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Zber priestorových údajov na 
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snímok mobilného mapovania
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26. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni



Kto sme?

Autorizovaný distribútor – Trimble Geospatial



Autorizovaný distribútor – Delair a Microdrones

Kto sme?



distribútor geodetického príslušenstva

www.g-shop.sk

Kto sme?

http://www.g-shop.sk/


Naše služby

● predaj a podpora geodetických, GIS a UAV zariadení

● bezplatné predvedenia zariadení

● prenájom GNSS prijímačov

● prenájom totálnych staníc

● prenájom 3D skenerov

● mobilné mapovanie

● letecké snímkovanie

● LiDAR snímkovanie

● školenie na spracovanie dát

www.geotronics.sk

http://www.geotronics.sk/


Technológia šetriaca čas a financie

Mobilné 
mapovanie



• Aplikácie a užívatelia mobilného mapovania

• Portfólio Trimble pre mobilné mapovanie

• Pracovný postup

• Ukážka výsledných dát

• Softvér pre tvorbu výstupov

Obsah



Správa cestnej a železničnej siete

Dokumentácia správcov inžinierskych sietí

Projektovanie a inšpekcia líniových stavieb

Územné plánovanie a 3D modelovanie miest

Pasportizácia miest

-

-

-

-

-

Využitie mobilného 
mapovania

Zber geodetických a GIS údajov-



● 360 panorámy

● Tvorba a spravovanie GIS

● Správa aktív, dokumentácia

Trimble MX7
Snímkovací systém

Mapovanie a správa majetku

● 360 panorámy

● Husté a presné mračno bodov

● Stredný dosah (80 m)

● Menšie, ale komplexné práce

Trimble MX50
Skenovanie & snímkovanie

Údržba ciest a správa majetku

● 360 panorámy + bočné kamery

● Husté a presné mračno bodov

● Veľký dosah (do 420 m)

● Vhodné pre veľké projekty

Trimble MX9
Skenovanie & snímkovanie

Geodetické a inžinierske práce 

Mobilné mapovacie systémy 
Trimble



Ukážka dát MX9

Bočná kamera 1 Bočná kamera 2 Zadná kamera

Bodové mračno
360° panoráma



Pracovný postup

analýza potrieb 
koncového 
užívateľa

príprava trás

výpočet objemu 
dát a času

Mapovanie v 
teréne

koordinácia so 
samosprávami

Trimble Mobile 
Imaging softvér

Spresnenie 
trajektórie

generovanie 
panorám/mračna

klasifikácia 
mračna

Trimble Business 
Center softvér

Trimble MX

Panorama Editor

vektorové vrstvy

sprístupnenie dát 
koncovému 
užívateľovi/ 
verejnosti

Spracovanie Tvorba výstupovZber dátPríprava





Spresnenie trajektórie - POSPac



Trimble Business Center

● Univerzálny SW pre spracovanie dát z Trimble totálnych staníc, GNSS 

prijímačov, nivelačných prístrojov, laserových skenerov, pozemnej a 

leteckej fotogrametrie, mobilného mapovania

● Generovanie panoramatických snímok a mračna bodov

● Export trajektórie v podobe CSV súborov

● Ofarbenie, klasifikácia mračna



Trimble MX softvér

● Trimble MX Content Manager

‒ Správa dát

● Trimble MX Asset Modeler

‒ Extrakcia objektov

‒ Export vektorových vrstiev

● Trimble MX Publisher

‒ Zdieľanie dát

‒ Pluginy pre softvéry tretích strán



Trimble MX Asset Modeler



Automatická detekcia hrán



Automatická detekcia dopravných značiek



Panorama Editor



Panorama Editor



Ďakujem za pozornosť


