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Anotace 

  

             V předloţené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracováno téma s 

názvem: 

,,Zaměření Thurzovského tunule metodou prostoroveho 3D skenovaní''. Teoretická část je 

věnována popisu moderních metod skenovaní,porovnaní moderních metod skenovaní 

s geodetickými metodami a ekonomické přínosy skenovaní  

             V praktické části je řešeno budovaní podrobného bodového pole a jeho připojení 

do platného souřadnicového systému S-JTSK 03 a výškového systému  Bpv. Dále 

skenovaní objektu tunelu a následné vyhotovení 3D modelu Thurzovského tunelu a jeho 

připojení do platného souřadnicového polohového a výškového systému.  

 

Klíčová slova: S-JTSK 03, Bpv, řez, tunel, skenovaní 

 

In this thesis it is theoretically and practically treated the topic entitled: 

,, Focus Thurzovský tunnul spatial 3D scanning method''. The theoretical part is devoted to 

a description of modern scanning methods, advanced scanning methods compared with 

geodetic methods and economic benefits of scanning 

              The practical part is solved by building of detailed point field and its connection to 

the coordinate system valid S-JTSK 03 and the height of Bpv Further scanning tunnel 

facility and the subsequent preparation of 3d model Thurzovský tunnel and its connection 

to canvas coordinate positional and height system. 

 

Keywords: S-JTSK 03, Bpv, cut, tunnel, scanning 
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Úvod 

Laserové skenovaní je multidisciplinárním oborem,který se velmi rychle rozvíjí. 

Mnoho činností při měření a jeho zpracovaní je v obsluţném či zpracovatelském programu 

zdánlivě velmi jednoduchou manipulací,za kterou se však často skrýva velmi 

komplikovaný algoritmus, který má specifické moţnosti vyuţití a také jisté hranice 

spolehlivosti. Do této oblasti patří hlavně problémy řešené v matematice,geodézii, 

fotogrammetrii , elektrotechnice, počítačové grafice ale i dalších oborech .Pro správné 

vyuţívání těchto systému je třeba znát základní principy jejich fungovaní, protoţe i zde 

jsou funkční a technologická omezení, která mohou znehodnotit a jinak správně navrţené 

či provedené měření na základě fyzikálních i geodetických omezení. 

V diplomové práci se zabývám problematikou prostorového skenovaní 

Thurzovského tunelu,popisem i charakteristikou stavby, ale také zpracováním a analýzou 

geodetického zaměření a porovnaní výsledků se zpracováním modelu 3D skenovaní. 

Vývoj přístrojové techniky jde v tomto oboru tak rychle kupředu, ţe se stále 

zdokonalujeme a učíme nové věci, které jsou potřebné a velice zajímavé nejen pro 

geodézii, ale i v jiních oborech. 

                  Rád bych poděkoval Ing.Andrejovi Vilimovi,Ing. Evě Jiránkové 

a Ing.Rostislavu Dandošovi za pečlivou recenzi a podnětné připomínky , které přispěli ke 

zvýšené úrovni této diplomové práci. 

                  Moje diplomová práce je součastí a výsledkem Vědecké činnosti,která má být 

pouţita jako podklad pro porovnání dalšího zaměření Thurzovského tunelu v příštím roce a 

také k zjištění deformací tohoto tunelu. 
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1 Geodetické metody pouţité při skutečném zaměření 

stavby 

 

1.1 Metoda přechodného stanoviska 

Souřadnice stanoviska můţeme určit v 1 aţ 4 třídě přesnosti metodou přechodného 

stanoviska. Metoda přechodného stanoviska se pouţívá pro zhušťování bodového pole pro 

účely mapování a vytyčování. Stejně jako u trigonometrického zhušťování bodového pole, 

polohu přechodného stanoviska určujeme z nadbytečně měřených prvků na více neţ dva 

souřadnicové známé body. Některé elektronické teodolity mají ve svém vybavení aplikační 

program přechodné stanovisko. 

1.2 Polygonový pořad 

Podle vztahu polygonů k polygonovému bodovému poli rozeznáváme polygony 

polohově a směrově připojeny a polygony připojeny jen polohově. Polygony bez připojení 

a orientace volíme při úkolech místního významu. Nejsou ţádným způsobem vázány na 

souřadnicový systém, nebo se na něj připojí dodatečně. Souřadnice polygonových bodů 

tehdy vypočítáme v libovelném zvoleném a orientovaném souřadnicovém systému. 

Podle způsobu připojení polygonu na souřadnicový systém rozeznáváme: 

a) Oboustranně připojený a orientovaný polygon :  

- začína a končí na polohově určeném bodě. Na koncových bodech polygonu 

měříme připojovací úhly na body, u kterých určujeme souřadnice nebo 

připojovací směrníky. 

b) Jednostranně připojený a orientovaný polygon: 

- je připojen jen na počátečním bodě. 

c) Nepřímo připojený polygon:  

- nemá měřený připojovací úhel a délku na počáteční souřadnicově známý bod, 

který je z hlediska měření nepřístupný. K připojení odměříme připojovací 

obrazec. 
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d) Vloţený polygon:  

- začíná a končí na polohově určených bodech a nemá úhlové připojení. 

e) Zauzlené polygóny:  

- se skladají ze třech a více polygonů,které se setkávají v uzlovém bodě. Podle 

způsobu připojení se dělí na hlavní a vedlejší. 

f)  Hlavní polygony:  

- slouţí k určení souřadnic bodů 1. třídy přesnosti a jsou připojovovány na body 

ZPBP. Body 2. aţ 4. třídy přesnosti jsou určovány hlavními polygony nebo 

jinými metodami měření jsou připojeny na body nejméně stejné nebo vyšší 

třídy přesnosti. 

Délky v polygonech měříme nezávisle dvakrát komparovanými měřidly. Přístroje a 

pomůcky volíme podle poţadované základní střední chyby měřené délky pro 1. aţ 4. třídu 

přesnosti. 

 

1.3  Prameny chyb při měření polygonů 

Na přesnost určení polohy polygonových bodů mají vliv:  

a) přesnost souřadnic bodů, na které připojujeme a orientujeme polygon, 

b) správnost orientačních úhlů na začátku a konci polygonu, 

c) chyby při měření vrcholových úhlů 

d) chyby při měření délek polygonových stran. 

K deformaci polygonu můţe přispět nesprávné určení orientačních úhlů. V praxi je 

přijata zásada provést orientaci polygonu na dva polohově určené body. Pokud je orientace 

polygonu na dočasně signalizovaném bodě,pak je bezpodmínečné nutné zjistit excentricitu 

signálu a vypočítat centrační  změnu úhlu delta. 

Měření vrcholových úhlů metodou ve skupinách, jakoţ i opakované měření délek 

polygonových strán,dává přiměřenou záruku, ţe úhly a délky naměříme s přesností 

vymezenou poţadavkem 984 121 I/93. Skutečná hodnota měřených úhlů a délek závisí 

jtaké na přesnosti centrace přístroje a cílových značek na vrcholech polygonu. 
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Při výpočtu souřadnic bodů polygonu provedeme i jeho vyrovnání, tím odstraníme 

malé odchylky,které znemoţnují přesné zapadnutí polygonu mezi připojovací body. 

Součastí výpočetních prací je ověření přesnosti určení bodů. Provádí se porovnáním 

dosaţených výsledků s geometrickými parametry a kritérii z tabulek. 

1.4  Metóda RTK GNSS 

Real Time Kinematic (RTK) satelitní navigace je technika pouţívaná ke zvýšení 

přesnosti polohových údajů získaných z druţicových navigačních systému. Je pouţitelný 

ve spojení s GPS, GLONASS nebo Galileo. Vyuţívá měření na bázi šíření signálu nosné 

vlny. 

