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Kazalo

• Opis namena in izdelkov Laserskega skeniranja Slovenije

• Ocena kakovosti klasifikacije stavb

• Uporaba klasificiranega oblaka točk za analizo gostote stavb

• Sklep



Zakaj lasersko skeniranje?

• Del laserskega žarka prodre skozi vegetacijo 
zato dobimo opis reliefa pod vegetacijo –
vertikalna struktura vegetacije

• Na vodi skoraj ni odbojev

• Elektrovodi so dober odbojnik

Sava

elektrovod



Namen laserskega skeniranja Slovenije

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Obdelava: Geodetski inštitut Slovenije

Snemalec: FlyCom d.o.o

Podatke izdaja: Agencija RS za okolje 
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso

• zagotovitev ustreznih podatkovnih podlag za zajem 3D-podatkov 
hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč za celotno Slovenijo

• 60 % Slovenije je pokrite z gozdom in pod njim je veliko vodotokov, ki 
jih na drugih virih ne moremo videti

Menina planina

Ortofoto CAS Lidar PAS

http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso


Lasersko skeniranje Slovenije

• lasersko skeniranje se je izvajajo v neolistanem delu leta

• v času, ko kraška polja niso bila poplavljena in visokogorje najmanj 
zasneženo

• gostote laserskih točk 5 točk/m2 ali 2 točki/m2 (veliki gozdovi in 
visokogorje) 

• pokritje celotne Slovenije v 3 letih:

2011, 2014, 2015



Izdelki laserskega skeniranja

OTRGKOT DMR 1 in PAS

Točnosti za izdelke v D96/TM (RMSE):

• Položajna točnost: 30 cm

• Višinska točnost: 15 cm

Koordinatna sistema izdelkov:

• D96/TM – original

• D48/GK – transformirano in razrezano na razdelitev listov

• Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) v formatu LAS

• Oblak točk reliefa (OTR) v formatu LAS

• Digitalni model reliefa  1 m x 1 m (DMR1) v formatu ASCI

• Podoba analitičnega senčenja DMR (PAS) v georeferenciranem formatu TIF+TFW



Klasificiran oblak točk (GKOT)

• Tla

• Nizka vegetacija do 1 m

• Srednja vegetacija 1 m – 4 m
• avtomobili

• Visoka vegetacija nad 4 m
• elektrovodi

• Stavbe

• Neklasificiarno oz. nikoli klasificirano (največkrat tla)

• Nizke točke (laserski multipath ali brezna/jame)



Stavbe v GKOT

• stavba: obris presega 16 m2 in ima višino nad tlemi višjo od 1 m

• samodejna klasifikacija stavb brez ročnega popravljanja

• uporabljena programska oprema gLidar Fakultete za elektrotehniko,

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
• eden izmed najboljših algoritmov za klasifikacijo laserskih podatkov glede na ISPRS test



Stavbe v GKOT

• Preverjena pravilnost in popolnost klasifikacije stavb na 5 % 
vzorcu datotek snemalnega bloka:
• Popolnost 97,6 % (št. pravilno klasificiranih stavb v GKOT/št. dejanskih stavb v naravi)

• Pravilnost 92,1 % (št. pravilno klasificiranih stavb/št. vseh stavb v GKOT)

• Najpogostejši objekti lažno klasificirani med stavbe:
• kompaktni sestoji srednje visokega grmovja (npr. japonski dresnik) 33 %

• kupi materiala, skladovnice pokrite s streho in špičasti vrhovi 36 %

• mostovi in viadukti 7 %

• brežine in strmine 17 %

• vozila (prikolice tovornjakov) 7 %

• Najpogostejše neklasificirane stavbe: 
• zelo gladke strehe

• streha pride do tal, ni skoka 1 m nad terenom



Izdelava vektorskega obrisa stavb
• Vhodni podatek: oblak točk, ki so klasificirane kot stavbe (izdelek GKOT).

• Postopek obdelave:
• izdelava digitalnega modela površja stavb,

• interpolacija manjkajočih podatkov (prekrita streha z rastjem, slab odboj na delu strehe, 
majhna gostota točk),

• objektno usmerjena analiza interpoliranega modela površja stavb,
• segmentacija z algoritmom iskanja robov,

• klasifikacija segmentov v razreda stavba in tla na podlagi povprečne nadmorske višine segmenta.

