Technologie Rapid 3D Mapping

Švédská zbrojovka SAAB je známa především jako výrobce stíhacích letounů, raketových střel nebo radiolokátorů. Její nabídka ovšem zahrnuje i špičkové technologie z dalších oborů, jako jsou geografické informační a navigační systémy.

Ve filmech z vojenského prostředí máme někdy možnost vidět, jak počítače ukazují dokonalé trojrozměrné zobrazení skutečného světa, nejčastěji krajiny, v níž probíhají vojenské operace. Skutečnost je ale obvykle podstatně střízlivější, protože i když podobné systémy existují, jsou vysoce náročně na výpočetní výkon a jejich možnosti jsou celkově omezené. Firma SAAB se však rozhodla, že tuto situaci změní a nabídne systém, který bude skutečně schopný vytvářet a zobrazovat perfektní trojrozměrné mapy reálného světa. Systém zvaný Rapid 3D Mapping byl představen v listopadu 2011 a vyhlíží opravdu slibně.

Fotografování a zpracování
Technologie Rapid 3D Mapping je nabízena jako systém, jenž dokáže velice rychle zpracovat letecké snímky a výjimečnou rychlostí z nich vygenerovat vysoce kvalitní trojrozměrné mapy, jež se následně dají využít pro nejrůznější účely. Společnost SAAB zdůrazňuje u tohoto svého nového produktu zejména flexibilitu, samočinnost a špičkovou rychlost a přesnost. V podstatě se dá říci, že celý proces fungování této technologie má tři fáze. První fáze (Capture) zahrnuje získání vstupních dat, tj. leteckých fotografií. Pro snímkování lze použít jakýkoliv průzkumný letoun, vrtulník nebo bezpilotní stroj, popřípadě také vesmírné družice. Pro typickou taktickou mapu pokrývající rozlohu 100 čtverečních kilometrů by měl postačovat letoun, který poletí ve výšce cca 500 m podzvukovou rychlostí. Kompletní fotografické pokrytí celé zmíněné oblasti by mělo být hotovo přibližně za hodinu. Poté následuje druhá fáze, a to samotné tvoření mapy (Generate). Firma SAAB vyzdvihuje především fakt, že tato fáze je plně automatická, a proto (na rozdíl od fotogrammetrie nebo využití laserových radarů) nejsou třeba manuální zásahy či korekce. Navíc se uvádí, že systém není nijak zvlášť náročný na výpočetní výkon, což jej činí dostupným též pro využití v provizorních podmínkách. Ohledně samotného principu, na němž systém provádí ono zpracování, ovšem nejsou k dispozici prakticky žádné přesné informace, a proto můžeme jen spekulovat, že podstatou je nasazení nějakých velmi pokročilých algoritmů pro zpracování obrazu, rozlišování vzorců atd. Faktem v každém případě je, že zpracování dat je opravdu působivě rychlé. Uvádí se, že průměrný čas odpovídá zhruba pětinásobku doby, po kterou probíhalo snímkování, tzn. ve výše uvedeném případě by to bylo pět hodin. Záleží však i na charakteru krajiny, jelikož pro rovnou poušť by zpracování zabralo jen asi hodinu, kdežto v případě města by to naopak mohlo trvat déle.

Obrovský potenciál využití
Jak přesná je výsledná mapa? To samozřejmě opět záleží na kvalitě vstupních dat. Jestliže pro snímkování opět použijeme onen příklad, pak současné letecké průzkumné systémy poskytují rozlišení 10 až 12 cm (v angloamerické soustavě se zpravidla uvádí 4 palce). Vytvořená mapa pak podle informací společnosti SAAB nabídne souhrnnou přesnost ve všech třech rozměrech okolo 20 cm. Zhotovená mapa je georeferenční, což znamená, že virtuální souřadnice v ní lze přímo ztotožnit a propojit se zeměpisnou šířkou a délkou a nadmořskou výškou ve skutečném světě. Důležitá ovšem není jenom sama přesnost, ale i věrohodný vzhled. Systém totiž dokáže na všechny objekty umístit textury odpovídající jejich reálnému vzhledu, takže mapa je potom výjimečně věrná i pro lidské oko. Třetí fázi nasazení technologie Rapid 3D Mapping pak tvoří samotná aplikace map. Je evidentní, že takováto trojrozměrná mapa má ve vojenství obrovské možnosti. Samozřejmě se hned nabízí taktické plánování, velení a řízení operací, určování tras a cílů, vyhodnocování škod nebo odhalování léček či jiných hrozeb. V městském boji se může jako velice důležitá projevit schopnost definovat zorné úhly z jakéhokoli místa. Georeferenční charakter mapy umožňuje její propojení s dalšími senzorovými a informačními systémy. Další rozsáhlé možnosti využití se pochopitelně nabízí ve výcviku a simulaci. Rapid 3D Mapping se ale neomezuje jen na vojenství, neboť může velmi napomáhat např. během zvládání živelných pohrom, resp. při určování zasažených oblastí. Firma SAAB už pracuje i na dalším vývoji této své technologie, např. chystá možnost používat i snímky z pouličních kamer (street-view), což by mělo zlepšit přesnost o řád (údajně na 1 cm). Lepší využití satelitních snímků by zase mělo vést k možnost zmapovat rozsáhlejší oblasti. Dá se předpokládat, že takové zlepšování povede i k rozšíření možností praktického využití trojrozměrných map.
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