi plāni
– Koridora uzņemšanai (ceļi, dzelzceļi) 

rekomendē turp-atpakaļ maršrutu (dual 
pass) ar vertikālu vai slīpu skatu vai viena 
virziena maršrutu (single pass), bet tad ar 
90% pārklājumu

– Cirkulāri vai spirālveida maršuti vertikāliem 
objektiem (torņi, skursteņi, masti)

– Dažādi kombinēti skati un plāni



Daži praktiski ieteikumi
• Veicot uzņemšanu tikai vertikālajā skatā, kameras autokalibrācija var nenokompensēt radiālos 

sagrozījumus (radial distortion). Kamera ir vai nu jākalibrē atsevišķi, vai arī projektā jāietver kāda 
objekta aplidošana.

• Vienā projektā lietojot dažāda fokusa attāluma optiku ("zivs aci", standarta objektīvu, 
teleobjektīvu), jācenšas, lai pārejai starp divām fotogrupām (fokusiem) nebūtu ar lielāku atšķirību 
kā 5 reizes (rēķinot pikseļos uz platības vienību dabā), citādi netiks atrasti kopīgie punkti attēlos. Lai 
šo prasību ievērotu, jāvariē attālumi līdz virsmai/objektam vai lidojuma augstumi vai attēla 
izškirtspēja.

• Uzņemot objektus ar 360˚ aplidojumu/apiešanu, tas jādara pie maksimāli augstas saules vai 
apmākušā dienā, jo ir problemātiski rekonstruēt pret sauli uzņemtās virmas. Problēmas var radīt arī 
ēnu pārvietošanās uzņemšanas laikā.

• Lai nodrošinātu vienādu izšķirtspēju gala rezultātam, uzņemšanu jācenšas veikt, ieturot pēc iespēja 
vienādu attālumu no objekta vai teritorijas virsmas.

• Jāizvairās attēlā ietvert lielus fona laukumus ar attālinātiem objektiem.

• Ja gala produktam ir nepieciešama precīza piesaiste pie koordinātu sistēmas (piem. LKS-92), tad 
katram projektam ieteicams izmantot 6 kontrolpunktus – 4 aerotriangulācijas vajadzībām un 2 
fotogrammetrijas projekta rezultāta precizitātes novērtēšanai.



Datu savākšana par atsevišķu objektu
• Jānodrošina vismaz 60% pārklājums un ne vairāk kā 15° uzņemšanas 

virziena maiņa starp blakus attēliem
• Jācenšas saglabāt attēliem vienādu izšķirtspēju dabā, uzņemot tos pēc 

iespējas vienādos attālumos no objekta



Objekta daļas detalizēta uzņemšana
• Lai nodrošinātu prasību attiecībā uz izķirtspējas atšķirībām <5x starp 

divām attēlu sērijām, ir jāveido vairākas attēlu sērijas ar pakāpenisku 
attāluma izmaiņu



Objekta daļu aizsegšanas novēršana
• Lai novērstu rekonstrukcijas problēmas, kas rodas no atsevišķu objekta daļu 

aizsegšanas attēlos, jāveic objekta uzņemšana dažādos augstuma līmeņos 



Objektu bez izteiktām tekstūrām uzņemšana

• Objektu jānovieto uz pamata ar izteiktām tekstūrām, piemēram, 
avīzes



Objektu uzņemšana no augšas un apakšas

• Objektu novieto uz pamata bez tekstūrām 
un to uzņem no abām pusēm, pagriežot 
kopā ar pamatu. Ieteicams izveidot 
speciālu stendu ar vienmērīgu 
apgaismojumu un pagriežamu platformu.



Kustīgu objektu uzņemšana
• Izmanto sinhronizētu nekustīgu kameru sistēmu (tādu var 

redzēt zinātnes centrā AHHAA Tartu).



Ēkas fasādes uzņemšana
• Uzņemšana jāplāno tā, lai neizlaistu kādas fasādes daļas un kontrolētu aizsegšanos

• Jānodrošina vismaz  60% pārklājums

• Ieteicams no vienas pozīcijas izdarīt 3 uzņēmumus ar ne vairāk kā 15° leņķi starp tiem



Visas ēkas uzņemšana
• Jārespektē noteikums par <15° starp attēliem, piemērojot to arī pie ēku 

stūru apiešanas, kas nozīmē fotografēt stūrus ar mazāku attālumu starp 
uzņemšanas punktiem.



