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Anotácia: 

Témou tejto diplomovej práce je zameranie a spracovanie 3D laserového skenovania 

skalného útvaru v oblasti Kočovce. Podstata práce je založená na zachytení, opísaní 

a vysvetlení všetkých nevyhnutných aspektov procesu geodetického merania a následného 

vytvorenia 3D modelu skalného útvar. Práca pojednáva 

o teoretických východiskách  skenovania na základe terestrického laserového skenera. 

Tieto teoretické východiská boli následne uplatnené pri praktickej časti diplomovej práce, 

ktorá spočívala v skenovaní skalného útvaru nachádzajúceho sa v oblasti Kočovce, okres 

Nové mesto nad Váhom, Slovenská republika. Táto praktická časť spočíva v spracovaní 

nameraných údajov metódou terestrického laserového skenovania a fotogrametrickou 

metódou. Laserové skenovanie bolo spracované v programe FARO SCENE 

a fotogrametrická metóda bola spracovaná v programe Agisoft metashape. Výsledkom 

diplomovej práce je komparácia týchto dvoch metód.     

Kľúčové slová: terestrické laserové skenovanie, fotogrametria, 3D skener, mračno bodov 

 

Annotation: 

The topic of this diploma thesis is the focus and processing of 3D laser scanning of a rock 

formation in the Kočovce area. The main idea of the work is based on the capture, 

description and explanation of all necessary aspects of the process of geodetic 

measurement and subsequent creation of a 3D model of a rock formation. The thesis with 

the theoretical basis of scanning based on a terrestrial laser scanner. 

These theoretical starting points were subsequently applied in the practical part of the 

thesis, which consisted in scanning a rock formation located in the area of Kočovce, Nove 

Mesto nad Váhom District, the Slovak Republic. This practical part consists in the 

processing of measured data by terrestrial laser scanning and photogrammetric method. 

The laser scanning was processed in the FARO SCENE program and the photogrammetric 

method was processed in the Agisoft metashape program. The result of the diploma thesis 

is a comparison of these two methods. 

Key words: terrestrial laser scanning, photogrammetric, 3 scanner, point cloud,  
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1. ÚVOD 

 

Témou tejto diplomovej práce, je 3D laserové skenovanie skalného masívu v oblasti 

Kočovce. 3D laserové skenovanie patrí v súčasnosti  medzi inovatívne geodetické metódy. 

Na základe 3D laserového skenovania je možné v relatívne krátkom čase s dostatočnou 

presnosťou získať podklady nevyhnutné na tvorbu 3D modelu meraného objektu. Uvedený 

proces skenovania je komplexne spracovaný v tejto diplomovej práci. 

Hlavným cieľom tejto práce je vyhotovenie 3D modelu skalného objektu nachádzajúceho 

sa v blízkosti obce Kočovce na území Slovenskej republiky. Motívom pri výbere tejto 

témy, bola atraktivita tohto spôsobu geodetického merania a významné možnosti jeho 

praktického uplatnenia.  

Obsahom prvej časti diplomovej práce sú základné teoretické princípy terestrického 

laserového skenovania (napr. postup skenovania, princíp skenovania, charakteristika a 

rozdelenia skenerov, možnosti praktického využitia laserových skenerov) a takisto 

fotogrametrie (najmä  charakteristika a jednotlivé spôsoby fotogrametrického merania). 

Treťou časťou je praktická stránka diplomovej práce, kde priamo v teréne bol využitý 3D 

skener a blízka fotogrametria pri meraní skalného útvaru. Toto meranie pozostávalo najmä 

z rekognaskácie miesta, kde sa objekt nachádza, zo samotného priebehu merania 

a následného spracovania nameraných údajov.  

Spracovanie údajov prebiehalo v dvoch programoch (FARO SCENE a Agisoft metashape) 

s cieľom porovnať výstupy z týchto dvoch metód spracovania.  

Údaje získané vyššie uvedenými metódami boli podkladom k vytvoreniu 3D modelov. 
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2. ÚVOD DO TERESTRICKÝCH LASEROVÝCH SKENOVACÍCH 

SYSTÉMOV  A ICH CHARAKTERISTIKA 

 

Terestrické laserové skenovanie je meracia metóda založená na priestorovej polárnej 

metóde, v rámci ktorej sa merajú vertikálne a horizontálne uhlové kroky a šikmá dĺžka. [8] 

Terestrickým laserovým skenovaním je možné zozbierať priestorové údaje veľmi 

efektívnym spôsobom. Zo zozbieraných údajov je následne možné detailne vymodelovať 

objekt v prostredí počítača. Z reálneho modelu sa stane veľmi dôkladne nasnímaný 

virtuálny model. Z 3D povrchov je možné generovať 2D vrstevnice a s týmito dátami je 

jednoduchá práca v bežných balíkoch CAD a GIS.   

Výhodou terestrického laserového skenovania je rýchlosť zberu dát a kvalita výsledku. Nie 

je potrebné zadefinovať charakteristické body, terestrické laserové skenovanie zachytí 

objekt so všetkými jeho konštrukčnými prvkami. Zachytením objektu so všetkými jeho 

detailami tvorené tzv. mračnom bodov, nám umožňuje vytvárať komplexné modely. 

Terestrické laserové skenovanie nám zachytí celý objekt, tým pádom nie sú potrebné 

dodatočné merania, čo ušetrí čas.   