  SKPOS poskytuje dvě základní sluţby: 

a) Pro reálný čas (RTK), máme 2 typy sluţeb: 

 SKPOS_dm 

 SKPOS_cm 

b) Na dodatečné zpracování dat (postprocessingu): 

 SKPOS - mm VS. údaje z virtuální referenční stanice 

 SKPOS - mm RS. údaje z vybrané referenční stanice 

Sluţby pro RTK jsou poskytovány přes internet prostřednictvím standartu NTRIP 

(Networked Transport of RTCM via Internet Protokol) ve formátu RTCM (Rádio 

technická komise pro námořní sluţby). Na dodatečné zpracování prostřednictvím 

Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 resp. FTP jsou poskytovány údaje ve formátu 

RINEXU. Sluţba zajišťuje šíření korekcí pro celé území SR v poţadované kvalitě. 

 RTK (Real Time Kinematic) - jedná se o metodu,kdy jsou jedním přijímačem v terénu 

zpracovávány RTCM diferenciální korekce permanentních referenčních stanic získané z 

geostacionární druţice, rádia nebo internetu a to jako:  

 plošné korekce 

 korekce blízké virtuální referenční stanice vypočtené ze síťového řešení 

 měřená data referenční stanice (výpočet korekcí proveden u příjemce) 
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1.5 Technická nivelace 

Technická nivelace se řídí směrnicí pro technickou nivelaci.         

Pouţívá se při měření:   

a) pro běţné technické účely, 

b)  pro určení nadmořských výšek bodů v podrobném výškovém bodovém poli. 

Rozlišuje se technická nivelace základní přesnosti (niţší nároky na přesnost) a zvýšené 

přesnosti (vyšší nároky na přesnost). 

Nivelační soupravu tvoří nivelační přístroj s minimálně 16-ti násobným zvětšením, 

nivelační libelou o citlivosti alespoň 60´´/2mm (koincidenční libela 80´´/2 mm) nebo 

kompenzátorem odpovídající přesnosti,nivelační latě se zřetelným dělením, pevnou patkou 

(při zvýšené přesnosti se vyţadují celistvé latě z jednoho kusu vybavené urovnávací 

libelou) a lehké nivelační podloţky. 

Postup měření:  

 délka záměr se volí aţ 120 m, záměry se určují odhadem, 

  nivelační oddíl se měří jedenkrát,u volných pořadů dvakrát.  

Při zvýšené přesnosti se volí maximální délka záměr 80 m (optimální je 40 aţ 50 m), 

sestavy se půlí krokováním,popř. se kontrolují nitkovým dálkoměrem. Výška záměry nad 

terénem má být minimálně 0,3 m. Nivelační oddíl se měří vţdy dvakrát. V případě pouţití 

dvou latí se volí sudý počet sestav (vyloučení indexové chyby latě). 
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2 Transformace medzi ETRS 89 a S-JTSK 03 

SKPOS primárně zajišťuje určování prostorové polohy v Evropském terestrickém 

referenčním systému - ETRS89 a v realizaci národního rovinného souřadnicového systému 

JTSK03. 

Korekce z SKPOS ve formát RTCM 3.1 (MOUNTPOINT SKPOS_CM_31) jsou 

rozšířeny o vysílanou zprávu 1021, která obsahuje 7 transformačních parametrů 

zajišťujících jednoznačný převod údajů z ETRS89 do JTSK03. Rovněţ je rozšířen o 

vysílanou zprávu 1023, která obsahuje výškový grid zabezpečující převod z elipsoidických 

výšek (h - ETRS89) na výšky (H - Bpv) k místu měření. Vyuţití těchto dvou vysílaných 

zpráv Vám garantuje jednoznačné určení bodů v JTSK03 a Bpv. Přijímač je potřeba 

nastavit na příjem těchto vysílaných zpráv v RTCM 3.1. Pak nebude potřeba mít v 

přijímači GNSS nastaveny ţádné jiné transformační parametry a mít DVRM. 

Upozorňuji na nutnost kontroly nastavení správných parametrů Besselova elipsoidu 

v přijímači. Platné hodnoty mají být: a = 6 377 397, 155 f= 1: 299, 152 812 8, kde "a" je 

délka hlavní poloosy a "f" je zploštění. 

V případě nevyuţívání zpráv 1021 a 1023 z sluţby SKPOS_CM_31, je třeba na 

transformaci z ETRS89 do JTSK03 pouţívat globální transformační parametry: 

tři translace: dX = - 485,021 m, dy = - 169,465 m, DZ = - 483,839 m, 

tři rotace: ωX = 7,786342 ", ωY = 4,397554", ωZ = 4,102655 ", 

měřítko: ds = 0,000000 ppm. (0,008099) 

Na převod prostorových dat (ETRS89) do S-JTSK je nezbytné pouţít i platný DVMR 

(kvázigeoid). 
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 2.1 Doporučená sestava na geodetické měření 

Geodetický přijímač (rover) GNSS (nebo jen rover přijímající signály GPS) 

schopný pracovat v RTK reţimu podporující některý z uvedených formátů: RTCM 2.3, 

RTCM 2.3 + správa 59, RTCM 3.1. 

a) řídící jednotka nebo PDA umoţňující: 

b) připojení na internet (např. mobil s GPRS nebo integrovaný GPRS modemu), 

c) poslat aktuální polohu přijímače ve tvaru NMEA GGA zprávy, 

d) přijímat korekce pomocí sluţeb NTRIP protokolů (NTRIP klient) 

e) v případě nepouţívání národních korekcí formátu RTCM 3.1, mít v přijímači GNSS 

platné parametry globálního transformačního klíče a DVRM (kvázigeoid), 

f) platné parametry Besselova elipsoidu (nejsou jednotně instalované výrobcem 

přijímačů). 

2.2 Vlastnosti generátorů 

Generují se údaje pro měření RTK v koncepci VRS ve formátu RTCM 3.1 pro 

druţice GPS NAVSTAR, GLONASS. Elevační maska pro poskytnuté údaje je 10 stupňů 

nad horizontem. Uţivatelům se posílají v časových intervalech tyto zprávy: 

Číslo zprávy                                        Popis                                      Interval posíláni zprávy 

      1004                        Rozšířené L1 & L2 GPS RTK observace                                  1 sec 

      1005                        Poloha RTK referenční Stanice (ARP)                                      5 sec 

      1007                                        Popis antény (typ)                                                     5 sec 

      1012                     Rozšířené L1 & L2 GLONASS RTK observace                         1 sec 

      1021                                 7 transformačních parametrů 

                                   pro Helmertovú transformaci ETRS89 → JTSK03 

      1023                   Výška DVRM (kvázigeoidu) pro poţadovanou polohu 

      1030                                   Síťové RTK rezidua pro GPS                                       10 sec 
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3 Prostorové skenovaní 

3D skenovací systémy jako technologie umoţnují bezkontaktní určovaní 

prostorových souřadnic,3D modelovaní  a vizualizaci sloţitých staveb a konstrukcí, 

interiéru,podzemních prostor,libovolných terénu,historických památek a dalších objektu 

s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. 

Nasnímaný objekt muţe být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodu nebo 

skenu,na jejichţ základě muţe být vytvořen model objektu,který lze přenést do CAD 

systému. Většina skenovacích systému vyuţíva nejmodernější pulsní laserovou technologii 

pro měření délek a určuje polohu bodu prostorovou polárni metodou. Skenovací systémy 

nalezly uplatňení v mnoha oborech lidské činnosti. Mezi výhody těchto progresivních 

technologií patří především: 

 přesné zaměření stávajíciho stavu s výrazně vyšší produktivitou práce a tedy 

finančními úsporami, 

 velmi rychle zpracovaní digitálních modelu terénu, 

 měření muţe probíhat za plného provozu, případně s výraznou redukcí délky 

odstávky provozu na minimum, 

 zpracovaní komplexních sloţitých objektu. 

3D skenovaní je v historickém kontextu měřických metod pouţívaných nejen 

v oblasti geodetických měřeních novinkou. Od jiných technologií se odlišuje především 

neselektivitou sběru dat, bezkontaktním způsobem měření,rychlostí a automatizací měření. 