• Rezultat:
• obrisi stavb v vektorskem formatu zapisa, ki se lahko uporablja v različnih prostorskih analizah

• presečno stanje stavb v Sloveniji 2014/2015 (razen za dve območji 2011)

DMP Interpolacija manjkajočih pikslov Vektorizacija obrisov 



Obrisi stavb iz GKOT in evidentirane stavbe

Delež obrisov stavb GKOT, ki 
niso evidentirane v katastru 
stavb (24,6 %):

• Neevidentirane stavbe

• Lažno klasificirane stavbe 
(ocena 7,9 %)

Število

Obrisi stavb iz 
GKOT

1.058.273

Obrisi stavb, 
evidentirani v 
Katastru stavb

835.738 oz. 75,4 %



Kazalnik število obrisov stavb na km2

• Kazalnik število obrisov stavb na km2 je lahko podlaga za ocenjevanje 
strnjenosti pozidave

• Število stavb na km2 lahko razdelimo na 5 razredov urbaniziranosti

• Nekatera mesta izpadejo iz razreda 1001 stavba in več, ker je niz stavb 
obravnavan kot ena stavba

V GKOT je niz stavb 
obravnavan kot ena stavba.
Če bi tak niz želeli razstaviti 

na posamezne stavbe, bi 
morali uporabiti dodatne vire 

(evidenca hišnih številk, 
kataster stavb).



Kazalnik relativna površina obrisov stavb na 1 km2

• Skupna površina vseh stavb v Sloveniji iz GKOT je 282,6 km2 ali 1,4 % 
državnega ozemlja

• Skupna površina vodotokov brez morja 230 km2 ali 1,1 % državnega 
ozemlja (iz 3D-zajema hidrografije in vodnih zemljišč)

Razvidno dobro 
strukturirano 

policentrično omrežje 
središč.
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Relativni deleži površin obrisov stavb 
izven mestnih naselij

• S kazalnikom relativnih površin obrisov stavb na km2 lahko ugotavljamo:
• stanje poselitvenega vzorca

• analiza časovnih vrst -> trendi poselitvenega sistema

• preučevanje na ravni države in naselij

• Primer: relativni delež površin stavb izven mestnih (urbanih) naselij

Dobro viden 
poselitveni vzorec: 

večina Slovenije 
razpršen tip poselitve z 
zgostitvami poselitve v 

večjih urbanih 
središčih.



Prednosti LSS pred obstoječimi podatki

• Del laserskega žarka prodre skozi vegetacijo zato dobimo opis reliefa pod vegetacijo

• Boljša prostorska ločljivost DMR 1 m x 1 m od predhodnega fotogrametričnega DMR 5 m 
× 5 m

• Enovita višinska točnost na odprtem terenu in pod vegetacijo 15 cm RMSE, DMR 5 m × 5 
m (CAS) je imel višinsko točnost 1 m na odprtem in 3 m na poraščenem terenu 

• Prost in brezplačen dostop do podatkov

DMR 1 m × 1 mDMR 5 m × 5 m



Ali potrebujemo cikličnost LSS?

Podatkovni sloji, kjer se so se podatki LSS že uporabil:

• Izdelava bolj točnega ortofota CAS od leta 2015 naprej, saj se za njegovo izdelavo 
uporabi laserski DMR 1 m × 1 m 

• Zajem 3D-sloja hidrografije in vodnih zemljišč za celotno Slovenijo izdelan 
2015/2016 na osnovi laserskih podatkov in stereoparov Cikličnega 
aerofotografiranja Slovenije (CAS)

• Zajem slojev 3D-topografske baze 1 : 5000 na osnovi stereoposnetkov CAS in 
laserskih podatkov (sloji: zgradbe, transport in raba)

• Zajem Dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano se izvaja na osnovi ortofota s dopolnilnim virom podobe 
analitičnega senčenja DMR 1 m × 1 m od leta 2016 naprej

• …

Bolj točen DMR se uporablja v izdelavi ortofota CAS, 
bolj točni bodo izvedeni podatki na osnovi ortofota.



Sklep
• Podatki GKOT so prosto dostopni

• Presečno stanje obrisov in višin stavb v 2014/15 (deloma 2011)
• Relativna površina obrisov stavb na km2 pridobljena iz avtomatske klasifikacije GKOT je 

dovolj dober kazalnik za samostojno preučevanje poseljenosti.

• LSS ima možnost avtomatskega pridobivanja širokega spektra podatkov o 
stavbah za:
• Prostorske analize, tudi poseljenosti,

• Vzdrževanje državnih in občinskih prostorskih podatkov (npr. kataster stavb, dejanska 
raba, topografski podatki)

• Analize skladnosti načrtovanih in realiziranih gradenj.

• Ob uporabi podatkov LSS je nujno upoštevati namen, za katerega so bili 
podatki izdelani in s tem povezanih tehničnih značilnosti podatkov.

• Predlagamo cikličnost LSS – čim širša bo uporaba, prej bomo odločevalce 
lahko prepričali o nujnosti cikličnosti!


