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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá technológiou laserového skenovania. V prvej časti práce 

sú popísané základné fyzikálne princípy fungovania laserových skenerov, všeobecný 

postup spracovania merania, zhodnotenie vplyvov pôsobiacich na meranie a využitie 

technológie laserových skenerov. Druhá časť je venovaná skenovaniu laserovým pulzným 

skenerom Leica ScanStation C10. Meranie bolo vykonané v interiéroch a exteriéroch 

priestorov novej Auly v areáli VŠB Ostrava. Diplomová práca zahŕňa popis procesu 

skenovania, tvorby mračna bodov a následného spracovania mračna bodov. Pre 

spracovanie dát bol použitý  softvér Leica HDS Cyclone.  

Kľúčové slová: 

Laserové skenovanie, ScanStation C10, mračno bodov, Leica Geosystems HDS Cyclone 

 

 

Abstract 

This diploma thesis pays attention to laser scanning technology. First part describes basic 

physical principles of laser scanning functioning, general practise of measurements’ 

elaboration, evaluation of influences on measurements and use of laser scanners 

technologies. Second part pays describes scanning by laser fluctuating scanner Leica 

ScanStation C10. Measurements were performed inside and outside of School Hall 

premises of VŠB Ostrava. Diploma thesis is comprised of scanning processes description, 

point cloud creation and further work with point cloud. Elaboration of data was processed 

by Leica HDS Cyclone Software.  

Key Words: 

Laser scanning, ScanStation C10, point cloud, Leica Geosystems HDS Cyclone 
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Úvod 

      Laserové skenovacie systémy predstavujú v súčasnosti najefektívnejšiu metódu 

priestorového merania a následnej tvorby 3D modelov. Skenovacie systémy umožňujú 

vizualizáciu zložitých stavieb a konštrukcií s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou a preto 

nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v rôznych aplikačných oblastiach. Pri skenovaní je 

využívaná bezkontaktná metóda merania, čo značne redukuje práce v teréne. 

Diplomová práca sa venuje konkrétne práci so skenerom Leica ScanStation C10, ktorý bol 

poriadený na VŠB – TU v Ostrave v roku 2013 z grantu IRP MŠMT 2013/4. Slúži na 

využitie technológie laserového skenovania pre zriadenie priestorových geo-dát. Objektom 

merania boli priestory Auly VŠB –TUO v Ostrave – Porube.  

Základný princíp skenovania spočíva v nasnímaní zvoleného rozsahu vo forme mračna 

bodov. Poloha bodov sa určuje priestorovou polárnou metódou. Pre meranie dĺžok sa 

využíva pulzná laserová technológia. Pre efektívnejšie využívanie laserových skenovacích 

systémov je preto potrebné poznať základnú teóriu a fyzikálne princípy ich fungovania, 

ktorá je popísaná v nasledujúcich kapitolách. 
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1. Lasery 

1.1 Fyzikálny princíp  

Lasery (skratka z angl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) sú 

zložité, súčasne s dobou sa vyvíjajúce zariadenia a nachádzajú stále častejšie uplatnenie v 

rôznych odboroch ľudskej činnosti. Vzhľadom k vlastnostiam sú výhodným zdrojom 

žiarenia pre skenovacie systémy. 

Z fyzikálneho hľadiska môžeme laser definovať ako kvantovo - elektronický zosilňovač 

elektromagnetického žiarenia. Pracuje v oblasti viditeľného svetelného spektra a 

priľahlých vlnových dĺžok. Je zdrojom monochromatického koherentného svetla. 

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

normálnych podmienok sa väčšina atómov, iónov, alebo molekúl, ktoré tvoria aktívne 

prostredie lasera, nachádza v najnižšom energetickom stave. Ak sú tieto častice excitované 

do vyšších energetických hladín vonkajším zdrojom energie, budú pri prechode do 

pôvodného energetického stavu vyžarovať nekoherentné svetelné žiarenie. U lasera sa tieto 

fotóny pohybujú v optickom rezonátore, tvorenom protiľahlými, vysoko leštenými a 

rovnobežnými zrkadlami. Pri priechode fotónu okolo excitovanej častice dôjde k jej 

stimulácii a vyžiareniu fotónov rovnakej vlnovej dĺžky a smeru pohybu ako pôvodný fotón 

( schéma - Obr.1 ). Tak dochádza k postupnému zvyšovaniu toku fotónov, ktoré po 

priechodov jedným zo zrkadiel, ktoré je polopriepustné, vytvárajú veľmi intenzívny 

koherentné zväzok. [1]

 

 

Obr. 1 - Stimulovaná emisia [1] 
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1.2 Časti laseru 

Laser sa skladá z piatich hlavných častí (Obr.2): 

1. Aktívne zosiľovacie prostredie - je látka obsahujúca oddelené kvantové 

energetické hladiny elektrónov, ktoré sú schopné zaistiť inverziu populácie. 

2. Zdroj žiarenia (výbojka) - slúži k dodávaniu energie elektrónom v 

aktívnom prostredí pre presun medzi energetickými hladinami. 

3. Nepriepustné zrkadlo 

4. Polopriepustné zrkadlo 

Obe zrkadlá tvoria spolu rezonátor. Rezonátor slúži k zosilneniu žiarenia 

a zaisťuje odraz fotónov zrkadlami. 

5. Laserový lúč - vychádza z polopriepustného zrkadla. Je koherentný 

(nerozbiehavý), monochromatický (jednofarebný) a  jeho rýchlosť je 

rovnaká ako rýchlosť svetla. (v = c ≈ 300 000 km/s)  

 

 

Obr. 2 - Časti laseru [9] 

 

1.3 Typy laserov 

Podľa vlastností môžeme lasery rozdeliť rôznych skupín. Pre zaradenie laserov do určitej 

kategórie sa zohľadňujú napríklad vlastnosti ako vlnová dĺžka, excitácia, režim práce. 

Najčastejšie sa triedia podľa skupenstva aktívneho prostredia, a to na lasery: 

- Pevnolátkové 
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- Kvapalinové 

- Plynové 

- Chemické  

- Polovodičové 

U laserových skenovacích systémov sú využívané lasery s polovodičové lasery. 

Funkcia polovodičového laseru je založená na vzniku stimulovanej emisie žiarenia v 

aktívnom polovodičovom materiáli pri kvantových prechodoch elektrónov z vlastného do 

valenčného energetického pásu a existenciu žiarivej rekombinácie nosiča nábojov. [1] 

Tieto lasery pracujú vo viditeľnej (650 nm = červená, 532 = zelená) i neviditeľnej časti 

spektra (780 - 815 nm).  

 

Obr. 3 - Polovodičový laser – konkrétne prevedenie [2] 

Lasery s polovodičovým aktívnym prostredím sú dnes najrozšírenejšími lasermi. Majú 

radu kladných vlastností, medzi ne možno zaradiť vysokú účinnosť, malé rozmery a nízku 

citlivosť pri zaobchádzaní. Medzi nevýhody patrí rozbiehavosť generovaného žiarenia 

a závislosť žiarenia na teplote aktívneho prostredia. 

 



3D laserové skenovanie prístrojom Leica ScanStation C10 – Diplomová práca 

Bc. Silvia Gerátová 

 

5 
 

2. Základné princípy fungovania laserového skeneru 

K  určenie polohy jednotlivých  bodov sa v skenovacích systémoch využíva priestorová 

polárna metóda. 

2.1 Priestorová polárna metóda 

Jej základom je meranie vodorovného uhla α, zenitového uhla β a dĺžky sprievodiča d.  

Dĺžku sprievodiča je možné merať buď optickým alebo elektronickým spôsobom merania 

dĺžok. Najviac využívanou metódou pre meranie dĺžok je impulzná metóda. Uhly sú 

určované pomocou rozmetania laserového zväzku. Všeobecné schéma priestorové polárnej 

metódy je zobrazená na obrázku. (Obr. 4) 

 

Obr. 4 - Schéma priestorovej polárnej metódy 

2.1.1 Výsledky priestorovej polárnej metódy 

Zo známych veličín - d, α, β vypočítame súradnice x, y, z bodov objektu: 

)cos(.

)sin().sin(.

)sin().cos(.







dz

dy

dx







                                                       (2.1) 
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Tieto 3D súradnice sú v súradnicovom systéme skenovacieho prístroja, ktorého počiatok je 

definovaný ako priesečník vodorovnej a zvislej osi skenera.  