Zároveň je to technologie,která je v principu jednoduchá a jejíţ výsledky je moţno snadno 

a bezprostředně vyuţívat pro mnoho aplikací, v nichţ je třeba dokumentace či 

rekonstrukce povrchu objektu všeho druhu. 

3D skenovaní se stále rychle rozvíjí,objevují se rychlejší a přesnejší přístroje, 

sofistikovanější a automatizovanejší programy na zpracování. Kromě statických přístroju 

se také objevují integrované systémy obsahujíci pro sběr dat také skenery, které umoţnují 

např. vysoce automatizované zaměření okolí ţelezničních tratí,zaměření a vyhodnocení 

tunelového ostění,skenovaní městských ulic apod. V oblasti měření se zcela jistě jedná 

o technologii budoucnosti, která jiţ nyní vytlačuje klasické metody v mnoha oblastech. 
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3D skenovací systém umoţnuje převést vybraný reálny objekt do podoby 

počítačového virtualního modelu. Tento systém se skladá ze 3D skeneru, řidíci jednotky, 

programu pro řízení skenovaní, programu pro zpracování naměřených dat a přislušenství.  

Mezi důleţité vlastnosti 3D laserových skenovacích systému patří tvar zorného 

pole. Zorné pole pole je vymezeno maximalním úhlovým rozdílem krajních výstupních 

svazku paprsku a údavá se ve stupních v horizontálnim a vertikalním směru. 3D laserové 

skenery obecně fungují tak, ţe laserový svazek je naváděn podle programu na body rastru 

ve sloupcích či řadcích, přičemţ je měřen horizontální a vertikální úhel a vzdálenost.  

Jako zdroje záření pouţívaných ve skenovacích systémech se pouţíva laser nebo 

projektor. Konkrétně u skeneru Trimble CX byl zdrojem záření laser. Vzhledem 

k vlastnostem, které má laserové záření, jsou lasery velmi výhodným zdrojem záření pro 

skenovací systémy. Laser je zdrojem velmi intenzího monochromatického kohorentního 

záření. Z hlediska fyzikálního je laser kvantově elektronický zesilňovač 

elektromagnetického záření nejčasteji v oblasti viditelného světelného spektra a přilehlých 

vlnových délek. 

Za normálních podmínek se většina atomů, iontů nebo molekul, které tvoří aktivní 

prostředí laseru,nacházi v nejniţším energetickím stavu. U laseru se tyto fotony pohybují v 

optickém rezonátoru tvořeném protilehlými, vysoce leštenými a rovnobeţnými zrcadly.  

Lasery se nejčastejší třídi podle aktivního prostředí nebo podle vlnové délky 

imitovaného záření. Podle aktivního prostředí je moţne lasery rozdělit na lasery z pevné 

fázy, plynov,kapalinové,chemické a polovodičové. V současné době jsou vyuţívány u 

laserových skenovacích systemů polovodičové lasery. 

                   

Aktivním prostředím polovodičových laserů je polovodičový materál typu P a N,ve 

kterém jsou aktivními částicemi nerovnováţné elektrony a díry,tj. volné nosiče, kterými 

jsou náboje. Na rozdíl od ostatních laserů, zářivý přechod v polovodiči neexistuje mezi 

diskrétnimi energetickými hladinami,ale mezi dovolenými energetickými pásy. Hlavní 

předností polovodičových laserů je jejich kompaktnost a moţnost přeladění v širokém 

spektru. Nevýhodou je rozbíhavost generovaného záření a velká závislost parametrů 
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generovaného záření na teplotě aktivního polovodičového materiálu. Z hlediska 

rozbíhavosti je záření soustředěno do úzké oblasti P-N přechodu,coţ vede k velké 

rozbíhavosti výstupního svazku. Tloušťka P-N přechodu je 2 µm. Výstupní výkon v 

kontinuálním reţimu býva do 10 mW. Polovodičový laser má nízkou spotřebu elektrického 

proudu a pracuje v neviditelné oblasti spektra 780 aţ 815 nm. 

 Kaţdý laser se skládá ze tří základní částí: 

 z aktivního zesilovaného prostředí, které obsahuje atomy,ionty nebo molekuly 

schopné excitace na emisní energetické hladiny a které je schopné zajistit inverzi 

populace 

 ze zdroje energie,který tuto excitaci vyvolává 

 z optického rezonátoru,který zajišťuje odraz fotonů na zrcadlech optického 

rezonátoru a tím zesílí laserové záření o vlnové délce λ 

3.1 Dělení skeneru  

Dělení skeneru podle dosahu: 

 systémy s velmi krátkým dosahem D1 (0.1 m aţ 2,0 m) 

 systémy s krátkým dosahem D2 (2 m aţ 10 m) 

 systémy se středním dosahem D3 (10 m aţ 100 m) 

 systémy s dlouhým dosahem (100 m aţ stovky m) 

Dělení skeneru podle přesnosti: 

 s vysokou přesnosti P1 (0.01 mm aţ 1 mm) 

 s krátkým dosahem skenovaní D2 s přesnosti P2 (0.5 mm aţ 2 mm) 

 polární skenery se středním dosahem D3 s přesnosti (2 mm aţ 7 mm) 

 skenery s dlouhým dosahem skenování D4 (7 mm aţ 100 mm) 

Dělení skeneru podle rychlosti skenovaní: 

 systémy s velmi vysokou rychlosti R1: 50000 bodu za sekundu  

 systémy s vysokou rychlostí R3: 1000 aţ 50000 bodu za sekundu  

 systémy se střední rychlosti R3: 10 aţ 1000 bodu za sekundu 
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 systémy s nízkou rychlostí R4: do 10 bodu za sekundu  

3.2 Chyby skeneru 

Vnitřní vlivy 

Mezi vnitřní vlivy lze zařadit chyby měření skeneru, tj. chyby měření délky a chyby 

měření zenitových a vodorovných úhlů. Jejich náhodné sloţky jsou popsány směrodatnými 

odchylkami. Mezi další chyby lze zařadit různé excentricity chyb,které jsou analogické 

osovým chybám teodolitu. 

Vnější vlivy 

Terestrická měření často probíhají v časově a opticky proměnných,přízemních 

vrstvách zemské atmosféry. V důsledku změn parametru prostředí dochází ke změně 

indexu lomu tohoto prostředí a toto je pak z optického hlediska nehomogenní. 

Jestliţe světelný svazek paprsků prochází nehomogenními vrstvami atmosféry, 

trajektorie svazku se plynule láme a vytváří sloţitou spojitou křivku. Tento jev se nazývá 

atmosférická refrakce. Někdy je potřeba opravit i chyby z vlivu teploty,tlaku a 

atmosférické vlhkosti. Vliv atmosférických podmínek tedy působí na prostorovou 

trajektorii laserového svazku. 

Vliv geometrie skenovaných objektů na měření působí tak,ţe skenovací systémy 

vyuţívají pro měření délek elektromagnetické záření odraţené z měřeného objektu zpět. 

Pokud je odchylka normály a dráhy svazku velká, blízka 90°,nedochází zpět směrem na 

skener nebo k němu dochází po dvou a vícenásobném odrazu. 

Systematické vlivy postihující měření jsou vţdy zásadním limitujícím faktorem 

přesnosti. Vzhledem k velkému počtu měřených bodů má skenovaní a následné vytváření 

modelu statistický charakter. 

