HISTORICKÉ MAPY
Zborník referátov z vedeckej konferencie
Bratislava 2013, Kartografická spoloþnosĢ SR a Slovenský národný archív

__________________________________________________________________________________________

Klára AMBROŽOVÁ1, Milan TALICH1

METODA DIGITALIZACE STARÝCH GLÓBģ
Úvod
Staré glóby jsou stejnČ tak dĤležitým kartografickým dČdictvím jako jiná stará
kartografická díla, napĜíklad mapy nebo atlasy. V dnešní dobČ kdy je maximální
snahou pĜevádČt veškeré jedineþné archiválie zvláštního významu do digitální
podoby a následnČ je zpĜístupĖovat veĜejnosti on-line prostĜednictvím sítČ internet, je
nastolena otázka digitalizace a zpĜístupnČní i tČchto kartografických dČl. Úþel je
zĜejmý. V prvé ĜadČ je potĜeba zamezit poškození originálĤ a pĜitom umožnit
veĜejnosti jejich studium aniž by bylo tĜeba vážit cestu do pĜíslušné sbírky, archivu,
muzea þi knihovny, kde jsou originály uloženy. Ovšem i pĜesto, že se jedná o
kartografická díla a je nutno pĜi jejich digitalizaci plnČ respektovat jejich kartografické
vlastnosti, není možné pro glóby použít známé technologie a metodiky pro digitalizaci
starých map nebo atlasĤ. Je tedy zapotĜebí vytvoĜit nové speciální technologie
digitalizace starých glóbĤ vþetnČ pĜíslušných metodik a tyto uvést v praxi. PĜitom je
vhodné respektovat rozdílnost glóbĤ od map a atlasĤ, a zajistit aby se i
v digitalizované podobČ pĜíslušný glóbus jevil uživateli jako skuteþný glóbus a takto
s ním mohl i zacházet. Tento úkol tedy dnes stojí pĜed vČtšinou pamČĢových institucí,
které mají ve svých fondech i staré glóby.
V souþasné dobČ existuje v celosvČtovém mČĜítku cca 10 projektĤ, které se
zabývají problematikou digitalizace starých glóbĤ. NejaktuálnČjším a také
nejrozsáhlejším projektem v této oblasti je Virtuální muzeum glóbĤ (Gede, 2009,
2010) vytváĜené na univerzitČ v Budapešti. PĜestože postup zpracování je velmi
podobný metodČ popsané níže je zde nČkolik odlišností, a to zejména ve zpĤsobu
poĜízení digitálních dat a také v použitých softwarech. Dalším významným projektem
je digitální glóbus Gerarda Mercatora (Hruby et al., 2006), u kterého je použit odlišný
postup pĜi procesu georeference snímkĤ. Za uvedení stojí jistČ i CoronelliĤv virtuální
glóbus (Adami et al. 2008), který byl vytvoĜen naskenováním glóbu pomocí
laserového 3D skeneru.
V tomto pĜíspČvku jsou popisovány výsledky dosažené pĜi vývoji nové
technologie digitalizace starých glóbĤ v rámci projektu DF11P01OVV021:
"Kartografické zdroje jako kulturní dČdictví. Výzkum nových metodik a technologií
digitalizace, zpĜístupnČní a využití starých map, plánĤ, atlasĤ a glóbĤ." Ĝešeného ve
VÚGTK Zdiby.
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Metoda digitalizace
VytvoĜení digitálního modelu glóbu se skládá z pČti hlavních krokĤ. Prvním
krokem je nasnímání povrchu glóbu digitálním fotoaparátem. V druhém kroku je
provedena georeference získaných snímkĤ, pro kterou je dĤležité správné definování
kartografického zobrazení a urþení vlícovacích bodĤ. Následuje transformace snímkĤ
do ekvidistantního válcového zobrazení v normální poloze a jejich oĜezání
v grafickém editoru na požadované oblasti. Z takto zpracovaných snímkĤ je
vytvoĜena vrstva v datovém formátu KML þi KMZ, kterou je možné otevĜít v programu
Google Earth, jež vytváĜí prezentaci digitálního modelu.
PoĜízení digitálních snímkĤ
Pro potĜeby digitalizace glóbĤ bylo na základČ pĜedem definovaných technických
požadavkĤ vyvinuto ve spolupráci se specializovanou firmou zcela nové speciální
mobilní zaĜízení. Toto zaĜízení umožĖuje šetrnou a bezpeþnou manipulaci s glóby
v prĤbČhu jejich snímkování a díky zajištČní nemČnných podmínek bČhem
digitalizace se podílí na získání velmi kvalitních a pĜesných dat. Díky své
pĜestavitelnosti je možné zaĜízením digitalizovat glóby o prĤmČru od 5 cm do 120 cm.