Všetky body tvoria tzv. mračno bodov, ktorých hustotu si volí užívateľ pred začatím 

skenovania podľa potreby. Namerané mračno bodov sa zobrazuje vo výsledku nielen 

polohou, ale aj farebným rozlíšením. Zmenou farby možno rozlíšiť rôzne povrchy a 

geometrické zmeny tvaru objektu. 

 

2.2 Meranie dĺžok skenerom 

Pri skenovacích systémoch sa rozlišujú dva základné spôsoby merania dĺžok: 

1) Elektronický spôsob 

2) Optický spôsob. 

 

2.2.1 Elektronický spôsob merania dĺžok 

Všeobecný princíp elektronického merania dĺžok je založený na vyslaní signálu pomocou 

vysielača zabudovaného v prístroji, odraze od povrchu sledovaného objektu a prijatie 

prijímačom prístroja.  

Podľa princípu merania elektronické diaľkomery využívané v skenovacích systémoch sa 

delia na: 

- impulzné 

- fázové 

- frekvenčné.  

Väčšina laserových skenerov využíva pre meranie dĺžky impulzné diaľkomery [3]. 

Impulzný diaľkomer  

Je založený na meraní tranzitného času, ktorý elektromagnetický impulz potrebuje k 

prejdeniu dvojnásobku meranej dĺžky. Vysielač diaľkomeru vyšle impulz, ktorý zároveň 

spustí elektronické meranie času. Impulz sa odrazí od odrazového systému a dopadá na 
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prijímač diaľkomerom, čím sa ukončí meranie času. Zo známej rýchlosti šírenia impulzu 

prostredím je možné určiť dvojnásobok meranej vzdialenosti.  

Rýchlosť elektromagnetických vĺn je 3.108 m.s
-1

. Tranzitný čas je veľmi malý, napríklad 

pre dĺžku 30 m je tranzitný čas 2.10
-7

 s [1]. 

 

Fázový diaľkomer  

Je založený na meraní fázového rozdielu, ktorý vzniká medzi vysielaným a prijímaným 

signálom. Z takto zistených fázových rozdielov sa potom určí meraná dĺžka [1]. 

 

Frekvenčný diaľkomer  

Je založený na určení záznejov, ktoré vznikajú ako produkt skladania časovo posunutých 

frekvenčne modulovaných vĺn [1].  

 

Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn je v danom prostredí ovplyvnená jeho indexom 

lomu. Jeho hodnoty závisia od použitej vlnovej dĺžky žiarenia, teploty, tlaku a vlhkosti, 

prípadne chemickom zložení prostredia. Pre dlhšie dĺžky môže mať toto podstatný vplyv 

na presnosť merania [1]. 

 

2.2.2 Optický spôsob merania dĺžok  

Metóda je založená na riešení pomerov v trojuholníku, kde sú známe: dĺžka základne a k 

nej priľahlé uhly. Princíp je zobrazený na obrázku (Obr.5). Táto metóda dosahuje vysokú 

presnosť, ale používa sa len pri meraní krátkych vzdialeností. 

 

Obr. 5 – Princíp metódy optického merania dĺžky [1] 
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2.3 Rozmetanie laserového zväzku 

Laserové skenery využívajú rôzne spôsoby k rozmetaniu zväzkov. Medzi najzákladnejšie 

metódy patria: 

 

1. Rozmetanie zväzku zrkadlom  

Pre rozmetanie zväzku sa využíva rotujúce zrkadlo. Toto zrkadlo vytvorí zväzok v 

tvare priamok, ktoré ležia v  jednej rovine. 

 

 

Obr. 6 – Princíp rozmetania zväzku zrkadlom [1] 

 

2. Rozmetanie zväzku odrazným hranolom  

Tento odrazný hranol má tvar mnohouholníka. Vytvára pravidelný rotačný pohyb, 

vďaka ktorému sa zväzok vychýli (rozmetie). 

 

 

Obr. 7 – Princíp rozmetanie zväzku odrazným hranolom [1] 
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3. Rozmetanie zväzku rotáciou zdroja  

Pri tejto metóde rotuje zdroj žiarenia. Tento rotačný pohyb je prevádzaný v 2 

osách. Využíva sa podobný princíp ako u koaxiálneho laserového diaľkomeru 

v motorizovanej totálnej stanici.  

 

 

Obr. 8 – Princíp rozmetania zväzku rotáciou zdroja [1] 

 

4. Rozmetanie zväzku pomocou optických vlákien  

Zväzok je rozmetaný pomocou zrkadla. Toto zrkadlo rotuje a vytvára optické 

vlákna usporiadané do kruhového tvaru. 

 

Obr. 9 – Princíp rozmetania pomocou optických vlákien [1] 
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5. Rozmetanie zväzku pomocou statického optického elementu  

Zväzok sa rozmetie pomocou statického optického elementu, ktorý vytvára v 

priestore výsek svetelnej roviny. 

 

 

Obr. 10 – Princíp rozmetania pomocou statického optického elementu [1] 
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3. Všeobecný postup pri skenovaní a spracovaní údajov  

Zameranie a spracovanie pozostáva z nasledujúcich častí: 

- rekognoskácia terénu 

- rozmiestnenie vlicovacích bodov 

- určenie priestorových súradníc vlicovacích bodov 

- priestorové zameranie zadanej lokality pulzným laserovým skenerom 

- import meraných údajov do spracovateľského softvéru  

- registrácia mračna bodov 

- vizualizácia a úprava mračna bodov  

- export údajov pre spracovanie v iných aplikáciách 

 

3.1 Príprava merania ( rekognoskácia terénu a práca s vlicovacími bodmi ) 

Samotnému procesu skenovania predchádza prieskum terénu. Slúži na predbežné 

stanovenie počtu stanovísk prístroja, ktoré sa navrhnú podľa veľkosti a tvaru záujmového 

objektu. 

Pre meraním sa v teréne rozmiestnia vlicovacie body. Vlicovacie body tvoria podstatnú 

časť merania. Umožňujú spojovať mračna bodov merané z rôznych stanovísk. 

Rozmiestnenie vlicovacích bodov preto výrazne ovplyvňuje presnosť merania a tým aj 

tvorbu 3D modelu. Poloha bodov sa zisťuje klasickými geodetickými metódami 

v požadovanom súradnicovom systéme. 

Vlicovacie body by mali byť ľahko umiestniteľné na každý typ povrchu. Použitý materiál 

musí spĺňať podmienky vysokej odraznosti a automatickú identifikáciu skenovacím 

systémom. 

Obvykle sú používané guľové, alebo polguľové terče, ktoré umožňujú presný výpočet 

stredu z naskenovaných bodov. Používajú sa tiež kruhové terče s vysokou odrazivosťou 

v smere opačnom na smer dopadu, ktoré možno v mračne bodov ľahko identifikovať. 
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V súčasnosti je na trhu dostupných viacero typov terčov od rôznych firiem: 

- Kruhový 6” rovinný terč kombinovaný s polguľou firmy Leica  

Tieto terče sú vhodné pre skenovanie väčších rozsahov pri nižšej hustote 

skenovaných bodov. Umiestňujú sa na povrchu pomocou plastových alebo 

magnetických držiakov. 

        

             a.) kruhový rovinný terč      b.) kruhový náklonný        c.) polguľový náklonný a  

                                                                   a otočný terč                         otočný terč  

Obr. 11 - 6´´ kruhový terč firmy Leica [5] 

 

- Guľový 3” terč firmy Trimble 

Patrí medzi základné typy vlicovacích bodov. Je to biela sférická plocha 

z tvrdeného plastu umiestnená na držiacej konzole. Súradnice sú dané stredom 

sférickej plochy. 

 

Obr.12 - Guľový terč firmy Trimble [12] 

 

- Odrazný štítok 3” × 3” firmy Leica 

Má menšie rozmery a preto sa používa pre skenovanie menších rozsahov pri vyššej 

hustote skenovania. 
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a.) štvorcový rovinný terč 3´´x 3´´      b.) štvorcový náklonný a otočný terč  

Obr.13 - Odrazný štítok firmy Leica [5] 

 

- Odrazný štítok 150 mm x 150 mm firmy Trimble 

Tvorí ho biela kruhová plocha priemeru 70 mm ohraničená zelenou plochou 

s celkovými rozmermi 150 x 150 mm. Na rozdiel od firmy Leica má vyznačenú 

krížovú rysku pre spresnenie cielenia. 