Povrch skenovaného objektu působí na měření skenovacím systémem 

prostřednictvím své schopnosti odráţet optické záření. Tato schopnost závisí na 

vlastnostech dopadajícího záření a na materiálových a geometrických vlastnostech 

povrchu. 
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3.3 Signalizace a zaměření vlícovacích bodu 

Vlícovací body jsou důleţitou součástí, která velmi ovlivňuje přesnost spojovaní 

mračen bodu,skenu s kontrolou,tj. s nadbytečným počtem bodu pro výpočet 

transformačního klíče,bez poškození přesnosti měření skenerem. Za určitých podmínek zle 

pracovat bez vlícovacích bodu,např. pokud je moţné celé skenovaní uskutečnit z jednoho 

stanoviska. Některé programy na zpracování umoţňují také nalícovat dva skeny 

s dostatečně velkým a členitým překrytem. Lze také jako vlícovací body volit měřené body 

nebo body odvozené z naměřených, typické je vyuţít např. kulových či pulkových signálu, 

kterými se po naskenovaní proloţí koule a jejíţ vypočtený střed je určen geodeticky. Jako 

vlícovací body mohou být vyuţity nejen umělé signalizační terče nebo značky, ale také 

např. rohy budov nebo jiné pevné body v terénu. Zaměření vlícovacích bodu se obvykle 

provádí běţnými geodetickými metodami, nejčastěji totální stanici, ze sítě bodu obecně 

nezávislých na stanoviscích skenovaní.  

 

3.4 Měření skenerem                   

Měření zahrnuje získávání prostorových informací o měřeném objektu,coţ jsou 

souřadnice bodů leţících na jeho povrchu,často s intenzitou vráceného svazku paprsku 

pouţitého pro měření vzdálenosti. Součástí měření je i pořizovaní obrazových informací 

o objektu, často digitální kamerou, která je součásti skeneru. Samotný proces skenovaní 

zahrnuje především výběr a nastavení vhodných parametru do řídícího programu 

skenovacího systému a následné spouštění procesu skenovaní,který pak uţ probíhá bez 

zásahu operátora. Po spuštění procesu,skenovací systém automaticky naměří poţadovaná 

data a uloţí je na paměťové médium.Zvláštní častí procesu měření je naskenovaní polohy 

vlícovacích bodu a obrazová data pro výběr oblasti skenovaní, které se obvykle ukládají 

spolu s naskenovanými body. Výsledkem měření jsou mračna bodu s vlícovacími body, 

vţdy v souřadnicovém systému příslušného skenu, případně obrazová data z interní 

digitální kamery skeneru, která doplněná snímky z externího počítače. Naskenované 

souřadnice bodu je vhodné po měření před zpracováním upravit tak, aby se zamezilo 

zpracováním chybných nebo zbytečných bodu. Utlumí se šum pro hladké povrchy 
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a smaţou se odlehlé body,kromě toho se odstraní i hrubé chyby a nepotřebné body. V mé 

práci se konkrétně odstranila oskenovaná vegetace u portálových částí. 

Obecný postup měření laserovým skenovacím systémem lze shrnout do následujících 

bodů: 

 rekognoskace měřeného prostoru a volba stanovisek bodů, 

 signalizace a zaměření vlícovacích bodu a terčů, 

 měření (skenovaní a pořizování obrazových dat), 

 výstupní úpravy mračen bodů, 

 spojovaní jednotlivých skenů, 

 zpracovaní měření, 

 vizualizace. 

 

3.5  Zpracovaní měření 

Po skončení měření a přípravných prací je obvykle k dispozici mračno bodu, 

jednotlivé skeny spojené do jednoho celku a body s přirazenou informaci o barvě na 

základě intenzit. Kvalita a podrobnost vyhodnocení se výrazně řídí účelem práce. Za 

zpracovaný výstup lze povaţovat i mračno bodu, které v mnoha případech (např. při 

jednoduchém měření) zcela postačuje pro získání prostorové představy a odpadá zde 

zbytečné zpracování. Ve speciálních případech jako je např. určovaní posunu a přetvoření 

staveb s vyuţitím vlícovacích bodu se jedná o zvláštní druh měření v mračnu, nejedná se 

zde o vyhodnocení za účelem vytvoření prostorového, či jiného zobrazení skutečnosti, ale 

pouze o získání velikosti a směru změny (vzdálenost, vektor posunu). 

3.6 Rozdíl mezi geodetickým měřením a skenováním 

V porovnání s geodetickými metodami je laserové skenovaní neselektivní metodou 

měření. U geodetických metod včetně fotogrammetrie jsou pro následné modelovaní 

zjišťovány souřadnice vybraných charakteristických bodů objektu,jako např. hrany, 

vrcholy apod. Geodetické metody (polární metoda, protínaní) měří pouze tyto body zájmu, 

fotogrammetrie prostřednictvím záznamu obrazu zachytí celý objekt,s podrobností 
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odpovídající velikosti pixelu na objektu,takţe také neselektivně,avšak obraz poskytuje pro 

vyhodnocení spojitý vjem umoţňující obvyklé nepočetní určení bodu zájmu operátora 

nebo programem. Přesnost se vzdálenosti významně klesá. 

Oproti tomu jsou body při skenovaní rozmístěny neselektivně v pravidelném 

úhlovém rastru tzn.,ţe charakteristické body objektu nejsou měřeny a je nutné získat 

modelováním. Před měřením je tedy nutno uváţit poţadovanou přesnost modelovaní 

nepravidelných objektu vzhledem k pokrytí jejich povrchu podrobnými body. 

Pro laserové skenování je charakteristická krátká doba měření ve srovnání 

s geodetickými metodami,obdobně jako u fotogrammetrie,zpracování je však výrazně 

delší.  

Ze studií bylo zjištěno,ţe fotogrammetrie a skenování jsou metody spíše navazující 

neţ konkurenční a jejich kombinací lze vyřešit mnohé problémy,které jednotlivá 

technologie,ať uţ skenovaní nebo fotogrammetrie,vhodně vyřešit neumí.  

3.7 Praktické vyuţití  

Moţnosti vyuţití laserového skenovaní v praxi jsou velmi rozmanité. Prakticky lze 

laserové skenovací systémy vyuţívat hlavně ve stavebnictví a v příbuzných oborech. Jedná 

se zejména o zaměřování sloţitých technologických celků a konstrukcí, určení reálného 

stavu budov, nebo mostů, tunelů,podjezdů, přehradních hrází a dalších objektů či získaní 

podkladů pro výstavbu,údrţbu a rekonstrukci liniových staveb. V neposlední řadě laserové 

skenovací systémy slouţí pro topografické mapovaní tunelů,svahů a skalních stěn, 

mapovaní v dolech a jeskyních a lomů. Speciální uplatnění nachází v oblasti architektury, 

dokumentaci památek,ve filmovém průmyslu a v archeologii. 

Skenovací lasery se vyvíjeli tak,aby práce v terénu byla jednoduchá a rychlá, 

neomezovala provoz zařízení a zachytila i obtíţné přístupné části. Samotným skenováním 

se především rychle získá velké mnoţství dat,které se následně zpracovávají v kanceláři, 

takţe tyto práce představují hlavní a největší část celého procesu získání prostorových 

informací. Vyhodnotí se pouze část informací podle poţadavku zadání,ale zbylá data 

nejsou ztracena a mohou se vyuţít pro další záměry s daným objektem bez nutností 

opakovaného zaměření. 
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Systémy lze vhodně vyuţít pro zaměřování sloţitých technologických celků a 

konstrukcí,coţ zahrnuje různé průmyslové podniky s velkým mnoţstvím potrubních 

systémů,jaké se vyskytují v ocelárnách,chemických a petrochemických provozech,v 

tepelných a jaderných elektrárnách. Zde se laserové skenovací systémy uplatňují 

především při vytváření celkových nebo částečných modelů těchto technologických celků, 

při navrhovaní nových doplňků těchto celků a jejich rekonstrukcí. 

Laserové skenovaní se vyuţívá také při určování objemu skládky odpadu. Skládky 

jsou zvláštním druhem objektů,protoţe v průběhu jejich pouţívaní se hromadí velké 

mnoţství různorodých materiálů odlišných fyzikálních vlastností a proto je při sledovaní 

skládek důleţitým údajem jejich hustota,která se určuje v kaţdé nově uloţené vrstvě 

zaměřením objemu a hmotnosti. 

Pouţití laserového skenovacího systému ve všech případech umoţňuje rychlé 

získaní 3D informace pro zachycení tvarově velmi sloţitého objektu, který by bylo obtíţné, 

či zcela nemoţné zmapovat klasickými metodami jako je polární metoda, protínaní či 

fotogrammetrie.  