Iekštelpas uzņemšana
• Telpas apiešana gar pretējo sienu (tipiska kļūda – panorāmas skata uzņemšana no telpas centra)

• Tie paši noteikumi par leņķiem un pārklājumiem

• Nepieciešams uzņemt vairāk attēlu, lai izvairītos no aizsegšanās no mēbelēm un aprīkojuma

• Labāk izmantot kameru ar mazu fokusa attālumu ("zivs acs")

• Problēmas rada lieli sienu laukumi bez tekstūras, kurus neizdodas rekonstruēt



Ēkas uzņemšana ar DRON-u
• Tie paši noteikumi, kas iepriekš (60%, <15°)
• Vairāki aplidošanas vertikālie līmeņi, nodrošinot 60% pārklājumu starp tiem
• Rekomendējams pievienot arī uzņemšanu no zemes
• Ja ēka ir augsta, tad uzņemot tikai no zemes, jāizdara vairāki uzņēmumi vertikālā virzienā ar 60% 

procentu pārklājumu



Atklātas teritorijas uzņemšana
• Tradicionālais režga 

(grid) lidojuma plāns 
ar vertikālu skatu

• Nepieciešamais 
blakus attēlu 
pārklājuma lielums ir 
atkarīgs no virsmas 
sarežģītības

• Meža teritorija 
jāuzņem no vismaz 
100 m augstuma ar 
90% frontālo un 80% 
sānisko pārklājumu

• Automātiska drona  
vadīšana



Apbūvētas teritorijas uzņemšana
• Dubultrežģa (double grid) 

lidojuma plāns ar 10-45° leņķī 
no vertikāles orientētu kameru, 
lai labāk uzņemtu fasādes

• Kameras orientācijas leņķis ir 
atkarīgs no apbūves blīvuma –
jo tā blīvāka, jo leņķis mazāks

• 2x izpildot šo plānu no 
pretējām pusēm, iegūst 4 
perpendikulārus kameras skata 
virzienus

• Automātiska drona vadīšana



Lielas teritorijas uzņemšana

• Ierobežojošais faktors – drona 
nepārtrauktā lidojuma ilgums

• Vairāki atsevisķi lidojuma plāni, 
kas savstarpēji pārklājas

• Atsevišķs plāns apbūvētai 
teritorijas daļai

• Atsevišķs plāns ēkai

• Daļēji automātiska drona 
vadīšana



Augstu vertikālu objektu uzņemšana

Manuāla drona vadīšana



Sarežģītu objektu uzņemšana

• Kombinācija no 
visiem 
iespējamiem 
uzņemšanas 
plāniem – režģa, 
aplidojumiem 
dažādos līmeņos, 
uzņemšana no 
zemes

• Daļēji 
automātiska 
drona vadīšana



Dažādi citi gadījumi
• Iekštelpas, skulptūras, artefakti, 

monētas...

• Uzņemšana ar fotokameru, var tikt 
izmantots arī drons



Uzņemšanas plānošana ortofoto kartei

• Pietiekošs ir 
vienkāršs režģa 
lidojuma plāns ar 
rekomendējamu 
80% frontālo un 
60% sānisko 
pārklājumu

• Atbalsta punkti ir 
izvietojami 
vienmērīgi pa visu 
aptverto platību



Automātiskās kalibrācijas kļūdas radiālo sagrozījumu dēļ

• Izpaužas kā ieliekts vai izliekts attēlu novietojuma profils pēc aerotriangulācijas – radiālā distorsija
• Kamera jākalibrē manuāli – jāuzņem kāds objekts (20-30 attēli), to apejot, jāveic attēlu 

aerotriangulācija un jāsaglabā iegūtie kameras korekcijas parametri



Rezultāta sagaidāmās precizitātes novērtējums

Drona modelis
Sensora 

izmērs (mm)

Kameras 
fokālais 
garums 
(mm)

Attēla 
izmērs 

pikseļos

Attālums līdz objektam
(lidojuma augstums) (m)