 

2.1 Uplatnenie terestrického laserového skenovania 

Laserové skenovanie je takou metódou skenovania, ktorá nachádza svoje uplatnenie 

predovšetkým pri meraní rozsiahlych objektov, resp. priestorov. V porovnaní s inými 

metódami poskytuje práve laserové skenovanie optimálne predpoklady pre presné a 

efektívne skenovanie rozsiahlych objektov (priestorov), a to najmä z nasledovných 

dôvodov: 

- laserové skenery sú schopné odmerať vzdialenosť od snímača po povrch 

s presnosťou od milimetrov o centimetre a rýchlosťou od tisícov po stovky tisíc 

nameraných bodov za sekundu; 

- jediný záznam môže obsahovať niekoľko miliónov 3D bodov (laserové skenovanie 

vytvára tzv. mračno bodov pozostávajúce z niekoľkých desiatok/stoviek/miliónov 

bodov).  
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného, výsledkom laserového skenovania je v zásade veľké 

množstvo jednotlivých bodov (mračno bodov). Tieto body môžu byť spracované viacerými 

spôsobmi (v závislosti od toho, na aký účel má byť výsledok laserového skenovania 

použitý): 

- spojenie a upravenie mračna bodov (bez vytvorenia 3D modelu), 

- 3D model, ktorý vznikne tak, že mračno bodov sa nahradí geometrickými 

primitívami, 

- 3D model, ktorý vznikne tak, že mračno bodov je nahradené trojuholníkovými 

sieťami, 

- 3D model, kde mračno bodov je nahradené plochami  premenlivou krivosťou. [6] 

Ak má byt výsledkom laserového merania práve 3D model určitého objektu, je vhodné 

daný objekt zachytiť aj prostredníctvom fotoaparátu (resp. kamery). Spojenie laserového 

merania s fotografickým (resp. kamerovým) záznamom totiž dokáže vytvoriť optimálne 

predpoklady pre čo možno najpresnejší modelu daného objektu. Navyše, skenovaný objekt 

by nemal byť zachytený laserovým skenerom len z jedného miesta; aby laserový skener 

dokázal relevantným spôsobom zachytiť všetky potrebné informácie, je nevyhnutné, aby sa 

meranie zopakovalo z viacerých rôznych miest.  

S ohľadom na základné charakteristické atribúty laserového skenovania možno 

konštatovať, že táto metóda nachádza uplatnenie najmä pri skenovaní nasledovných 

objektov: 

- budovy a interiéry (na účely architektúry a projektovania) 

 

Obrázok 1 – Skenovanie budovy   
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- tunely (zachytenie pred a počas výstavby), 

 

Obrázok 2 – Skenovanie tunelov [12] 

cesty a mosty (zachytenie pred a počas výstavby) 

 

 

           Obrázok 3 – Skenovanie ciest a mostov [13] 

- kultúrne pamiatky (hrady, zámky, kostoly, historické budovy na účely ich 

rekonštrukcie a obnovy), 

 

Obrázok 4 – Skenovanie kultúrnej pamiatky 
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- svahy (na účel posúdenia erózií pôdy), atď.  

 

Obrázok 5 – Skenovanie svahov [14] 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, laserové skenovanie je modernou a efektívnou metódou 

skenovania. V tejto súvislosti je však nevyhnutné poukázať aj na negatíva, s ktorými je 

tento spôsob skenovania spojený.  

Výsledkom laserového merania je veľké množstvo bodov (niekedy až miliónov bodov). 

Ide teda o mimoriadne veľké množstvo dát, na uchovávanie a spracúvanie ktorých je 

potrebné primerané technické (najmä počítačové vybavenie). Ako ďalšie negatívum pri 

skenovaní laserovým skenerom možno uviesť odrazivosť skenovaného povrchu.  

Hoci ide o negatíva, zastávame názor, že práve negatíva sú vhodným podnetom na ďalší 

technický vývoj a na optimalizáciu laserového skenovania takým spôsobom, ktorý sa 

s uvedenými negatívami vysporiada.  

 

2.2 Princíp terestrického laserového skenovania  

Terestrické laserové skenovanie nám umožňuje určiť priestorové súradnice bodov na 

meranom objekte – bezkontaktne. Marením získame mračno bodov, vďaka ktorému vieme 

vymodelovať meraný objekt. Vieme to využiť pri určovaní posunov, ako podklad na 

kontrolu pri určovaní geometrických parametrov. Terestrické laserové skenovanie patrí 

medzi neselektívne metódy – body sú rozmiestnené v rastri neselektívne.    
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Obrázok 6 – Princíp terestrického laserového skenovania  
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2.3 Registrácia bodov pri laserovom skenovaní 

Registrácia bodov prebieha, keď máme zameraných viacej skenov (minimálne dva). Tieto 

skeny potrebujeme dostať do jedného súradnicového systému – Obrázok 7.  

 

Obrázok 7 – Registrácia dvoch mračien bodov [15] 



Bc. Peter Konštiak: 3D laserové skenování skalního masívu v oblasti Kočovce 

12 
2021 

Pri registrácii dvoch mračien dochádza ku transformácii súradnicového systému skenu 1 

do súradnicového skenu 2. Na transformáciu musíme poznať tri translačné patrametre (ΔX, 

ΔY, ΔZ) t.j. posuny a tri rotačné parametre súradnicových osí (ω, φ, Ϗ) t.j. natočenie. Tieto 

parametre sú potrebné na prevedenie šesť prvkovej transformácie – Helmertovej 

transformácie. Na určenie týchto parametrov používame niekoľko metód registrácie:  

- použitie vlícovacích bodov – je potreba ich vidieť na obidvoch mračnách bodov,  

- cloud to cloud , mračno na mračno, spojovanie plôch, 

- využitie prirodzených geometrických tvarov napr. roviny, stĺpy,  

- využitie prirodzených prvkov napr. rohy budov, okná. 

 

2.3.1 Registrovanie pomocou vlicovacích bodov 

Na spojenie dvoch skenov potrebujeme minimálne tri vhodne rozmiestnené body so 

známymi súradnicami. Keďže ide o helmertovú transformáciu kde potrebujeme tri 

translačné a tri rotačné parametre, máme dokopy deväť známych parametrov pre 

transformáciu. Máme 3 nadbytočné hodnoty to nám umožňuje odhadnúť neistotu 

registrácie. 

 

Obrázok 8 – Registrácia s použitím terčov [15] 
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Pre výpočet stredu naskenovaných bodov sa používajú kruhové terče – ako vlícovacie 

body (Obrázok 9). 