 

3.8 Vyuţití laserového skenování v tunelech 

Velmi široké uplatnění laserových skenovacích systémů je v podzemním 

stavitelství, jako je např. zaměření tunelů. 

Vyuţití laserových skenovacích systémů při práci v tunelech se soustřeďuje do 

několika oblastí. Zaměření profilů během raţby slouţí k vypracování dokumentace a 

přesných výpočtů kubatur nad výrubou či pod výrubou. 

Při raţbě tunelů jsou velmi důleţité údaje o tloušťce osťení,které se získají 

srovnáním dvou sad měření, které jsou provedené před a po zabudováním osťení. Toto 

měření je nedestruktivní a umoţňuje velmi přesně dokumentovat skutečnou tloušťku 

osťení v libovolném místě podélného profilu tunelu.  

U existujících tunelů a dalších podzemních staveb se měření skenerem provádí 

zejména v případech, kdy je třeba získat podklady pro projekt rekonstrukce příslušného 
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tunelu či jiného objektu s optimalizovanými náklady. Měření skenerem se získá přesné 

zaměření průjezdnosti profilů a vytvoří se dosud neexistující projektová dokumentace. 

Taky je moţné skenovat tunel pro měření posunů a přetvoření plochy objektu,kde 

nepostačuje sledovat pouze omezený počet signalizovaných bodů. Zajímavou moţností, 

která se nabízí v oblasti měření posunů,je technologie skenovaní,která nedosahuje pro 

jednotlivé body takové přesnosti jako v případě přesných totálních stanic nebo 

dlouhodobých observací GPS,ale tento nedostatek vyvaţuje vysokou rychlostí měření bodů 

a komplexnosti zachycení objektu.  

3.9 Ekonomické přínosy skenování 

Laserové skenovaní patří k nejnovějším metodám pro pořizování dat. Přesto,ţe je 

jiţ nějakou dobu v praxi běţně vyuţíváno,pořád nelze tvrdit, ţe se podařilo objevit 

všechny praktické aplikace této metody. Laserové skenovaní poskytuje data v takové 

hustotě a přesnosti,ţe v některých aspektech neexistuje srovnání se stávajícími metodami 

měření a je moţné,ţe vývojem času se objeví další oblast vyuţití. 

Laserové skenovaní lze charakterizovat těmito základními rysy: 

 přesnost, 

 vysoká hustota měřených bodů, 

 krátká doba potřebná pro pořízení velkého mnoţství dat, 

 vysoká automatizace zpracovaní měřených dat. 

Z těchto bodů lze hlavní výhody a přínosy uplatnění laserových skenovacích systému: 

 přesné a kompletní zaměření stávajícího stavu s výrazně vyšší produktivitou práce 

a tedy s finančními úsporami, 

 významné zkrácení práce v terénu, 

 vysoká spolehlivost výsledků, eliminace chybných nebo nepřesných měření vlivem 

měřiče, 

 automatizace umoţňující výrazné zkrácení zpracovaní dat, 

 3D modelovaní, rychlá vizualizace a generovaní 2D výkresů, 

 velmi rychlé zpracovaní digitálních modelů terénu, 
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4 Měření objektu 

Jelikoţ se jedná o vlakový tunel, bylo nutné mít povolení od ŢSR. Vlak zde projíţdí 

kaţdou hodinu a proto vţdy 10 minut před odjezdem a před příjezdem motorového vlaku 

do stanice Kraľovany,byla nutná komunikace s přednostou stanice, ţe se v tunelu nikdo 

nenachází a ţe je to pro nás z bezpečnostního hlediska přijatelné.  

Před měření se v terénu udělala rekognoskace terénu,zvolil se tvar polygonového 

pořadu a orientace polygonového pořadu byly určeny GPS metodou RTK  přímo v S-JTSK 

03. Bylo to o to jednodušší,jelikoţ jsme byli připojení jednak na referenční stanici a jednak 

na internet. Geodeticky se zaměřili vlícovací body v tunelu nalepené po stěnách na dobře 

viditelných místech. Měření bylo provedeno z polygonového pořadu i z přechodného 

stanoviska 6001 polární metodou. Vlícovací body ve formě terčíků se později pouţili na 

zpřesnění 3D modelu. Body polygonového pořadu byly stabilizovány šroubem na 

dřevěných praţcích v kolejišti a pak se zaměřili technickou nivelací z hlavního výškového 

bodu M3-502. 

Po zaměření polygonového pořadu a připojení polygonového pořadu do 

souřadnicového systému S-JTSK 03 se v tunelu postupně po bodech centrovali terčíky, 

které se zaměřovaly skenerem Trimble cx. Ten byl stavěn vţdy uprostřed mezi dva terče. 

K tomuto skeneru byla těţká 5 kilogramová baterie a řídící počítač Trimble tablet,takţe 

ovládání bylo celkem jednoduché a měření dost rychle. 

Pomůcky pouţité při měření    :         

-3D laser skener Trimble CX, 

- robotická totální stanice Leica TS 30,nivelační přistroj AT-B4, 

- LEICA GNSS VIVA GS 10,  

- 4 stativy, 

- 2 měřické terče,1 nivelační lať. 



Bc. Marek Urbanec: Zaměření Thurzovského tunelu metodou prostorového skenování 

 

2013                                                                                                                                                   25 

4.1 Popis, charakteristika a historie Thurzovského tunelu 

Ţelezniční tunel byl vybudován jako jednoproudový obousměrný se šířkou 4.5 m 

a délkou 85.6 m. Byl raţen „Novou rakouskou“ tunelovou metodou. Tunelová roura má 5ti 

promilové stoupaní v ostrém levotočivém oblouku.  

Výstavba tunelu proběhla na sklonku 19. století a stavební náklady celé ţeleznice 

spolu s tunelem byli 4.14 mil. korun. První úsek byl z Kráľovian do Oravského Podzámku, 

dlouhý 27.4 km a do provozu byl uveden 2. prosince 1898. Druhý úsek do Tvrdošína 

dlouhý 23.7 km byl uveden do provozu 18. června 1898 a třetí úsek do Suchej hory dlouhý 

19.3 km spustili 21. listopadu 1899. 

Thurzovský tunel byl poškozen na konci druhé světové války,v celé délce byl 

zavalen a jeho oprava si vyţadovala delší čas. Po ukončení obnovy se v tunelu obnovili 

oba portály,zarúbne múry a 13 tunelových pásů,napříč ostré zatáčky bez bezpečnostních 

výklenků. První vlak projel tunelem 11. 8. 1945.  

Geologickou stavbu horninového prostředí tunelu tvoří tektonicky silné porušené 

a na obou koncích zvětrané jílovcovo-pískovcové souvrství. Dne 6. 10. 1999 proběhla 

mezi stanicemi Kraľovany a Trstená zkouška přepravy kamiónů na speciálně upravených 

vozech RO-LA. Největší obavy byli z úzkého profilu tunelu, ale vozy jej překonali bez 

problému. 

Základní parametry Thurzovského tunelu 

-  délka: 85.6m, 

-  výška průchodného profilu: 4.50 m,  

-  maximální podélný/příčný sklon: 5 ‰, 

-  počet portálů: 2, 

-  počet tunelových pásů : 13. 
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Fotogalérie: 

 

Obr. č. 1: Výstupní portál Thurzovského tunelu 

 

Obr. č. 2: Pohled do tunelu z výstupního portálu  



Bc. Marek Urbanec: Zaměření Thurzovského tunelu metodou prostorového skenování 

 

2013                                                                                                                                                   27 

 

Obr. č. 3: Vyznačení vstupního a  výstupního portálu na mapě  

GPS souřadnice: Φ= 49°09´15,75´´       λ=19°08´15,27´´ 

 

Tunel byl postaven rakouskou tunelovací metodou. Rakouská tunelovací soustava 

vznikla roku 1837 při stavbě 512 m dlouhého tunelu v Oberau, v roce 1839 ji zdokonalili 

při stavbě rakouského tunelu v Grumpoldkirchene na trati Wien-Gloggnitz. Tato metoda 

byla  velmi často vyuţívána k výstavbě tunelů v rakouské krajině a proto se nazývá 

rakouská tunelovací metoda. 