10 20 50 100

DJI Phantom 4 6,17 3,61 4000 0,0043 0,0085 0,0214 0,0427

DJI Phantom 4 
Pro/Advanced 13,2 8,8 5472 0,0027 0,0055 0,0137 0,0274

DJI Mavic Pro 6,16 4,73 4000 0,0033 0,0065 0,0163 0,0326

Izšķirtspēja zemes līmenī, uzņemot no drona (metros uz attēla pikseli)

Relatīvā precizitāte: 3 x izšķirtspēja

Absolūtā precizitāte: atkarīga no atbalsta punktu uzmērīšanas precizitātes

Formula: [Izšķirtspēja]=([sensora izmērs]*[attālums līdz objektam])/([fokālais garums]*[attēla izmērs])



Praktiskais darbs attēlu uzņemšanā ar 
parastu rokas fotokameru



Bentley ContextCapture
• ContextCapture analizē statisku objektu attēlus, kas ir uzņemti no vairākiem skatu 

punktiem, un automātiski detektē pikseļus, kuri atbilst vienam un tam pašam 
fiziskam punktam. No daudzām šādām atbilstībām nosaka attēlu relatīvo 
orientāciju un fotografēto objektu 3D formu.

• Šī tehnoloģija ir balstīta uz 25 cilvēkgadu pētījumiem, kas veikti divos Eiropā 
pazīstamos Francijas pētniecības institūtos: École des Ponts ParisTech and Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment.

• Pētījumu rezultāti realizējas programmatūrā Smart3DCapture, kuru izstrādāta 
kompānijā Acute3D (dibinātāji Jean-Philippe Pons un Renaud Keriven). Tā iegūst 
Francijas 2011.gada inovācijas balvu.

• 2015.gadā Acute3D iegādājas kompānija Bentley Systems un tā klūst par daļu no 
šīs kompānijas realitātes modelēšanas risinājumiem.



ContextCapture realizācijas
• ContextCapture

– Ļauj ražot augstas izšķirtspējas 3D modeļus, kā arī veidot digitālos virsmas modeļu (DSM) un 
patiesas ortofoto kartes no attēliem 300 gigapikseļu kopapjomā un/vai no lāzera skenēšanas 
datiem (līdz 500 miljoniem punktu). Tas ir vispiemērotākais dronu operatoriem, bet ne tikai. 

• ContextCapture Center
– Domāts liela apjoma 3D modelēšanai un kartēšanai. Tas var apstrādāt neierobežotu skaitu 

fotogrāfiju un/vai lāzera skenēšanu datus bez jebkādiem ierobežojumiem, un ļauj veikt 
apstrādi un 3D modeļu rekonstrukciju datoru klāsterī.

• Acute3D Viewer
– Pārlūko un veic mērījumus 3D režģa ar modeļiem, kas izveidoti, izmantojot Bentley

ContextCapture programmatūru. Lai labāk izprastu esošos apstākļus, jūs varat viegli ieslēgt vai 
izslēgt tekstūru, triangulēto virsmu un punktu mākoņu attēlošanu.

• ContextCapture Cloud Processing Service
– Bezpilota lidaparātu uzņēmumi, mērniecības un inženiertehniskās firmas, kas izmanto 

realitātes modelēšanu, var izmantot ContextCapture Cloud Processing Service, lai 
augšupielādētu fotoattēlus un/vai lāzerskenēšanas datus mākonī, kur veiktu to pašu apstrādi, 
ko ar ContexCapture vai ContextCapture Center uz vietas.



ContextCapture sastāvs
• ContextCapture Master

– ContextCapture Master ir ContextCapture galvenais modulis. Izmantojot grafisko lietotāja interfeisu, tas 
ļauj:

• Importēt datu kopas,
• Definēt apstrādes iestatījumus,
• Iesniegt uzdevumus,
• Pārraudzīt iesniegto uzdevumu izpildi,
• Vizualizēt rezultātus u.c.

• ContextCapture Engine
– ContextCapture Engine ir ContextCapture darba modulis. Tas datorā darbojas datorā bez lietotāja 

mijiedarbības. Ja Engine nav aizņemts, tas, atkarībā no darba prioritātes un iesniegšanas laika darbu 
rindā, paņem darbu izpildei.

• ContextCapture Editor
– ContextCapture Editor ir ContextCapture gala produktu – režģa modeļa, punktu mākoņa, virsmas modeļa 

un ortofotokartes – rediģēšanas un izmamtošanas modulis.

