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Abstrakt 

Témou bakalárskej práce je vytvorenie metodiky úpravy a spracovania geodetických 

dát do formátu, ktorý je vhodný pre import do geotechnických softvérov. V prvej časti sú 

predstavené geodetické metódy získavania dát a ich vyuţití pri tvorbe digitálneho modelu 

terénu. Bliţšie je vysvetlená technológia digitálnej fotogrametrie.  V ďalšej časti sú 

vysvetlené jednotlivé metodiky úpravy v softvéri AutoCAD Civil 3D a ich aplikácia na 

konkrétne dáta z vnútornej výsypky Lomu Bílina, ťaţobnej lokalite Severočeských dolov a.s.. 

Výsledkom spracovania je zloţka DXF súborov, ktoré vzniky vytvorením z týchto dát. 

Z týchto dát sa vytvorila geometria modelu v geotechnickom softvéri (v tejto bakalárskej 

práci softvér MIDAS GTS). Pri spracovaní sa zistilo, ţe výkon a rýchlosť operácií závisí na 

veľkosti a zloţitosti upravovanej oblasti. Geometrické nepresnosti jednotlivých dát sú 

väčšinou riešene ručne a zdĺhavo. Výsledky bakalárskej práce budú pouţité pre budúce 

analýzy vnútornej výsypky lomu Bílina. 

Kľúčové slová: geodetické metódy, geodetické dáta, geotechnický model, AutoCAD, 

fotogrametria, povrch 

Abstract 

Theme of this bachelor’s thesis is creating a procedure of processing geodetic data to 

the format, which is acceptable for import to geotechnical software. In the first part of the 

work are shown geodetic methods of inquiries data and their usability in process of creating 

digital terrain model. Digital photogrammetry is explained more closely. In another part are 

shown procedures of processing data in AutoCAD Civil 3D software and their application to 

concrete data. These data was captured on the surface mine Bílina, mining location of 

Severočeske doly a.s.. Product of the processing is group of DXF files. Geometry model  was 

created in geotechnical software (in that case MIDAS GTS) from these files. Is detected, that 

performance and speed of operations are relate to complexity and size of processed area. 

Geometrical offsets are mostly eliminating manually and spend a lot of time. Products of this 

bachelor’s thesis will be use for future analyses of inside dump Bílina. 

Key words: geodetic methods, geodetic data, geotechnical model, AutoCAD, 

photogrammetry, surface 
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UAV  unmanned aerial vehicle 

WGS  World Geodetic System 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System


Zpracováni geodetických dat pro přípravu geometrie  

modelu v geotechnickém softwaru 

 

 

2014                                                                                                                                           4 

 

1 ÚVOD 

 

Stále väčšie nároky na vyuţitie kapacity vnútorných výsypiek tlačia na vytvorenie 

vhodnej metodiky spracovania geodetických údajov. Poţiadavky sú kladené na spracovanie 

veľkého územia s dostatočnou presnosťou a moţnosťou ďalšieho vyuţitia v geotechnických 

softvéroch. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je stanovenie a predstavenie metodiky spracovania 

geodetických dát pre prípravu geometrie modelu v geotechnickom softwari a ich aplikácia na 

konkrétnych geodetických dátach. Spracovanie dát do DMT bolo, je a bude vţdy 

nejednoduchá úloha. Dáta rozsiahlych území a ich následný import neprimerane zaťaţujú 

výpočtovú techniku, preto je potrebné dáta zjednodušiť pri zachovaní dostatočnej presnosti.  

Pre objasnenie postupu spracovania je nutné bliţšie spoznať geodetické metódy 

zameriavania povrchových bodov, ktoré sú predstavené v prvej časti práce. Bliţšie práca 

zoznamuje s technológiou získavania dát metódou digitálnej fotogrametrie. Samotné 

geodetické dáta sú však často pre import nevhodné a preto je ich nutné spracovať do podoby, 

ktorá je pre pohodlný import geometrie do geotechnických softvérov adekvátna. Preto sú 

predstavené moţnosti ich úpravy a aplikácie týchto postupov na reálnych dátach. 

Na konkrétnom príklade dát zo spoločnosti Severočeské doly a.s. sa spracovali dáta 

vývoja povrchu veľkovýsypkového telesa lomu Bílina a zmeny jeho tvaru v závislosti na 

rokoch v pribliţnej perióde 5 rokov od roku 1985 aţ do súčasnosti. Ako softvérové vybavenie 

bol pouţitý vektorový grafický program AutoCAD Civil 3D. Geometria jednotlivých oblastí 

záujmu sa importovala do prostredia softvéru MIDAS GTS.  
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2 VÝVOJ METÓD ZAMERIAVANIA STAVU GEOMETRIE GEOTECHNICKEJ 

STAVBY A PODLOŢIA 

Pre vytváranie geometrie v geotechnických softvéroch potrebujeme získať model, 

ktorý čo najviac odpovedá skutočnosti. S vývojom výpočtovej techniky sa rozvíjali stále 

presnejšie a rýchlejšie spôsoby získavania geometrických dát. V súčasnosti je zber týchto dát 

omnoho rýchlejší a aj kvantitatívne objemnejší ako tomu bolo v minulosti. 

Poznáme 3 hlavné zdroje dát s polohovou informáciou o bodoch s rozdielnou 

presnosťou: 

a) Základné geodetické metódy s presnosťou v cm a lepšou 

Patria tu merania za pouţitia totálnych staníc, tachymetria, GPS a pod. 

b) Fotogrametria s presnosťou v cm, dm 

Pozemná i letecká fotogrametria za pouţitia digitálnych i analytických metód 

spracovania dát. 

c) Diaľkový prieskum Zeme s presnosťou v m, km 

DPZ (Diaľkový prieskum Zeme) letecký i druţicový za poţitia zvyčajne 

digitálnych metód spracovania. 

2.1 TACHYMETRIA 

Myšlienka tachymetrického merania vznikla v Taliansku v 19. storočí. Slovo 

tachymetria znamená rýchle meranie. Metódu ovplyvnil Francúz Moinot, ktorý pouţil 

ďalekohľad a doplnil v rovine nitkového kríţa dve vodorovné nite v rovnakých 

vzdialenostiach, vznikol tachymeter. Metóda sa v r. 1894 rozšírila o diagram prevýšenia, 

ktorý zaviedol profesor geodézie Ernst Hammer. V Čechách je tachymetrické meranie 

pouţívané od r. 1865. 

 V súčasnosti sa tachymetria pouţíva na určenie polohy a výšky bodu zriedkavo. 

Poloha bodov sa vyjadruje z meraných polárnych uhlov a dĺţok. Výška meraného bodu sa 

určuje trigonometricky na základe dĺţok a zenitových uhlov (Obr. 1 na str. 6). Je to jedna 

z hlavných geodetických metód určovania podrobných súradníc bodov v geodézií.  
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 Poloha a výška bodu sa určuje tak, ţe pre kaţdý bod telesa sa zameria: 

 vodorovný (polárny) uhol ω 

 vzdialenosť bodu od osi tachymetra d 

 výškový (zenitový) uhol β 

 

Obr. 1: Schéma tachymetrického získavania súradníc 

Hodnoty ω d β sú potrebné pre určenie polohy bodu v priestore. Jednotlivé súradnice 

bodu sa určia s nasledujúcich vzťahov: 

 

              𝑋 = 𝑋0 + 𝑠𝑑 . cos β . cos ω   

              𝑌 = 𝑌0 + 𝑠𝑑 . cos β . sin ω                           (1) 

              𝑍 = 𝑍0 + 𝑠𝑑 . sin β + 𝑣𝑝 − 𝑣𝑐  

 

Kde X0, Y0, Z0 .. sú súradnice postavenia prístroja 

 sd .. šikmá dĺţka 

 β .. zenitový uhol 

 ω ..  smerník 

 vp .. výška prístroja na stanovisku 

 vc .. výška cieľa 

Určovanie polohy bodu pomocou vzorcov a nitkových tachymetrov je zdĺhavé a málo 

presné. Pouţíva sa drevená lata s delením na centimetre. V súčasnej dobe sú pouţiteľné 
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elektronické tachymetre so zabudovaným mikropočítačom, ktorý automaticky určuje 

pomocné veličiny a súradnice meraných bodov. Moderná tachymetria je jednou 

z najefektívnejších metód získavania súradníc bodov. 