 

Obr.14 - Odrazný štítok firmy Trimble [12]                      

3.2 Proces skenovania 

Po rozmiestnení terčov následuje vlastné skenovanie na zvolených stanoviskách s 

potrebnou hustotou podrobných bodov. Výsledkom skenovania je mračno bodov 

v súradnicovom systéme skenera. 

Mračno bodov je tvorené mriežkou s pravidelnými uhlovými rozostupmi a známymi 

vzdialenosťami od prístroja pre každý bod . Pre ďalšie spracovanie merania je nutné 

transformovať body do požadovaného súradnicového systému. 
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Transformácia mračná bodov do požadovaného súradnicového systému sa prevedie na 

základe známych súradníc vlicovacích bodov, ktoré sú určené zvolenou geodetickou 

metódou. V prípade viacerých skenov sa transformuje každý sken rovnakým postupom. 

 

3.3 Transformácia súradníc v priestore 

Lineárnu transformáciu v priestore môžeme všeobecne popísať vzťahom: 

TxRMX  ..                                                             (3.1) 

kde    x, X – vektory súradníc v jednej a druhej sústave (rozmer (n,1)), 

          M – matica mierkových faktorov (n,n), 

          R – matica zobrazenia (n,n), 

          T – vektor translácie (n,1). 

V závislosti na druhu transformácie je možné upresnit tvar matíc M a R. Súčin matíc R 

a M tvorí maticu zobrazenia. [1] 

Naplnenie matíc: 
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3.3.1 Lineárna transformácia 

Podľa použitých mierok mX, mY  a mZ v matici M rozdeľujeme lineárnu transformáciu na: 

- afinnú 

- podobnostnú 

- zhodnostnú.  

Pri afinnej transformácii sú hodnoty X, Y, Z súradnice sústavy, do ktorej 

transformujeme, a x, y, z, hodnoty, z  ktorých trasformujeme. Matice T predstavuje posun 
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v osách a matice M je tvorená na diagonále mierkovými faktormi pre jednotlivé osi sústavy 

x, y, z. Podstatou afinnej transformácie je, že každá os má svoju mierku.  

Pri podobnostnej transformácii (konformní) platí rovnosť pre mierkové faktory mX = mY 

= mZ = m.  

Tretí spôsob transfomácie ( zhodnostná transformácia) uvažuje, že hodnota m = 1, 

nedochádza teda k zmene mierky súradnicových sústav.  

Tieto vzťahy platia za podmienky, že je dodržaná podmienka ortogonality matice R: 
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Ak nie je splnená podmienka ortogonality (súradnicové uhly nezvierajú pravý uhol), dôjde 

k deformácii obrazu. Matica rotácie R musí byť teda ortogonálna, aby vektory sústavy x 

boli ortogonálne aj po zobrazení na prvky sústavy X. Determinat takejto matice je rovný 1. 

Pre jednotlivé súčinitele matice R platí: 
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 ZYX RRR   (3.4) 

Členy RX(α), RY(β), RZ(γ)  predstavujú otočenie súradnicových ôs o uhly α, β, γ. 

Všeobecná afinná transformácia 

Všeobecná afinná transformácia je charakterizovaná vzťahom: 

TxAX  .                                                           (3.5) 

kde A predstavuje všeobecnú maticu zobrazenia. Je daná rovnicou: 

nAMA .                                                              (3.6) 
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Matica A vznikne súčinom matice mierkových faktorov M a matice An, ktorá je tvorená 

normovanými riadkovými vektormi.  

Mierkové koeficienty sa získajú z pôvodnej matice A ako norma príslušného riadkového 

vektoru, jednotlivé prvky matice A potom ako podiel prvku matice H a príslušného 

mierkového koeficientu (mx, my, mz). [1] 

 

3.3.2 Výpočet tranformačného kľúča 

Pri znalosti identických bodov v dvoch sústavách je nutné lineárnu priestorovú 

transformáciu počítať iteračným postupom s dostatočne presnými približným hodnotami. 

Oproti tomu je výpočet všeobecnej afinnej transformácie jednoduchý a môže byť s 

výhodou využitý k výpočtu približných hodnôt pre iteráciu lineárnej priestorovej 

transformácie. [1] 

 

3.4 Vizualizácia projektu 

Ďalším krokom v spracovaní je vizualizácia mračna bodov. Tá uľahčuje orientáciu 

v modeli. Spočíva najmä v priradení materiálov (textúr), osvetlenia a ďalších údajov 

o modeli. Použijú sa aj fotografie vyhotovené integrovaným fotoaparátom skenera. 

Zobrazenie sa spracováva pomocou zvoleného softvéru. 

Takto vytvorený model slúži na prezentačné účely a umožňuje si model virtuálne 

prehliadať. Pre reálne 3D zobrazenie je možné vytvoriť aj animačné video modelu. 
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4. Vplyvy pôsobiace na presnosť merania 

Meranie laserovými skenovacími systémami je ovplyvnené rôznymi faktormi, ktoré majú 

vplyv na presnosť merania. Tieto faktory môžeme rozdeliť do 2 skupín vplyvov 

pôsobiacich na meranie:  

- vonkajšie vplyvy  

- vnútorné vplyvy. 

Medzi vonkajšie vplyvy patrí vplyv atmosférických podmienok, geometrický tvar objektu 

a charakter povrchu objektu. Vnútorné vplyvy sú charakterizované funkciou a kvalitou 

vlastného skenera, ktorý ovplyvňuje presnosť určenia vzdialenosti a uhlov jednotlivých 

bodov. 

4.1 Vonkajšie vplyvy 

Pri vzniku chýb sa podieľa najmä geometrický tvar objektu a jeho povrch.  

Vplyv geometrického tvaru skenovaného objektu  

Laserový skenovací lúč má pri skenovaní určitú šírku a výsledná vzdialenosť sa určí ako 

priemer vzdialeností. Ak lúč dopadne na rozhraní plôch, vzniká pri určení bodu 

nepresnosť. Na obrázku je znázornený princíp merania vzdialenosti po dopade lúču na 

rovný povrch a rozhranie plôch (Obr.15). Výsledná poloha bodu je zobrazená bodkou. 

 

Obr. 15 – Znázornenie vplyvu tvaru objektu  
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Tvar objektu ovplyvňuje aj intenzitu žiarenia, ktoré sa od objektu odráža a je prijímané 

skenerom. So zvyšujúcim sa uhlom dopadu žiarenia na povrch objektu hodnota intenzity 

svetelného žiarenia klesá a vzdialenosť nemusí byť zmeraná, respektíve je odmeraná 

chybne. 

Vplyv povrchu skenovaného objektu 

Povrch skenovaného objektu pôsobí na meranie skenovacím systémom prostredníctvom 

svojej schopnosti odrážať optické žiarenie. Táto schopnosť závisí na vlastnostiach 

dopadajúceho žiarenia (vlnová dĺžka, polarizácia) a na materiálových vlastnostiach 

povrchu (drsnosť). 

Materiál Reflektivita v % 

Biely papier do 100 % 

Stavebné drevo  (borovice, čistá, suchá) 94 % 

Sneh 80 – 90 % 

Biela stena 85 % 

Novinový papier 69 % 

Listnaté stromy 60 % 

Ihličnaté stromy 30 %  

Piesok 50 % 

Hladký betón 24 % 

Asfalt  17 % 

Láva 8 % 

Čierny neoprén 5 % 

Tabuľka 1 – Reflektivita materiálov [1] 
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V tabuľke (Tabuľka 1) je pre vybrané materiály s obvyklou úpravou povrchu uvedená 

reflektivita v %. Reflektivita 100% je definovaná ako ideálna hodnota pre dokonalý 

difúzne odraz optického žiarenia, platí pre vlnovú dĺžku 900 nm. [1] 

4.2 Vnútorné vplyvy 

Vnútorné vplyvy zahŕňajú vlastné chyby skenera. Na celkovú presnosť vplýva: 

- presnosť jednotlivých bodov – chyba dĺžky, vodorovného uhlu a zvislého uhlu 

- veľkosť laserovej stopy 

- šum skenovania 

- hustota skenovania 

- presnosť geo-referencie 

- presnosť registrácie 

Poloha bodov sa určuje na základe priestorovej polárnej metódy. Zaťažené chybou sú preto 

merané veličiny - dĺžka, vodorovný a zenitový uhol. Základné vzťahy sú uvedené v 

predchádzajúcej kapitole 2.1.1. 