 

Obrázok 9 – Vlícovacie body od firmy FARO [16] 

2.3.2 Registrácia cloud to cloud 

Registrácia cloud to cloud spočíva v spojovaním prekrytov mračien bodov. Prekrývajúce 

sa oblasti obsahujú tisícky spoločných bodov, preto môže registrácia bez problémov 

prebehnúť. Máme dostatočný počet nadbytočných parametrov. Pri procese cloud to cloud 

prebieha registrácia ICP algoritmom (interactive closet algoritmus) – obrázok 10. 

 

Obrázok 10 – Interactive closet algoritmus [17] 
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Algoritmus pracuje s množinami líniami, rovinami, krivkami a tým sa mračno vymodeluje. 

Následná je registrácia prevedená zmenšovaním súčtu vzdialeností medzi bodmi iného 

mračna a modeluje sa povrch referenčného mračna. Pre spustenie registrácie je nutné 

prekryt identifikovať aspoň troma bodmi – obrázok 10. 

 

Obrázok 11 – Registrácia cloud to cloud [15] 

 

2.4 Rozdelenie terestrických laserových skenerov 

Pomenovanie „terestrické laserové skenery“ sa odvíja od toho, že dané skenery sú pri 

skenovaní umiestnené na povrchu Zeme (terestrický príd. m. odb. zemský) [9]. Terestrické 

laserové skenery sa delia podľa rozličných kritérií.  

V závislosti od toho, či je skener umiestený na pohybujúcom sa, resp. nepohybujúcom sa 

nosiči, sa rozlišujú statické a kinematické terestrické skenery. Za statický terestrický 

skener možno považovať skener umiestnený pevne na zemi, za kinematický terestrický 

skener napr. skener umiestnený na aute.  

Z hľadiska princípu merania dĺžky sa terestrické laserové skenery delia na fázové 

a impulzné skenery. Za fázové sa považujú skenery s krátkym dosahom a za impulzné 

skenery s dlhým dosahom. [1] 

Ďalším kritériom, na základe ktorého sa delia terestrické laserové skenery, je veľkosť 

zorného poľa rozsah skenovania. Z tohto pohľadu sú skenery kamerové, panoramatické  
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a hybridné. Kamerové skenery sú charakteristické tým, že zväzok laserových lúčov je 

vychyľovaný prostredníctvom kmitajúcich zrkadiel alebo hranolov. Panoramatické 

laserové skenery sú založené na rotujúcich hranoloch, resp. zrkadlách. Zväzok laserových 

lúčov sa vychyľuje vo vertikálnom smere len s minimálnym obmedzením. Ako vyplýva už 

zo samotného pomenovania, hybridný skener je kombináciou panoramatického 

a kamerového skenera. [1] 

 

 

               Obrázok 12                    Obrázok 13     Obrázok 14 

 

Obrázok 12 –  Kamerový skener [1] 

Obrázok 13 – Panoramatický skener [1] 

Obrázok 14 –  Hybridný skener [1] 

Ďalším klasifikačným kritériom terestrických laserových skenerov je dosah. Z tohto 

hľadiska sa rozlišujú terestrické laserové skenery s krátkym dosahom (do 150 metrov), so 

stredným dosahom (od 150 do 450 metrov) a s dlhým dosahom (od 450 metrov do 

niekoľkých kilometrov). V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že medzi dĺžkou 

dosahu skenera a presnosťou nameraných údajov je nepriama úmera. So zväčšujúcim sa 

dosahom v zásade klesá presnosť merania. V tejto súvislosti sa terestrické laserové skenery 

ďalej delia na skenery s presnosťou lepšou než 1mm, s presnosťou 1mm – 6mm (skenery 

s krátkym až dlhým dosahom) a s presnosťou horšou ako 6 mm (skenery s dlhým 

dosahom). [1] 
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2.5 Postup merania prostredníctvom terestrických laserových skenerov 

Meranie prostredníctvom terestrických laserových skenerov má svoj postup, ktorý je 

v zásade tvorený troma hlavnými krokmi: a) príprava na skenovanie, b)samotné 

skenovanie a c) spracovanie údajom získaných prostredníctvom terestrického laserového 

skenovania.  

 

2.5.1 Príprava na skenovanie 

V rámci prípravy na skenovanie je prvoradé pripraviť sa na skenovanie takým spôsobom, 

aby bolo meranie efektívne. V prvom rade je potrebné preskúmať všetky nevyhnutné 

parametre meraného objektu, ako sú napr. povrch a tvar daného objektu.  Pri plánovaní 

merania je ďalej treba zvážiť druh skenera, ktorý sa má použiť, a to najmä s ohľadom na 

kritériá uvedené v kapitole 1.4. tejto práce.  

 

2.5.2 Skenovanie 

Skenovaním sa rozumie určovanie priestorových súradníc bodov nachádzajúcich sa na 

povrchu meraného objektu. Samotný proces skenovania je tvorený z definovania 

parametrov skenovania a zo spustenia procesu merania. Pod pojmom parametre 

skenovania sa rozumie oblasť skenovania a hustota bodov na skenovanom objekte. Pri 

terestrických laserových skeneroch je oblasť skenovania v zásade možné vymedziť tak, že 

sa definuje počiatočný a koncový vodorovný smer a zenitový uhol. Za ďalší z parametrov 

skenovania sa považuje aj hustota skenovania; hustota skenovania je smerodajná pre 

podrobnosť merania a v dôsledku toho aj pre množstvo údajov získaných terestrickým 

laserovým skenovaním.  

Po zahájení merania prebieha skenovanie automatizovane, pričom proces skenovania je 

riadený ovládacou jednotkou zabudovanou v prístroji alebo pomocou externého počítača. 

Terestrický laserový skener určí priestorové súradnice bodov a uloží ich na pamäťové 

médium počítača alebo riadiaceho počítača. V priebehu merania sa získavajú aj informácie 

o intenzite odrazeného meracieho signálu – ten sa odráža od objektu rôznou intenzitou 
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v závislosti od rôznych fyzikálnych vlastností skenovaného povrchu (drsnosť, farba, 

materiál).  

