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Anotácia 

Obsahom diplomovej práce je spracovanie a vyhodnotenie 3D modelu bansko-meračskej 

chodby, pomocou technológie laserového skenovania. V prvej časti práce sa venujeme 

teoretickému popisu laserových skenovacích systémov. Popisujeme princíp fungovania 

laserových skenerov a ich využitie, fyzikálny základ tejto technológie, popis spracovania 

merania aj s vyhodnotením faktorov pôsobiacich na meranie. Obsahom druhej časti práce 

je práca so laserovým pulzným skenerom Leica ScanStation C10, a tvorbe 3D modelu 

meranej bansko-meračskej chodby, pomocou softvéru Cyclone. 

 

Kľúčové slová:  
3D Laserové skenovanie, Leica ScanStation C10, mračno bodov, Leica Geosystems HDS 

Cyclone, vlícovacie body. 

 

 

 

 

Annotation 

The aim of the diploma thesis is processing and evaluation of a 3D model of mine-

surveying corridors with aid of laser scanning technology. First part of the paper is devoted 

to theoretical description of laser scanning systems. It contains description of the behavior 

of laser scanners and their usage, the physical basis of this technology, information about 

measurements processing and evaluation of factors affecting the measurements. The 

second part is devoted to scanning using pulse laser scanner Leica ScanStation C10, and 

the creation of 3D measurement model of mine-surveying corridor in Cyclone software. 
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3D Laser scanning, Leica ScanStation C10, point cloud, Leica Geosystems HDS Cyclone, 

Targets. 

 



 

 

Zoznam skratiek: 

LSS – laserové skenovacie systémy 

HDS – high definition system 

3D – trojrozmerný priestor 

CAD – computer aided design – podporované dátové súbory pc 

AVI  – videoformát animácie 

USB – universal serial bus – univerzálna dátová zbernica 

PC – personal computer - počítač 

Laser – light amplification by stimulated emission of radiation 
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1. ÚVOD 

       Laserové skenovacie systémy (LSS) sú v dnešnej dobe jednou z najmodernejších 

technológií pre zber priestorových dát bezkontaktnou formou, následnú tvorbu 3D 

vizualizácií, modelovanie zložitých stavieb, konštrukcií, a podpovrchových priestorov, 

topografických plôch, alebo interiéru, atď., pričom meranie prebieha expresnou 

rýchlosťou, presnosťou a komplexnosťou merania.  

      Táto diplomová práca sa venuje tvorbe 3D modelu bansko-meračskej chodby na 

hornícko– geologickej fakulte, v budove školy VŠB-TU Ostrava-Poruba.  

Daný priestor bol snímaný pomocou prístroja Leica ScanStation C10 a následne 

spracovávaný v software Cyclone. Objekt bol zobrazený formou mračna bodov (point 

cloud), a pomocou spracovaného súboru merania je vytvorený 3D model objektu.  

     Využitie Laserových skenovacích systémov má veľké možnosti využitia v rôznych 

oblastiach ľudských činností. Pre kvalitnú prácu a dobré výsledky je potrebné poznať 

základné princípy fungovania týchto prístrojov, a zároveň aj obmedzenia a faktory 

vplývajúce na kvalitu výsledkov, preto sú aj tieto veci súčasťou práce. 
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2. Laserová skenovacia technika 

       Laserové skenovacie systémy umožňujú bezkontaktné určovanie priestorových 

súradníc, 3D modelovanie, vizualizáciu komplikovaných stavieb a konštrukcíí, interérov, 

podpovrchových priestorov, ľubovoľných  topografických plôch a pod., s mimoriadnou 

rýchlosťou, presnosťou, ucelenosťou a bezpečnosťou. Naskenovaný cieľ môže byť 

zobrazený pomocou špeciálneho softwaru vo forme mračna bodov. Na základe tohto 

mračna je možné vytvoriť model objektu, ktorý je možné následne exportovať do CAD 

systémov. Skoro všetky skenovacie systémy využívajú najmodernejšiu pulznú laserovú 

technológiu pre meranie dĺžok a určuje polohu bodov priestorovou polárnou metódou.            