Ak sú známe smerodajné odchýlky týchto veličín - σd, σα, σβ, možno popísať vplyv 

štandardných odchýlok meraných veličín na smerodajné odchýlky súradníc. Vzťahy pre 

výpočet štandardných odchýlok súradníc sú odvodené zo zákona hromadenia štandardných 

odchýlok nasledovne: 

222222

222222222222

222222222222

).(sin.).(cos
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     (4.1) 

Z týchto vzťahov sa určí odchýlka v polohe určovaného bodu: 

2222

zyxP                                                       (4.2) 

Po matematických úpravách dostaneme vzťah pre výpočet presnosti polohy meraného 

bodu: 

2222222
.).(sin   dddP                                      (4.3) 
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Presnosť jednotlivých meraní ovplyvňuje aj veľkosť laserovej stopy. Malá laserová stopa 

má zväčšenú schopnosť vystihnúť detaily objektu a vyššiu schopnosť preniknúť cez 

konštrukciu. 

Ďalší parameter ovplyvňujúci charakter merania je šum. Nemožno ho charakterizovať ako 

presnosť, ale určitú mieru opakovateľnosti. Pre lepšie modelovanie povrchu je dobrý nízky 

šum skenovania. 

Pojmom presnosť registrácie sa rozumie presnosť v spájaní skenov. V prípade, že meranie 

je zložené z viacerých skenov, ktoré sú pomocou vlicovacích bodov spájané do jedného 

celku, nepresnosti v ich určení sa prenášajú do transformovaných bodov. Vplyv má nielen 

presnosť určenia vlicovacích bodov pomocou skenera, ale aj ich prípadné geodetické 

zameranie. Registráciu mračna bodov ovplyvňuje aj schopnosť registračného softvéru. 

Ideálne podmienky dosiahnutia čo najväčšej presnosti: 

- lepší skener 

- malý šum 

- hustejšie skeny 

- malá laserová stopa 

- presnejšie zameranie terčov 

- vlastnosti softvéru – lepšie algoritmy registrácie 

Schopnosť vystihnutia tvaru je funkciou 3 parametrov: 

- presnosť jednotlivých bodov 

- hustota skenovania 

- veľkosť stopy. 
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5. Typy LSS a ich využitie v praxi 

Laserových skenovacích systémov je na trhu celá rada. Technológia sa neustále vyvíja 

a spresňuje. Jednotlivé typy sa líšia navzájom rozličným spôsobom zamerania 

a parametrami ako dosah, vlnová dĺžka použitého žiarenia, presnosť, rýchlosť skenovania. 

5.1 Rozdelenie LSS podľa zorného poľa 

Medzi dôležité vlastnosti 3D laserových skenovacích systémov patrí tvar zorného poľa. 

Zorné pole je maximálny uhlový rozdiel krajných výstupných laserových zväzkov lúčov. 

Udáva sa v stupňoch v horizontálnom a vertikálnom smere. Táto vlastnosť je úzko spojená 

s tým, akým spôsobom je navádzaný laserový lúč do bodov rastra. 3D laserové skenery 

všeobecne fungujú tak, že laserový zväzok je navádzaný podľa programu na body rastra 

v stĺpcoch či riadkoch, pričom je meraný horizontálny, vertikálny uhol a vzdialenosť. [1] 

Podľa zorného poľa delíme skenery na: 

- kamerové 

- panoramatické. 

Kamerový systém skenovania sa používa predovšetkým na skenovanie vzdialenejších 

objektov. Jeho zorné pole je malé, podobne ako u kamery. Tento systém využívajú 

napríklad skenery Cyrax 2500 od firmy Leica, ILRIS-3D firmy Optech a prístroj firmy 

Minolta - 3D Laserscanner VI 910. 

 

Panoramatický skenovací systém zachytí skoro celé okolie vďaka otáčaniu prístroja 

pomocou servomotorov. Vhodné použitie je pre skenovanie interiérov.  

Do skupiny panoramatických skenerov sa radia napríklad prístroje firmy MENSI: S10, 

S25, GS 100, prístroje firmy RIEGL: 3D LMS – Z210, Z360, Z420, skenovací systém 

Callidus firmy Trimble, LacerAce Scanner firmy MDL Measurement Devices Ltd a aj 

použitý ScanStation C10 od výrobcu Leica. Spomenuté typy skenerov sa používajú 

v stavebníctve a blízkych oboroch.  
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Obr.16 Kamerové skenery – vľavo – Cyrax 2500,  

vpravo – 3D Laserscanner VI 910 [1] 

                    

Obr.17 – Prístroje firmy Mensi – GS100, S10 [1] 

 

5.2 Porovnanie LSS s existujúcimi metódami merania 

Od klasických laserových dĺžkomerov sa skenovanie líši množstvom zameraných bodov za 

veľmi krátky čas (až štyritisíc bodov za sekundu). Prístroje umožňujú zamerať objekty za 

vyššej bezpečnosti a v skrátenom čase.   

U geodetických metód sa merajú hranice pozemkov, zlomy, hrany terénov. Na rozdiel od 

nich pri použití skenovania sa body nerozmiestnia na dôležité prvky, ale v pravidelnom 

rastri, ktoré umožnia modelovať daný objekt a získať tak komplexnú informáciu o jeho 

geometrii a textúre. 

Príbuzná metóda skenovania je fotogrametria. Oproti fotogrametrickému systému má 

laserové skenovanie značné výhody: 

- nepotrebuje stereodvojice snímok,  
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- vylučujú sa chyby z centrálnej projekcie (radiálny posun),  

- priama tvorba digitálneho modelu reliéfu (DMR), resp. polohopis a výškopis v  

reálnom čase,  

- priama digitálna tvorba informačných vrstiev geografických informačných 

systémov  (GIS). [4] 

 

Technológiou laserového skenovania je možné vykonávať merania aj za nepriaznivých 

podmienok, v ktorých sa fotogrametrický systém nedá použiť (v noci, za hmly, v zlých  

svetelných pomeroch).  

 

5.3 Praktické využitie laserových skenerov  

LSS majú uplatnenie hlavne v stavebníctve a príbuzných odboroch. Používajú sa pri 

zameriavaní zložitých technologických konštrukcií, mostov, podjazdov, tunelov, líniových 

stavieb, tiež na mapovanie jaskýň, lomov, svahov, skládok. Výhodné je použiť túto metódu 

mapovania aj v oblasti architektúry, archeológie a pre dokumentovanie pamiatok. 

Skenovanie zložitých technologických konštrukcií 

Technológia LSS má uplatnenie pri meraní zložitých potrubných systémov rafinérii, 

chemických, tepelných a  oceliarskach podnikov. Slúži na presné zachytenie prírub potrubí 

až v milimetrovej presnosti. Využíva sa pri návrhoch nového potrubia, zobrazenie 

skutočného stavu, rekonštrukcii potrubí, vyhľadávanie prekážok.  

 

Obr. 18 – Turbína Gabčíkovo fotografia a mračno bodov [5] 



3D laserové skenovanie prístrojom Leica ScanStation C10 – Diplomová práca 

Bc. Silvia Gerátová 

 

24 
 

 

Obr.19 - Mračno bodov rafinérie [5] 

Zameranie reálneho stavu stavebných objektov 

3D zachytenie objektu metódou LSS poskytuje veľké množstvo informácii pre 

dokumentáciu súčasného stavu práve tak ako pre plánovanú vizualizáciu, kontrolu 

prevedenia, respektíve dokumentáciu nových projektov. To platí pre zakladanie stavby, 

vlastnú stavbu, zameranie objektu, aj pre 3D animáciu v rozsahu virtuálnej reality. [1] 

 Dopravné stavby 

LSS sa používa pri výstavbe, rekonštrukcii alebo dokumentácii ciest, železničných tratí, 

mostov, podjazdov a ďalších objektov potrebných k prevádzke dopravných diel. Pri 

výstavbe je dôležitá modelácia trasy a zobrazenie reálneho stavu krajiny, ďalej sa LSS 

využívajú pri zemných prácach, kontrole priebehu výstavby a k dokumentácii výsledkov 

stavby.  

