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Anotácia 

 Obsahom mojej bakalárskej práce je postup pri zbere a spracovaní dát pri 3D 

laserovom skenovaní vodného diela Milošová. Prvá as  mojej bakalárskej práce je 

venovaná teoretickým informáciam o laserových skenovacích sytémoch, ako napríklad 

spôsoby zberu dát, technológie laserového skenovania, typy prístrojov, at . V druhej asti 

som sa zameral na praktický postup pri zbere a spracovaní dát 3D laserového skenovania 

vodného diela Milošová od práce priamo v teréne, až po spracovanie a analýzu pomocou 

špecializovaného softweru.  
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Summary 

The content of my bachelor work is directed to a process for collecting and 

processing data in 3D laser scanning, carried out Waterworks Milošová. The first part of 

the presentation is devoted mainly to laser scanning systems, such as data collection 

methods, laser scanning technology, types of equipment, etc. 

In the second part I focused on practical procedures for data collection and processing of 

3D laser scanning Waterworks Milošová. I started with groundwork, then processing and 

analysis using specialized software. 
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1. Úvod 
 

 Laserové skenovacie systémy (LSS) sú momentálne najefektívnejšou metódou 

zberu priestorových dát. Je to pomerne nová a hlavne rýchla metóda, ktorá umož uje 

zachytenie skuto ného tvaru aj ve mi zložitých objektov, pri ktorých by bolo zložité a 

hlavne asovo ve mi náro né použitie klasických geodetických metód akými sú napr. 

polárna metóda, metóda GNNS at .  LSS majú široké využitie hlavne v oblastiach 

geodézie, architektúry, stavebníctva, strojníctva a priemyslu. LSS využívajú modernú 

laserovú technológiu, pomocou ktorej umož ujú zber ve kého množstva bodov na povrchu 

objektu bezkontaktnou metódou merania. 

 Hlavným  zámerom  pri výbere témy mojej bakalárskej bolo oboznámenie sa s LSS. 

Pri výbere lokality zohrávala úlohu zákazka na kontrolu usadania hrádze vodného diela 

Milošová pomocou ve mi presnej nivelácie, popri ktorej som mal možnos  zapoži ania 

laserového prístroja LEICA HDS C10.  

 Postup prác na mieste spo íval v oboznámení sa s prístrojom, podrobnej 

rekognoskácií terénu, vhodného rozmiestnenia stanovísk a vlicovacích bodov a samotného 

skenovania.  Kancelárske práce spo ívali v založení pracovného súboru, vyhodnotenia 

presnosti zamerania vlícovacích bodov, o istenia mra na bodov, vytvorení 3D modelu 

niektorých objektov a následných analýz.  
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2. Fyzikálne vlastnosti laserových skenovacích 
systémov  
 

2.1 Zdroje žiarenia – princíp lasera  

 

 „Vzh adom k vlastnostiam laserového žiarenia patria lasery k vhodnému využitiu 

na skenovanie objektov. Z fyzikálneho h adiska je laser kvantovo elektronický zosil ova  

elektromagnetického žiarenia v okolí vidite ného svetelného spektra a pri ahlých vlnových 

d žok. Tento zosil ova  elektromagnetického žiarenia je uložený do optického rezonátora. 

Laser je zdrojom intenzívneho monochromatického a koherentného žiarenia.  

Princíp lasera je založený na stimulovanej emisii fotónov v aktívnom prostredí laseru. 

Aktívne prostredie je tvorené molekulami, iontami a fotónmi, ktoré sa nachádzajú v 

najnižšom energetickom stave. Tieto astice sú excitované do vyšších energetických stavov 

vonkajším zdrojom energie, a pri prechode do pôvodného energetického stavu budú 

vyžarova  nekohorentné svetelné žiarenie.  

Emitované fotóny sa pohybujú v optickom rezonátore tvoreného proti ahlými a 

rovnobežnými zrkadlami. Prechodom fotónu okolo excitovanej astice dôjde k stimulácii a 

vyžiareniu fotónu rovnakej vlnovej d žky. Takto dochádza k postupnému zvyšovaniu toku 

fotónov, ktoré po priechode polopriepustným zrkadlom vytvoria koherentný zväzok.“  

 

Obr. 1 Stimulované emisie [1] 
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Laser sa skladá z troch základných astí : 

 aktívne prostredie, ktoré slúži ako zosilova , skladá sa z atómov a molekúl 

excitujúcich na emisné energetické hladiny.  

 optické rezonátory, ktoré zabezpe ujú odraz fotónov od zrkadiel a tým zosil ujú 

laserové žiarenie.  

 zdroje energie ktoré umož ujú vykonanie excitácie atómov [1] 

 

 

Obr. 2 Základné prvky laseru [1] 

 

Delenie laserov pod a aktívneho prostredia : [1] 

 pevno látkové lasery 

 plynové lasery 

 kvapalinové lasery  

 chemické lasery 

 polovodi ové lasery 

 

V sú asnej dobe sa v LSS využívajú polovodi ové lasery. 
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2.1.1 Polovodi ové lasery 

Ich funkcia je založená na vzniku stimulovanej emisie v aktívnej polovodi ovej 

oblasti.  