Obr. 1 Mobilní zaĜízení pro snímkování glóbĤ
PĜed vlastním snímkováním je potĜeba pĜizpĤsobit digitalizaþní zaĜízení velikosti
glóbu a usadit glóbus do zaĜízení tak, aby spojnice severního a jižního pólu ležela ve
vodorovné ose. DĤležité je také nastavení fotoaparátu. Fotoaparát má být umístČn ve
vhodné vzdálenosti od snímaného povrchu a optická osa fotoaparátu má míĜit do
stĜedu glóbu a být kolmá k jeho povrchu.
PoĜízení snímkĤ probíhá tak, že nejprve se pĜi otáþení glóbu o konstantní úhel
kolem jeho svislé osy poĜídí série snímkĤ pokrývající oblast poledníkového pásu.
Poté se pootoþí glóbus o konstantní úhel tentokráte kolem vodorovné osy a poĜídí se
další pás snímkĤ. Tento postup se opakuje, dokud není nasnímán celý povrch glóbu.
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Georeferencování digitálních dat glóbu
Získaná digitální data jsou následnČ georeferencována, kdy pro proces
georeference je dĤležité definovat pĜesné zobrazení snímkĤ a urþit vlícovací body.
PĜi urþování zobrazení snímkĤ je na snímkování glóbu fotoaparátem pohlíženo jako
na snímkování zemského povrchu z vesmíru. PĜi tomto snímkování, je-li
specifikována vzdálenost snímkování a optická osa fotoaparátu prochází stĜedem
glóbu, se jedná o zobrazení Vertical Near-Side Perspective, což je azimutální
projekce, která je definovaná pĜímkami konvergujícími v libovolném bodČ ležícím na
pĜímce procházející stĜedem glóbu a kolmé k projekþní rovinČ. Definiþními parametry
jsou výška bodu perspektivy H a zemČpisné souĜadnice projekþního centra ϕc, λc
(Snyder, 1987). Vlícovací body mohou být voleny v prĤseþících zemČpisné sítČ nebo
jimi mohou být jakékoliv jiné body o známých zemČpisných souĜadnicích.
Proces transformace rastrových dat nezbytný pro jejich georeferencování se
skládá z nČkolika dílþích krokĤ. Jako první jsou pĜibližnČ urþeny definiþní parametry
zobrazení. Výška bodu perspektivy H je získána pĜímým mČĜením a zemČpisné
souĜadnice projekþního centra ϕc, λc jsou urþeny kvalifikovaným odhadem s využitím
pĜibližného stĜedu snímku a známých zemČpisných souĜadnic vlícovacích bodĤ ϕi, λi.
Dále jsou ze snímku odeþteny obrazové souĜadnice v pixelech vlícovacích bodĤ i, i
v souĜadnicovém systému snímku.
Prvním krokem transformace je výpoþet pravoúhlých souĜadnic vlícovacích bodĤ
xi, yi v rovinČ projekce, která je znázornČna na obrázku 2 (Snyder, 1987).