2.2 GNSS 

Celosvetové druţicové systémy boli vyvíjané uţ od počiatku kozmickej éry. Od roku 

1958 bol vytváraný navigačný systém NNSS pre námorníctvo USA. Realizovaný bol pod 

názvom TRANSIT DOPPLER a od roku 1967 bol pouţiteľný pre civilné potreby.  V roku 

1981 bol vybavený 6 druţicami na orbite, ktoré mali hmotnosť 61 kg a vo výške pribliţne 

1000 km im trvalo obehnúť Zem za 107 min. Poloha bodov sa vyhodnocuje v trojrozmernom 

geocentrickom pravouhlom systéme, ktorý však môţe byť ľubovoľne transformovaný. 

V súčasnej dobe sa satelitné navigačné systémy vyuţívajú na určenie polohy, ale aj 

rýchlosti pevných aj pohyblivých objektov. Medzi dnešné najznámejšie GNSS patria 

európsky GNSS Galileo, čínsky Compass, ruský GLONASS a USA NAVSTAR GPS, ktorý 

je najpouţívanejší. 

2.2.1 Popis GPS 

GPS je skratka odvodená zo systému NAVSTAR GPS, čo je skratka z NAVigation 

System with Time And Ranging – Glopbal Positioning Systém, teda je to navigačný systém, 

ktorým môţeme určiť našu polohu v danom čase na Zemi, keď máme potrebné zariadenia.[5] 

Celý systém GPS sa skladá z troch segmentov: 

 kozmický segment  

 riadiaci segment 

 uţívateľský segment 

Kozmický segment 

Kozmický segment je tvorený z 24 druţíc, ktoré vo výške 20200 km obletia Zem za 12 

hodín, čomu odpovedá rýchlosť pribliţne 3km/s (Obr. 2 na str. 8). Satelitné druţice obiehajú 

po šiestich dráhach, ktoré sú k rovníku sklonené o 55° . V súčasnosti obieha okolo Zeme 31 

druţíc. 
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Obr. 2: Schéma orbitálnych dráh družíc [5]  

Kozmický segment je vytvorený tak, aby v kaţdom čase a na kaţdom mieste na Zemi 

boli vidieť aspoň 4 druţice. Štyri druţice sú minimum pre aplikáciu GPS vo väčšine odvetví. 

Obvykle je však zachytených viac druţíc.  

Kaţdá kozmická GPS druţica je vybavená atómovými hodinami, ktoré pracujú na 

operačnej frekvencii 10,23 MHz. Druţica vysiela signál, ktorý je generovaný priamo touto 

frekvenciou. Okrem atómových hodín je druţica vybavená prijímačom, vysielačom, 

procesormi a radou prístrojov, ktoré slúţia buď k navigácii, alebo na vojenské účely. Palubné 

batérie sú dobíjané solárnymi panelmi. Druţica podáva informácie o svojom stave do 

riadiaceho strediska na Zemi. Niekoľkokrát ročne sú druţice odstavované, aby prebehla ich 

údrţba. 

Riadiaci segment 

 Riadiaci segment monitoruje funkcie druţíc a získané údaje predáva v navigačnej 

správe do pamäte druţíc. Systém sa skladá z jednej hlavnej stanice v Colorado Springs, z päť 

monitorovacích staníc a troch základných riadiacich staníc vybavených anténami. 

 Segment vysiela správy o orbitálnej polohe druţice, kalibruje a synchronizuje atómové 

hodiny. Správa obsahuje funkciu, ktorá určuje dráhu druţice a jej predpoveď na ďalších 24 

hodín. Tieto informácie sú uloţené na kaţdej druţici a tie ich periodicky vysielajú vo forme 

amanachov a efermidov. Dáta sú zachytávané na monitorovacích staniciach, ktoré ich 

následne posielajú do hlavnej riadiacej stanice Colorado Springs. Tam sa určujú chyby kaţdej 
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druţice. Korekcie sú posielané  späť na monitorovacie stanice, ktoré sú vybavené anténami 

k odoslaniu údajov druţiciam. 

Uţívateľsky segment 

Uţívateľský segment tvorí nespočítateľné mnoţstvo rôznych GPS prijímačov 

jednotlivých uţívateľov. Určuje sa nimi poloha a čas a sú vyuţívané pri námornej navigácií, 

navigácií vozidiel, geodetických meraniach a mnohých ďalších aplikáciách. 

GPS prijímače sú schopné prijímať a dekódovať dáta z druţíc a získať tak úplné 

informácie o svojej polohe a čase. Prístroje uţívateľského segmentu dáta iba prijímajú 

(nevysielajú späť) a preto sú nazývané ako pasívne prijímače.[5] 

2.2.2 Princíp GNSS 

Princíp pozostáva na meraní času šírenia signálu z orbitálnej druţice k prijímaču. 

Takto získané dáta sa transformujú na vzdialenosť pomocou známej rýchlosti šírenia signálu. 

Takúto vzdialenosť nazývame pseudovzdialenosť. Vzdialenosť skutočnú získame opravením 

pseudovzdialenosti o chyby, ktoré spôsobil nepresný čas atómových hodín, prienik 

atmosférou alebo ohyb signálu. 

 

 

Obr. 3: Princíp pretínania v GPS[5] 
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Určiť polohu v GNSS môţeme na základe zmerania vzdialenosti medzi GPS 

prijímačom na Zemi a druţicou. Vzdialenosť je schopný určiť kaţdý GPS prijímač. Základná 

myšlienka získania polohy bodu je zaloţená na pretínaní, ktorého sa dosiahne z vykonaného 

merania. Ak poznáme polohy druţíc a ich vzdialenosti k prijímaču, môţeme vytvoriť guľové 

plochy, na ktorých prijímač leţí (Obr. 3 na str. 9). V prieniku týchto plôch je jednoznačná 

poloha prijímača. Z tohto vyplýva, ţe k určeniu presnej polohy nám stačia 3 rovnice. Do 

výpočtu však okrem trojice súradníc X,Y,Z vstupuje aj štvrtá neznáma a tou je tranzitný čas. 

Preto je nutné pozorovať najmenej 4 druţice, aby mohli byť spočítané všetky neznáme a tým 

aj poloha bodu. 

 

2.3 FOTOGRAMETRIA 

Fotogrametria sa ako vedný obor zaoberá rekonštrukciou tvarov a určovaním bodov 

objektov alebo predmetov zobrazených na fotografických snímkach. Metódou fotogrametrie 

môţeme z jednej, dvoch alebo viacerých snímok reprodukovať veľkosť, tvar a polohu 

predmetu v priestore (Obr. 4). Snímky pre fotogrametrické potreby sa dajú získavať klasickou 

metódou formou svetlocitlivej vrstvy s následným skenovaním alebo digitálne. Pre tento účel 

sa pouţívajú špeciálne meračské komory, tak aj beţné fotoaparáty. 