• ContextCapture Settings
– ContextCapturs Settings ir ContextCapture licenču pārvaldības un konfigurēšanas modulis.

• Acute3D Viewer
– Acute3D Viewer ir ContextCapture bezmaksas atvieglotais vizualizācijas modulis.



ContextCapture darba plūsma
1. Jauna projekta izveidošana, uzņemto attēlu ielādēšana datorā no 

fotokameras un kameras parametru iestādīšana
2. Pirmā aerotriangulācija – tiek iegūta ainu iekšējā orientācija

– Nav koordinātu datu
– Izmantojot GPS datus no attēlu EXIF metadatiem
– Izmantojot GPS datus no ārējā faila

3. Kontrolpunktu pievienošana (neobligāta)
4. Otrā aerotriangulācija, kura precīzi novieto attēlu blokus koordinātu sistēmā 

pēc kontrolpunktiem (neobligāta)
5. Modeļa rekonstrukcija vēlamā formātā:

– 3D režģa modelis
– 3D punktu mākonis
– Patiess ortofoto (true orthophoto) un digitālais virsmas modelis (DSM)



ContextCapture Master lietotāja saskarne

Projekta koka skats

Projekta sadaļas skats

Adrešu josla
Darbplūsmas asistents

Izvēlne un rīkjosla



Projekta sadaļas
• Projekts: Projekts pārvalda visus datus attiecībā uz scēnu, kuru apstrādā ar 

ContextCapture . Tas satur vienu vai vairākus blokus kā apakšsadaļas. 
• Bloks: Bloks pārvalda attēlus un viņu īpašības (fotogrupas īpašības: sensora 

lielums, fokusa garums, galvenais punkts, optikas distorsija / novietojums: 
pozīcija un rotācija), uz kā pamata var tikt veikta viena vai vairākas 
rekonstrukcijas. Šīs rekonstrukcijas ir attēlotas kokveida struktūrā kā bloka 
apakšsadaļas. 

• Rekonstrukcija: Rekonstrukcija pārvalda 3D rekonstrukcijas ietvaru
(koordinātu sistēma, interesējošais apgabals, segmentēšana (tiling), 
retušēšana, apstrādes uzstādījumi), pamatojoties uz kuru tiek palaista viena 
vai vairākas produkcijas. Šīs produkcijas ir attēlotas kokveida struktūrā kā 
bloka apakšsadaļas.

• Produkcija: Produkcija pārvalda 3D modeļa ģenerēšanu ar kļūdu ziņošanu, 
progresa monitoringu un paziņošanu par izmaiņām rekonstrukcijas 
pamatam (piem. retušēšana). 



Projekts – vispārēja sadaļa



Projekts - iestādījumi



Bloks – vispārēja sadaļa



Bloks - fotoattēli



Bloks – punktu mākoņi



Bloks – mērniecības dati



Bloks – papildus dati



Bloks – 3D skats



Rekonstrukcija – vispārēja sadaļa



Rekonstrukcija – telpiskais ietvars



Rekonstrukcija - ierobežojumi



Rekonstrukcija – atbalsta 3D modelis



Rekonstrukcija – apstrādes iestādījumi



Produkcija – vispārēja sadaļa



Produkcija - īpašības



Produkcija – 3D skats



Aerotriangulācija – bloka orientācija



Aerotriangulācija - iestādījumi



Aerotriangulācijas reports



Lietotāja norādītie saites punkti



Mēroga noteikšana



Koordinātu plaknes noteikšana



Piesaiste koordinātu sistēmai



Praktiskais darbs aerotriangulācijas
veikšanai



Rekonstrukcijas uzsākšana



Interesējošā apgabala izvēle



Interesējošā apgabala segmentēšana



Rekonstrukcijas parametri



Gala produkta uzsākšana



Produkta veida izvēle



Produkta formāts un koordinātu sistēma



Produkta apjoma noteikšana



Apstrādes uzsākšana



Retušēšanas sagatavošana



Retušēšana ar CloudCompare



Retušēšana ar MeshLab



Retušas importēšana

c

1.

2.

4.

c

c
3.