Pracujú v dvoch spektrách : 

- v nevidite nom spektre (780 až 815 nm, blízka infra ervená oblas )  

- vo vidite nom spektre (632 až 635 nm, 650nm = ervená, 532 nm = zelená), 

(Obr.3) [1]. 

 

 

Obr. 3 Polovodi ový laser - prevedenie [1] 

 

Výhody polovodi ových laserov [1]:  

 

 kompaktnos   

 možnos  preladenia v širokom spektrálnom pásme a pomocou výberu aktívneho 

prostredia generalizovanie zariadenia vlnových d žok a šírok spektra  

 nízka spotreba elektrického prúdu  

 vysoká ú innos   

 nízka citlivos  s jeho zaobchádzaním.  

 

Nevýhody polovodi ových laserov [1]:  

 

 rozbiehavos  generovaného zariadenia  

 ve ká závislos  parametrov generovaného zariadenia na teplote aktívneho 

polovodi ového materiálu.  



Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla Milošová  

 

2015  5 

 

 

2.2 Princíp elektronického ur enia d žky  

 

 Elektronické systémy vysielajú elektromagnetické žiarenie z vysiela a, ktoré sa od 

objektu odráža spä  a je zachytené v prijíma i prístroja (Obr.4). 

 

 

Obr. 4 Schéma princípu elektronického merania d žky [1] 

 

2. 2. 1 Rozdelenie elektronických dia komerov  

 

 impulzné dia komery 

 fázové dia komery 

 frekven né dia komery 

 

Impulzný dia komer  

 je založený na meraní tranzitného asu. Pre ur enie vzdialenosti využíva meranie 

asu, ktorý potrebuje elektromagnetický impulz k prekonaniu dvojnásobnej d žky. 

Vzh adom k rýchlosti elektromagnetických v n (3x108 ms-1), je tranzitný as ve mi krátky 

a preto sa kladie dôraz na vysokú presnos  merania tranzitného asu. [1] 

 

Fázový dia komer  
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 je založený na meraní fázového rozdielu, ktorý sa ur uje medzi vysielaným a 

prijímaným signálom. Modulová vlna sa vysiela s ur itou fázou, ktorá je po odrazení od 

objektu prijímaná do prijíma a s fázovým posunom z ktorého sa vypo íta vzdialenos . [1] 

 

Frekven ný dia komer  

 je založený na ur ení posunu frekven ne modulovaných v n. Rýchlos  šírenia 

elektromagnetických v n je ovplyvnite ná indexom lomu. Hodnota indexu lomu závisí od 

použitej vlnovej d žky zariadenia, teploty, tlaku a vlhkosti ktoré majú vplyv na presnos  

merania. [1] 

2.3 Optoelektronické ur enie d žky 
 

Ur enie d žky pomocou optoelektronických dia komerov je založené na riešení 

všeobecného rovinného trojuholníka, kde poznáme d žku základnice (b) a pri ahlé uhly( , 

), (Obr.5). Metóda je vhodná pri ve mi krátkych vzdialenostiach, kde je možné pomocou 

tejto metódy dosiahnu  vysokej presnosti. Naopak nevýhodou tejto metódy je klesajúca 

presnos  s rastúcou meranou d žkou a obmedzujúcim faktorom je aj d žka základne. [1] 

 

 

Obr. 5 Princíp optoelektronického ur enia d žky [1] 
 

 

2.4 Metódy odklá ania laserových lú ov 
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 Pri LSS prístroj odklá a lú  v ur itej vzdialenosti od seba po riadkoch a st pcoch na 

meraný objekt a využíva pri tom tieto metódy : 

 
 odklá anie zväzku zrkadlom  

 odklá anie zväzku odrazovým hranolom  

 odklá anie zväzku rotáciou zdroja  

 odklá anie zväzku pomocou optických vlákien  

 odklá anie zväzku pomocou statického optického elementu. [1]  

2.4.1 Odklá anie zväzku zrkadlom 
 

 spo íva v odklá aní laserového zväzku pomocou rotujúceho zrkadla, ktoré vytvorí 

zväzok priamok v ležiacich v rovine a odklon zväzku v dvoch smeroch dosiahneme 

spojením dvoch zrkadiel (Obr.6). [1] 

 

Obr. 6 Princíp odklá ania zväzku zrkadlom [1] 
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2.4.2 Odklá anie zväzku odrazovým hranolom 
   

spo íva v odklá aní laserového zväzku pomocou rotujúceho optického odrazového 

 hranola, ktorý ma tvar pravidelného n- uholníka a jeho normála je totožná s osou rotácie. 

   

Obr. 7 Princíp odklá ania zväzku odrazovým hranolom [1] 

 

2.4.3 Odklá anie zväzku rotáciou zdroja  
 

 princíp je podobný ako pri motorizovaných univerzálnych staniciach ktoré sú 

vybavené servomotormi a vykonávajú rota ný pohyb okolo horizontálnej a vertikálnej osi 

(Obr.8). [1] 

 

Obr. 8 Princíp odklá ania zväzku pomocou rotácie stroja [1] 
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2.4.4 Odklá anie zväzku pomocou optických vlákien 
 

 spo íva na rotácií zrkadla ktoré usmer uje laserový lú  do optických vlákien 

usporiadaných v kružnicovom tvare. Usporiadanie vlákien je rozvinuté do roviny, v ktorej 

optické vlákna vytvárajú vejárovitý tvar z požadovaným uhlom rozbiehavosti (Obr.9). [1] 