 

Obr. 20 - Dokumentácia skutočného stavu mosta Apollo v Bratislave [8] 
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Elektrické vedenia 

Pomocou metódy laserového skenovania sa v súčasnosti sledujú aj stĺpy trolejového 

vedenia u elektrifikovaných tratí a traťové návestidlá. Iný príklad využitia skenovacích 

systémov je pri zameraní elektrickej transformačnej stanice. Na obrázku (Obr. 21) je 

zobrazené mračno bodov spolu s vyhotoveným modelom stanice. 

 

Obr. 21  – Zameranie transformačnej stanice skenerom Cyrax 2500 [1] 

Topografické mapovanie terénu 

Výhodou použitia LSS pri mapovaní je vysoká presnosť,  hustota podrobných bodov 

a rýchlosť merania. Ďalšou výhodou je použiteľnosť metódy pri mapovaní aj zložitejších 

terénnych útvarov, neprístupných alebo rizikových oblastí. Výsledkom je reálny 3D model 

útvarov ako napríklad skalné masívy, jaskyne, lomy, skládky a násypy. 

Mapovanie sa využíva aj pri presných zameraniach deformovaných svahov. Vytvorený 

model zobrazuje taktiež vrstevnice terénu v zvolenom intervale a umožňuje vytváranie 

rezov terénom pre plánovanie dopravných koridorov. 

       

Obr. 22 – Digitálny model porušeného svahu na lokalite Hluboš [1] 
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Výsledky topografického mapovania slúžia aj k určeniu kubatúr skládok odpadu. 

Monitoring skládok je dôležitý najmä z pohľadu vplyvu na životné prostredie a jeho 

ochranu. 

Dokumentácia v oblasti archeológie a architektúry 

Mimoriadny význam má LSS v oblasti architektúry, pri príprave a spracovaní 

dokumentácie hitorických budov a ďalšie široké uplatnenie nachádza v oblasti archeológie 

pri zameriavaní a dokumentácii skúmaných i nájdených objektov. [1] 

Historické budovy sú charakterizované zložitejšími nepravidelnými tvarmi rohov, línii, 

rôznymi hrúbkami stien. Využitie laserového skenera poskytuje preto plnohodnotné 

informácie o konštrukcii a geometrických tvaroch objektov. 

   

Obr. 23 – Mračno bodov Town hall Klodzko [14] 

 

Obr. 24 – Mračno bodov pyramídy [15] 

Využitie LSS pri meraní v podzemí 

Skenovanie v podzemných priestoroch sa využíva najmä pri zameriavaní skutočného stavu 

tunelov, prírodných jaskýň, baní a sledovanie skalného masívu povrchových lomov. 
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Zameriavanie profilov behom razenia tunelu slúži k vypracovaniu dokumentácie 

a presných výpočtov kubatúr nadvýrubu, či podvýrubu, k okamžitej korekcii skutočného 

stavu výrubu podľa požiadaviek projektu i k optimalizácii návrhu ostenia tunelu. 

U existujúcich tunelov a ďalších podzemných stavieb sa meranie LSS prevádza najmä 

v prípadoch, keď je treba získať podklady pre projekt rekonštrukcie príslušného tunelu 

s optimalizovanými nákladmi. Meraním LSS sa získa presné zameranie prejazdnosti 

profilov a vytvorí sa doposiaľ neexistujúca projektová dokumentácia.[1] 

 

Obr. 25 – Mračno bodov železničného tunelu [16] 

Pri prírodných podzemných útvaroch sa využíva LSS najmä pre vizualizáciu skutočného 

tvaru horninového masívu. 3D skenovanie slúži aj pre dokumentáciu jaskýň s nástennými 

maľbami. 

 

Obr.26 -  Dobšinská ľadová jaskyňa – mračno bodov [17] 
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6. Laserový skener Leica ScanStation C10 

Pre meranie diplomovej práce bol použitý pulzný laserový skener Leica ScanStation C10.  

6.1 Charakteristika 

Skener patrí k najpopulárnejšej rade laserových skenerov ScanStation a umožňuje široké 

možnosti využitia.  

Prístroj je vybavený novou technológiou ,,Smart X-Mirror,, , ktorá automaticky pred 

každým skenovaním zistí, či bude skenovanie v móde zrkadla, alebo oscilačnom. Okrem 

laserového skenovacieho systému má prístroj presný dvojosý kompenzátor, interné batérie, 

riadiacu jednotku, laserovú olovnicu, integrovaný hardisk a videokameru. Medzi jeho 

výhody môžeme zaradiť vysokú presnosť a rýchlosť merania, dlhý dosah a plné zorné 

pole.  

 

Obr. 27 - Leica ScanStation C10 [7] 

Prístroj sa ovláda pomocou farebného dotykového displeja alebo prostredníctvom 

notebooku. Je kompaktný a ľahko sa dostane do terénu. Využíva možnosť použitia 
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geodetických metód ako nastavenie stanoviska, orientácie, voľné stanovisko, vytyčovanie, 

polygónový ťah a preto patrí k najuniverzálnejším skenerom na trhu. 

6.2 Technické parametre 

Všeobecné 

Typ prístroja:        kompaktný, pulzný, dvojosovo kompenzovaný, vysokorýchlostný     

                                laserový skener  s geodetickou presnosťou, dosahom a zorným  

                                poľom,  integrovanou kamerou a laserovou olovnicou 

Ovládanie:             zabudované ovládanie, notebook, alebo tablet PC 

Ukladanie dát:      integrovaný hardisk alebo externé PC 

Kamera:                automaticky nastaviteľná, integrovaná digitálna kamera (fotoaparát)  

                                s vysokým rozlíšením a zoom-om 

Presnosť 

 

Presnosť jedného merania ( na vzdialenosť 1 – 50 m): 

Poloha                           6 mm 

Vzdialenosť:                     4 mm 

Uhol (horizontálny/vertikálny)       60 μrad / 60 μrad (12´´ / 12´´) 

Presnosť modelovaného povrchu / šum   2 mm 

Dvojosový kompenzátor:    

vypínateľný, rozlíšenie 1´´, dynamický rozsah +/- 5´,presnosť 1,5´´ 

 

Tabuľka 2 – Parametre Leica C10 

 

Rozmery: 

 

Skener d x š x v 238 mm x 358 mm x 395 mm 

váha 13 kg (bez batérii) 

 

Batéria 

(interná) 

d x š x v 40 mm x 72 mm x 77 mm 

váha 0,4 kg 
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Batéria 

(externá) 

d x š x v 95 mm x 248 mm x 60 mm 

váha 1,9 kg 

 

AC napájanie d x š x v 185 mm x 170 mm x 41 mm 

váha 0,9 kg 

 

Tabuľka 3 – Rozmery Leica C10 

 

Prostredie: 

Pracovná teplota:         0°C až 40°C 

Skladovacia teplota:    -25°C až +65°C 

Osvetlenie:                   plne funkčný za tmy aj za priameho slnka 

 

Laserový systém: 

Typ:                                pulzný laser 

Farba:                            zelená, vlnová dĺžka = 532 nm 

Trieda lasera:                3R ( IEC 60825-1) 

Dosah:                            300 m @ 90%, 134m@ 18% (minimálna vzdialenosť 0,1 m) 

Rýchlosť skenovania:   50 000 bodov/sekundu 

Veľkosť bodu:                0 – 50 m: 4,5 mm 

Rozlíšenie:                      plne nastaviteľné v horizontálnom aj vertikálnom smere,  

                                        minimálny rozostup 1 mm v celom rozsahu 

Zorné pole:                     horizontálne 360° (maximálne), vertikálne 270°(maximálne),           

                                        cielenie bez paralaxy, integrované zoom video 
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Obr. 28 – Zorné pole skenera [17] 

Skenovacia optika:      vertikálne rotujúce zrkadlo na horizontálnej rotačnej báze,  

                                       Smart X-Mirror automaticky osciluje pre zaistenie minimálneho  

                                       času na skenovanie 

Kapacita hardisku:      80 GB (zabudovaný hardisk) 

Integrovaná kamera:    jedna snímka 17° x 17°.1920 x 1920 pixelov, panoráma  

                                        360°x270° 230 snímok, automatické nastavenie expozície 

Displej:                           Plnefarebný, dotykový s perom, QVGA (320 x 240) 

Indikátor urovnania:    externá libela na tele prístroja, elektronická libela 

Prenos dát:                     data kábel - Ethernet alebo USB 2.0 

Laserová olovnica:        trieda laseru 2 ( IEC 60825-1), presnosť centrácie: 1,5 mm@1,5  

                                         m, veľkosť stopy 2,5 mm @ 1,5 m, vypínateľná 

 

Elektrické parametre: 

Napájanie:    15 V DC, 90 – 260 V AC 

Spotreba:      < 50 W priemerne 

Výdrž:          interná: max. 3,5 hod (2 batérie), externá max. 6 hod. – pri izbovej teplote 

Príslušenstvo: 

Prepravný kufor, nabíjačka batérii, software Cyclone, špeciálne HDS terče, statív. 
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7. Meračské práce v teréne 

7.1  Záujmové územie 

Objektom merania bola Aula v areáli VŠB – TU Ostrava.  

