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Laserové skenování a fotogrammetrie

Laserové skenování.
Princip.
Základní parametry, přesnost, využití.

Fotogrammetrie.
Principy, dělení, využití.
Dálkový průzkum Země (DPZ).
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3D skenovací systémy

Skenování:

- Mladá technologie, jiný název 
„laserové skenování“.

- Neselektivní určování prostorových 
souřadnic objektu a jejich ukládání do 
paměti.

- Provádí se pomocí skeneru, 
automaticky podle nastavených 
parametrů.

- Je řízeno počítačem.

- Výsledkem je tzv. mračno bodů 
obsahující desítky, i stovky miliónů 
bodů.
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Laserové skenování
Hlavní znaky měření:
- neselektivní určování 3D souřadnic,
- velké množství bodů (mračna), řádově miliony,
- velká rychlost měření, 10 000 bodů za sekundu a více (miliony),
- nutná nová forma zpracování.
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3D skenovací systémy

Rozdělení skenování:
Podle situace na stanovisku:
Letecké x    pozemní
Statické    x    kinematické

Přístroje používané ve stavebnictví a podobných oborech jsou především 
pozemní a statické. 
Měření je založeno na principu prostorové polární metody nebo protínání ze 
základny.

Výhody: rychlý sběr dat
3D model
kvalitní informace o nepravidelných plochách
prostorová analýza objektu, výpočty ploch, objemů, …
velký objem dat – detailní informace o objektu 

Nevýhody:  odrazivost povrchu
velký objem dat – náročné na hardware a software
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Pozemní 3D skenovací systémy – princip měření

Prostorová polární metoda Protínání ze základny
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Pozemní 3D skenovací systémy - přístroje

Prostorová polární metoda - dva typy dálkoměrů:

fázový – velmi vysoká rychlost měření (až milion b/s), krátký dosah

impulzní – nižší rychlost (stovky tisíc b/s), dlouhý dosah
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Pozemní 3D skenovací systémy - přístroje

Zorné pole

Kamerové Panoramatické
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Pozemní 3D skenovací systémy

Délkový rozsah měření 3D skenovacích systémů ve stavebnictví je prakticky 
od   1 m až do 200 m.

Úhlový rozsah je horizontálně 360° a vertikálně 90°až 145°.

Přesnost se pohybuje od cca 1 mm do 20 mm (záleží na typu skeneru a 
vzdálenosti).

Využití – dokumentace skutečného stavu objektu, zaměření povrchu objektu, 
řezy, určení plochy, objemu, 3D modely,...
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3D skenovací systémy – zpracování a výstupy

Naměřená mračna bodů jsou většinou zpracována časově, hardwarově a 
softwarově náročnými postupy. 

Výstupem ze zpracování může být:

- Spojené a upravené mračno bodů.

- 3D model, kde mračno bodů je nahrazeno geometrickými primitivy (CAD 
model).

- 3D model, kde mračno bodů je nahrazeno trojúhelníkovými sítěmi (TIN, 
Triangular Irregular Network).

- 3D model, kde mračno bodů je nahrazeno plochami s proměnlivou křivosí
(např. B-spline).

Vizualizace:

- přiřazení barev, textur, skutečných barev, 

- vytváření prezentací, animací, průletů a pod.
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3D skenovací systémy - výstupy

mračno bodů, na kterém se může přímo měřit
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3D skenovací systémy - výstupy

3D model, nahrazení mračna bodů prokládáním geometrickými primitivy
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3D skenovací systémy - výstupy

3D model, nahrazení mračna bodů trojúhelníkovými sítěmi
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3D skenovací systémy - výstupy

Kombinace výše uvedeného:
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U terestrického skenování je stanovisko a orientace stabilní, u kinematického 
se měří za pohybu s proměnlivým natočením, tj. každý bod má odlišné 
stanovisko a orientaci.

- Skener je doplněn dalšími senzory (podobně jako u letecké 
fotogrammetrie), obvykle:

- GNSS přijímače, 
- inerciální navigační systém,
- časová synchronizace jednotlivých údajů,
- (odometr, kamery).

3D skenovací systémy – kinematické



Kinematické 3D skenovací systémy – letecké

- používají se konstrukčně robustnější a výkonnější skenery s delším dosahem

(letadlo se během skenování pohybuje)

- obvykle je skener pouze řádkový a třetí rozměr doplňuje pohyb letadla

- přesnost řádově v cm

Rychlost letu:  

36 – 130 km/h 

Výška letu:  

60 – 960 m 

Šířka záběru:  
   20 – 680m 

Stopa svazku 
 (0,1 – 3,8m) 

d = 0,25 – 4,00 m 

= 2d 
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Kinematické 3D skenovací systémy
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3D model části města z leteckého skenování
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Fotogrammetrie

Fotografický snímek je ve své podstatě středovým průmětem skutečnosti 
(zobrazovaných předmětů) do roviny snímku.
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Fotogrammetrie

Pro stanovení tvaru, velikosti a prostorové polohy objektu je nutno znát tzv. 
prvky vnitřní a vnější orientace.