Ako bolo uvedené vyššie, výsledkom merania sú mračná bodov v súradnicových 

systémoch skenera na jednotlivých stanoviskách, resp. obrazové informácie z internej 

digitálnej kamery terestrického laserového skenera a údaje o intenzite odrazeného 

meraciaho signálu.  

 

2.5.3 Spracúvanie údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním 

Údaje, ktoré sa získajú terestrickým laserovým skenovaním, sa spracujú najčatejšie tak, že 

sa vytvorí model daného skenovaného objektu. V niektorých prípadoch je však 

postačujúce, ak sa skenovaním získané mračno bodov iba upraví. 1 

 Spracúvanie údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním možno rozdeliť na dva 

kroky: 

- adjustácia 2 mračien bodov (odstránenie hrubých chýb, odstránenie nadbytočných 

bodov, redukcia a filtrácia údajov atď.) 

- tvorba priestorových modelov (vytvorenie modelu na základe získaných údajov). 

 

2.6. Faktory ovplyvňujúce presnosť merania 

  Žiadne meranie, nech by bolo vykonané akýmkoľvek geodetickým spôsobom, nie je 

absolútne presné a bezchybné. Do každého merania vstupujú určité faktory, ktoré určitým 

spôsobom modifikujú, resp. skresľujú presnosť nameraných údajov. Týmito faktormi sú 

rôzne vonkajšie, ako i vnútorné vplyvy.  [2] 

 

2.6.1. Vonkajšie vplyvy skenovania 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúci vonkajší faktor ovplyvňujúci presnosť merania je 

charakter povrchu skenovaného objektu. Keď je povrch rovina jeho normála nieje 

 
1 Podrobnosti ohľadom 3D modelov sú uvedené v kapitole 1.2.   
2 Adjustáciou sa v zásade rozumie úprava/prispôsobenie.  
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rovnobežná s dráhou zväzku lúčov. Ak je odchýlka od normály a dráhy blízka 90° 

nedochádza k správnemu odrazu späť do skeneru. V teréne to znamená, že sa odráža len 

malé množstvo energie, ktoré senzor nemusí správne zachytiť. Na tento jav má veľký 

vplyv drsnosť povrchu – difúzny, zrkadlovitý, rýhovaný. Difúznym povrchom je sádra 

alebo krieda. Odraz ide do všetkých smerov, lebo materiál je svetlý a má drsný povrch. 

Zrkadlový povrch je lesklý a hladký. Väčšina energie sa odráža pod uhlom dopadu. 

Rýhovaným povrchom je odrazová fólia, kde sa veľká časť energie odráža priamo späť do 

skenera. 

2.6.2 Vnútorné vplyvy skenovania  

Pri vnútorných vplyvoch nám zohráva úlohu použité meračské vybavenie. Meranie dĺžok, 

meranie času, čítanie uhlov. Chyba nám môže vzniknúť pri meraní uhlov pohybujúceho sa 

zrkadla. Pomocou galvanometru je ovládaná pozícia zrkadla -  presnosť 0.02°. Pre 

zvýšenie presnosti je k zrkadlu pripevnené kódové meradlo, pomocou ktorého vieme čítať 

uhly s presnosťou 0.001°, ale môže nám vznikať systematická chyba, ak meradlo nieje 

správne pripevnené.  

Najväčší vplyv na presnosť merania má meranie času. Rozdiel 1 ns sa prejaví na chybe 15 

cm v meraní vzdialenosti. Preto kritickým parametrom je presnosť hodín. Na meranie 

dĺžok nám vplývajú aj atmosférické podmienky. Laserový lúč prechádza rôznymi vrstvami 

atmosféry o rôznej mernej hustote – rôznym indexom lomu vzduchu. Tieto vrstvy sú 

napríklad nad strechami domov, áut alebo kovových konštrukciách. Vplyv indexu lomu 

predĺži dráhu lúča pretože sa nachádza v nehomogénnom prostredí – atmosferická 

refrakcia. [2] 

 

3. CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE FOTOGRAMETRIE 

  

Fotogrametria je meracia a mapovacia technika, ktorej základom je meračská snímka. Je to 

metóda optického merania. Fotogrametriou najvernejšie vyjadrujeme prirodzené a umelé 

predmety. Centrálnou projekciou fotografovaného obrazu je meračská snímka. Medzi 
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hlavné úlohy fotogrametrie patrí prevádzať informácie z centrálnej projekcie snímky na 

ortogonálnu projekciu.    

Fotogrametriu z hľadiska polohy fotogrametrického stanoviska rozdeľujeme na pozemnú 

(Obrázok 16) a leteckú fotogrametriu (Obrázok 15). 

 

Obrázok 15 – Letecká fotogrametria [18] 

 

Obrázok 16 – Pozemná fotogrametria 
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3.1 Letecká fotogrametria 

Letecká fotogrametria tvorí oblasť fotogrametrie, ktorá sa zaoberá   interpretáciou 

meračských   snímok   vyhotovených   z lietadla,   alebo   iného   lietajúceho   telesa   a ich   

vyhodnotením. Letecká fotogrametria nie je obmedzená terénnymi pomermi, predstavuje 

dnes hlavné ťažisko činnosti fotogrametrie. Využíva sa na mapovanie a prieskum väčších 

územných celkov. [10] 

Pri leteckej fotogrametrii je dôležitým faktorom či túto metódu mapovania použijeme - 

ekonomické hľadisko. V ekonomickom hľadisku zahŕňame : 

 - veľkosť skúmanej oblasti ( všeobecne platí, že malé plochy sa dajú najlepšie vykonať 

pozemnou metódou) 

-  cena lietania  

- charakter vegetácie. [11] 

 

3.2. Pozemná fotogrametria  

Pozemná fotogrametria predstavuje vývojový stupeň fotogrametrie. Zaoberá sa 

vyhotovením meračských  snímok   z pozemných   stanovísk  a ich  vyhodnotením. Je 

potrebné vyvýšené   stanovisko s dobrým  výhľadom  na   fotografovaný   objekt.   