 

 

Obr. 4: Zachytenie dvojice snímok [11] 
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Fotogrametria bola vyvinutá r. 1851 Aimom Laussedatom a jej vývoj pokračuje aj 

v súčasnosti. Názov vznikol zloţením troch gréckych slov (PHOTOS - svetlo, GRAMMA – 

záznam, METRON – meranie). Za jednotlivé vývojové fázy môţeme označiť analógovú, 

analytickú a digitálnu fotogrametriu. 

Pretoţe v súčasnosti sa uplatňujú vo fotogrametrii výhradne digitálne metódy 

spracovania dát, bude sa osnova tejto práce orientovať práve na digitálne fotogrametrické 

postupy. 

2.3.1 Zber dát 

Snímky pre potreby digitálnej fotogrametrie sa získavajú buď priamou metódou 

(digitálnou kamerou) alebo metódou nepriamou (naskenovaním). Podľa spôsobu zachytenia 

sa snímky dajú rozdeliť na typy letecké a druţicové. Veľká poţiadavka sa kladie hlavne na 

prekrytie fotografií, ktoré je nutné pre rekonštrukciu polohy bodu a získanie jeho výškovej 

súradnice. Minimálne pozdĺţne prekrytie je 60% (Obr. 5). 

Pri leteckom snímkovaní zeme je terén zachytávaný v presne stanovených miestach 

podľa letového projektu. Veľkosť detailu na snímke závisí na výške a rýchlosti letu, 

ohniskovej vzdialenosti kamery, vlastnostiach filmu a stupňa prekrytia po sebe idúcich 

snímok. 

 

Obr. 5: Prekrytie jednotlivých snímok [4] 

Fotografia je získavaná perspektívnou projekciou do premietacej roviny. Zachytené 

objekty sú skreslené. Skreslenie je najvyššie na okrajoch snímky, ale podstatne závisí od 

zvislej členitosti reliéfu. 
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2.3.2 Vyhodnotenie snímok 

Spôsob vyhodnotenia dát (Obr. 6): 

 Analógová metóda 

 Analytická metóda 

 Digitálna metóda 

 

Obr. 6: Metódy vyhodnotenia dát [4] 

Pri analógovej fotogrametrii vyuţívame pre vyhodnotenie optické alebo mechanické 

nástroje. Rekonštrukcia 3D geometrie povrchu terénu sa získava z dvoch prekrývajúcich sa 

snímok. Nevýhodou sú zloţité a zastarané prístroje, potreba údrţby a nutnosť vyškolených 

pracovníkov. Dnes sa táto metóda pouţíva iba ojedinele. 

V analytickej fotogrametrii sa pri prevádzaní snímkových súradníc do geodetických 

aplikuje aj výpočtová technika. Počítače nahradili niektoré súčasti starších zariadení, a tak sa 

pouţívajú mechanické prístroje s ním prepojené. Ich vyuţitie je pre vysokú zriaďovaciu cenu 

stále menšie. 

Momentálne sa vyhodnocuje takmer výhradne digitálnou fotogrametriou. Pri tejto 

metóde sa vyuţívajú digitálne fotogrametrické stanice plne zaloţené na digitálnych 

technológiách. Snímkové súradnice sa merajú priamo na obrazovke a transformujú sa do 

geodetických pomocou potrebného špecializovaného softvéru. Výhodou je veľká 

automatizácia operácií a jednoduché uchovanie výsledkov. 

Pri vyhodnotení sa vyuţíva stereoskopický vnem. V takom prípade sa jedná 

o stereofotogrametriu. Viac o získaní a spracovaní dát leteckou digitálnou fotogrametriou je 

v kapitole 3.1. 
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2.4 NÍZKO-ROZPOČTOVÁ FOTOGRAMETRIA 

Rozvoj nepilotovaných leteckých strojov UAV (Unmanned Aerial Vehicke), ktoré 

slúţia ako nosiče digitálnych kamier, je zaznamenávaný hlavne v období posledných 10 

rokov. Okrem málo pouţívaných vzducholodí a balónov sa praktizujú hlavne modely lietadiel 

a vrtuľníkov. 

Súčasný trh ponúka viac ako 15 typov UAV a predpokladá sa, ţe toto číslo bude 

narastať. Platformy sú vybavené navigačnými technológiami a inerciálnym meracím 

systémom, čím sa stávajú nezávislé od pozemného riadenia, a snímkujú terén vo vopred 

zadefinovaných polohách a orientáciách. 

Bezpilotná fotogrametria má svoje špecifiká a výhody, ktoré môţe vyuţiť pre určitý typ 

aplikácie. Hlavnou výhodou modelov lietadiel je rýchlosť zberu dát, zatiaľ čo s vrtuľníkmi 

máme zaručenú poţadovanú presnosť a detailnosť. Nevýhodou je malá nosnosť, a s tým 

spojená nutnosť pouţiť ľahšie a menej profesionálne digitálne kamery. V súčasnosti však 

softvérové riešenia umoţňujú automatické spracovanie aj nekvalitných záberov do DMT 

vyuţiteľných pri rôznych aplikáciách (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Ukážka zberu dát (vľavo) a DMT (vpravo) systémom gatewing [7] 

2.4.1 Zber a spracovanie dát 

Zber dát pozostáva z primárneho a sekundárneho zberu dát. Primárny (terénny) zber sa 

skladá z niekoľkých etáp. Dôleţitá je príprava terénu, zameranie a signalizácia vlícovacích 

bodov, určenie miesta vzletu a pristátia i predpokladanie mimoriadnych situácii. Nasleduje 

samotný nálet a snímkovanie terénu. 

 Pri spracovaní údajov (sekundárny zber) je dôleţité softvérové riešenie. V súčasnosti 

sú dostupné moţnosti schopné plne automaticky spracovávať údaje z ľubovoľného UAV 
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prostriedku. Práve vysoký stupeň automatizácie je hlavnou zbraňou UAV technológií. Systém 

spracovania je nasledovný: 

 Vyhľadanie charakteristických bodov na snímke 

 Blokové vyrovnanie zväzku lúčov 

 Meranie vlícovacích bodov na snímke a prepočet do systému 

 Generácia DMT v TIN forme 

2.5 RADAROVÁ INTERFEROMETRIA 

Metóda radarovej interferometrie, ako spôsob získavania geodetických údajov, je 

jedným zo spôsobov diaľkového prieskumu zeme. Patrí do odvetvia kozmickej geodézie. Éru 

druţicových systémov zahájila sovietska druţica Sputnik I vypustená 4.10.1957. Nová 

druţicová technológia sa začala rýchlo rozvíjať. Prvé druţice radarových systémov boli 

Venera 15 a Venera 16,vypustené roku 1983. S ich rozlišovacou schopnosťou jeden aţ dva 

kilometre, mapovali povrch Venuše. Roku 1990 vstúpila na orbitu druţica Magallan 

s rovnakou úlohou a rozlišovacou schopnosťou 75-150 m. 

 Druţice pracujúce touto metódou patria medzi druţice aktívne, to znamená, ţe sú 

vybavené zdrojom ţiarenia. Radar vysiela veľmi krátke elektromagnetické vlny na vlnovej 

dĺţke 1 mm aţ 1 m, následne zaznamenáva odrazy týchto elektromagnetických pulzov na 

svojom zornom poli. Veľkou výhodou radarových systémov je, ţe ţiarenie dokáţe bez 

väčších problémov prenikať hmlou, daţďom, oblakmi i smogom. Snímky sa získavajú vţdy 

pod šikmým uhlom pre obmedzenie spoločného zaznamenania odrazu z dvoch odlišných 

miest. 