 

Obr. 9 Princíp odklá ania zväzku pomocou optických vlákien [1] 

2.4.5 Odklá anie zväzku pomocou statického optického 
elementu 

 

 tento statický element vytvorí v priestore výrez zvislej svetelnej roviny, pri om 

predmet rotuje okolo zvislej osi (Obr.10). Obraz vzniknutého svetelného profilu (stopy) je 

zaznamenaný napr. CCD sníma om a spojením obrazov jednotlivých stôp v po íta i 

vzniká model predmetu. [1] 

 

Obr. 10 Princíp odklá ania zväzku optickým elementom [1]  
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2.5 Základný princíp fungovania laserového skenovania 
 

 Základným princípom fungovania laserového skeneru je priestorová polárna 

metóda (Obr.11). K bodu P (x,y,z) je meraná šikmá d žka d, vodorovný uhol ω a zenitový 

uhol ξ, aby sme mohli ur i  súradnice bodu vzh adom k miestnemu súradnicovému 

systému skeneru. Uhly získame z polohy zrkadla, ktoré odklonia laserový zväzok a d žka 

impulzným dia komerom skeneru synchronizované s polohou zrkadiel. Druhou metódou 

ur enia d žky sprievodi a je optické meranie d žky zo známej d žky základne a k nej 

pri ahlých uhlov. Výsledkom sú 3D súradnice meraného bodu v miestnom súradnicovom 

systéme skeneru. [2]  

 

 

Obr. 11 Princíp priestorovej polárnej metódy [2] 

 

 x = d . cosω . sinξ  

y  = d . sinω . sinξ 

z = d . cosξ      

 

 Pre skenovanie bodov sa používa princíp odklonenia laserového zväzku. Pomocou 

odklonenia laserového zväzku sú na povrchu objektu merané body v profiloch v zvolenej 

hustote. Takto zamerané body sa nazývajú mra no bodov, ktoré sa pre zlepšenie orientácie 

užívate a zobrazuje nielen polohou bodu, ale aj farbou. Farebne sa odlišujú povrchy 

z rôznych materiálov a geometrické konfigurácie. [1]   
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3. Porovnanie s alšími metódami a výhody 
laserového skenovania 
  

3.1 Porovnanie 

 

 Oproti geodetickým metódam sú LSS neselektívnou metódou merania. To 

znamená, že pri skenovaní sú body rozmiestnené v pravidelnom uhlovom rástry a teda 

vo všeobecnosti nie sú merané charakteristické body objektu, ktoré je potrebné následne 

domodelova . Pri geodetických úlohách ako je napr. polárna metóda, alebo pretínanie sú 

merané len práve tieto charakteristické body ako sú hrany, vrcholy a pod. (Obr.12).  

alšou metódou je fotogrametria, pri ktorej sa pomocou záznamu obrazu zachytí 

celý objekt, takže tiež neselektívnym spôsobom, ale obraz poskytuje pre vyhodnotenie 

spojitý vnem umož ujúci obvykle nepo etné ur enie bodu záujmu užívate om, alebo 

programom a navyše s rastúcou vzdialenos ou presnos  výrazne klesá. [1]   

 

 

Obr. 12 Rozdiel medzi geodetickým meraním a skenovaním [1] 
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3.2 Ekonomický prínos laserového skenovania 
 

S laserovým skenovaním ako s jednou z najnovších metód na zber priestorových 

dát sa v praxi stretávame už dlhšiu dobu, avšak aj napriek tejto skuto nosti nemôžeme 

s ur itos ou tvrdi , že sme objavili všetky  možnosti využitia tejto metódy v praxi.  

Vzh adom na široké spektrum dát a ich presnos , ktoré laserové skenovanie 

ponúka,  je len otázkou asu, kedy nájdeme jeho alšie možnosti využitia.  

Metódu laserového skenovania charakterizujú predovšetkým:  

 Presnos  

 Vysoká hustota bodov 

 Minimum asu nevyhnutného pre získanie ve kého množstva dát 

 Vysoká automatizácia spracovania meraných dát. 

Na základe vyššie uvedených základných prvkov tejto metódy môžeme predstavi  

 niektoré hlavné výhody aplikácie laserových skenovacích systémov a ich efektívneho 

využitia v praxi.  

Skrátenie práce v teréne, finan né úspory, s ím súvisí predovšetkým možnos  

presného a kompletného zamerania sú asného stavu, vysoká spo ahlivos  výsledkov, 

zrejmé znižovanie chybných alebo nepresných meraní, automatizácia, ktorá skracuje 

spracovanie dát a eliminuje riziko chybného vyhodnotenia sú iba základné výhody použitia 

laserových skenovacích systémov. alším pozitívnym využitím laserového skenovania je 

samozrejme možnos  3D modelovania, vizualizácia a tvorba 2D výkresov ako aj 

spracovanie digitálnych modelov terénov.  

Kompletnos  záznamov dát takmer úplne eliminuje potrebu opakovaných návštev 

v predmetnej lokalite z dôvodu potreby doplnenia alších informácií. V neposlednej rade 

je nevyhnutné spomenú  prínos laserového skenovania pre bezpe nos  pri práci 

v náro ných podmienkach i teréne. 