VŠB-TU Ostrava nadväzuje kontinuálne na činnosť banského učilišťa a VŠB v Příbrami. 

V roku 1945 bola univerzita presťahovaná do Ostravy a začala sa členiť na jednotlivé 

fakulty. Postupne sa tak začal formovať súčasný komplex budov tvoriacich univerzitu. 

Areál VŠB-TUO v Porube tvorí v súčasnosti rektorát, nová menza, nová knižnica, 

geologický pavilon, Aula a CIT, športová hala, posluchárne, rôzne laboratória a výskumné 

ústavy. 

Aula je súčasťou komplexu univerzity od roku 2006. Je to trojposchodová budova 

a nachádza vedľa Ústrednej knižnice VŠB. Slúži predovšetkým pre konanie slávnostných 

zhromaždení, konferencií, promócii a kultúrnych programov univerzity. 

 

Obr. 29 - Pohľad na Aulu z leteckej perspektívy [11] 

V roku 2007 získala Aula prvé miesto v súťaži Stavba roku MSK – cenu grand prix 

a taktiež druhé miesto v súťaži Dom roku, ktorú vyhlásilo Štatutárne mesto Ostrava. 

Okolie auly tvorí akademické námestie s amfiteátrom, ktorého súčasťou je v letnom období 

aj vodopád. 
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Obr. 30 - Akademické námestie [18] 

Hlavnú sálu budovy tvoria miesta na sedenie s kapacitou 465 ľudí, pódium a galérie 

s boxmi pre novinárov a tlmočníkov. Súčasťou je aj priestor réžie, v ktorom sa vykonáva 

technický dozor. Priestory sú vybavené najmodernejšou audiovizuálnou technikou. 

 

Obr.31 - Interiér Auly [10] 

Účelom práce je meranie prístrojom Leica ScanStation C 10. Pre diplomovú prácu bolo 

použité meranie v exteriéroch aj interiéroch priestorov Auly VŠB pre porovnanie rozdielu 

skenov 2 prostredí.  
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7.2  Rekognoskácia terénu 

Pred samotným skenovaním bola potreba preskúmať záujmovú lokalitu. Podľa veľkosti 

záujmového územia a tvaru povrchu sa navrhlo približné rozmiestnenie vlicovacích bodov 

a počet stanovísk prístroja.  

Stanoviská skeneru sa volili tak, aby jednotlivé skeny mali dostatočný prekryt a územie 

bolo vhodne zobrazené a taktiež, aby zo stanovísk bolo vidieť na dostatočný počet 

vlicovacích bodov. 

7.3 Rozmiestnenie vlícovacích bodov a určenie ich polohy 

Vlicovacie body tvoria podstatnú časť merania. Umožňujú spojovať mračna bodov merané 

z rôznych stanovísk. Rozmiestnenie vlicovacích bodov preto výrazne ovplyvňuje presnosť 

merania a tým aj tvorbu 3D modelu. 

Pre správne vytvorenie 3D modelu bolo preto nutné potrebné rovnomerne rozmiestniť 

vlícovacie body v prostredí auly. Celkovo bolo vo vnútri Auly rozmiestnených 6 bodov 

a rovnako 6 bodov aj pri meraní v exteriéri. 

Tieto body boli signalizované špeciálnymi kruhovými HDS terčami 6´´ firmy Leica. Terče 

majú rozdielnu odrazivosť cieľovej plochy centra (biela farba) a hlavnej cieľovej plochy 

(modrá), čo umožňuje spracovateľskému softvéru Cyclone automatickú identifikáciu. Pri 

meraní ich je možno umiestniť pomocou stojana, alebo vďaka magnetickej vlastnosti 

priamo na povrch. 

 

Obr. 32 - Rozmiestnenie vlicovacích bodov v interiéri 
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Obr. 33 - Rozmiestnenie vlicovacích bodov v exteriéri 

Po rozmiestnení vlicovacích bodov sa odmerali ich priestorové pravouhlé súradnice. 

Súradnice boli určené v miestnom súradnicovom systéme metódou prechodného 

stanoviska. Meranie sa realizovalo prístrojom Leica TCR 1202. 

Výsledkom merania sú súradnice vlicovacích bodov vnútorných a vonkajších priesotrov 

Auly (Príloha 1). 

 

Totálna stanica Leica TCR 1202 

Totálna stanica patrí do ,,Systému 1200,, vytvoreného firmou Leica. Umožňuje 

momentálne najpresnejšie bezhranolové dĺžkové merania s najmenšou veľkosťou 

laserového bodu, s možnosťou merať bezhranolovo až do vzdialenosti 1 km. Využíva 

technológiu laserového diaľkomeru PinPoint R1000, má vylepšené funkcie ATR (cielenie 

do stredu hranolu alebo odraznej fólie) a PowerSearch ( vyhľadávanie hranolu pomocou 

vertikálneho laserového paprsku). 

Na ovládanie používa unifikovaný operačný systém Leica SmartWorx zaručujúci jednotnú 

databázu meraní z totálnej stanice a GPS a následnú identickú správu údajov. 

Ďalekohľad prístroja má 30 násobné zväčšenie. Ovládanie je pomocou farebného LCD 

displeja s dotykovou obrazovkou, v oboch polohách ďalekohľadu. Laserová olovnica 

umožňuje presnosť centrácie 1mm na 1,5m. Prístroj má taktiež nekonečné pohybovky. 
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Technické parametre: 

Meranie uhlov 

Stredná chyba merania uhla 2´´(0,6 mgon) 

Minimálne čítanie 0,1´´(0,1 mgon) 

Kompenzátor 

Typ Centrálny dvojosí kompenzátor  

Rozsah 4´(0,07 mgon) 

Citlivosť 0,5´´ (0,2 mgon) 

Meranie dĺžok (IR) 

Dosah na 1 hranol Do 3500 m 

Dosah na minihranol  1200 m 

Dosah na reflexnú fóliu (60 x 60 

mm) 

250 m 

Najmenšia merateľná dĺžka 1,5 m 

Stredná chyba merania dĺžok 1 mm + 1,5 ppm 

Čas merania 0,15 s až 2,4 s 

Meranie dĺžok bez hranola (RL) 

Dosah PinPoint R1000 Do 1000 m 90% refl./ do 500 m 18% refl. 

Presnosť 2 mm + 2 ppm 

Metóda Fázové meranie / systém analyzer 

Veľkosť laserovej stopy 7x14mm/20m ; 12x40mm/100m 

Tabuľka 4 – Technické parametre Leica TCR 1202 

 

Obr. 34 - Leica TCR 1202 pri meraní v teréne 
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7.4 Skenovanie pulzným skenerom Leica ScanStation C10 v teréne 

Pri skenovaní vnútorných priestorov Auly som zvolila 3 stanoviská skenera, a to tak, aby 

bola viditeľnosť zo stanoviska minimálne na 4 vlicovacie body.  

Pred meraním bolo potrebné nakonfigurovať nastavenia skenovania. Zorné pole som 

nastavila celé - 360° x 270°, aby záujmová oblasť bola plne zachytená a zároveň, aby 

vznikli dostatočné prekryty skenovaných oblastí. Hustotu podrobných bodov 

horizontálneho a vertikálneho skenovania som zvolila 1 x 1 cm. 

Pri meraní som zvolila systém skenovania a zároveň vyhotovovania fotografií 

integrovaným fotoaparátom skenera. Pre fotografie bola nastavená automatická expozícia 

a rozlíšenie obrázkov 1920 x 1920 pixelov. 

Na každom stanovisku skenera bolo nutné nasnímať viditeľné vlicovacie body a označiť 

ich príslušným číslom vedeným v meračskom náčrte (Príloha 2). Celkovo bolo 

naskenovaných v interiéri Auly 67 mil. podrobných bodov. 