 Dáta toho istého územia sa pri metóde radarovej interferometrie získavajú vţdy dva 

krát, a to z badateľne odlišných pozícií. Oproti iným metódam radar zaznamenáva nielen 

zloţku fázovú, ktorá podáva aktuálnu vzdialenosť od odrazeného povrchu ale aj zloţku 

intenzitnú, ktorá podáva informácie o vlastnostiach povrchu. Spracovaním týchto dát získame 

ako dĺţkové, tak uhlové merania. Docieli sa to porovnaním fázových rozdielov dvoch 

radarových snímok. Údaje o vzdialenosti, uhle a polohe radaru v čase záznamu snímky, tvoria 

podklad pre dopočítanie trojrozmerného modelu zemského povrchu. 
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Obr. 8: Príklad modelu s vyznačením výšky[12] 

 Pri procese spracovania interferometrických dát je jedným z najpodstatnejších 

faktorov výber vhodných snímok. Ich výber je podmienený dĺţkou interferometickej 

základne, ale i dĺţkou časovej základne (časovým odstupom medzi oboma snímkami). Po 

zloţitých algoritmických výpočtoch sú spracované výsledné prevýšenia a výsledkom je súbor 

3D súradníc záujmového územia. 

Úspešnosť interferometrického merania a moţnosti vyuţitia sú ovplyvňované 

niekoľkými faktormi: 

 priestorová vzdialenosť druţíc v čase zaznamenania snímok 

 časový odstup medzi zaznamenaním jednotlivých snímok 

 presná znalosť polohy druţice 

 rozlíšenie radarových dát 

Radarová interferometria, ako metóda diaľkového prieskumu povrchu zeme, nachádza 

vyuţitie v mnohých oblastiach a aplikácii. Ide predovšetkým o mapovanie povrchu terénu 
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a sledovanie krátkodobých aj dlhodobých terénnych deformácií. Typickým príkladom 

spracovania interferometrických dát je vytvorenie DMT, ktorý kopíruje rozsiahle územia 

(Obr. 8 na str. 15 a Obr. 9). 

 

Obr. 9: Porovnanie 3D interferometrického modelu s reálnym telesom[13] 

 

2.6 LASEROVÉ SKENOVANIE 

Laserový princíp popísal známy fyzik Albert Einstein uţ v roku 1916. K realizácií 

prvého optického laseru došlo však aţ v roku 1960. Po vývoji technológie, hlavne 

polovodičových štruktúr, skonštruoval americký fyzik T. Maimann prvý laser. 

 Názov LASER je skratka tvorená počiatočnými písmenami anglického názvu „Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation.“. V preklade kvantový generátor 

svetla.[3] 

 V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa začal laser pouţívať pre potreby 

geodézie aj v bývalom Československu. Do dnešnej doby laser zaţil búrlivý rozvoj a prístroje 

na báze laseru môţeme podľa funkcie a konštrukcie rozdeliť do skupín: 

 Laserové vytyčovacie prístroje. 

 Laserové nivelačné prístroje. 

 Laserové teodolity. 

 Viacúčelové laserové prístroje. 
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2.6.1 Meranie dĺţok laserom 

Uţ veľmi krátko po uvedení laseru sa začal pouţívať na meranie vzdialenosti. Tá je 

určená na základe zmeraného časového intervalu, ktorý uplynie medzi vyslaním a návratom 

odrazeného impulzu. Dosah laserového radaru je asi 20 km pri meraní pozemných objektov. 

Pokiaľ ide o merania umelých druţíc Zeme, sú dosahované vzdialenosti 10 000 km.  

Svetelné diaľkomery sú rozhodujúcou skupinou prístrojov k meraniu dĺţok. Môţu 

určovať s veľmi vysokou presnosťou a rýchlosťou dĺţky v intervale od niekoľko metrov aţ do 

desiatok kilometrov. Väčšinou sú vybavené mikropočítačmi a softwarom pre spracovanie 

výsledkov meraní. V geodetickej praxi sa pouţívajú diaľkomery ako súčasť elektronických 

tachymetrov, univerzálnych staníc alebo meracích sústav.  

2.6.2 Laserové skenovacie systémy 

Umoţňujú bezkontaktné určovanie priestorových súradníc, 3D modelovanie 

a vizualizáciu zloţitých stavieb, konštrukcií, podzemných priestorov, výpočet kubatúr, 

zameriavanie ťaţko prístupných a nebezpečných miest ai. [3] 

Určenie polohy bodu v priestore pomocou laserového skeneru sa opiera a priestorovú 

polárnu metódu. Podobne ako pri tachymetrickom meraní, pre určenie polohy bodu oproti 

skeneru potrebujeme poznať polárny, zenitový uhol a vzdialenosť. Poloha skeneru sa určuje 

pomocou GPS, prípadne inými geodetickými metódami. 

 Laserový skener (Obr. 10 na str. 18) dokáţe určiť polohu tzv. mračna bodov. Ide 

vlastne o akúsi mrieţku bodov, kde u kaţdého bodu sú známe smery a vzdialenosti od 

prístroja, teda poznáme ich polohu v priestore. Dáta sa spracujú softvérom, ktorý má 

špeciálne modelovacie funkcie. Výsledkom spracovania je 3D vektorový model (Obr. 11 na 

str. 18), ktorý môţe byť prevedený do formátov DXF, DWG (AutoCAD), DGN 

(MicroStation). 
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Obr. 10: Laserový skener,  Dol Bílina [3] 

 

 

Obr. 11: Výsledné spracovanie dát Dol, Bílina [3] 
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2.6.3 Letecké snímkovanie 

V princípe ide o vysokorýchlostný svetelný diaľkomer s pasívnym odrazom. 

Jednotlivé pulzy sú rozmetané rotujúcim zrkadlom do poţadovaného smeru a po odraze sú 

z meraného času získavané vzdialenosti jednotlivých bodov (Obr. 12). Zmeraná je aj intenzita 

odrazu, GNSS čas a u niektorých prístrojov aj poradové číslo záznamu. 

 

Obr. 12: Schéma leteckého skenovania [14] 

Hustota naskenovaných bodov je závislá na výške a rýchlosti letu. Výsledkom náletu 

sú dáta senzorov a vypočítaná trasa letu pomocou GNSS. Po spracovaní týchto dát dostávame 

X, Y, a Z súradnice mračna bodov v systéme WGS-84, ktoré však môţu byt prevedené do 

ktoréhokoľvek súradnicového systému. Znalosť polohy veľkého mnoţstva bodov umoţňuje 

spracovať dostatočne presný DMT tam, kde sú iné metódy menej vhodné. 
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3 TRANSFORMÁCIA DÁT DO FORMÁTU PRE GEOTECHNICKÝ SOFTVÉR 

3.1 TECHNOLÓGIA DIGITÁLNEJ FOTOGRAMETRIE 

Pri zbere 3D dát geometrie terénu pomocou fotogrametrie sa ešte pred samotným 

snímkovaním musia zadať poţiadavky na konkrétny výsledok. Musí prebehnúť voľba 

dôleţitých kritérií. Napríklad rozsah geodetických prací, mierka snímkovania, spôsoby 

mapovania polohopisu a výškopisu a pod. Akékoľvek nejasnosti vedú k chybám a zníţeniu 

efektívnosti spracovania. 

3.1.1 Geodetické práce v teréne 

Geodetické práce pred snímkovaním znamenajú signalizáciu a zameranie súradníc 

vlícovacích a kontrolných bodov.  Rozloţenie týchto bodov je dané hlavne poţiadavkami na 

výslednú presnosť fotogrametrického spracovania. Signalizácia bodov musí byť jasná, aby 

bola moţná ich jednoduchá identifikácia na snímke. Preto musia mať body dostatočný odstup 

od prekáţok a treba zabrániť prerastaniu vegetácie. Materiál signálu musí byť trvanlivý. Ich 

umiestnenie je najčastejšie určované pomocou GPS prístroja. Presnosť určenia vlícovacích 

bodov je daná poţiadavkou na presnosť výsledného fotogrametrického spracovania. 