Pozemná   fotogrametria   má   uplatnenie   v rôznych technických odboroch. V 

stavebníctve sa využíva pri vyhotovení mapových a číselných projekčných podkladov,   pri   

meraní   pretvorení   stavebných   objektov   a ich   konštrukčných   prvkov,   zameriavaní 

stavebných   pamiatok,  dokumentácií   podzemných   objektov   (tunelov),   meraní   

zosuvných   procesov, v experimentálnom výskume atď. V oblasti aplikácie v priemysle sa 

v prevažnej miere zameriavajú blízke   objekty,   tu   sa   uplatňuje   modifikácia   

pozemnej   fotogrametrie,   ktorú   nazývame   blízka fotogrametria. Význam pozemnej 

fotogrametrie je tiež vtom, že pri vyučovaní na jej jednoduchých vzťahoch možno ľahko 

vysvetliť základné vzťahy a pojmy leteckej fotogrametrie. [10] 

Využitie blízkej fotogrametrie,  

- meranie posunov, 
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- meranie posunov stavebných dielcov, mostov pri záťažových skúškach, 

- meranie deformácii stavebných objektov v prevádzke, 

- meranie stien stavebných jám, 

- dokumentácia fasád, 

- tvorba 3D modelov budov, 

- vizualizácia budov, 

- meranie tunelových stien a profilov, 

- meranie potrubných vedení, 

- určovanie objemov násypov a skládok atď. 

 

3.3. Ďalšie spôsoby rozdelenia fotogrametrie 

Ďalej delíme fotogrametriu na družicovú, podľa počtu snímkov -  na jednosnímkovu 

a viacsnímkovú. Podľa spôsobu prevodu snímkových súradníc na priestorové súradnice vo 

zvolenom súradnicovom systéme rozdeľujeme fotogrametriu na análogové, analytické 

a digitálne. Podľa záznamu výstupných hodnôt fotogrametrického vyhodnotenia snímok 

rozdeľujeme fotogrametriu na grafickú a číselnú. [4] 

Družicová fotogrametria v 60tich rokoch vznikla na základe špionážnych a interpretačných 

snímkov. Pre tvorbu fotomap sa družicové snímky využívali po štarte družice Spot -1 

v roku 1984, družica bola vybavená elektronickým skenerom s rozlíšením 10m 

v panchromatickom režime s možnosťou tvorby stereozáberu. V dnešnej dobe je rozlíšenie 

lepšie ako 1m , vďaka komerčným družiciam.  [4] 

Jednosnímková fotogrametria je založená na samostatných meračských snímkach. 

Môžeme ňou merať len rovinné súradnice. Jednosnímkovú fotogrametriu je vhodné použiť 

pri nie príliš členených fasád domov, v leteckej fotogrametrii býva os záberu prevažne 

zvislá preto je možné jednosnímkovou metódou získať polohopisnú zložku mapy 

rovinatého územia. V prípade členitej priestorovej plochy dochádza k posunom objektov. 

[4] 

Viacsnímková fotogrametria spracováva 3D objekty a vyžaduje si najmenej dve vzájomne 

sa prekrývajúce snímky. Keď je len jedna snímka, vieme určiť len 2D súradnice. Meraný 

predmet musí byť zobrazený na oboch snímkach a zo snímkových súradníc vieme 
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vypočítať priestorovú polohu 3D. Medzi viacsnímkovú metódu patrí aj  konvergentná 

fotogrametria, ktorá je založená na blokovom vyrovnaní zväzku lúčov. Metóda je 

veľmi presná ale zároveň je najprácnejšia metóda. Body ktoré určujeme musia byť 

minimálne na dvoch snímkach aby mohla byť rekonštruovaná ich priestorová poloha.    

Analógová metóda spracovanie snímok prebieha mechanicky, opticky alebo kombináciou 

oboch možností vytvárania analogický stav ako pri vlastnom vytváraní snímok. Je potrebné 

používať presné analógové stroje. Výroba analógového stroja v závode Zeiss Jena bol  

ukončený v roku 1990. 

Analytické metódy vyhodnocovania obsahu snímky využíva na prevod snímkových 

súradníc do geodetického systému priestorovú transformáciu. Snímkové súradnice sa 

pomerne jednoduchým spôsobom ale pomocou presných strojov typu komparátor 

a transformácia sa vykonáva v počítači. Pre stereofotogrametrické analytické vyhodnotenie 

je vhodné použiť snímky s približne rovnobežnými osami záberu a dostatočným 

prekrytom. Pre priesekovú fotogrametriu je vhodné použiť snímky s vhodným uhlom 

pretnutia osi záberu. [4] 

 

4. UMIESTNENIE MERANÉHO OBJEKTU 

 

Meraným objektom je skalný útvar nachádzajúci sa v okrese Nové mesto nad Váhom 

medzi obcami Beckov a Kočovce – Obrázok 17. Miesto patrilo v minulosti obrannému 

systému hradov v časoch Veľkej Moravy 14. – 15. storočí. Jedným s týchto skalných 

útvarov sa stal záujmový objekt merania. 
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Obrázok 17 – Umiestnenie skalného útvaru 

 

4.1 Rekognaskácia terénu a postup merania                                                              

Prieskum terénu sa uskutočnil 30.12.2020. Skalný útvar je vápencového pôvodu a patrí do 

chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Samotné meranie sa uskutočnilo 31.12.2020 

o 10:00. Počasie bolo slnečné 8°C ako je vidieť aj na obrázku 4. Bol použitý skener FARO 

X330, univerzálna meracia stanica Leica 1203, GPS leica 1200 a fotoaparát Canon EOS 

500D viac o prístrojoch je v kapitole 4.  

 

Obrázok 18 – Meraný skalný útvar 
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Vybral som si merať len prednú časť skalného útvaru, z dôvodu vegetácia na zvyšnej 

strane skalného útvaru. Rozmiestnil som vlícovacie body (FARO terče3) ako je vidieť na 

obrázku 19 a 20. 

 

Obrázok 19 – Rozmiestnenie vlícovacích bodov 

 

Obrázok 20 – Rozmiestnenie FARO terčov 

Postup merania:  

1. Stabilizoval som si 2 body v teréne – stanovisko, orientácia. Na stabilizáciu som použil 

drevený kolík.  