       Jedna z definícií laserovej skenovacej techniky tiež znie: „je to technológia 

automatického a neselektívneho zameriavania priestorových súradníc obrovského 

množstva bodov (mračna bodov) s vysokou presnosťou a hustotou v relatívne krátkom 

čase.“ [2]   

2.1 Popis laseru 

História 

      Princíp laseru fyzikálne popísal už v roku 1917 Albert Einstein, ale prvý laser vznikol 

až v roku 1960. Predchodcom laseru bol tzv. maser (Microwave Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation), zariadenie, ktoré pracuje  na rovnakom princípe ako 

laser (stimulovaná emisia), avšak generuje mikrovlnné žiarenie. Prvý maser zostavil 

Charles Townes, J.P. Gordon a H.J. Zeiger v roku 1953. Tento typ však nedokázal 

nepretržitú prevádzku.  

      V roku 1960 Theodore H. Maiman v USA prvý krát predviedol funkčný laser. Ako 

aktívne prostredie použil kryštál rubínu s využitím troch energetických hladín, laser preto 

mohol pracovať iba v pulznom režime. V roku 1953 C. Kumar, N. Patel vynašli plynový 

CO2 laser.  

      Sovietsky fyzici Nikolaj Basov a Alexander Prochorov pracovali nezávisle na 

probléme kvantového oscilátora a vyriešili problém nepretržitého výstupu žiarenia tým, že 

použili viac ako dve energetické hladiny a umožnili tým ustanovenie populačnej inverzie. 

      V roku 1964 spoločne Charles Townes, Nikolaj Basov a Alexander Prochorov dostali 

Nobelovu cenu za fyziku, za zásadný výskum v obore kvantovej elektroniky, ktorý viedol 

ku konštrukcii oscilátorov a zosilňovačov založených na princípoch maserov a laserov. [1] 
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2.1.1.  Popis laseru   

      Laser (light amplification by stimulated emission of radiation, t.j. zosilňovanie svetla 

stimulovanou emisiou žiarenia) je optický zdroj elektromagnetického žiarenia t.j. svetla 

v širšom zmysle. Svetlo je z laseru vyžarované vo forme úzkeho zväzku. Na rozdiel od 

svetla prirodzených zdrojov je koherentné a monochromatické, z toho potom vyplýva, že 

laser je optický zdroj emitujúci fotóny v koherentný lúč . Princíp laseru využíva zákony 

kvantovej mechaniky a termodynamiky. [1] 

 

 

2.1.2  Časti laseru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 časti laseru [4] 

 

Rezonátor 

      Vo väčšine laserov svetlo opakovane prechádza tzv. rezonátorom – optickou dutinou 

vymedzenou zrkadlami. V najčastejších prípadoch je rezonátor tvorený dvoma zrkadlami, 

z ktorých je jedno úplne odrážajúce a druhé je polopriepustné, aby svetlo v laseri mohlo 

vychádzať von a laser tým svietil. Existujú tiež kruhové rezonátory. 

      Ako nepriepustné zrkadlo sa zvyčajne využíva dielektrické zrkadlo, ale pre dlhšie 

vlnové dĺžky (μm) nie je dielektrická štruktúra realizovateľná, a preto sa používa leštený 

kov, napr. zlato alebo meď. V niektorých prípadoch (laserová dióda) má dostatočnú 

odrazivosť. Samotné rozhranie aktívneho prostredia so vzduchom alebo reflexivita záleží 

na indexe lomu materiálu podľa Fresnelových vzorcov. 
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      Niektoré lasery s dostatočne veľkým ziskom v aktívnom prostredí nepotrebujú 

rezonátor a pracujú v režime zosilnenej spontánnej emisie – to znamená, že žiareniu stačí 

jediný priechod k získaniu dostatočnej intenzity. Patrí medzi ne napr. dusíkový alebo 

medený laser. Rezonátor sa tiež bežne nepoužíva u laserových zosiľovačov, ktoré slúžia 

len k prechodovému zosiľovaniu vstupujúceho koherentného zväzku.  

      Zrkadlá v rezonátore zďaleka nemusia byť rovinné. Práve naopak, v rade prípadov je 

výhodné použiť nielen konkávne, ale aj konvexné zrkadlá. Stabilita žiarenia závisí na 

polomeroch krivosti zrkadiel a dĺžke rezonátoru 

Aktívne prostredie 

      Aktívne prostredie je látka obsahujúca oddelené kvantové energetické hladiny 

elektrónov, môže sa jednať o: 

- plyn alebo zmes plynov, potom hovoríme o plynových laseroch 

- monokryštál, kde hladiny vznikajú dopovaním, tieto lasery sú tzv. pevnolátkové 

- polovodič s p-n prechodom, tieto sú diódové lasery 

- organické farbivá 

- polovodičové multivrstvy – sú základom kvantových kaskádnych laserov (QCL) 