Signalizovanie by nemalo byť umiestnené na stĺpe, stoţiari a pod., pretoţe to podstatne 

komplikuje moţnosti jeho neskoršieho zamerania pri aerotriangulacií. 

3.1.2 Letecké meračské snímkovanie 

Samotnému snímkovaniu predchádza náročná príprava v kancelárii. Je zvolená 

správna mierka na základe účelu a  presnosti. Ďalej sa kladie dôraz na čo najmenší počet 

snímok na mapovom liste. 

Pre spracovanie plánu snímkovania je rozhodujúce prekrytie. Za štandard sa povaţuje 

60% pozdĺţny a 30% priečny, avšak poţiadavky ojedinele stanovujú pozdĺţne prekrytie aţ 

80% a priečne 35-60%. Takéto opatrenia však zvyšujú ekonomické nároky na samotné 

získavanie snímok. 

Plán leteckého snímkovania nie je ťaţká úloha. V závislosti na mierke, pouţitej 

komore a poţadovanom prekrytí sa určí odstup jednotlivých snímok a snímkových pásov. 

Následne je v CAD prostredí spracovaný grafický plán snímkovania, ktorý sa kontroluje pre 

poţiadavku pokrytia územia. Pre posádku lietadla je nutnosť mať tento plán vţdy na palube. 
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Polohy snímok sú v geodetických súradniciach (S-JTSK, WGS-84) a následne sú 

prevedené do navigačného programu. Je viacero druhov takých programov ale principiálne 

fungujú systémom porovnávania polohy lietadla on-line s plánovanou polohou. Program je 

súčasťou navigačného počítača (Obr. 13), ktorý sa skladá z vlastného riadiaceho počítača, 

antény GPS, pilotného displeja a obrazovky operátora systému kamery. 

 

Obr. 13: Navigačný počítač pri fotogrametrii [4] 

Po vzlietnutí a priblíţení k lokalite preberie riadenie navigačný systém GPS, ktorý 

pomáha pilotovi drţať predpísané parametre letu. Hlavnou úlohou navigačného systému je 

však dávať pokyny leteckej meračskej kamere k zachyteniu snímok v predpísaných pozíciách 

tak, aby bolo dodrţané pozdĺţne aj priečne prekrytie (Obr. 14 na str. 22). 

3.1.3 Kontrola výsledkov leteckého snímkovania 

Po ukončení letu je nutná kontrola zaznamenaných dát. Kontroluje sa hlavne kvalita 

fotografii, pokrytie lokality a dodrţanie pozdĺţneho a priečneho prekrytia. V prípade zistenia 

nesúladu je potrebné chýbajúce snímky doplniť, čo sa však v praxi za asistencie moderných 

navigačných systémov nestáva. 
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Obr. 14:  Plán snímkovania nad územím[1] 

3.1.4 Digitálne spracovanie leteckých snímok 

V súčasnej dobe sa jednotlivé práce stávajú plne závislé na moderných prístrojoch 

výpočtovej techniky. Digitálne technológie dnes umoţňujú plne automatizovať niektoré 

fotogrametrické postupy. 

Digitálna fotogrametrická stanica je najdôleţitejšou súčasťou pri vyhodnocovaní 

snímok. Je to kvalitný počítač s technickými doplnkami pre stereo videnie a softvérovým 

vybavením pre fotogrametrické úlohy. Systém je ovládaný niekoľko tlačidlovou myšou, 

ktorou sa dajú realizovať posuny v smeroch X, Z a Z, registrovať súradnice, ovládať funkcie 

grafického programu a pod. Pozorovanie monitoru, na ktorom sú premietané vţdy dva snímky 

je realizované pomocou stereoskopických okuliarov. Tie sú synchronizované pomocou 

infračerveného vysielača umiestneného na monitore. Programové vybavenie si zakladá kaţdý 

výrobca zvlášť, ale v hlavných rysoch sú systémy ako hardvérovo tak softvérovo zrovnateľné. 

Základné programové vybavenie obsahuje: 

 Riadenie, správu a distribúciu dát 

 Podporu prípravných prác pri meraní 

 Automatickú aerotriangulaciu 

 Podporu merania DMT 

 Automatické meranie DMT 
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Programové vybavenie pre riadenie, správu a distribúciu dát umoţňuje spravovať  

mnoţstvá geoinformačných dát, leteckých snímok, mapových podkladov, dáta vyhodnotenia, 

dáta terénnych modelov a pod. 

Podpora prípravných práci pri meraní umoţňuje ako celok realizovať všetky dôleţité 

práce súvisiace s prípravou fotogrametrie. Medzi jednotlivé vstupné parametre digitálneho 

spracovania patria vlastnosti leteckých snímok, kamery, parametre vnútornej orientácie, 

ohnisková vzdialenosť a skreslenie objektívu. Ďalej sú definované orientácie snímok a smery 

letu v jednotlivých pásoch. Veľmi podstatné sú informácie o súradniciach vlícovacích bodov. 

Jednou z najdôleţitejších fáz je určenie vzájomného vzťahu snímok, ich rozdelenie do 

pásov, modelov a blokov, definícia ich základných orientácií. 

Vnútorná orientácia určuje vzťah medzi snímkovými a pixelovými súradnicami. Pomocou 

automatickej korelácie je celý postup plne automatický. Program korelačnou analýzou nájde 

a zaznamená rámové značky a operátor je iba upozorňovaný na snímky so zvýšenou 

odchýlkou. Tieto je potrebné ručne domerať. 

Relatívnou orientáciou je vzťah  polohy stredu premietania a sklonu jednej snímky  

so snímkou susednou. Pre určenie tejto orientácie je obvykle treba min 5 bodov, no 

v modernom automatickom procese je týchto bodov nadbytok, čo má za následok zniţovanie 

pravdepodobnosti chýb procesu merania. 

Absolútna orientácia je vzťahom medzi stereoskopickým modelom a skutočným terénom. 

V tejto fáze sú merané body, u ktorých poznáme ich skutočné geodetické súradnice 

v lokálnom systéme (vlícovacie body). Automatické procesy opäť podporujú výber bodov 

avšak presnejšie je určenie vlícovacích bodov ručne. 

Letecká aerotriangulácia (Obr. 15 na str. 24) je technologické prepojenie niekoľkých 

krokov. Zahrňuje vnútornú, relatívnu i absolútnu orientáciu i meranie kontrolných bodov pre 

posúdenie výslednej presnosti. Zväzkové vyrovnanie dáva výsledok aerotriangulácie vo forme 

externej orientácie všetkých snímok bloku. S rozvojom techniky spracovania obrazu 

a moţnosťou auto korelácie sa moţnosti aerotriangulácie zväčšili. Celý algoritmus je schopný 

pracovať samostatne, je operátorom iba kontrolovaný. Korelačná analýza je schopná 

generovať skoro neobmedzené mnoţstvo bodov. Je docielená celkovo vyššia tuhosť modelu 

a hlavne zvýšená presnosť. U tohto postupu je potrebné manuálne určiť vlícovacie body, 

pretoţe tie mechanizmus korelácie nedokáţe bezpečne vymedziť. 
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Obr. 15: Schéma digitálnej aerotriangulacie [1] 

Podpora merania DMT je efektívna súčasť vybavenia stanice. DMT je jedným z 

hlavných výstupov digitálnej fotogrametrie. Súčasné moţnosti programového vybavenia 

umoţňujú práce automatizovať čiastočne, pomocou podpory operátora. Digitálny model však 

vyţaduje zameranie terénnych hrán násypov, hrebeňov, pat svahov a pod. Terénne hrany sú 

základom výsledného DMT. Nasleduje určovanie podrobných bodov modelu. Proces prebieha 

tak, ţe program nastavuje meračskú značku v stereo modeli do vopred definovaných miest 

a operátor musí ustanoviť značku na terén a zaregistrovať. Snaţí sa pritom tak, aby nevytvoril 

úplne pravidelnú sieť. Súčasťou programu je moţnosť vygenerovania triangulovanej siete vo 

forme modelu TIN. Následná kontrola v stereo reţime odhalí prípadné chyby, ktoré operátor 

odstráni. 