 
3 Jednoduché stiahnutie cez nasledovný link: 
https://faro.app.box.com/s/yy547o3p8lcpzdr2dra6phmjianvgukm 
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2. Zameral som tieto body pomocou GPS Leica 1200 metódou RTK počet observácii som 

nastavil 180s.  

3. Zameral som pomocou UMS Leica 1203 vlícovacie body 

4. Skalný útvar som fotoaparát Canon EOS 500D metódou konvergentného snímkovania. 

5. Následne som skalný útvar naskenoval pomocou FARO X330. 

Tabuľka 1 – Merané body 

číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] poznámka 
1 509256.87 1216872.11 191.36 faro terč 
2 509248.58 1216862.93 195.40 faro terč 
3 509244.31 1216855.92 195.42 faro terč 
4 509259.05 1216874.43 192.18 prirodzený bod 

5001 509292.98 1216683.76 190.79 orientácia 
5002 509279.35 1216862.52 189.49 stanovisko 
 

 

Obrázok 21 – Rozmiestnenie vlícovacích bodov 
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5. PRÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENIE POUŽITÉ PRI 

SPRACOVANÍ 

 

V kapitole je uvedený zoznam a popis použitých programov na spracovanie a 

vyhodnotenie meračských snímok, a porovnanie 3D modelov. Ďalej sa v kapitole nachádza 

popis použitého prístrojového vybavenia. 

 

5.1 Použité prístrojové vybavenie 

Na zameranie vlícovacích bodov som použil univerzálnu meraciu stanicu Leica 1203 – 

obrázok 22 s diaľkomerom PinPoint R400 . V Tabuľke 1 sú technické parametre UMS 

Leica 1203.  

 

Obrázok 22 – Zameranie vlícovacích bodov UMS 

Tabuľka 2 - Technické parametre Leica 1203 

Meranie uhlov 
Stredná chyba merania uhla 3" (1 mgon) 
Minimálne čítanie 0,1" (0,1 mgon) 
Metóda absolútne, kontinuálne, diametrické 
Kompenzátor 
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Typ 
centrálny dvojosí kompenzátor + elektronická 
kompenzácia 

Rozsah 4´ (0,07 gon) 
Citlivosť 1,0" (0,3 mgon) 
Meranie dĺžok IR 
Dosah na 1 hranol (GPR1) > 3500 m 
Dosah na minihranol 
(GMP101) 

1200 m 

Dosah na reflexnú fóliu ( 60 x 
60 mm) 

250 m 

Najmešia merateľná dĺžka 1,5 m (z praxe už od 0,2 m) 

Stredná chyba merania dĺžok 
1 mm + 1,5 ppm (Všetky doteraz vykonané kalibrácie 
sú pod 1mm) 

Minimálne čítanie 0,1 mm 
Čas merania 0,15s až 2,4s (v závislosti od módu merania) 
Meranie dĺžok bez hranola (RL) 

Dosah PinPoint R400 
> 400 m 90% refl. / >200m 18% reflektivita 
(Maximálny dosah je u PinPoint400 500m) 

Dosah PinPoint R1000 
> 1000 m 90% refl. / >500m 18% reflektivita 
(Maximálny dosah je u PinPoint1000 1200m) 

"Dlhý dosah" - dosah na 1 
hranol GPR1 

do 12 000 m 

Presnosť 2 mm + 2 ppm 
Veľkosť laserovej stopy 7x14mm/20m ; 12x40mm/100m 
Ďalekohľad 
Zväčšenie 30x 
Všeobecné údaje 
Laserová olovnica presnosť centrácie 1 mm / 1,5 m 
Batéria GEB221, Li-Ion, 7,4 V, 3,8 Ah, 5 - 8 h 
Hmotnosť 4,8 - 5,5 kg 

 

Na fotogrametrickú metódu som požil fotoaparát Canon EOS 500D s objektívom Canon 

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. 

Tabuľka 3 – Technické parametre objektívu Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 

Typ objektívu zoom objektív 

ohnisková vzdialenosť 18 - 135mm (ekviv. 29–216) 
svetelnosť f/3.5-5.6 

priemer filtra 67mm 
obrazový stabilizátor 4krokový 

počet lamiel clony 7 
konštrukcia-prvky / skupiny 16.12 

zaostrovanie AF/MF 
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min. zaost. vzdialenosť 0,39 m 
slnečná clona EW-73B 

rozmery 76,6 mm x 96 mm 
hmotnosť 480 g 

Kompatibilita Canon 
 

Na skenovanie som použil skener Faro X330 – obrázok 23 .  

Výhody skeneru Faro X330 

- Dosah : 0,6 - 330 m 

- Rýchlosť merania : 976 000 bodov/sekundu 

- Dvoj osí kompenzátor presnosť 0.015 °, rozsah ± 5° 

- Zabudované senzory: GPS, kompas, altimeter, snímač náklonu 

- Presnosť merania: ± 2mm  

- Redukcia šumu 

- Intuitívne ovládania pomocou displeja 

- Rozmery: 24 x 20 10 

- Hmotnosť: 5,2 kg 

- Integrovaná farebná kamera (70 Mpx) 

- Bezpečnostná trieda laseru 1 

 

Obrázok 23 – Zameranie vlícovacích bodov UMS 

 



Bc. Peter Konštiak: 3D laserové skenování skalního masívu v oblasti Kočovce 

29 
2021 

6. SPRACOVANIE MERANÝCH DÁT 

 

Na spracovanie meraných dát som použil dva programy. Na spracovanie fotogrametrickej 

metódy som použil Agisoft metashape a na spracovanie 3D skenovania som použil 

program FARO SCENE. 

 

6.1 Použité počítačové vybavenie 

Na spracovanie som použil notebook značky dell:  

-  s procesorom Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz 4 jadrovým,  

- grafickou kartou Intel(R) UHD Graphics 620, 

-  s pamäťou ram 16 GB,  

- 512 GB ssd disk m.2.   