Začíná se raţením spodní směrové štoly,z níţ se prochází zálomem ke stropu,kde se 

pak razí horní směrová štola. Z těchto štol se vyrube do stran a do hloubky celá kalota. 

Pracuje se postupně v pásech tak,ţe výška kaloty se dělí na několik stupňů. Při práci se 

stropní štola rozšiřuje a vybírá se v jednom pásu na úroveň prvního stupně,v sousedním 

pásu na úroveň stupně druhého a pak se z pravidla dobývá aţ ke dnu kaloty. 

Přitom se stále doplňuje výdřeva, takţe tady nakonec vznikne vějíř z kulatiny, který 

podpírá kulatiny v klenbě.   
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Obr. č. 4: Rakouská tunelovací metoda 

Postup Rakouské tunelovací metody: 

1,  nejdřív se razí spodní štola, 

2,  z ní se prochází zálomem horní štola, 

3,  pak se rube do stran a do hloubky celá kalota, 

4,  kdyţ je kalota vyrubaná, prorazí se stropní část mezi horní a spodní štolou, 

5,  pak se zazdí ostění od základu aţ po závěr klenby. 

 

Obr. č. 5 : Příčné řezy Rakouské tunelovací metody 
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Pokud je hornina silně stlačitelná musí se pouţít tzv. moderní rakouská soustava. 

Moderní Rakouska soustava vznikla po roce 1853 při výstavbě Krasové ţeleznice v 

Rakousku. Tato soustava byla také nás nejpouţívanější a byla pouţitá téměř u kaţdého 

tunelu po 1 světové válce. Nad Thurzovským tunelem se nachází 42 metrů masivu ţuly. 

Nejrizikovější částí tunelu je prostor mezi 40tým metrem aţ 65tým metrem tunelu,kde 

nejvíc hornina tlačí na stavbu a tam by se taky dali pozorovat i deformace. 

4.2 Přístrojové vybavení 

Pozemní 3D Laser scanner s vysokým rozlišením: 

- 3D laser skener Trimble CX s počítačem Trimble Tablet se a skenovacím softwarem 

Trimble Access 

 

Obr. č. 6: 3D laser skener Trimble CX 

Vyhodnocovací software pro skenovaná data : 

- RealWorks Survey Advanced Office, 

- navrţen pro výkon v průmyslovém prostředí, 

- WAVEPULSE ™ technologii, která udrţuje vysokou přesnost v průběhu 

provozního rozsahu (80m), 

- sběr dat 50000 bodů za sekundu, 
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- velký 360 ° x 300 ° zorné pole, 

- podporováno Access Trimble pro prostorové zobrazování běţí na Trimble Tablet. 

Aplikace  3D laser skener Trimble CX: 

WAVEPULSE technologie: 

Poskytuje vysokou přesnost v celém rozsahu provozu a barev zachycování a 

Trimble CX je flexibilní vhodný pro mnoho aplikací.  

             Zachytit  vysoké přesné a podrobné 3D data pro nádrţe kontroly a kalibrace. 

Trimble CX je certifikován pro výrobu přesné mnoţství plnicí tabulky pro velké nádrţe na 

skladování ropy. 

 Geodetické měření: 

            Zachytiť ve vysokém rozlišení data  pro topografické mapy,generování 2D a 3D 

CAD výhledů , měření vzdáleností, ploch a objemů.  

 Inspekce / Reverse Engineering:  

            Výpis měření a vytváření 3D modelů,kdy nejsou k dispozici ţádné stávající CAD 

data k dispozici, podrobné kontroly a srovnání se stávajícími modely,povrchů a mračna 

bodů. 

 WAVEPULSE technologie kombinující puls a principy měření fáze,efektivní 

přenos dat prostřednictvím méně sestav, přispívá ke zvýšení bezpečnosti v 

průmyslových prostředích pomocí méně nastavení a s expozičním časem. 

  Rozsah: 0,5 m - 80 m (1.6 - 262 ft) 

           Krátký rozsah umoţňuje sběr dat v hustě obydlených oblastech,zatímco 

WAVEPULSE technologie zaručuje,ţe přesné údaje je moţné získat v pracovním rozsahu. 
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 IP : 54 Krytí 

Spolehlivý provoz i v náročných prostředích. Vyrobeno pro pouţití v reálných prostředích. 

 Integrace s přístupem Trimble na Tablet Trimble: 

             Trimble Tablet umoţňuje rychle přijmout 3D skenování do vašeho podnikání. 

Schopnost sledovat průzkum a postup měření orientačního bodu a předvídání 

cíle.Umoţňuje data kombinovát v oblasti,která poskytuje v reálném čase ověřit,ţe správné 

údaje byly zachyceny před opuštěním staveniště. Získat jistotu,ţe máte všechna data,která 

potřebujete. 

 

 

 

LEICA GNSS VIVA GS 10  

Typ antény:  GS15 Professional  

 

Obr. Č .7: Leica Gnss Viva Gs 10 
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Vlastnosti: 

 výměnná komunikační zařízení mezi roverem a referencí s moţností rychlé výměny 

SIM karet, 

 dosavadní funkce vašeho senzoru můţete kdykoli rozšířit, 

 integrovaný web server pro konfiguraci záznamu,  

 Leica nebo RINEX raw dat a měření jedním stisknutím tlačítka, 

 určeny pro provoz v extrémních teplotách od -40°c do +65°c, 

  SmartCHECK - RTK zpracování dat zaruči správné výsledky, 

  SmartTrack - pokročilé sledování všech satelitů čtyř souhvězdí, 

  SmartRTK - přináší konzistentní výsledky ve všech sítích. 

 

Leica TS 30: 

 

Obr č.8 Leica Ts 30  
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Vlastnosti: 

-uhlová přesnost: 0.5" 1.5cc, 

-nejrychlejší na světě, 

-přesnost dálkoměru: 0.6mm + 1ppm na hranol 2mm + 2ppm na jakýkoliv povrch, 

-dlouhé servisní intervaly, 

-přesnost automatickeho cílení. 

                  

Leica TS 30 je jediná totální stanice, která pouţívá jako svou pohonnou jednotku 

novou patentovanou nanotechnológii Piezo drives s rychlostí při měření aţ 200 gon/s 

(max. 400 gon/s). Nová technologie sniţuje počet pohyblivých prvků na minimum a 

tím zjednodušuje údrţbu a prodluţuje servisní intervaly. Pohonná jednotka tím zároveň 

neprodukuje magnetické pole a umoţňuje tak instalaci přístroje i v objektech.  

 

Bezkonkurenční přesné měření vzdáleností 

Speciálně pro Leica TS30 byla technologie měření vzdáleností PinPoint upravená 

tak, aby dosahovala ještě větší přesnost neţ kdykoliv předtím. Kromě vylepšení 

elektroniky analyzující příchozí signál, byla významně zdokonalená stabilita a stopa 

laserového paprsku. Při zachovaní vysoké kvality a spolehlivosti, umoţňuje tak odměření 

vzdálenosti na hranol GPH1P s přesností 0.6mm +1ppm (podle ISO 17123-4). Kromě 

nedosaţitelné přesnosti zdokonalená technologie zároveň umoţňuje měření v jakýchkoliv 

podmínkách jako např.: v nadměrně prašných prostředích, v hustých porostech, při mlze 

nebo sněţení. 

Unikátní systém měření uhlu 

Systém měření horizontálních a vertikálních úhlů je jednou z určujících vlastností 

Leica TS 30. Systém se skládá z kódovaného skleněného kruhu a 4 dekodérů, které 

zabezpečují  čtyřnásobné snímání kruhu. Snímání probíhá 5000 krát za sekundu. 