Laserové skenovanie sa v sú asnosti stalo jednou z najefektívnejších metód 

získavania a spracovania dát najmä z h adiska úspory asu a finan ných prostriedkov. 
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Všetky tieto pozitíva použitia laserových skenovacích systémov prinášajú aj nemalé 

finan né úspory, o dodáva laserovému skenovaniu nielen na vážnosti, ale prispieva k 

zvyšovaniu  jeho významu v spolo nosti. Táto revolu ná metóda sa oskoro stane 

nevyhnutnou sú as ou práce využívanej v stavebníctve , architektúre, geodézii i v iných 

priemyselných odvetviach a to aj napriek skuto nosti, že ide pomerne o nákladnú 

technológiu. Napriek tomu možno konštatova , že primárne náklady na obstaranie 

meracích zariadení a softwaru sa s prihliadnutím na vyššie uvádzané možnosti úspor 

v krátkom asovom horizonte obstarávate ovi refundujú. [1] 

 

3.3 Využitie laserových skenovacích systémov v praxi 
 

3.3.1 Meranie zložitých technologických celkov 
a konštrukcií 

 

 LSS sa uplat ujú pri vytváraní celkových alebo iasto ných modelov 

priemyselných podnikov (železiarne, chemické podniky, elektrárne, ropné plošiny at .) 

s ve kým množstvom podrobností a tiež pri navrhovaní nových doplnkov a ich 

rekonštrukcií. [1] 

 



Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla Milošová  

 

2015  14 

 

 

Obr. 13 Príklad skenovania zložitých technologických celkov [3] 

3.3.2 Meranie reálneho stavu stavebných konštrukcií 
 

 LSS zachytávajú 3D model objektu, poskytujú možnosti pre dokumentáciu 

sú asného stavu, ale aj pre plánovanú vizualizáciu. Poskytujú tiež kontrolu prevedenia 

a dokumentáciu nových projektov. LSS pomáhajú pri kontrole kvality v rámci kontrolných 

stavebných meraní. [1]   
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Obr. 14

 

 

Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla Milošová 

 

14 Príklad využitia skenovania v stavebníctve [4]

 

Obr. 15 as  múru [3] 
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e [4] 
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3.3.3 Meranie dopravných stavieb 
 

 LSS sa uplat ujú pri výstavbe a rekonštrukcií dopravných stavieb (cesty, dia nice, 

mosty, železni né trate at .). Využívajú sa na za iatku pre modelovanie reálneho stavu 

krajiny, pri zemných prácach pre výpo et kubatúry a kontrolu tvarov, pri dokumentovaní 

a kontrole priebehu stavby a tiež pre zhotovenie dokumentácie výslednej stavby. [1] 

 

Obr. 16 Rozdiel medzi fotografiou, mra nom bodov a 3D modelom [5] 

 

 

Obr. 17 Mra no bodov pri skenovaní mostnej konštrukcie [6] 
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3.3.4 Topografické mapovanie terénnych tvarov 
 

 LSS sa uplat ujú pri topografickom mapovaní zložitých terénnych útvarov, 

vyhotovovanie presných digitálnych modelov terénu, pri výpo te kubatúr zložitých 

objektov, ako sú rôzne skalné útvary, jaskyne, lomy at . Výhodou je rýchlos  získavania 

potrebných dát, dostato ná hustota a vysoká presnos . Výhodou je meranie neprístupných 

objektov v aka bezkontaktnej metóde zberu dát. [1] 

 

 

Obr. 18 Výsledný model Prav ickej brány [7] 

 

Obr. 19 Detailný poh ad na model Prav ickej brány [7] 
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3.3.5 Meranie v
 

 LSS sa využívajú pri práci v

vyhotovenia dokumentácie a

skuto ného stavu výrubu, dokumentácie 

dôležité informácie o hrúbke ostenia.

Obr. 
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3.3.5 Meranie v podzemných priestoroch 

LSS sa využívajú pri práci v tuneloch napr. pri zameraní profilov behom razenia,

vyhotovenia dokumentácie a presných výpo tov kubatúry, k

ného stavu výrubu, dokumentácie elby a nevystrojeného lícu výrubu. 

hrúbke ostenia. [1] 

 

Obr. 20 Skenovanie železni ného tunela 

 

 

Obr. 21 Mra no bodov pri skenovaní tunela 
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tuneloch napr. pri zameraní profilov behom razenia, 

tov kubatúry, k okamžitej korekcií 

ného lícu výrubu. alej sú 
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3.3.6 Dokumentácia pamiatok v oblasti architektúry 
a archeológie 

 

 LSS sa vo ve kej miere používajú v oblastiach architektúry pre dokumentáciu 

sú asného stavu pamiatok, pri rekonštrukcií pamiatok a fasád budov. V oblasti archeológie 

sa LSS používajú pre dokumentáciu archeologických nálezov, plastík  a taktiež 

dokumentáciu nástenných malieb v jaskyniach.   

 

Obr. 22 Mra no bodov pri skenovaní kostola 
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4. Vplyv povrchov skenovaných objektov na 

meranie 

 Na meranie pomocou LSS pôsobí povrch skenovaného objektu pomocou svojej 

schopnosti odráža  optické žiarenie. Túto schopnos  ovplyv ujú vlastnosti dopadajúceho 

žiarenia ako sú napr. vlnová d žka, i polarizácia, následne vlastnosti materiálov ako farba 

a odrazivos  a z geometrických vlastností najmä drsnos . 