Obr. 2 Schéma transformace s vyznaþenými
rovinami projekce a snímku
(1)
(2)
kde:
(3)
kde:

(4)
(5)
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H

ϕc, λc
R

ϕi, λi

…
…
…
…

výška bodu perspektivy (definiþní parametr)
zemČpisné souĜadnice projekþního centra (definiþní parametr)
polomČr ZemČ
zemČpisné souĜadnice vlícovacích bodĤ

Z vypoþtených souĜadnic vlícovacích bodĤ xi, yi v rovinČ projekce a získaných
obrazových souĜadnic týchž vlícovacích bodĤ i, i v souĜadnicovém systému snímku
jsou na základČ vyrovnání metodou nejmenších þtvercĤ urþeny transformaþní
parametry Helmertovy podobnostní transformace. TČmito parametry jsou mČĜítko q,
úhel stoþení Ȧ a vzájemný posun poþátkĤ (translace) tx, ty souĜadnicových systémĤ.
(6)

q

ω
tx , ty
xi, yi
i, i

…
…
…
…
…

mČĜítko
úhel stoþení souĜadnicových systémĤ
posun poþátkĤ souĜadnicových systémĤ
pravoúhlé souĜadnice vlícovacích bodĤ v rovinČ projekce
pravoúhlé souĜadnice vlícovacích bodĤ v souĜadnicovém
systému snímku

Pomocí výše urþených transformaþních parametrĤ se s využitím rovnic
podobnostní transformace (7) vypoþítají ze souĜadnic všech obrazových bodĤ j, j
v souĜadnicovém systému snímku jejich pravoúhlé souĜadnice xj, yj v rovinČ projekce.
(7)

Dále se pomocí rovnic (8) a (9) vypoþítají zemČpisné souĜadnice všech
obrazových bodĤ ϕj, λj (Snyder, 1987).
(8)
(9)
kde:
(10)

(11)
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PĜevod snímkĤ do ekvidistantního válcového zobrazení pro vizualizaci
v programu Google Earth
Výše urþené zemČpisné souĜadnice se dosadí do zobrazovacích rovnic
ekvidistantního válcového zobrazení (12), (13) a provede se transformace všech
obrazových bodĤ do tohoto zobrazení.
(12)
(13)
R

ϕj, λj
X j, Y j

…
…
…

polomČr ZemČ
zemČpisné souĜadnice obrazových bodĤ (v úhlové míĜe)
pravoúhlé souĜadnice obrazových bodĤ v rovinČ ekvidistantního
válcového zobrazení

U ekvidistantního válcového zobrazení dochází k pĜevedení zobrazení povrchu
glóbu na plášĢ válce, který se poté rozvine do roviny. Jelikož se jedná o zobrazení
ekvidistantní, tedy délkojevné, nezkreslují se vzdálenosti podél urþitého systému þar.
Zobrazovací válec u námi použitého zobrazení je v normální poloze, což znamená,
že osa válce je totožná s osou glóbu. Obrazem zemČpisné sítČ je tedy soustava
vzájemnČ ortogonálních pĜímek, kdy obrazy poledníkĤ a rovnobČžek jsou od sebe
stejnČ vzdálené (þtvercová mapa).