Automatické meranie DMT prináša však ešte väčšiu úsporu času oproti metóde 

popísanej vyššie. Kompletná digitalizácia fotogrametrických procesov priniesla moţnosť 

automatizovať proces generovania výškových bodov. To sa deje pomocou automatickej 

korelácie obrazu. Táto metóda umoţňuje extrahovať výškové body z leteckých snímok. 

V protiklade ku konvenčnému spôsobu merania, pracuje korelačný program efektívne 

a vyhľadá veľké mnoţstvo odpovedajúcich si bodov s veľkou presnosťou i rýchlosťou. Ručne 

je však výhodné zamerať terénne hrany ešte pred spustením korelačného programu. 

Samozrejmosťou je kontrola výsledkov a ich oprava. Je časté, ţe korelačný program 

vygeneruje body napr. na stromoch a pod. 
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Hlavným výstupom fotogrametrického spracovania je DMT vo forme vrstevníc, alebo 

súradnice podrobných bodov povrchu. TIN model je tvorený trojuholníkmi s vrcholmi bodov 

vrstevníc. Trojuholníková sieť býva nepravidelného tvaru. Výstup je moţné ďalej upravovať 

v CAD softvéroch. 

3.2 CAD SYSTÉMY 

CAD je skratkou pre computer aided design. V preklade počítačom podporované 

navrhovanie. Znamená to pouţitie pokročilých grafických softvérov pre kreslenie 2D 

výkresov a modelovanie objektov reálneho sveta v 3D. CAD softvéry nahradili skoršie 

pouţívané rysovacie dosky. 

Pri práci s geodetickými dátami zo spoločnosti Severočeské doly a.s. je pouţitý softvér  

AutoCAD Civil3D. Táto aplikácia pre operačný systém Windows je v stavebníctve ale aj 

v príbuzných oborov s veľkou obľubou uplatňovaná. Ponúka široké moţnosti riešenia 

navrhovania ale aj práci a úpravu 2D a 3D dát. Primárny formát AutoCADu je DWG, v tejto 

práci je však vyuţívaný starší formát DXF pre jeho univerzálnejšie vyuţitie. 

AutoCAD Civil3D obsahuje radu nástrojov pre prácu s geodetickými dátami. Ich 

pouţitie je individuálne a závisí od kvality a kvantity dát ale i v akom formáte vstupujú do 

procesu spracovania. V kapitole 4 sú uvedené jednotlivé postupy spracovania a ich aplikácia 

na konkrétnych príkladoch dát zo spoločnosti Severočeské doly a.s.. Pomocou rôznych 

nástrojov sú spracované rozsiahle dáta a sú pripravené na import do geotechnických 

softvérov. 

Pri práci s dátami je pouţitý notebook Lenovo ThinkPad SL510 r.v. 2010. Jeho 

hardvérové riešenie je pre väčšinu prác postačujúce, avšak časová náročnosť jednotlivých 

úloh obmedzuje spracovateľa pri práci. Je to spôsobené hlavne nedostatočnou operačnou 

pamäťou. Porovnanie poţiadaviek s výkonom SL510 je v tabuľke 1. 

Požiadavky: Minimálne Odporúčané SL 510 

Operačný systém Windows XP SP2 ✔ Windows 7 ✔ Windows 7 

Procesor Intel Pentium 4 =   Intel CORE 2 Duo 

Operačná pamäť RAM 4 GB ✖ 8 GB ✖ 3 GB 

Pracovné rozlíšenie 1280 x 1024 ✔ 1600 x 1200 ✔ 1600 x 1200 

DVD mechanika         ✔ 

Internet Explorer 7         ✔ 

Tab. 1:  Porovnanie minimálnych a odporúčaných hodnôt s výkonom SL 510 
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4 APLIKÁCIA NA PRÍKLADE KONKRÉTNYCH DÁT 

4.1 PRIMÁRNE GEODETICKÉ DÁTA 

V práci sa spracovávajú geodetické dáta zo spoločnosti Severočeské doly a.s. DB. 

Základom je šesť súborov vo formáte DXF, ktoré vo forme 3D plôch kopírujú terén vnútornej 

výsypky a skrývky Dolu Bílina. Kaţdý terén sa mapoval v inom časovom období, aby bolo 

moţné vysledovať postup skrývky a rast výsypkového telesa. Jednotlivé roky sú 1985, 1991, 

1995, 2000, 2005 a 2010. Súčasťou vstupných dát je aj podloţka vo forme vrstevníc. 

Neupravované dáta tvoria TIN model. TIN je digitálna štruktúra dát pouţívaná pre 

reprezentáciu povrchu hlavne v GIS. Reprezentujú povrch vektorovou bázou nepravidelne 

rozmiestnených uzlov o súradniciach x, y a z. Spolu tvoria sieť neprekrývajúcich sa 

trojuholníkov, ktoré tvoria 3D plochy. Tam kde sa výška terénu moc nemení, môţe byť 

hustota trojuholníkov malá. Opačne je to v prípade vyšších zmenách alebo pri členitých 

povrchoch. 

Dáta sú súčasťou jedného rozsiahleho DMT, ktorý spravuje firma Severočeské doly 

a.s.. Je to model s rozlohou viac ako 142 km
2
. Je pravidelne aktualizovaný a doplňovaný 

k jednotlivým dátumom snímkovania. Dáta v tejto práci sú jeho malou častou. Porovnanie 

súborov jednotlivých rokov je uvedené v tabuľke 1. 

Rok Plocha [km2] Veľkosť [kB] Počet bodov hustota [bodov/km2] 

1985 9,861 1 436 3 332 338 

1991 14,957 3 110 7 021 469 

1995 30,665 27 112 63 294 2 064 

2000 35,936 102 144 229 072 6 374 

2005 36,332 108 843 242 776 6 682 

2010 37,334 165 697 372 119 9 967 

Tab. 2: Základné informácie o dátach 

4.2 TVORBA POVRCHU Z DÁT 

Dáta tvorené vyextrahovanými DXF plochami nie sú vhodné na spracovanie. Softvér 

AutoCAD Civil3D ich nevie registrovať a spracovať. Preto je vhodné z týchto dát vytvoriť 

povrch, ktorý je pre ďalšiu úpravu vhodnejší. Povrchy taktieţ kladú menšie nároky na 

výpočtovú techniku. 
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Postup tvorby povrchu z 3D plôch v prostredí AutoCAD Civil3D: 

1) Vytvorí sa nová hladina pre budúci povrch. Pôvodné 3D plochy sú v hladine 0. 

2) V ľavej časti na karte prospektor sa vyvolá ponuka kliknutím na povrchy pravým 

tlačidlom myši. Zvolí sa Vytvoriť povrch 

3) Do tabuľky sa vpíšu nasledujúce hodnoty: 

 Hladina povrchu   => Novo vytvorená hladina 

 Názov     =>  Napr. 1985 

 Popis    => TIN povrch 

 Štýl     => Standard 

4) Do definície povrchu sa pridajú výkresové objekty. Ako typ sa zvolia 3D plochy. 