 Nižšie sú uvedené príklady materiálov v obvyklej úprave a ich reflektivita v %, kde 

100 % je definovaná v tomto prípade ako ideálna hodnota pre dokonalý difúzny odraz 

optického zariadenia.  

Hodnoty elektromagnetického žiarenia platia pre vlnovú d žku 900 nm.                   

 

MATERIÁL REFLEKTIVITA v % 

Biely papier do 100% 

Stavebné drevo - borovica 94% 

Sneh 80-90% 

Biele murivo 85% 

Íl, vápenec do 75% 

Novinový papier 69% 

Listnaté stromy typ. 60% 

Ihli naté stromy typ. 30% 

Plážový piesok, púštny 

piesok 

typ. 50% 

Hladký betón 24% 

Asfalt 17% 

Láva 8% 

ierny neoprén 5% 

Sadze 5% 
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5. Prístrojové vybavenie 

5. 1 Všeobecný popis Leica ScanStation C10 
 

 Je jeden z najpopulárnejších skenerov na svete, ktorý obsahuje všetko v jednom 

celku a teda okrem laserového skenovacieho systému aj presný dvojosí kompenzátor, 

interné batérie, riadiaci po íta  s dotykovým displejom, integrovaný hardisk, automatickú 

kameru a fotoaparát s vysokým rozlíšením. a laserovú olovnicu. ScanStation C10 využíva 

plné zorné pole 360°x270° a vysoká presnos , rýchlos  a dlhý dosah ju stavajú do pozície 

jedného z najuniverzálnejších skenerov na trhu. Pod a výrobcu je ScanStation C10 oproti 

svojmu predchodcovi ScanStation 2 ove a rýchlejší skoro vo všetkých smeroch.  

V aka novej technológií “Smart X-Mirror” je skenovanie v celom zornom poli 10x 

rýchlejšie a naskenova  napr. bežnú miestnos  trvá menej ako 2 minúty, aj v aka tomu, že 

táto technológia automaticky pred každým skenovaním zistí, i bude skenovanie prebieha  

v rota nom, alebo oscila nom móde zrkadla. [9]    

 

Obr. 23 Leica ScanStation C10 



Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla Milošová  

 

2015  22 

 

5.2 Technické parametre prístroja Leica ScanStation C10 
 

Typ prístroja : kompaktný, pulzný, dvojosovo kompenzovaný, dobrý dosah a zorné 

pole, vysokorýchlostný 

Ovládanie :   Zabodované ovládanie, notebook alebo tablet PC 

Ukladanie dát :  Integrovaný hardisk, alebo externé PC 

Kamera : Automaticky nastavite ná, integrovaná digitálna kamera (fotoaparát) 

s vysokým rozlíšením a zoomom 

Presnos  :  

Poloha :     6mm 

Vzdialenos  :     4mm 

Uhol :       60 rad / 60 rad (12” / 12”)  

Presnos  automatického ur enia stredu ter a : 2mm 

Laserový systém:  

Typ :    Pulzný laser 

Farba :    Zelená, vlnová d žka 532nm 

Trieda lasera :   3R (IEC 60825-1) 

Dosah :   300m 

Rýchlos  skenovania : 50 000 bodov za sekundu 

Zorné pole horizontálne : 360° 

Zorné pole vertikálne : 270° 

Cielenie :   Bez paralaxy, integrované zoom video 

Skenovacia optika : Vertikálne rotujúce zrkadlo na horizontálnej rota nej báze, 

Smart X-Mirror automaticky rotuje, alebo osciluje úre 

zaistenie minimálneho asu skenovania   

Kapacita hardisku :  80 GB 

Pracovné prostredie :  

Pracovná teplota : 0° C až 40° C 

Skenovacia teplota : -25° C až 65° C 

Osvetlenie : Plne funk ný od úplnej tmy až po prácu na priamom slnku 

Rozmery : 238 mm x 358 mm x 395 mm 

Váha : 13 kg (bez batérií). [8] 
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6. Softwarové vybavenie 
 

6.1 Leica Cyclone 
 

 Cyclone je software od spolo nosti Leica Geosystems HDS a využíva sa na 

spravocanie 3D mra na bodov. Program má databázovú štruktúru. Cyclone má unikátny 

klient/server databázovú architektúru, ktorá poskytuje najvyšší výkon pre skenovacie 

projekty. Program je rozdelený do dvoch astí. Prvá as  obsahuje štruktúru databáz,         

v druhej asti prebieha samotné spracovanie 3D mra ien bodov.  

Moduly Cyclone  

 
 Cyclone SCAN  je softérové rozhranie pre riadenie 3D laserového skenera. 

Pomocou tejto aplikácie môže užívate  stanovi  oblas  skenovania, hustotu bodov, 

redukciu údajov, skenovane a editovanie.  

 Cyclone REGISTER ponúka nástroje na registrovanie mra na bodov z rôznych 

skenovacích stanovísk. Umož uje prispôsobi  a spoji  prekrytové oblasti mra na 

bodov.  

 Cyclone MODEL slúži k modelovaniu 3D objektov. Tento modul má všestranné 

využitie na tvorbu prvkov a povrchov ako nadstavba pre CAD aplikácie.  