Obr. 3 Ekvidistantní válcové zobrazení v normální poloze
Výsledné transformované snímky jsou následnČ v grafickém editoru vhodnČ
oĜezány na požadované oblasti, a pokud to je nutné barevnČ upraveny. Z takto
zpracovaných snímkĤ je vytvoĜena vrstva v datovém formátu KML, kterou lze
následnČ zkomprimovat do formátu KMZ. VytvoĜenou vrstvu KML i KMZ je možné
otevĜít v programu Google Earth, který vytváĜí virtuální prezentaci glóbu.
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PĜíklad vizualizace starého glóbu z digitálních dat
PĜed vlastním použitím digitálního fotoaparátu pro úþely reprodukce je potĜeba
znát základní parametry oznaþované jako prvky vnitĜní orientace (dále jen PVO),
které podávají informaci o vlastnostech použitého fotoaparátu. Pro jejich urþení nebo
ovČĜení stávajících parametrĤ slouží technika nazvaná geometrická kalibrace. Pro
naše úþely byla použita kalibrace pomocí rovinného testovacího pole, které bylo
nasnímáno z 5 stanovisek. BČhem snímkování byly pĜi souþasném rotování kamery
o 90° ve vlastní rovin Č poĜízeny 4 snímky diagonální a 4 snímky frontální. Pro
zjištČní, jak se mČní hodnoty PVO bČhem snímkování a manipulaci s fotoaparátem,
byly provedeny 3 etapy snímkování. První etapa zahrnovala snímky poĜízené
následnČ po zaostĜení a nastavení objektivu do krajní polohy ohniskové vzdálenosti.
Druhá etapa obsahovala snímky poĜízené po ruþním pĜeostĜení fotoaparátu
s následným navrácením objektivu do pĤvodní polohy a tĜetí etapa snímkování
probČhla po opČtovném ruþním pĜeostĜení, vypnutí a následném zapnutí fotoaparátu.
Získané rozdíly hodnot PVO se pohybovaly v Ĝádu desetin až tisícin mm, je tedy
zĜejmé že se PVO bČhem snímkování pĜíliš nemČní.
PĜi snímkování glóbu bylo potĜeba dodržet nČkolik podmínek. Pozice glóbu
bČhem snímkování musela být nemČnná, souþasnČ však musela být umožnČna
rotace glóbu kolem svých os. StejnČ tak pozici fotoaparátu bylo potĜeba zafixovat.
SplnČní tČchto podmínek umožnilo zhotovené digitalizaþní zaĜízení. Toto zaĜízení se
skládá z dĜevČného stativu ustaveného v trojnožce, na nČmž je pevnČ
pĜipevnČna dČlící deska s vypálenou úhlovou stupnicí, která umožĖuje úhlové
nastavení glóbu ve vodorovné rovinČ. Na tuto desku je ustaven otoþný rám s rolnami,
pĜiþemž jeho pĜesné vystĜedČní zajišĢuje þep, kterým je dČlící deska opatĜena.
K dispozici jsou 3 velikosti pĜestavitelných rámĤ s rolnami pro glóby o prĤmČru od 5
cm do 120 cm. Souþástí zaĜízení jsou dále pĜestavitelný držák na fotoaparát a
pĜestavitelný držák nesoucí laserový záĜiþ a úhlovou stupnici pro úhlové nastavení
glóbu ve svislé rovinČ. Další podmínkou, kterou bylo potĜeba dodržet, bylo zajištČní
vhodných a hlavnČ nemČnných svČtelných podmínek bČhem snímkování. SplnČní
této podmínky bylo umožnČno díky osvČtlovacím lampám a zatemĖovacímu stanu,
které jsou také souþástí zaĜízení.
Výše popsaná metoda digitalizace byla použita pĜi vytváĜení digitálního modelu
glóbu z roku 1975 s názvem Räth-Duoglobus, který byl vyroben v Lipsku v bývalé
NČmecké demokratické republice. Jedná se o svítící glóbus politického rozdČlení
svČta o prĤmČru 33 cm a vyhotovený v mČĜítku 1:38 600 000. Na následujících
obrázcích bude demonstrován postup digitalizace po jednotlivých krocích.
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Krok 1: Snímkování glóbu po oblastech o velikosti 20° zem Čpisné délky x 10°
zemČpisné šíĜky vymezených probíhající zemČpisnou sítí.

Obr. 4 Originál snímku
Krok 2: Georeference snímkĤ s
vlícovacími body volenými v prĤseþících
zemČpisné sítČ.

Krok 3: Transformace snímkĤ do
ekvidistantního válcového zobrazení.

Obr. 6 Výsledný transformovaný snímek

Obr. 5 Georeferencovaný snímek
v rovinČ projekce
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Krok 4: OĜezání snímkĤ na oblasti o velikosti 20° zem Čpisné délky x 10° zem Čpisné
šíĜky. Výsledek je na obrázku 7.

Obr. 7 OĜezaný snímek
Krok 5: VytvoĜení vrstvy v datovém formátu KMZ a její zobrazení v programu Google
Earth.