Potvrdením, označením 3D objektov a opätovným potvrdením sa vytvorí TIN 

povrch. 

5) Pôvodné dáta je vhodné odstrániť. 

S takto vytvoreným povrchom sa v aplikácií veľmi jednoducho pracuje. Ako veľmi 

účinná sa javí moţnosť zobrazenia len tých dát, ktoré sú pre prácu potrebné (trojuholníky, 

vrstevnice, hranice). Avšak ani na tento model povrchu sa nemôţu aplikovať určité operácie, 

ako napríklad vymazávanie bodov, spojníc, alebo zmena výšky jednotlivých bodov. Preto je 

nutné vytvoriť rovnaký povrch z bodov. Takéto body sú napríklad výstupom geodetických 

meraní z totálnych staníc. V tomto prípade sa však museli exportovať z povrchu vytvoreného 

3D plochami, kde body sú vrcholmi jednotlivých trojuholníkov. 

Postup exportu bodov do textového dokumentu TXT: 

1) Cesta Upraviť => Povrch => Vlastnosti povrchu => Upraviť štýl povrchu => Karta 

zobrazenie. Nechajú sa viditeľné iba body. 

2) Karta Povrch => Extrahovať objekty. Vyberú sa body => OK. Vzhľad 

extrahovaných bodov môţeme zmeniť príkazom DIABTYP. 

3) Karta Výchozí => Body => Nástroje vytvárania bodov. Rozvinie sa ponuka 

vytváranie bodov. Následne sa vyplnia parametre: 

 Vyzvať k nastaveniu výšky => Automaticky 

 Vyţiadať si názvy bodov  => Ţiadne 

 Vyzvať k zadaniu popisu  => Ţiadne 
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4) Nasleduje Vytvoriť body => Previesť z aplikácie AutoCAD. Po označení 

a schválení sa vytvoria COGO body. 

5) Karta Prospektor => pravé tlačidlo na Body => Export. Volí sa typ exportu 

a cieľový TXT súbor. Celá operácia sa potvrdí. 

V TXT súbore sa nachádzajú informácie o počte bodov a ich X, Y a Z súradniciach. 

Následne sa odstráni povrch z 3D plôch a vytvorí sa nový, z podrobných bodov TXT súboru. 

Postup je obdobný ako pri vytváraní predošlého povrchu. Zmena nasáva len v bode 4, kde sa 

do definície povrchu pridáva súbor bodov = vytvorený TXT súbor. Takýto povrch je 

pripravený pre ďalšie úpravy a spracovanie. 

4.3 PRÍPRAVA DÁT 

Preto aby sústava dát bola vhodná pre posúdenie priťaţenia v geotechnickom softvéri, 

musíme nájsť oblasť, kde sú prítomné výškopisné údaje zo všetkých rokov. Pri existencii 

TXT súborov bodov je táto úloha celkom jednoduchá. V jednom výkrese je moţné mať  

neobmedzene veľa vytvorených plôch. Šesť povrchov sa načíta do jedného výkresu. Pri 

extrakcii hraníc je vo výkrese potom jasne viditeľné územie, kde sú prítomné dáta zo 

všetkých rokov (Obr. 16 na str. 29). 

Oblasť vnútri hraničnej krivky má plochu 9,238 km
2
 a obvod 11,772 km. Je 

ohraničená kvádrom s hraničnými bodmi Pi [x;y]: 

 P1 [783 399;984 949] 

 P2 [781 505;984 949] 

 P3 [783 399;981 187] 

 P4 [781 505;981 187] 

Súradnice sú v súradnicovom systéme S-JTSK. 
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Obr. 16: Vyšrafovaná oblasť s prítomnosťou dát 

Jednotlivé povrchy sa postupne zbavia prebytočných dát (Obr. 17). Tieto dáta sú za 

spoločnou hranicou, to znamená ţe sú na súradniciach, kde chýbajú dáta z niektorého z rokov. 

Hranica sa môţe pridať ešte pred vytvorením povrchu z TXT súboru ako obmedzenie dát. 

Z hľadiska úspor to však nehrá ţiadnu úlohu, pretoţe veľkosť súboru po obmedzení ako 

pridaním vonkajšej hranice, tak orezaním dát je rovnaká. 

 

Obr. 17: Odobratie prebytočných dát 
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Zjednodušenie povrchu 

Pri vytváraní povrchu TIN z vrstevníc sú za jednotlivé vrcholy trojuholníkov volené 

ich body. Hustota bodov u takto vytvoreného povrchu je vysoká a zaťaţuje výkon techniky. 

Pri vytváraní povrchu podloţky je hustota bodov 16 830 bodov/km
2
. V porovnaní s údajmi 

v tab. 2 to je veľmi vysoká hodnota. Pre túto skutočnosť je vhodné povrch zjednodušiť 

pomocou nástroja zjednodušenie povrchu. Pre aplikáciu je vhodné poznať index 

zjednodušenia S. Získame ho vzťahom  

              𝑆 =
 ℎ𝑝 − ℎ𝑜 

ℎ𝑝
∙ 100                                 2  

Kde S..index zjednodušenia v % 

 hp..hustota bodov povrchu v body/km
2
 

 ho.. optimálna hustota bodov povrchu v body/km
2
 

 Optimálna hustota bodov povrchu je voliteľný údaj. Hodnoty pri zachovaní presnosti 

sa pohybujú v rozmedzí 2000 aţ 10 000 bodov/km
2
. Napríklad pri hustote 6000 bodov/km

2
 

pripadá jeden bod na štvorec o strane 1,3 m. 

 Postup zjednodušenia povrchu: 

1. Karta Upraviť => Povrch. Záloţka Povrch => Upraviť povrch => Zjednodušiť 

povrch 

2. Do pripraveného formuláru zvolíme nasledujúce údaje 

 Metódy zjednodušenia  => Hranová kontrakcia 

 Moţnosti regiónu   => Pouţiť existujúcu hranicu povrchu 

 Moţnosti redukcie  => Index S 

3. Dokončiť 

Operácia odstráni body pri zachovaní dostatočne presného DMT. Presnosť záleţí na 

zvolenej optimálnej hustoty bodov povrchu. 
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4.4 ÚPRAVA DÁT 

Odstránenie lokálnych extrémov a nulových bodov 

Pri zameriavaní sa občas stáva, ţe body nie sú výškovo lokalizované. Znamená to, ţe 

ich výška je 0. Častým prípadom je aj extrém bodov, kde výška takéhoto bodu je oproti 

okolitým v nepomere. Takýchto chýb je potrebné sa pred importom do geotechnického 

softvéru zbaviť. 

Prvou moţnosťou je tieto body manuálne na povrchu nájsť a odstrániť ich. Extrémov 

nie je moc a tak túto úpravu nie je potrebné automatizovať. Ďalším postupom je nájsť vybrané 

body, hlavne nulové, v TXT súbore zamerania, ktorý neskôr pouţijeme pre tvorbu DMT. 

Tretou moţnosťou je obmedziť výšky bodov vo vlastnostiach povrchu. Takto môţeme 

definovať interval v akých výškach sa má povrch pohybovať. 