Pri skenovaní vonkajších priestorov Auly som zvolila 3 stanoviská skenera s rovnakou 

hustotou skenovania. Pri meraní bol vyhotovený taktiež meračský náčrt, ktorý zobrazuje 

polohu stanovísk prístroja a rozmiestnenie vlicovacích bodov (Príloha 2). Celkovo bolo 

zaznamenaných 74 mil. podrobných bodov. 

      

a.) Stanovisko 2 – Interiér                               b.) Stanovisko 2 – Exteriér 

Obr. 35 – Leica C10 pri meraní v teréne 
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8. Použitý softvér 

Namerané mračno bodov som spracovávala v programe Leica Cyclone.  

Leica Geosystems HDS Cyclone je softvér pre spracovanie a utváranie modelov z mračna 

bodov. Rôzne softvérové moduly poskytujú užívateľom mnoho možností pracovného 

procesu pre 3D laserové skenovanie projektov v strojárenstve, geodézii, stavebníctve 

a príbuznych odboroch. Cyclone umožňuje vytvoriť 3D model priamo z nameraných dát 

nového Leica ScanStation C10 laserového skenera. 

Medzi bežné úkony vykonávané v Cyclone patrí zlúčenie jednotlivých skenov, mračna 

bodov, použitie farebných fotografií vyhotovených integrovaným fotoaparátom, vytváranie 

modelu a slúži tiež na základne čistenie mračna bodov. 

Softvér poskytuje najvyšší výkon pre spracovanie projektov vytvorených laserovým 

skenovaním. Dáta sú efektívne spravované v databázach. Užívatelia môžu pracovať 

súčasne vo viacerých databázach. Tým sa znižuje potreba kopírovať, alebo prenášať 

mračno bodov medzi jednotlivými časťami projektu. Často sa používa v spojení s CAD 

softvérom. 

 

Leica Cyclone sa skladá z jednotlivých modulov pre rôzne potreby. 

Cyclone - SCAN je softvérové rozhranie pre prácu s Leica ScanStation, HDS 6100, HDS 

3000, C 10 a iné. Pozostáva zo špecifikácie skenovanej oblasti, hustoty dát, automatického 

rozoznávania sovinných a sférických HDS terčov. 

Cyclone - REGISTER poskytuje radu fukncií slúžiacich pre zjednotenie mračna bodov 

skenovaných z rôznych stanovísk skenera a to s dostatočnou presnosťou. Je vybavený 

schopnosťou zladiť prekryt mračna bodov a to aj bez použitia terčov. Šetrí teda čas, ktorý 

by používateľ musel vynaložiť pri umiestnení a extrahovaní terčov. 

Cyclone - MODEL umožňuje používať mračno bodov priamo k exportu a ich spracovaniu 

v CAD systémoch a ďalšich aplikáciach. Umožňuje taktiež import dát z CAD aplikácii. Je 

to výkonný modul so sadov nástrojov pre presné modelovanie 3D mračien bodov pre 

strojárstvo, geodéziu, stavebníctvo, architektúru a príbuzné odbory. 
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Cyclone - SURVEY pomocou funkcie Cyylone Virtual Surveyor koordinuje a extrahuje 

informácie z dát mračna bodov. Je podmnožinou Cyclone MODEL. Minimalizuje veľkosť 

súboru, ale zachováva presnú geometriu modelu. 

Cyclone - IMPORTER prostredníctvom priamych dohôd poskytuje spoluprácu s výrobcami 

Faro, Riegl, Optech. Je možné preto priamo importovať mračna bodov v týchto formátoch. 

Cyclone - BASIC je univerzálny ,,back-office,, modul. Umožňuje prezeranie a navigáciu 

mračna bodov a 3D modelov, taktiež meranie a zvýraznenie bodov, digitálne spracovanie 

obrazu, georeferencovanie a  používatelia môžu spravovať parametre skenovania. 

Cyclone - SERVER poskytuje výkonné prostredie pre spoluprácu na veľkých a zložitých 

projektoch. Jednotliví členovia pracovných skupín môžu súčasne pristupovať k 3D 

dátovým súborom. Podporuje súčasné pripojenie jedného až desiatich používateľov na 

rovnakom dátovom serveri v sieťovom prostredí.  

Leica TruView a Cyclone - PUBLISHER dáva možnosť pre zdieľanie a prezeranie mračna 

bodov z ľubovolného miesta na svete.  Leica TruView je panoramatický prehliadač mračna 

bodov. Užívatelia môžu dáta prezerať, zväčšovať a posúvať. Prístup je voľne dostupný 

a stiahnuteľný. [7] 
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9. Spracovanie nameraných údajov  

Pracovný postup pri spracovaní merania v sofvéri Cyclone nieje na území SR a ČR veľmi 

známy, preto je popis spracovania podrobnejšie popísaný. Pre dáta o oboch meraní bol 

použitý rovnaký technologický postup. 

9.1 Import dát skenera 

Import naskenovaných údajov bol vykonaný v programe Cyclone 9.3. Pre spracovanie 

nového merania je nutné si najskôr založiť vlastnú databázu. Po spustení programu som 

rozklikla zložku SKENER PC(unshared), kde som zvolila Databases. Po otvorení 

Databases sa v dialógu Configure Databases zvolí funkcia Add. V dialógu Add Database 

som v riadku Database Filename klikla na tri bodky. Zadala som názov novej databázy 

Aula s koncovkou *imp.  

 

Obr.36 - Konfigurácia databázy 

Po založení novej databázy som do nej najskôr naimportovala údaje skenovania. Po 

kliknutí  pravým tlačítkom myši som zadala príkaz Import ScanStation C10 Data a Import 

ScanStation C10 Project. Objaví sa dialóg s možnosťou výberu skenovaných údajov. 

Súbor s údajmi som rozklikla až po samotný výber stanovísk. 
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Obr. 37 - Import dát zo ScanStation C10 

9.2 Import vlicovacích bodov 

Po importovaní údajov skenovania som importovala do projektu súradnice vlicovacích 

bodov. Pred naimportovaním bolo nutné súradnice bodov upraviť do formátu textového 

súboru. Úpravu som realizovala v programe Groma. Textový súbor má tvar: číslo bodu, tri 

medzery,  súradnica x, tri medzery, súradnica y, tri medzery a súradnica z. 

V databáze, kde už boli naimportované stanoviská som teraz zvolila v mojom projekte 

(Aula) funkciu Import. Zobrazí sa dialog Import from File. Vybrala som svoj textový súbor 

so súradnicami vlicovacích bodov. V možnosti Colums som nakonfigurovala počet stĺpcov 

a začiarkla možnosti Space a Comma pre správne pripojenie textového súboru. 
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Obr. 38 - Import vlicovacích bodov 

9.3 Registrácia mračna bodov v programe Cyclone 

Proces registrácie predstavuje zjednotenie meraných dát a transformáciu do rovnakého 

súradnicového systému. 

Vo vytvorenom projekte po kliknutí pravým tlačidlom myši som zvolila funkciu Create, 

potom Registration. Keď je nová registrácia vytvorená, dvojklikom sa otvorí pracovné 

prostredie Registration. Na lište zvolíme ScanWorld a Add ScanWorld. V tabuľke 

vyselektujeme všetky stanoviská, ktoré chceme pridať. V mojom prípade som pridala 

Station – 001, Station – 002 a Station 003 (Obr.38). 

V pracovnom prostredí registrácie je vždy jeden ScanWorld nastavený ako základný - 

Home ScanWorld. Do tohto systému sa budú transformovať ostatné ScanWorldy. 
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Obr. 39 - Výber stanovísk pre registráciu 

Vyberiem záložku Constraint a ďalej Auto-Add Constraints. Na karte Constrainst List sa 

zobrazí zoznam jednotlivých Constraints. Pre výpočet chýb sa použije v záložke 

Registration funkcia Register. V Constraints Liste sa zobrazia k daným bodom už aj 

hodnoty odhýlok (Obr.39). 

Chyby na jednotlivých bodoch neprekročili 1 cm. Ak sú niektoré absolútne odchýlky na 

bodoch väčšie ako 2 cm, je to spôsobené hrubou chybou merania. Môže to byť zapríčinené 

napríklad nesprávnym označením bodu. V prípade takejto nepresnosti je možné bod 

z merania vypustiť. V karte Constraints List sa tento bod označí a vymaže tlačidlom 

Delete. 