 Cyclone SURVEY  poskytuje možnosti importovania a exportovania údajov z 

mra na bodov.  

 Cyclone VIEWER je prehliada  softvéru Cyclone, umožnuje pre užívate ovi 

prehliada , mera  prípadne vykonáva  vizualizáciu v ur itom rozsahu.  

 Cyclone SERVER  umožnuje jednotlivým užívate om sú asne pristupova  k 

rovnakým údajom týkajúcich sa mra na bodov alebo modelov.  

Cyclone IMPORTER  slúži na spracovanie a import údajov zo skenovacích zariadení iných 

výrobcov, ako napr. Riegl, Faro. [8] 
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7. Vlicovacie body 
 

 Vlicovacie body sú dôležitou sú as ou merania. Vo vysokej miere ovplyv ujú 

presnos  spojovania mra ien bodov. Musia by  stabilizované a zamerané tak, aby umožnili 

transformáciu mra na bodov s kontrolou, to znamená s nadbyto ným po tom bodov pre 

výpo et transforma ného k ú a bez poškodenia presnosti merania skenerom.  

V niektorých prípadoch je možné uskuto ni  meranie aj bez použitia vlicovacích 

bodov. Ide o prípady, kedy môžeme celú záujmovú oblas  zamera  skenerom z jedného 

stanoviska, alebo ke  môžeme použi  vhodné, prirodzene signalizované body priamo na 

meranom objekte. Medzi takéto body patria napr. ostré rohy, alebo rôzne gule, s tým, že 

musíme po íta  s nižšou presnos ou, v niektorých prípadoch až zo zlyhaním. V takom 

prípade je vhodné, ak je to možné použi  vlicovacie body.  

Ak  je potrebné výsledné dielo spracova  v danom súradnicovom systéme, je 

použitie vlicovacích bodov nevyhnutné. [1] 
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8. Práca v teréne  
 

8.1 Popis lokality  

 

Všeobecné informácie  

Kraj :     Žilinský 

Okres :    adca 

Katastrálne územie : adca 

 

 "Vodná nádrž Milošová je vybudovaná na Milošovskom potoku 2,3 km nad 

mestskou as ou adca - Milošová za ú elom intenzívneho chovu rýb, rybolovu, rekreácie 

a slúži aj ako ochrana pred povod ami.  

 Maximálny objem nádrže je 128 396 m3, výška hrádze je 10,4 m, šírka v korune 3,5 

m a d žka hrádze v korune je 125,5 m. Hrádza je homogénna, zemná zaviazaná do 

pôvodného terénu. Celková zatopená plocha je 3,5 ha a stavba je zaradená do III. 

kategórie.  

Bezpe nostné zariadenie tvorí bezpe nostný priepad a dnový výpust. V prípade rozrušenia 

vodnej stavby dôjde k porušeniu cesty III. triedy v úseku adca - Prívary ako i k 

znehodnoteniu pasienkov pod hrádzou a asti Milošová". [10]  
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8.2 Prípravné práce 

 

Prípravné práce pred samotným meraním spo

batérií, kontrola dostato

a vlicovacích bodov. Jednou z

použití LSS je kontrola klimatických podmienok aby 

po as skenovania. 

 V našom prípade sme

pochybovala v rozmedzí od 12 do 17 stup

podmienky pre zber dát pomocou LSS.

 Na merania pomocou LSS vplývajú rôzne klimatické po

sneženie, hmla, dáž , prudký vietor, vysoké 

merania. Z Obr.25 je vidie

Celzia a sneženie. 
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Obr. 24 Ortofoto snímka lokality 

8.2 Prípravné práce  

Prípravné práce pred samotným meraním spo ívali v kontrole prístroja, nabití 

batérií, kontrola dostato ného priestoru na pamä ovom médiu,  kontrole statívu 

vlicovacích bodov. Jednou z najdôležitejšou kontrolou pred samotným meraním pri

použití LSS je kontrola klimatických podmienok aby bol zabezpe ený nepretržitý zber dát 

našom prípade sme merali 17.07.2014 v ase od 09:00 do 14:00. Teplota sa 

rozmedzí od 12 do 17 stup ov Celzia a bolo poloobla

podmienky pre zber dát pomocou LSS. 

Na merania pomocou LSS vplývajú rôzne klimatické podmienky ako sú napríklad 

, prudký vietor, vysoké i nízke teploty a ich prudké zmeny po

je vidie , ako ovplyvnili kvalitu nazbieraných dát teplota 
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kontrole prístroja, nabití 

ovom médiu,  kontrole statívu 

najdôležitejšou kontrolou pred samotným meraním pri 

ený nepretržitý zber dát 

ase od 09:00 do 14:00. Teplota sa 

bolo poloobla no, o sú vyhovujúce 

dmienky ako sú napríklad 

ich prudké zmeny po as 

, ako ovplyvnili kvalitu nazbieraných dát teplota -2 stupne 
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Obr. 25 Mra no bodov pri skenovaní po as sneženia 

 

8.3 Rekognoskácia terénu a  vlicovacie body  
 

 Rekognoskácia terénu je ako pri vä šine geodetických úloh ve mi dôležitou 

sú as ou merania. Je ve mi dôležité dôkladne prejs  terén a vhodne rozmiestni  vlicovacie 

body ako aj  jednotlivé stanoviska skenera, aby bolo z každého stanoviska vidie  o 

najviac vlicovacích bodov s tým, že nesmieme zabúda  aj na vhodné prekrytie jednotlivých 

stanovísk. Pri výbere stanoviska je taktiež dôležité, aby boli o najlepšie vystihnuté a o 

najpresnejšie zamerané terénne tvary. 