Obr. 8 Digitální model glóbu
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Výhody a nevýhody postupu
Díky zhotovenému digitalizaþnímu zaĜízení je umožnČna velmi šetrná, bezpeþná
a pĜesná digitalizace starých glóbĤ. Výhodou tohoto zaĜízení je jeho snadná
pĜestavitelnost, která umožĖuje digitalizovat glóby o prĤmČru 5 až 120 cm a také
možnost rozložit jej na jednotlivé díly. Po rozebrání je možné zaĜízení transportovat
na místo uložení glóbu a vyhnout se tak pĜevážení samotného glóbu. Aby bylo
možné glóbus digitalizovat, je však nutné ho vyjmou ze stojanu, v nČmž je uchycen.
To s sebou samozĜejmČ pĜináší možnost rizika jeho poškození, proto je toto vyjmutí
pĜenecháváno odborníkĤm.
Pro vizualizaci digitálního modelu byl vybrán program Google Earth, který
umožĖuje práci s velkým množstvím dat s vysokým rozlišením. VytváĜení vrstev KML
s nimiž program pracuje je velmi jednoduché a vrstvy je možné kombinovat
s ostatními daty, které program obsahuje. Problémy u tohoto Ĝešení nastávají pouze
v oblastech pólĤ, kde mnohdy dochází ke znaþnému zkreslení na snímcích. Tyto
problémy však nejsou tak podstatné, jelikož v tČchto oblastech je kartografický obsah
velmi chudý a glóby zde bývají uchyceny do stojanu, jímž jsou oblasti pólĤ mnohdy
z velké þásti zakryty.

ZávČr
V þlánku je pĜedstavena nová technologie pro digitalizaci a zpĜístupnČní starých
glóbĤ prostĜednictvím internetu. Ta umožĖuje po provedení digitalizace prohlížet
staré glóby jako zvláštní vrstvu v softwaru Google Earth a využívat tím všech jeho
možností a vlastností. DĤležité je dosáhnout pĜi digitalizaci dostateþnČ rovnomČrné
svČtlosti jednotlivých snímkĤ zakĜiveného povrchu glóbu, aby nebyly prakticky
viditelné jejich návaznosti. Samotný proces fotografování glóbu není pĜíliš þasovČ
nároþný, je-li k dispozici potĜebné zaĜízení, které jej umožní provést nejen rychle, ale
i v požadované kvalitČ. Následný proces zpracování snímkĤ však vyžaduje pomČrnČ
zdlouhavou a nároþnou práci. Uvedený praktický pĜíklad digitalizovaného glóbu lze
nalézt na mapy.vugtk.cz.
Vznik pĜíspČvku byl podpoĜen projektem DF11P01OVV021: "Kartografické zdroje
jako kulturní dČdictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpĜístupnČní
a využití starých map, plánĤ, atlasĤ a glóbĤ." v rámci programu NAKI Ministerstva
kultury ýeské republiky.
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Summary
Digitalization method of old globes
This paper describes the method of digitalization of old globes, including the
method that allows the general public access to the digitalized globes via Internet.
The goal is to develop the technologies that enable the use of old globes in their
digital form by web. This will provide an opportunity to study the old globes located in
various collections of historical items and enable the public to compare it with current
or old maps and globes without visiting the collection.
The digitalization is done by photogrammetric method using the original device
designed for this purpose. This device allows digitizing globes with a diameter ranged
from 5 cm to 120 cm. The paper presents all transformations of raster images
necessary for its georeferencing and the issue of calibration of digital camera that is
used for the digitalization. The accuracy of georeferencing of the digital image
corresponds to the accuracy of the map base on the globe. The digitalized globes are
possible to compare by method of increasing the transparency of individual layers
with current map data or with old maps and globes. The paper contains the example
of the digitalized globe and shows the possibility how to access the model via
Internet.
Fig. 1 Mobile device for digitizing globes
Fig. 2 Transformation schema with marked planes of projection and image
Fig. 3 Equirectangular projection
Fig. 4 Original image
Fig. 5 Georeferenced image in the plane of projection
Fig. 6 Transformed image
Fig. 7 Cropped image
Fig. 8 Digital model of globe
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