Výber záujmovej oblasti 

Pre dáta vhodné pre import neplatí len to, ţe na území musia byť prítomné dáta zo 

všetkých rokov. Vzhľadom nato, ţe oblasť má viac ako 9 km
2
, je potrebné ju rozdeliť na 

menšie časti, ktoré sú akceptovateľné z hľadiska náročnosti hardvérového vybavenia. Oblasť 

je vhodné vybrať tam, kde sa výsypkové teleso začalo tvoriť. Na obr. 17 aţ 23 na  

str. 32 a 33 môţeme vysledovať postup tvorby výsypkového telesa. 
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Obr. 18: Dáta z roku 1985, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 

 

Obr. 19: Dáta z roku 1991, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 

 

Obr. 20: Dáta z roku 1995, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 
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Obr. 21: Dáta z roku 200, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 

Obr. 22: Dáta z roku 2005, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 

Obr. 23: Dáta z roku 2010, DMT (vľavo) a vrstevnice (vpravo) 
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Pri pohľade na vrstevnice sa dá určiť začínajúce teleso výsypky. Oblasť sa rozdelí do 

štvorcovej siete podľa obr. 24. Pri ďalšej práci sa bude pozornosť venovať oblasti A1, ktorá je 

ohraničená štvoricou bodov Bi [x;y] 

 B1 [783 250;981 500] 

 B2 [783 250;982 000] 

 B3 [782 750;981 500] 

 B1 [782 750;982 000] 

Súradnice sú v súradnicovom systéme S-JTSK. 

 

Obr. 24: Štvorcová sieť v záujmovom území 

Riešenie prekrývajúcich sa častí 

Pri zameriavaní sa stávajú rôzne nepresnosti. Povrchy sa v niektorých častiach 

prekrývajú, čo môţe pri tvorbe geometrie vytvárať problémy. Riešenie sa ukazuje v podobe 

odstránenia prekrývajúcich sa častí jedného povrchu. Na obr. 25, str. 35, sú zobrazené 

prekrývajúce sa modely povrchov v časti výsypky.  
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Obr. 25: Prekrývajúce sa povrchy výsypky 

 Prekrývajúca časť sa odstráni a prázdne miesto je moţné nahradiť geodeticky 

identickou častou povrchu, ktorý prekrýval upravovaný povrch.  Hlavnou úlohou pri tejto 

metodike je nájsť hranice prekrývajúcich sa častí. Tohto sa docieli vytvorením objemového 

povrchu z dvoch povrchov. Ak sa tieto povrchy vzájomne prekrývajú je moţné nájsť hranicu 

tohto prekrytia. Na obr. 26 je okno zobrazujúce vytvorenie objemového povrchu. 

 

 

Obr. 26: Vytvorenie objemu plochy povrchu TIN 
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Hranica prekrytia bude následne uţívateľsky definovaná vrstevnica s výškou 0, ktorá 

sa zadefinuje vo vlastnostiach povrchu. V štýle objemu plochy povrchu sa následne 

v zobrazení povolí zobrazenie uţívateľsky definovanej vrstevnice, ktorú je potom jednoduché 

extrahovať do polygónu AutoCAD. Tento polygón sa následne vloţí do definície horného 

povrchu ako hranica typu skryť. Tým sa skryje časť povrchu, ktorá je prekrytá dolným 

povrchom. Následne je moţné pohodlne vyextrahovať 3D DXF plochy, ktoré sú pripravené 

na import do geotechnického softvéru. V prípade doplnenia horného povrchu o geodeticky 

identickú časť sa dolný povrch  musí obmedziť na jednotlivé hraničné polygóny. Postupom je 

opakované manuálne pridávanie vonkajšej hranice povrchu a následne extrakcia 

trojuholníkov. Proces sa opakuje kým  nie sú všetky odstránené oblasti horného povrchu 

nahradené časťami dolného povrchu. Postup je zobrazený na obr. 27 a obr. 28. 

 

Obr. 27: Hranica oblasti (vľavo) a povrch bez časti (vpravo) 

 

Obr. 28: Časti dolného povrchu (vľavo) a spojený povrch (vpravo) 
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4.5 IMPORT DÁT 

Popísane metodiky prípravy a spracovania dát v softvéri AutoCAD Civil 3D boli 

aplikované na konkrétne dáta zo spoločnosti Severočeské doly a.s.. Výsledkom sú súbory 3D 

DXF plôch vhodných pre import do geotechnického softvéru. Ako vhodný softvér sa javí 

PLAXXIS 3D alebo MIDAS GTS. Oba programy pracujú na princípe MKP. Pre tento prípad 

bol vybraný softvér MIDAS GTS. 

Samotný import DXF súborov do softvéru uţ nie je zloţitá úloha. Program 

automaticky zisťuje trojicu súradníc plôch X,Y a Z. A automaticky umiestňuje jednotlivé 

plochy na geodeticky určené miesto.  Na obr. 28 je uvedený príklad importovaných povrchov 

do softvéru MIDAS GTS. 

 

 

Obr. 29: Importované povrchy do softvéru MIDAS GTS 
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo predstavenie jednej z moţných metodík úpravy geodetických 

dát. V programe AutoCAD Civil 3D sa podarilo upraviť rozsiahle dáta povrchov 

veľkovýsypkového telesa lomu Bílina. Jednotlivé súbory povrchov sa obmedzili o nepotrebné 

dáta, zjednodušili a rozdelili na územia o rozlohe 500 x 500 m. Tieto plochy sa podarilo 

opraviť o nepresnosti, ktorými boli napríklad nulové body alebo lokálne extrémy spôsobené 

nepresným fotogrametrickým vyhodnotením. 

Problémom pri vytváraní povrchov bola hlavne rozsiahlosť dát, ktoré podliehali 

primárnemu spracovaniu. Jednotlivé DXF plochy pri ich úprave neprimerane zaťaţovali 

výpočtovú techniku. Vhodnejší spôsob sa javí pri vytváraní povrchu priamo zo 

zameriavacieho TXT súboru totálnej stanice alebo fotogrametrického vyhodnotenia. S takto 

vytvoreným povrchom softvér AutoCAD Civil 3D pracuje omnoho efektívnejšie hlavne 

vďaka moţnosti zjednodušeného zobrazenia. 

Ďalším potenciálnym problémom pri vytváraní geometrie sú prekrývajúce sa povrchy, 

ktoré pri tvorbe modelu v geotechnickom softvéri môţu spôsobovať problémy. Riešenie sa 

javí v odstránení a prípadnom nahradení prekrývajúcich sa povrchov. Metodika odstránenia 

a nahradenia zaručí presné geodetické spojenie jednotlivých vrstiev. Táto úprava je však 

manuálna a časovo náročná. Vzniká tu tieţ mnoţstvo priestoru na chyby. Vhodnejší by bol 

automaticky postup vytvorený v softvéri AutoCAD Civil 3D, alebo úprava  v geotechnickom 

softvéri. 

Aj napriek problémom sa podarilo jednotlivé dáta z oblastí importovať a vytvoriť 

geometriu v geotechnickom softvéri. Dáta z  sú súčasťou  CD prílohy. Problém nastal však pri 

importovaní dát z  roku 1995. Aţ v tejto fáze sa zistil problém chýbajúcich a nepresných dát 

z primárneho zamerania. Pre tento fakt nie sú dáta z roku 1995 zloţkou príloh na CD médiu. 

Súbory plôch A1 aţ B4 obsahujú DXF súbory povrchov jednotlivých rokov a podloţky 

a GTB súbor pouţiteľný pre ďalšie spracovanie a analýzu. Podrobnejšie spracovaná oblasť 

A1 obsahuje aj TXT súbory a DXF plochy orezané a nahradené podľa kap. 4.4. 

Spravované dáta budú významné pre modelovanie väčších plôch výsypkového telesa. 

Tak bude moţné analyzovať oveľa rozsiahlejšie územia. Limitom však stále zostáva 

hardvérové vybavenie súčasných výpočtových staníc. Vhodným riešením je zadávanie 

geotechnických úloh pre vysoko výkonové počítače akým je napríklad počítač Národného 

superpočítačového centra Anselm. 
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