 



Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla Milošová  

 

2015  28 

 

 

Obr. 26 Rozmiestnenie vlicovacích bodov na korune hrádze 

 

 Vo vä šine prípadov sa vlicovacie body ur ujú v súradnicovom systéme S-JTSK 

pomocou  vhodnej geodetickej metódy (napr. priestorové ur enie polohy bodov pomocou 

elektronických tachymetrov, v prípadoch nie moc závislých na presnosti aj metódou GNSS 

). Ja som vlicovacie body neur oval v súradnicovom systéme S-JTSK, pretože to nebolo 

pre tento konkrétny ú el merania potrebné.  

V tomto prípade merania vodného diela Milošová šlo v podstate o zoznámenie sa 

s LSS, s prácou v teréne, v kancelárií a možnos ami využitia a exportu. 

8.4 Postup spustenia procesu samotného skenovania 
 

Naza iatku je potrebné prístroj samozrejme centrova  a zhorizontova . Po zapnutí 

prístroja je potrebné si založi  nový projekt. V základnom menu prístroja (Obr. x.xx) 

vojdeme cez funkciu Manage a následne Projects k vytvoreniu novej zákazky pomocou 

funkcie New a zadáme meno zákazky a potvrdíme (Obr.28) 
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Obr. 27 Základné menu prístroja 

 

Obr. 28 Vytvorenie projektu 

Cez Configuration Menu zadefinujeme pomocou funkcie Define Favorite základné 

nadstavenia ako napr. i má prístroj popri samotnom skenovaní aj vyhotovova  fotografie 

(Obr.29) a následne aké má ma  parametre samotné skenovanie. Tu definujeme napr. 

maximálnu d žku zámery, alebo hustotu skenovaných bodov (Obr.30). 

 

Obr. 29 Základné nastavenie 1 
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Obr. 30 Základné nastavenie 2 

V tomto konkrétnom prípade som zadával maximálnu záberu 100 m a hustotu 

bodov 8 x 8 cm. V poslednom kroku som spustil proces skenovania pomocou funkcie 

Favorite Scan. 

  



Martin Tomašec, 3D laserové skenování vodního díla 

 

2015 

 

9. Kancelárske práce

9.1 Vytvorenie novej registrácie
 

 Po spustení programu 

súradnicového systému. Import uskuto

SERVERS cez Database

 

Po vytvorení vlastnej databázy importujem data pomo

ScanStation C5/C10 Data 

 Aby bolo možné jednotlivé skeny spoji

a ozna i  ich na každom stanovisku rovnako. Po nájdení vlíco
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9. Kancelárske práce 

9.1 Vytvorenie novej registrácie 

Po spustení programu Cyclone je potrebné zjednoti  jednotlivé skeny do jednotného 

súradnicového systému. Import uskuto níme pomocou Cyclone-

Database (Obr.31) zadám meno databázy (Obr.32). 

 

Obr. 31 Založenie databázy 1 

Obr. 32 Pomenovanie databázy 

Po vytvorení vlastnej databázy importujem data pomo

ScanStation C5/C10 Data a následne Import ScanStation Project.  

Aby bolo možné jednotlivé skeny spoji  je potrebné vyh

 ich na každom stanovisku rovnako. Po nájdení vlícovacieho bodu, ktorým boli 
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 jednotlivé skeny do jednotného 

-Navigator. V ponuke 

 

Po vytvorení vlastnej databázy importujem data pomocou funkcie Import 

 je potrebné vyh ada  vlicovacie body 

vacieho bodu, ktorým boli 
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v našom prípade kvetinárske gule z polystyrénu je potrebné ozna i  jeden z bodov na 

vlicovacom bode. Program automaticky vyh adá ostatné body na vlicovacom bode. 

Pomocou funkcií Create Objects, Gerion Grow a následne Sphere (Obr.33) nám program 

ponúkne základné informácie o vlicovacom bode ako napr. ve kos , hrúbka, uhlová 

tolerancia. 

 

Obr. 33 Ozna enie vlicovacieho bodu 

Po odsúhlasení je v aka automatickému algoritmu programu objekt gule 

vlicovacieho bodu hotový. V alšom kroku je potrebné zadefinova  stred vlicovacieho 

bodu (Obr.34). 
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Obr. 34 Definovanie stredu vlicovacieho bodu 

 

V nasledujúcich krokoch je potrebné pomocou Tools, Registration, Add/Edit 

Registration Label (Obr.35) vytvori  názov, respektíve o íslova  vlicovací bod (Obr.36). 

 

Obr. 35 Vytvorenie názvu vlicovacieho bodu 1 
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Obr. 36 Vytvorenie názvu vlicovacieho bodu 2 

 

Rovnako som postupoval pri ostatných dvoch vlicovacích bodoch. Je ve mi 

dôležité ozna i  vo všetkých skenoch vlicovacie body rovnako.  

Nasledujúcim krokom v projekte je jeho registrácia pomocou Create, Registration. 