Pouţití parabolické reflexní plochy umoţňuje minimalizování rozptylu světelného 
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paprsku a teda i jednoznačnější definovaní kódu na skleněném kruhu. Díky těmto řešením 

je moţné dosáhnout úhlové přesnosti  0.5"(0.15mgon). 

 

Konstrukce Leica TS 30: 

 

Obr. č. 9: Konstrukce Leica TS 30 
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Nivelační přístroj AT-B4 

 

Obr. č. 10: Nivelační přistroj AT-B4 

 

-přesnost 1 mm na 30m, 

-dosah 120 m, 

-optické zvětšení dalekohledu 32x. 

4.3 Budovaní PBPP pro zaměření tunelu 

Nejdřív se v terénu provedla rekognoskace terénu,která zahrnovala hledání bodů 

PBPP. Protoţe šlo o ţelezniční tunel mimo obec,tak se v okolí moc bodů nenacházelo a 

proto bylo nutné vybudovat vlastní síť bodů. V částech u portálů se vhodně zvolili body, 

které se stabilizovaly trubkami a jejich souřadnice a výška se určila metodou GPS. 

Po zaměření bodů GPS metodou se vhodně zvolil polygonový pořad v tunelu a to 

tak, aby bylo vţdy vidět na předchozí a následující bod. Body se nejdříve přibliţně 

vyznačili sprejem a teprve potom se stabilizovaly šroubem na dřevěných praţcích v 

kolejišti. 

Vybudovaný polygonový pořad se zaměřil robotickou totální stanicí Leica TS30 a 

nivelačním přístrojem AT-B4 a pak se připojil do platného souřadnicového systému          

S-JTSK 03 a Bpv.  
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Po stěnách tunelu jsme měli nalepené vlícovací body,které se musely zaměřit 

geodeticky kvůli zpřesnění transformace skenů a taky kvůli připojení modelu 

Thurzovského tunelu do platného polohového i výškového systému. Tak bylo zvoleno i 

přechodné stanovisko 6001,které se stabilizovalo kolíkem. Tento bod byl jen dočasně 

stabilizován kvůli zaměření 2 vlícovacích bodů,které nebylo moţné zaměřit z 

polygonových pořadu. Tento bod 6001 byl připojen na body polygonového pořadu. 

GPS body byly označeny čísly 5000,5008,5009 a 5010 a body polygonového 

pořadu čísly 5001 aţ 5007. 

4.4 Zpracovaní a analýza geodetického měření 

Zápisníky měření se vypočetli v programu Excel a také výpočtové práce 

polygonového pořadu a přechodného stanoviska spolu s vyrovnáním polygonového pořadu 

MNČ a výpočtem elipsy chyb na polygonovém pořadu byly vypočteny programem Excel. 

Pro srovnání vyrovnání polygonového pořadu se vypočetlo také vyrovnání MNČ v 

programu Kokeš. Takto vypočtená měřická síť byla vykreslená v programu Autocad a 

Kokeš spolu s podrobnými body, které plnili úkoly vlícovacích značek na zpřesnění 

transformace skenů. 

 

Dosaţené přesnosti polygonového pořadu: 

Mezní úhlová odchylka: 

                                                cc          oω= 1 cc 

Mezní polohová odchylka 

                                                 mm       op=0.01 mm   

 

Po porovnaní mezní úhlové odchylky s dosaţenou úhlovou odchylkou oω a  mezní 

polohové odchylky s dosaţenou polohovou odchylkou op jsem dospěl k závěru,ţe 

polygonový pořad je v dovolené odchylce. 

2638.2125.05 w

11.004.0009.0  p
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Dosaţené přesnosti vyrovnaní polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců: 

Vyrovnání v programů Excel: 

Výpočet vyrovnaných uhlů a délek  
    

   
                [g] 

   
      [m] 

 
ω1         =         232.02364 

 
s1         = 16,3706 

 
ω2         =         196.69096  

 
s2         = 16,2707 

 
ω3         =         195.48025  

 
s3         = 18,6306 

 
ω4         =         192.27964 

 
s4         = 19,6606 

 
ω5         =         195.96202 

 
s5         = 20,2206 

 
ω6         =         189.97280 

 
s6         = 17,8404 

 
ω7         =         196.69888 

 
s7         = 20,0904 

 
ω8         =         191.71146 

 
s8         = 20,0503 

 
ω9         =         217.27102 

    

         

 Vyrovnání v programem Kokeš: 

                                        [g] 

ω1'         = 232.02364 

ω2'         = 196.69097 

ω3'         = 195.48025  

ω4'         = 192.27964 

ω5'         = 195.96203 

ω6'         = 189.97281 

ω7'         = 196.69888 

ω8'         = 191.71145 

ω9'         = 217.27102 
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Porovnání obou metod: 

 
[cc] 

ω1-ω1' 0 

ω2-ω2' -0,00001 

ω3-ω3' 0 

ω4-ω4' 0 

ω5-ω5' -0,00001 

ω6-ω6' -0,00001 

ω7-ω7' 0 

ω8-ω8' 0,00001 

ω9-ω9' 0 

 

Jednotková střední chyba z programu Excel: 

 

             

 

m0= 0.00035 mm 

Jednotková střední chyba z programu Kokeš: 

m0= 0.00033 mm 

Dosaţené přesnosti výškového měření: 

 

Kde delta je mezní odchylka mezi daným a měřeným převýšením. 

Krajní povolená odchylka:                   Střední kilometrová odchylka: 

                                                  

 -podmínka byla splňena 

  

kn

pvv
m


0

mhH 001,0

mmR 65,12.40max 

max

mm
s

dd

n
mo 25.42

1

2

1
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Výsledná dokumentace geodetického zaměření obsahuje: 

 zápisník měřených úhlů a délek, 

 zápisník technické nivelace, 

 výpočet polygonového pořadu, 

 výpočet přechodného stanoviska, 

 vyrovnaní polygonového pořadu MNČ, 

 výpočet elipsy chyb v polygonovém pořadě, 

 schéma hlavní měřické sítě tunelu, 

 schéma podrobných bodů měřické sítě, 

 seznam souřadnic a výšek podrobných bodů. 

4.5  Zaměření tunelu metodou prostorového skenovaní 

Po zaměření polygonového pořadu a připojení polygonového pořadu do 

souřadnicového systému S-JTSK 03 se v tunelu postupně po bodech centrovali terčíky na 

které se měřilo ze skenerem Trimble cx. Ten byl stavěn vţdy uprostřed mezi dva terče. K 

tomuto skeneru byla těţká 5 kilogramová baterie a řídící počítač Trimble tablet,takţe 

ovládání bylo i dost náročně na čas. 

V řídícím počítači jsem si zvolil svoji zakázku a na zvolených stanoviscích jsem 

pouţil zatím místní souřadnicový systém,protoţe jsem ještě neměl vypočtené souřadnice 

polygonového pořadu. 

Skener se urovnává pomocí kruhové libely a na stanovišti se staví pomocí laserové 

olovnice. Nevýhoda skeneru je,ţe v podstatě dokáţe na stanovisku oskenovat jen 300° 

úhel. Zbývajících 60° nedokáţe oskenovat,protoţe na to není stavěný. Zbylých 60° skenuje 

z dalšího stanoviska. V řídícím počítači jsem si zvolil oblast, kterou jsem si  příbliţne 

představil jako oblast kterou by to mělo oskenovat. Skener má schopnost oskenovat 

mračno bodů, čím bliţší jsou body ke skeneru, tím hustší jich skenuje. Přesnost skenování 

je 7 mm na 80 metrů podle Ing. Martina Štronera,, Terestrické skenovací systémy’’ , Praha 

2008. Na skeneru je zabudovaná kamera, kterou se nastavuje oblast,kterou chci skenovat. 
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Kameru jsem většinou orientoval na terčíky scentrované na polygonovém pořadu a to tak, 

ţe nejdřív terčík vzad a pak terčík vpřed.  