6.2 Spracovanie v programe FARO SCENE 

Vloženie skenu – metódou drag and drop vložíme priečinok so skenom – obrázok 24 . 

Pridal som sken 1 a aj sken 2.  

 

  Obrázok 24 – Vloženie skenov v programe FARO SCENE 
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Ďalším krokom je zadefinovať proces spracovania. Bolo potrebné si zadefinovať spojenie 

skenov – obrázok 25 .  

 

Obrázok 25 – Definovanie spracovania skenov v programe FARO SCENE 

Možnosti, ktoré je možné navoliť pri hľadaní spoločných bodov a následného vytvorenie 

mračna bodov.  

Skip Fully Processed Scans – program spracuje celý náš naskenovaný scan 

Create Scan Point Clouds – vytvorí mračno bodov 

Colorize Scans – pri spracovaní budú zahrnuté fotky, ktoré skener nafotil 

Dark Scan Point Filter -   odstráni body s nízkou hodnotou reflexnej odrazivosti (hodnotu 

vieme zadefinovať) – ja som ho nepoužil, lebo mám farebné skeny 

 Distance Filter - odstráni z laserového skenera skenovacie body, ktoré sú v stanovenom 

rozsahu vzdialenosti (vieme mu zadefinovať minimálnu a maximálnu hodnotu 

vzdialenosti). 

Stray point Filter –  veľkosť mriežky, medzná odchýlka vzdialeností, rozdelenie mezdnej 

odchýlky  

Find targets – Find Checkerboards – šachovnicové ciele, pomáhajú plynulo spracovať 

viacero skenov jednoduché stiahnutie cez nasledovný link:  

 Find Markers – Značky sú ciele s jedinečným ID  
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Find Planes – Značky sú definované rovinou 

Find Spheres – Značky sú biele  gule môžu byť rôznych rozmerov [5.7in = 14.5cm 7.9in = 

20.1cm]  

 

Skalný útvar bol zameraný z dvoch stanovísk. Spracovanie skenov neprebehlo 

automaticky, bolo nutné nájsť identické body ručne – obrázok 26.  

 

Obrázok 26 – Výber skenov na manuálnu registráciu na referenčný bod 

Nájdenie vlícovacích bodov – obrázok 27, aby sa mohli skeny zaregistrovať.  

 

Obrázok 27 – Nájdenie referenčných bodov na skenoch 
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Po manuálnej registrácii sme si pozreli odchýlky medzi skenmi obrázok 28. Maximálna 

odchýlka bola 8.4 mm. 

 

Obrázok 28 – Kontrola odchýlok spracovania skenov 

 

Po kontrole registrácie skenov, sme skeny zaregistrovali a vytvorí sa nám mračno bodov – 

obrázok 29. 

 

Obrázok 29 – Dokončenie registrácie skenov 
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Po registrácii skenov sme zafarbili mračno bodov - obrázok 30. 

 

Obrázok 30 – Zafarbenie skenov 

Po registrácii skenov sa nám vytvorí mračno bodov – obrázok 8, s ktorým už vieme 

pracovať. Mračno bodov bolo potrebné vyčistiť od vegetácie, osôb a prvkov, ktoré boli pre 

nás nepotrebné.  Mračno som vyčistil výberom Selection/Select Polygon – obrázok 31.  

 

Obrázok 31 – Výber mračna bodov na odstránenie 
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Vyčistené mračno bodov sa nachádza na obrázku 32. Aby sa objekt povrch vyjadril, čo 

najdetailnejšie použijeme metódu mesh.  

 

Obrázok 32 – Vytvorené mračno bodov 

Detailný pohľad na vytvorené mračno bodov – obrázok 33.  

 

Obrázok 33 – Detail mračna bodov 

Meshovanie pripraveného mračna bodov, vytvoríme tak, že označíme si náš objekt 

metódou Selection/Select Polygon  presne tak isto ako keď sme začisťovali mračno bodov. 
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Objekt musí byť označený ináč sa mesh nebude dať vytvoriť. Môžeme vytvárať mesh. Na 

obrázkoch 34 - 37, môžeme vidieť pri rôznom zadefinovaní parametrov pri tvorení mesh.  

 

Obrázok 34 – Definovanie mesh 1,2 

 

Obrázok 35 – Výsledný model mesh 1,2 
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Obrázok 36 – Definovanie mesh 3,4 

 

Obrázok 37 –Výsledný model mesh 3,4 
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Na obrázkoch môžeme vidieť ako sa model mení podľa zadefinovania. Meshovanie nám 

vytvorí detailnejší útvar meraného objektu. 

6.3 Export dát 

Na spracovanie mračna bodov v inom softvéry je potrebné ho exportovať. FARO Scene 

nám ponúka niekoľko možností exportu:  

- E57 Files - *.e57 

- ReCap Scan File - *.rsc 

- VRML File - *.wrl 

- DXF File - *.dxf 

- XYZ Ascii File - *.xzy 

- XYZ Binary File - *.xyb 

- IGES File – *.igs 

- PTS File - *.pts 

- Pointools POD - *.pod 

- CPE File - *.cpe 

- LAS File - *.las 

- SPW File - *.spw 

Pri exporte môžeme zadefinovať export len časti mračna bodov, zadefinovať redukciu 

riadkov a stĺpcov skenovaných bodov, zadefinovať maximálnu a minimálnu vzdialenosť 

od skeneru. Tiež je možne zadefinovať export bodov s farebným RGB kódom alebo bez 

neho. Mračno bodov sme exportovali do formátu .pod. Otvorenie mračna bodov 

v programe microstation (pripojíme pomocou PointClouds, a na mračne zadáme 

Presentation/RGB Color/Apply to open Views) – obrázok 38 nezaferbené mračno 

a obrázok 39 zafarbené mračno bodov.  
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Obrázok 38 – Nezafarbené mračno vo formáte .pod v programe microstation 

 

 

Obrázok 39 – Zafarbené mračno vo formáte .pod v programe microstation 

 

 

6.4 Spracovanie v programe Agisoft metashape 

Program agisoft metashape generuje 3D priestorové údaje na základe fotogrametrického 

spracovania digitálnych obrazov.  Na spracovanie som použil 12 snímok. Snímky je 

potrebné pridať do programu – obrázok 40.  
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Obrázok 40 – Pridanie fotografií do programu Agisoft metashape 

Následne sme pomocou Vytvorenie masiek pomocou funkcie Intelligent Scisors – obrázok 

41.  

