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S

úþasné geodetické meracie metódy môžeme
v zásade rozdeliĢ na selektívne a neselektívne.
Selektívne metódy urþujú priestorovú polohu vybraného identifikovaného bodu. Naopak neselektívne metódy monitorujú povrch objektu v urþitom
rozlíšení (rastri) þím nemerajú vybrané body ale body, ktoré prislúchajú urþitej teoretickej polohe podĐa
zvoleného rozlíšenia prístroja v interakcii so samotným povrchom objektu. Každá meracia metóda má
svoje výhody a samozrejme tie zasa vyvažujú isté
negatíva. Hlavnou výhodou selektívnych metód je
vysoká presnosĢ ale naopak nevýhodou je malá hustota bodov (podrobnosĢ) za þas merania. Naopak,
neselektívne metódy predstavujú nástroj na zber
údajov s vysokou podrobnosĢou na úkor nižšej
presnosti a horšej identifikácie pozorovaných bodov. VeĐmi vysoké rozlíšenie môže þiastoþne eliminovaĢ „neselektívnosĢ“ metódy, pretože požadovaný bod sa „zaþlení“ medzi ostatné merané body,
alebo sa k nemu dostaneme aspoĖ dostatoþne blízko.
VeĐké rozlíšenie na druhej strane zasa prináša problém s objemom dát, ktorý by ale dnešná výpoþtová
technika mala aspoĖ þiastoþne zvládaĢ.
Medzi selektívne metódy využívané v geologických aplikáciách patria:
– Polárna priestorová metóda realizovaná elektronickou tachymetriou.
– Meranie priestorovej polohy bodu technológiou
GNSS.
– Fotogrametrické metódy – stereofotogrametria,
konvergentná fotogrametria, þasová základnica.
Nelektívne metódy reprezentujú v súþasnosti
predovšetkým:
– Terestrické laserové skenovanie (TLS).
– Fotogrametrický skener.

ZatiaĐ þo selektívne metódy nám umožĖujú meraĢ
vybrané body, profily, plochy a diskontinuity, neselektívne metódy nám umožĖujú generovaĢ tieto požadované prvky z mraþien bodov, ktoré reprezentujú
pozorovaný povrch.
Terestrické laserové skenovanie (Štroner, 2008)
je meracia technika založená na priestorovej polárnej metóde. PresnosĢ urþenia priestorovej polohy
bodu sa pohybuje rádovo od 0.1 mm po 10 mm
v závislosti od meranej dĎžky a typu použitého skenera. Dosah v súþasnosti pri TLS sa pohybuje od
0,5 m do 1200 m. RýchlosĢ merania sa vyjadruje
poþtom meraných bodov za sekundu a tá sa pohybuje od 1.000 do 900.000 bodov za sekundu. Samozrejme, jednotlivé parametre závisia od typu skenera
a navzájom od seba a cena prístrojov je takisto veĐmi rozmanitá. Výhodou je možnosĢ meraĢ povrch
reliéfu s hustotou až bod/1 mm, þím je monitorovaný celý horninový masív, nie iba jeho vybratá þasĢ.
Výsledkom laserového skenovania je tzv. mraþno
bodov, teda množina diskrétnych priestorových bodov definovaných súradniciam XYZ. Túto množinu
je ćalej potrebné spracovaĢ až do výsledného modelu meraného objektu, zvyþajne vyjadreného trojuholníkovou sieĢou, teda TIN modelom. Porovnaním geometrie povrchu masívu z 2 rôznych
þasových etáp je potom možné zostaviĢ rozdielovú
mapu, ktorá detailne reprezentuje zmeny monitorovaného reliéfu.
Fotogrametrický skener je optická fotogrametrická metóda založená obrazovej korelácii. Nejde
o hardvérové riešenie ale len o softvér, ktorý na základe obrazovej korelácie hĐadá identické obrazové
elementy a poþíta ich priestorovú polohu. Výsledkom je tak ako u TLS mraþno bodov. Hlavnými
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nevýhodami takéhoto merania sú väþšia neistota
vzrastajúca so vzdialenosĢou od objektu a väþší šum
kvôli þasto veĐmi þlenitému reliéfu.
ZatiaĐ þo terestrické laserové skenovanie je výhodnejšie použiĢ na monitoring celého masívu s vysokým rozlíšením, fotogrametrické metódy je vhodné
použiĢ na monitorovanie menších plôch a relatív-

nych posunov blokov, kde prakticky nie je možné dosiahnuĢ tak vysokú presnosĢ (0.02 mm – 1 mm) inými geodetickými metódami.
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Obr. 1: Snímka þasti skalného zárezu (vĐavo) a detail modelovanej plochy (vpravo).

Obr. 2: Originálna snímka (vĐavo) a meraný detail (vpravo).

Obr. 3: Mraþno bodov, pohĐad zo smeru snímkovania (vĐavo) a pootoþený pohĐad.
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