Kromě těchto terčíků jsem kamerou cílil i na terčíky nalepené na stěnách. Ve středu 

skeneru se nachází laserový rotor, který v podstatě má za úkol skenovat mračno bodů v 

dané oblasti. Takto jsem postupoval téměř na kaţdém stanovisku dokud jsem neměl 

oskenován celý tunel. Některá stanoviska na polygonovem pořadu nebyly pouţity na 

skenování kvůli vlakům, tunel byl dlouhý a měli jsme málo času na to skenování. 

Skeny z Trimble cx byly pak později zpracovány v softwarovém programu Real 

Works Survey. Na skenech je vidět kromě tunelu i lidi,kteří tam měřili a také předměty 

pouţité na měření. U portalových částích se skenovala vegetace a kolejnice coţ je moţné 

vidět i na obrázku. Vlícovací značky jsou na skenech označeny šipkami. 

 

 

Obr. č. 11: Označení vlicovacích bodů na skenu  
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Obr. č. 12: Měření skenerem v terénu 

V rámci vědecké činnosti Ţilinské Univerzity se postupně zpracovávala 

dokumentace vyhotovení 3D modelu Thurzovského tunelu spolu s příčnými profily. Toto 

měření bylo jako první a v budoucnu proběhne další zaměření, které se vyuţije k výpočtu 

deformací Thurzovského tunelu. 

 

Výsledná dokumentace prostorového skenovaní obsahuje: 

 postup zaměření a tvorby 3D modelu Thurzovského tunelu, 

 3D model v platném souřadnicovém systému, 

 příčné profily v platném souřadnicovém systému. 
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4.6 Zpracování výsledků 3D skenovaní 

Do programu RealWorks Survey si nakopírují skeny z Trimble cx,zaloţím si novou 

zakázku a vyberu si ty skeny o kterých si myslím,ţe na sebe navazují a snaţím se je spojit. 

 

Obr č. 13: Spojovaní skenů  

Spojování skenů se dá dělat 2 způsoby: 

A, Spojování pomocí měřických terčíků na skenech.  

B, Spojovaní pomoci označení 4 a více identických bodů na 2 skenech.  

Spojovaní pomocí měřických terčíků na skenech 

             V menu Tools si vyberu dva skeny,které chci spojit. První sken nastavím jako 

referenční stanici a druhý jako cíl aţ mi na sebe po spojení pěkně sednou. Terčíky,které si 

vyberu na skenech,musím umístit do druhé vrstvy,aby sem se mohl nastavit přesně na střed 

terče. Vyselektované terče pak spojím a skeny se na sebe napojí. Pro lepší selekci terčů se 

nastavuje i pohled z hora pomoci ikony Refine. 
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Obr. č. 14: Selekce terčů  

 

Druhý způsob spojení skenů je na základě podobnosti: 

V menu Cloud a si zvolím Cloud- Based registration.Nyní potřebuji najít 4 body na 

prvním i na druhém skenu a zidentifikovat je. Vlícovací body,které byly připevněny na 

stěnách tunelu a následně zaměřeny také geodeticky se pouţijí jako zpřesnění napojení 

skenů. 3D model tunelu se nejdříve vyhotovoval v místní souřadnicové soustavě a aţ 

nakonec,kdyţ byl zhotoven se zadali souřadnice jednotlivých stanovisek polygonového 

pořadu v S-JTSK 03. Při spojování skenů je důleţité,aby postavy a jiné vlivy na 3D 

modelu byly vyčištěny. Na vyčištění 3D modelů slouţí menu Tools-Segmentation . Kdyţ 

takto spojím všechny skeny tak dostanu výsledny 3D model Thurzovského tunelu. Celkem 

se pouţilo 5 skenů na tvorbu 3D modelu. 
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Obr č. .15: Model tunel a barevně rozlišený počet spojených skenů  

Zde je jiţ zhotoven 3D model,ale v připortalových částech je naskenovaná také 

vegetace,kterou je třeba oříznout,aby to mělo určitou formu. Stanoviska polygonu jsou 

vyznačeny jako oranţové trojúhelníky. Výsledný model je tedy v souřadnicovém systému 

S-JTSK 03. 

 

Obr. č. 16: 3D model s neořezanou vegetací.  
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Tento model je moţný exportovat do Microstationu s příponou dgn. nebo do 

Autocadu s příponou dxf. Problémem je, ţe tyto programy model zdeformují a výsledek se 

nedá vţdy pouţít. 

 

Obr. č. 17: 3D model Thurzovského tunelu  

Poslední fází projektu bylo vytvoření přičných profilu Thurzovského tunela.Na to 

slouţila ikonka Profile-Cross section. Tam se konkrétně definovali příčné profily pomoci 

ikony From Patch. Postup byl velice jednodouchý,středem tunela jsme si nakreslili linii 

a pomoci ikony from patch se nám vytvořili příčné profily. Taky se zde dalo přesne navolit 

rozestup příčných profilů. 

 

Obr. č. 18: Tvorba příčných  profilů  
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 Na závěr jsme si mohli vybrat jakýkoliv příčný profil a na obrázku je moţné vidět 

jak se v programu Real Works Survey vyhotovoval. Stačilo jen kliknout na kterýkoliv 

profil a program ho automaticky vykreslil v souřadnicovém systému. Co je nevýhodou při 

tvorbě příčných profilů je,ţe pokud se pouţili dlouhé záměry na skenování,coţ v našem 

případě bylo kvůli průjezdu vlaků. Další nevýhodou bylo,ţe skener skenuje mračno bodů, 

takţe dokáţe oskenovat i předměty v tunelech a také i osoby co to měření provádějí, tak ve 

výsledku nám některé příčné profily nedokáţe vykreslit. Pak je moţnost opětovným 

skenování v terénu,nebo si pohrát s pozicemi skenů a snaţit se tyto nedostatky vyčistit. 

 

Obr. č. 19: Příčné profily 
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5 Závěr 

V závěru bych rád práci shrnul a zhodnotil dosaţené výsledky. 

Po seznámení se z 3D laser skener Trimble CX a zdokonalení se v práci 

v programu RealWorks Survey jsem si připravil potřebné podklady pro projekt ,,Zaměření 

Thurzovskeho tunelu metodou prostorového skenovaní''. Pro danou lokalitu bylo navrţeno 

bodové pole a připojeno do platného polohového a výškového souřadnicového systému. 

Zaměřil jsem z bodového pole Thurzovský tunel metodou prostorového skenovaní 

s přesností 7 mm na 80 m. Geodeticky byli zaměřené vlícovací body a polygonový pořad 

s totální stanicí Leica Ts 30 s přesností mr=1.5 cc a nivelačním přístrojem AT-B4 s 

přesností 1 mm na 30 metrů. 

Další cílem stanoveném v úvodu mé práce bylo v rámci vědecké činnosti Ţilinské 

Univerzity vytvořit model Thurzovského tunelu a následně i příčné profily téhoţ tunelu a 

zhodnotit dosaţené výsledky jak geodetické,tak i výsledky prostorového 3D skenovaní. 

K výsledkům patří i technická dokumentace v podobě zápisníku,náčrtu a seznamu 

souřadnic.  

Při realizaci práce jsem nabyl mnoho praktických zkušeností,které určitě zúročím 

při mém dalším působení v této oblasti,které bych se rád věnoval i po skončení mého 

studia.   
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  

 

S-JTSK               Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv                     Výškový systém Baltský po vyrovnání 

GPS                     Globální polohový systém 

SKPOS                Slovenská Prostorová Observační Sluţba vyuţívající signály GNSS 

ETRS 89              Evropský terestrický referenční systém r.1989 

PPBP                   Podrobné polohové bodové pole 

MNČ                    Metoda nejmenších čtverců 

3D  Model           Prostorový model v souřadnicích x,y,z 

ŢSR                     Ţeleznice Slovenské Republiky 

RTK                    Real Time Kinematic 