Po vytvorení registrácie projektu sa v programe otvorí dialógové okno na ktorého lište 

vyberiem ponuku ScanWorlds, Add ScanWorld pomocou ktorej pridám jednotlivé skeny. V 

tom istom dialógovom okne vyberieme Constraint, Auto-Add Contrains (Obr.37), kde nám 

program automatický vyh adá, spojí a previaže vlícovacie body na jednotlivých 

stanoviskách.  

 

Obr. 37 Vyh adanie, spojenie a previazanie vlicovacích bodov 

 

Cez Registration, Regiser nám program vyhodnotí priemerné absolútne chyby 

zamerania jednotlivých vlícovacích bodov (Obr.38). 
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Obr. 38 Priemerné absolútne chyby 

 

Pomocou Registration a Create, ScanWorld/Freeze Registration vytvorím zlú ené 

mra no bodov. Aby bolo možné s dátami alej pracova  musíme vytvori  nový 

ModelSpace v záložke Create, kde zvolím ModelSpace, následne Create and Open 

ModelSpace. 

 

Obr. 39 ModelSpace 
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Obr. 40 Ofarbený ModelSpace 

9.2 istenie mra na bodov 
 

Po otvorení ModelSpace vidíme, že je model ovplyvnený rôznymi druhmi šumov 

a odrazov, ktorých sa potrebujeme zbavi . V programe Cyclon máme v ponuke viacero 

možností. Jednou s možností je v ponuke View funkcia Set Limit Box By Cursor, pomocou 

ktorej si zadefinujem ur itú as  modelu v ktorej chcem istenie vykonáva  a v ostatnej 

asti modelu ostane mra no bodov bez zmien(Obr.41). Druhá možnos  je pomocou funkcií 

na lište Polygonal Fence Mode, Rectangle Fence Mode a Cyrcural Fence mode. Ja som 

naj astejšie používal Polygonal Fence Mode, kde som si vybral as  bodov, pomocou 

pravého tla idla a funkcie Fence, možnos  bu  Delete Outside, alebo Delete Inside 

(Obr.42). 
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Obr. 41 Limit Box 

 

 

Obr. 42 istenie mra na bodov 

 

Po o istení mra na bodov som skúšal vytvori  3D model pomocou Tools a funkcie 

Mesh, ale nepodarilo sa mi to pre celý objekt, pretože mi opakovane padol systém 

po íta a. Z toho usudzujem, že som asi nemal dostato né hardverové vybavenie pre prácu 

s takým objemom dát. Na základe tejto skuto nosti som si aspo  vyskúšal pomocou vyššie 

uvedených funkcií vymodelova  3D model bezpe nostného prepadu hrádze (Obr.45) 
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9.3 Možnosti exportu 
 

 Pre alšie spracovanie v iných programoch je potrebné vykona  export 

z ModelSpace. Program ponúka ve ké množstvo možnosti formátov od CAD až po TXT. 

Pri samotnom exporte som použil funkciu Selection, Select All, pomocou oho program 

vyberie všetky body. Následne File, Export kde si vyberiem formát TXT, zadám názov 

exportovaného súboru a dám uloži  pomocov Save Ass, Export. V následnom dialógovom 

okne nadstavím formát pre výstup do TXT a to prvý st pec súradnice x, druhý st pec 

súradnice y, tretí st pec súradnice y. V štvrtom, piatom, šiestom st pci zadefinujeme RED, 

GREEN, BLUE a v siedmom intenzitu, aby mal každý bod danú hodnotu po exportovaní.   

 

 

Obr. 43 Export dát 1 
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Obr. 44 Export dát 2 

 

 

Obr. 45 3D model bezpe nostného prepadu 
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10. Záver 
 

 Hlavným cie om mojej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s LSS, ich použitím 

v teréne ako aj následného spracovania získaných dát v kancelárií.  

Pri 3D zameraní vodného diela Milošová som mal prvý krát možnos  zoznámi  sa 

s LSS. Technológia zberu dát, ako aj následné spracovanie ma ve mi zaujali. Ur ite by 

som chcel v budúcnosti alej pracova  s touto pod a m a ve mi perspektívnou 

technológiou. Pri tejto práci som mal možnos  v praxi vyskúša  prístroj Leica ScanStation 

C10, ktorý potvrdil, že svoju rýchlos , praktické využitie a v neposlednom rade presnos .  

Pracoval som s programom Cyclone, ktorý je štandardne dodávaný ku skenerom od 

spolo nosti Leica. Program ma zaujal množstvom funkcií ako aj možností exportu, ale o 

mi maximálne nevyhovovalo bol pohyb priamo v mra ne bodov, ktorý mi prišiel ve mi 

komplikovaný. 

Napriek malým nedostatkom, s ktorými som sa po as práce s LSS stretol, môžem 

konštatova , že ide o revolu nú metódu s množstvom praktického využitia u ah ujúcu 

prácu v mnohých priemyselných oblastiach ako stavebníctvo, architektúra, geodézia a iné.   
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Zoznam použitých skratiek 

GNSS  globálny družicový polohový systém 

S-JTSK systém jednotnej triangula nej siete katastrálnej 

LSS  laserový skenovací systém 

CCD  typ prijíma a  

TXT  formát textového súboru 

CAD  Computer Aided Desig 
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