O výpočte priemernej absolútnej chyby je možné vyhotoviť protokol výpočtu – report. 

V záložke Registration sa zvolí Show Diagnostic. Report je vo formáte textového súboru 

*.txt (Príloha 3). 
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Obr. 40 - Constraints List so znázornením odchýlok bodov 

9.4 Vizualizicácia v ModelSpace 

Proces vizualizácie mračna bodov som začala najskôr v záložke Registration, kde som 

zvolila Create ScanWorld/Freeze Registration. Pre zobrazenie a ďalšiu prácu s mračnom 

bodov je potrebné vytvoriť pracovné prostredie ModelSpace. Ten sa vytvorí v základnom 

poli Cyclone, pod konkrétnym projektom funkciou Create a zvolím ModelSpace.(Obr.40) 

 

Obr. 41 - Tvorba ModelSpace 
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Po vytvorení ModelSpace je možné v okne Registration vidieť náhľad mračna 

bodov.(Obr.41) 

 

Obr. 42 - Náhľad mračna bodov 

Po zavretí modulu Registration som v práci pokračovala v module ModelSpace. V 

ModelSpace som zvolila funkciu Open Temporatory ModelSpace View. Zobrazí sa 

pracovné prostredie ModelSpace, v ktorom je možné prevádzať potrebné úpravy mračna 

bodov. 

Prvotne sa mračno bodov zobrazí vo farebnej škále RGB podľa intenzity odrazu bodov 

(Príloha 4). Na lište je potom možné nakonfigurovať potrebnú farebnú škálu mračna bodov 

a zvoliť si zobrazenie modelu – perspektívne, ortografické a panoramatické.(Obr.42). 

 

Obr. 43 - Konfigurácia pohľadu 
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V mračne bodov sú zobrazené vlicovacie body (Obr.43). Pre zapnutie zobrazenia stanovísk 

som v záložke View zvolila TruSpace a Show ScanWorlds. (Obr.44) 

 

Obr. 44 – Detail vlicovacieho bodu 

 

Obr. 45 - Zobrazenie stanovísk prístroja 
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9.5 Čistenie mračna bodov 

V nameranom mračne bodov je potrebné previesť čistenie. Čistenie mračna bodov sa môže 

robiť po malých častiach použitím funkcie Limit Box v záložke View. Po ohraničení 

vybranej časti sa ostatné body skryjú. 

Mračno bodov sa môže čistiť aj rozdelením na menšie časti funkciou Layers, vytvorením 

novej hladiny. Zvolím Set Current – nastavím ju ako aktívnu vrstvu. 

 

Obr. 46 - Limit Box 

Čistenie mračna bodov som prevádzala aj fukciou Rectangle Fence Model. Vybrala som 

časť bodov, ktoré chcem odstrániť, kliknutím som zvolila Fence a Delete Inside. 

 

Obr. 47 - Čistenie mračna bodov 
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9.6 Pripojenie fotografií 

Pri skenovaní skenerom sa vyhotovovali aj fotografie integrovaným fotoaparátom. Tieto 

fotografie sa použijú pre vytvorenie reálnej textúry mračna bodov. V záložke Station-001 

som označila Batch Apply MultiImages a potom príkaz Batch Blend MultiInages. (Obr.47) 

Tieto príkazy postupne opakujem na každom stanovisku. 

 

Obr. 48 - Zafarbenie mračna bodov pomocou fotografií 

V ModelSpace som v záložke Layers otvorila dialog View As. V Apply To som zvolila 

možnosť Point Cloud a potvrdím Color Map... V tabuľke Color Map Parameters som ako 

mode zvolila Image Texture Map. (Obr.48) Po navolení potvrdím a mračno bodov sa 

zafarbí reálnou textúrou (Príloha 5). 
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Obr. 49 - Zafarbenie mračna bodov pomocou fotografií 

 

 

Obr. 50 - Mračno bodov po zafarbení 
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Obr. 51 - Mračno bodov po zafarbení 

9.7 Export mračna bodov 

Mračno bodov sa v programe Cyclone dá exportovať do rôznych formátov podľa potreby 

ďalšieho spracovania. Ako najčastejší spôsob výstupu sa používa formát programu 

AutoCAD pre tvorbu rezov, pohľadov a 3D modelov v CAD programoch. 

Samotný export sa prevádza v ModelSpace v záložke File pomocou Export. V tabuľke 

Export Options si užívateľ nakonfiguruje potrebné parametre exportovaných dát 

a v ďalšom dialógu formát požadovaného súboru. 

 

Obr. 52 - Možnosti exportu mračna bodov v softvéri Cyclone 
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9.8 Animácia mračna bodov 

Vytvorenie animácie mračna bodov som vykonala v softvéri Cyclone – Navigator. 

V pracovnom okne ModelSpace som si najskôr vložila kamery. V záložke Create Object 

som zvolila funkciu Insert a po otvorení možnosť Camera (Obr.52). Týmto postupom sa 

vložila prvá kamera. Ďalšie kamery sa vkladajú opatrným posúvaním pohľadu 

a opätovným volením funkcie Insert, Camera. 

 

Obr. 53 – Vloženie kamier 

Po vložení kamier som v záložke View vybrala Layers... a následne v tabuľke záložku 

Selectable/Visible. Označím kamery a dám selektovať. Pre lepšiu viditeľnosť vypnem 

mračno bodov – Point Cloud.  

Pre vytvorenie dráhy pohybu kamier zvolím na lište Tools, vyberiem Animation a Create 

Path. Po vytvorení nastavím túto dráhu opäť v záložke Tools, a v Animation zvolím Set 

Path. 

V možnostiach Selectable/Visible zapnem mračno bodov a vypnem kamery a krivky, po 

ktorých sa pohybujú – Spline, Spline Loop. Následne v záložke Tools vyberiem znova 
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Animation a Animation editor. V tomto okne je možné nastaviť rýchlosť jednotlivých 

snímok (Obr.53). 

 

Obr. 54 – Animation Editor 

Nakoniec po nastaveniach v okne Animation Editor som v záložke Tools po rozbalení 

Animation vybrala Animate a uložila animáciu do formátu *.avi (Príloha 6). 
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Záver  

Medzi hlavné výhody LSS patrí presné zameranie existujúceho stavu, nižšie finančné 

náklady, zvýšenie bezpečnosti pri práci, časová úspora dĺžky merania v teréne. Laserový 

skener umožňuje nasnímať zložitý tvar objektu oveľa detailnejšie než použitím klasických 

geodetických metód. Skenovaním sa získa veľké množstvo dát v oveľa kratšom čase, 

zachytí aj ťažké podmienky a to bez obmedzenia prevádzky zariadenia. Výhodné je použiť 

túto metódu mapovania aj v oblasti architektúry, archeológie, pre dokumentovanie 

pamiatok a ďalších príbuzných odboroch. 

V diplomovej práci bol postupne rozobratý princíp meračských prác pri využití pulzného 

laserového skenera Leica ScanStation C10 a následného  spracovania dát  v softvéri Leica 

Cyclone. 

V prvej časti je popísaný základný princíp laseru a fungovania laserových skenerov. Ďalej 

som sa v tejto časti venovala všeobecnému postupu pri skenovaní a spracovaní 

nameraných údajov, faktorom ovplyvňujúcim presnosť merania a nakoniec praktickému 

využitiu LSS.  

Druhá časť práce bola venovaná samotnému prístroju Leica C10, meračským prácam 

v priestoroch Auly VŠB a spracovaniu mračna bodov. Celkovo bolo naskenovaných 67 

mil. bodov z 3 stanovísk prístroja v interiéri a 74 mil. bodov v exteriéri, taktiež z 3 

stanovísk. Spracovanie mračna bodov pozostávalo z registrácie, vizualizácie a čistenia 

v softvéri Cyclone 7.3. Boli vyhotovené 2 modely. Model interiéru je oveľa kompaktnejší 

a má jasne definované ohraničené kontúry. Naopak model exteriéru zachytáva aj širšie 

okolie záujmovej lokality a laserový lúč prenikal cez okná budov, preto má mračno bodov 

nepravidelnejšiu štruktúru. Výsledkom sú upravené mračná bodov, z ktorých som vytvorila 

krátke animačné videá. 

Výsledné animácie si možno pozrieť aj na webovej stránke: 

http://diplomka.yaniks.eu/index.html 

 

  

http://diplomka.yaniks.eu/index.html
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