 

 

Obrázok 41 – Vytváranie masiek funkciou Intelligent Scisors 
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Orientácia snímok sme vytvorili pomocu funkcie Align Photos – nastavil som najvyššiu 

presnosť – obrázok 42, lebo skalný útvar je členitý. Optický korelačný systém vytvorí 

mračno bodov. Orientácia snímok trvala 5 hodín a 31 minút.  

 

 

Obrázok 42 – Nastavenie orientácie snímok 

 

Následne sme importovali merané body do programu – obrázok 43. 

 

Obrázok 43 – Importovanie nameraných vlícovacích bodov 

Merané bodu bolo potrebné umiestniť na meraný objekt. Našli sme ich na modeli -  

obrázok 44. Presnosť bola 1.5 cm na 1px.  
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Obrázok 44 – Rozloženie vlícovacích bodov 

Následne sme zhustili mračno bodov – obrázok 45. Program vie podorbné informácie 

vypočítať z polohy kamery. Takto je zhustené mračno bodov. Nastavili sme najvyššie 

zhustenie. 

 

Obrázok 45 – Zhustenie mračna bodov 

Po zhustený mračna bodov sme vytvorili mesh – obrázok 46. Mesh nám detailnejšie 

vykreslí textúru. 
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Obrázok 46 – Vytvorenie mesh 

Pre lepšie vystihnutie objektu, a zachyteniu jeho detailov sme použili nástroj na vytvorenie 

textúry – obrázok 47.  

 

 

Obrázok 47 – Vytvorenie textúry skalného útvaru 
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7. POROVNANIE SPRACOVANIA OBOMA METÓDAMI 

Porovnanie bolo vytvorené v programe 3D reshaper metódou - Surface levelness.   

Na obrázkoch 48 a 49 môžeme vidieť rozdiel vo vytvorených modeloch. Zo spracovania 

3D laserového skenovania je model detailnejšie zachytený – obrázok 50.  

 

 

Obrázok 48 – Mesh z programu FARO SCENE 

 

Obrázok 49 – Mesh z programu Agisoft Metashape 
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Obrázok 50 - Porovnanie metód 
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Tabuľka 4 – Porovnanie oboch metód  

Porovnanie 

  

  
Skenovanie 3D 

skenorom 

Fotogrametrická 

metóda 

Rýchlosť merania X ✓ 

Cenové náklady X ✓ 

Presnosť merania ✓ X 

Potrebné počitačové vybavenie ✓ ✓ 

Výsledok merania ✓ X 

Využiteľnosť ✓ ✓ 

Rýchlosť spracovania ✓ X 

Presnosť modelu ✓ X 

  

Legenda  
✓ prevládajú pozitíva 

X prevládajú negatíva 

 

Z tabuľky 3 vyplýva nasledovné:  

Pri porovnávaní jednotlivýh metód merania sme sa zameriavali najmä na nasledovné 

kriteria:  

- rýchlosť merania : Meranie pomocou fotogrametrie bolo z časového hľadiska rýchlejšie 

než meranie pomocou 3D skeneru. Fotogrametria zabrala približne o polovicu menej času 

než 3D skener. Z uvedeného vyplýva že fotogrametria je z časového hľadiska 

efektívnejšia.   

- cenové náklady: Pri 3D skenovaní sa využíva 3D skener, ktorého obstarávacia cena 

niekoľko násobne prevyšuje cenu fotoaparátu.  

- presnosť merania: 3D skener poskytuje veľmi presné a relevantné údaje o meranom 

objekte vzhľadom v porovnaní s fotogrametriou. 

- rýchlosť spracovania: výsledky získané 3D skenerom je možné spracovať v kratšom 

časovom horizonte, než výsledky získané pomocou fotogrametrie.  

- presnosť modelu – ako jednoznačne vyplýva aj z obrázkov umiestnených v tejto práci 

(obrázok 48 a 49), 3D skenovanie lepšie vystihlo priebeh objektu. 
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Zhodnotenie porovnania : Z vyššie uvedeného porovnania vyplýva, že meranie pomocou 

3D skenera vykazuje podstatne viac pozitív,  v porovnaní s fotogrametrickou metódou. 

Zároveň je však potrebné dodať, že tieto pozitíva resp. negatíva, boli vyhodnotené 

v súvislosti s konkrétnym meraním skalného útvaru v oblasti Kočoviec.  

Nie je vylúčené, že pri meraní iného objektu resp. za iných podmienok, by sme dospeli k 

čiastočne odlišným výsledkom. Napriek tomu však zastávame odborný názor, že 3D 

skenovanie bude v každom prípade presnejšou a relevantnejšou metódou merania.  

Skalný útvar v Kočovciach, ktorého meranie bolo predmetom diplomovej práce, bol 

nameraný presnejšie pomocou 3D skenera.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo geodetické meranie skalného útvaru v Kočovciach 

nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky. Tento objekt bol meraný dvoma 

metódami, a to 3D skenovaním a fotogrametricky.  

3D terestrické laserové skenovanie skalného útvaru bolo realizované pomocou 3D skenera 

FARO X330. Fotogrametrické meranie bolo realizované pomocou fotoaparátu Canon 

500d. 

Výsledok 3D skenovania bol komplexne spracovaný v programe FARO Scene; výsledok 

fotogrametrickej metódy bol komplexne spracovaný v programe Agisoft metashape.  

Výsledky oboch spracovaní boli porovnané z viacerých hľadísk, a to napr. rýchlosť 

merania, časová náročnosť, finančné náklady a predovšetkým presnosť merania.  

Touto diplomovou prácou sme dospeli k záveru, že presnejšie výsledky o meranom objekte 

poskytlo meranie 3D skenerom. 
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