Prvky vnitřní orientace – definují vnitřní vztahy v komoře

• konstanta komory (ohnisková vzdálenost, f)

• poloha hlavního snímkového bodu – průsečík osy záběru s rovinou
snímku (x0, y0)

• vyjádření distorze objektivu – vada zobrazení způsobená objektivem

Prvky vnější orientace – udávají vztah mezi komorou a objektem

• poloha středu promítání (vstupní pupila, X0, Y0, Z0)

• vyjádření natočení snímku pomocí rotací v jednotlivých osách w, j, k
v pořadí os x, y, z
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Fotogrammetrie

Pokud jsou známy tyto prvky, lze vyjádřit prostorovou přímku, na které 
měřený/určovaný bod leží. 

Z uvedeného je zřejmé, že k úplnému popisu polohy bodů jsou třeba alespoň 
dva snímky daného objektu z různých stanovisek. 

Pokud nejsou prvky orientace známy, je možno je (velmi komplikovaně) 
vypočítat s využitím tzv. vlícovacích bodů, tzn. bodů, u nichž známe 
geodetické souřadnice.
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Dělení fotogrametrie, metody

Podle počtu snímků:

– Jednosnímková, 

– Vícesnímková, 

Podle polohy stanoviska

– Pozemní

– Letecká

Metody:

– Jednosnímková

– Stereofotogrammetrie

– Průseková
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Fotogrammetrie jednosnímková

Poskytuje pouze rovinné souřadnice 

(Y, X). Uplatňuje se při tvorbě fotoplánů.

Možno použít pokud měřený objekt je 

rovinný nebo alespoň přibližně rovinný 

(plochá fasáda budovy, plochý terén).

Nerovinnost objektu způsobuje radiální 

posuny podrobných bodů v závislosti na 

jejich prostorovém umístění.

Vztah mezi geodetickými (skutečnými) 

souřadnicemi a snímkovými 

souřadnicemi je dán kolineární 

(projektivní) transformací.

Vliv hloubkové členitosti 

objektu
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Fotogrammetrie vícesnímková

Metody, které mají za cíl určit 3D vyjádření měřeného objektu, musí využít 
dva nebo více snímků. 

Nejvíce se pro vyhodnocení využívá stereofotogrammetrie, kdy se pořídí dva 
snímky s rovnoběžnou osou záběru a vyhodnocuje se pomocí umělého 
stereovjemu. 

Současně s rozšířením počítačů prožila svoji renesanci metoda průsekové 
fotogrammetrie, která je obdobou protínání vpřed a byla první 
fotogrammetrickou metodou. Výpočetní zpracování umožňuje aplikaci 
vyrovnání z více snímků a tím zpřesňování výsledků. 
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Fotoplán
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Ortofoto

Princip ortofota spočívá v odstranění radiálních posunů jednotlivých 

snímkových bodů, které jsou způsobeny proměnlivými výškovými 

poměry v terénu nebo hloubkovými poměry na objektu. Pro jeho 

tvorbu je nutné znát digitální model terénu.

http://sv.wikipedia.org/
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Ortofoto

27



28

Vícesnímková fotogrammetrie – 3D model (SFM)



Fotogrammetrické pracoviště
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Fotogrammetrie pozemní a letecká

Pozemní

Stanovisko je nehybné  lze určit prvky vnější orientace.

Dosah je přibližně 500 m.

Přesnost dle charakteru úlohy v řádu cm a ž dm.

Letecká

Komora v letadle  nutno použít pozemních vlícovacích bodů.

Přesnost je v řádu dm až m.

Česká republika byla mapována z převážné části s využitím letecké 

fotogrammetrie a geodetickým doměřováním zakrytých oblastí.
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Letecký snímek a výstup z jeho zpracování
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Fotogrammetrie
DPZ

Dálkový průzkum země se zabývá pořizováním leteckých a družicových snímků, 
jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických tematických 
map.

- Není v přímém kontaktu s danými jevy či plochami.
- Data se pořizují z letadel či z družic.
- DPZ snímky analyzuje a dále zpracovává.
- Termín DPZ je omezen na metody využívající elektromagnetické záření.
- Používá se více intervalů spektra.
- Aktivní x pasivní.

- DPZ je nejdražší způsob jak vytvořit obrázek
- Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných 

čtverečků, se kterými si lze hrát s cílem odhalení jejich neuvěřitelného 
potenciálu.
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Fotogrammetrie
DPZ

Vymezení: 
Fotogrammetrie z leteckých prostředků – z velmi vysokých výšek, z družic.

Principy zpracování jsou velmi podobné jako u fotogrammetrie, k tomu se 
přidává vliv atmosféry a pohybu snímače (družice). 

DPZ analyzuje nejenom polohu, ale i vlastnosti.
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Fotogrammetrie
DPZ infra
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