Retušas piemērošana



Praktiskais darbs – 3D modeļa 
rekonstrukcija



3D modeļa aplūkošana ar Acute3D Viewer
• Iespējas

– Mērogošana, rotācija, pārvietošana
– Interaktīvas 3D kartes funkciju 

izpildīšana
– Mērīšana: koordinātas, attālumi, 

platības, tilpumi
– Animēšana

• Formāti:



Skata renderēšanas veidi



Acute3D Viewer - 3D modeļa mērīšana
• Uz modeļa var izmērīt zemes 

un būvju galvenos 
raksturojošos lielumus –
izmērus, augstumus, 
perimetrus, platības, tilpumus.

• Datu savākšana notiek no 
attāluma, neieejot īpašumā vai 
objektā, un nepieciešamos 
mērījumus var veikt birojā.

• Pielietojumi:
– Būvju apjomu noteikšana 

kadastram
– Beramo kravu kubatūras 

noteikšana
– Karjeru izstrādes uzraudzība
– u.c.



3D modeļu publicēšana
• Atsevišķu objektu un teritoriju publicēšana:

– Apskate ar pārlūkiem, kas atbalsta WebGL, vai 
citiem risinājumiem, kas balstās uz interneta 
saturu (piem. Google Earth, Sketchfab))

– Pielieto arhitektūras objektu, kultūras 
pieminekļu, muzeju eksponātu, artefaktu 
pieejamības nodrošināšanai, kā arī 3D modeļu 
komercijai

• Pilsētu un lielu teritoriju publicēšana:
– Priekšnosacījumi: datu formātam jānodrošina 

liela apjoma datu glabāšana un straumēšana 
funkcijas, kā arī atbilstoši interneta servera 
risinājumi

– Tuvākais piemērs: Helsinku pilsētas 3D 
modelis 2 versijās : CityGML un 3D režģa 
modelis
http://kartta.hel.fi/3d/
http://3d.hel.ninja/mesh/

http://kartta.hel.fi/3d/
http://3d.hel.ninja/mesh/


3MX modeļa sagatavošana publicēšanai
• Produkcijas formāts: 

ContextCapture 3mx
• Norāda: Web ready, lai 

ģenerēšanas laikā modelim 
pievienotu 
lietojumprogrammu tā 
publicēšanai internetā 
(Acute3D Web Viewer)

• Detalizēts apraksts modeļa 
iekārtošanai uz Web
servera un tā 
konfigurēšanai: 
"ContextCapture User
Guide", nodaļā "3MX Web
deployment"



Modeļa prezentācija Google Earth vidē
• Šim nolūkam modeli 

rekonstruē KML 
(Keyhole Markup
Language) formātā

• Šobrīd aktuālas ir 
divas Google Earth
versijas:
– Google Earth Pro –

darbvirsmas 
programmatūra, kas 
no 2015.gada 
pieejama par brīvu

– Google Earth 9 – web
versija (tikai Google 
Crome pārlūkam)



Modeļa sagatavošana Google Earth videi

• Produkcijas formāts: 
Google Earth KML

• Koordinātu sistēma nav 
maināma, bet 
vajadzības gadījumā 
jānorāda modeļa 
augstuma nobīde 
Height offset, lai 
salāgotu modeļa un 
fona ainu augstumus



Cesium virtuālais globuss
• Cesium ir atvērtā koda uz 

interneta pārlūku balstīts virtuāls 
globuss, ko 2011.gadā kompānija
Analytical Graphics Inc. (AGI) 
sākotnēji izstrādāja
aerokosmiskiem un aizsardzības 
pielietojumiem.

• Cesium ir optimizēts 3D telpisko 
datu publicēšanai, kas atbilst 3D 
Tiles specifikācijai.

• 3D Tiles ir atvērta specifikācija, 
kas paredzēta lielu heterogenu 
3D ģeotelpisko datu 
straumēšanai. 3D Tiles var tikt 
lietots 3D satura straumēšanai, 
ietverot būvju modeļus, punktu 
mākoņus un vektordatus.



Modeļa sagatavošana publicēšanai ar Cesium

• Produkcijas formāts: 
Cesium 3D Tiles

• Vairāk: "ContextCapturs
User Guide" nodaļā 
"Publish to Cesium"

• Informācija par Cesium
servera iekārtošanu: 
https://cesiumjs.org

https://cesiumjs.org/


Mūsu vietnes Internetā: www.mikrokods.lv, demo.mikrokods.lv

http://www.mikrokods.lv/
demo.mikrokods.lv