- voľné elektróny v prípade laserov na voľných elektrónoch 

Elektróny môžu prechádzať z vyššieho do nižšieho stavu, pri súčasnom vyžiarení fotónu 

jedným z dvoch mechanizmov: 

- Spontánna emisia (fotón sa vyžiari samovoľne) 

- Stimulovaná emisia (okopíruje sa iný fotón prechádzajúci atómom) 

Ku spontánnej emisii dochádza pri nízkom stupni obsadenia vyššej hladiny, pre spustenie 

stimulovanej emisie vo väčšom merítku (generovanie laserového žiarenia) je potrebné 

čerpaním dosiahnuť tzv. populačnú inverziu, kde vyššia hladina je obsadená viac 

elektrónmi než nižšia. 

Zdroj energie 

      Slúži k dodávaniu energie elektrónom v aktívnom prostredí pre presun medzi 

energetickými hladinami, t.j. exitácia. 
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2.2.  Fyzikálny základ princípu laseru 

2.2.1 Zdroj laserových lúčov 

      Laser je tvorený aktívnym prostredím, rezonátorom a zdrojom energie. Zdroj energie 

môže byť napr. výbojka, ňou je do aktívneho média dodávaná (pumpovaná) energie. Tá 

energeticky vybudí elektróny aktívneho prostredia zo základnej energetickej hladiny do 

vyššej energetickej hladiny, dôjde k tzv. exitácii. Takto je do vyšších energetických stavov 

vybudená väčšina elektrónov aktívneho prostredia a vzniká tzv. inverzia populácie. 

        Pri opakovanom prestupe elektrónu na nižšiu energetickú hladinu dôjde k vyžiareniu 

(emisii) kvanta energie vo forme fotónu. Tieto fotóny následne interagujú s ďalšími 

elektrónmi inverznej populácie, čím spúšťajú tzv. stimulovanú emisiu fotónov, s rovnakou 

frekvenciou a fázou aj u nich. 

      Vďaka umiestneniu aktívnej časti laseru do rezonátora, tvoreného napríklad zrkadlami, 

dochádza k odrazu lúčov fotónov a ich opakovanému prechodu prostredím. To ďalej 

podporuje stimulovanú emisiu, a tým dochádza k exponencionálnemu zosilňovaniu toku 

fotónov. Výsledný svetelný zväzok potom vychádza z rezonátora prechodom cez výstupné 

polopriepustné zrkadlo. [1] 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Obr.2.2.: stimulovaná emisia [3] 

      Lasery sa najčastejšie triedia podľa aktívneho prostredia alebo podľa vlnovej dĺžky 

emitovaného žiarenia. Podľa aktívneho prostredia je možné lasery rozdeliť na lasery 

pevnolátkové, plynové, kvapalinové, chemické a polovodičové. V súčasnej dobe sú 

využívané u laserových skenovacích systémov polovodičové lasery, ktoré budú ďalej 

popísané.  
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        Aktívnym prostredím polovodičových laserov je polovodičový materiál typu P-N, 

v ktorom sú aktívnymi časticami nerovnovážne elektróny a diery, t.j. voľné nosiče náboja. 

Na rozdiel od ostatných laserov žiarivý prechod v polovodiči neexistuje medzi diskrétnymi 

energetickými hladinami, ale medzi dovolenými energetickými pásmi. Inverzia populácie 

sa dosahuje najčastejšie injekciou nosičov náboja prechodom P-N. Budenie je vykonávané 

priložením elektrického poľa k polovodičovému prechodu. Rezonátor je vytvorený 

vybrúsenými hranami polovodičového materiálu pri kvantových prechodoch elektrónov 

z vlastného do valenčného energetického pásu a existencii žiarivej rekombinácie nosiča 

nábojov (obr 2.3) . 

       Hlavnou prednosťou polovodičových laserov je ich kompaktnosť, možnosť preladenia 

v širokom spektrálnom pásme a pomocou výberu aktívneho prostredia generácia žiarenia 

vlnových dĺžok v širokom spektre. Nevýhodou je rozbiehavosť generovaného žiarenia 

a veľká závislosť parametrov generovaného žiarenia na teplote aktívneho polovodičového 

materiálu. Z hľadiska rozbiehavosti je žiarenie sústredené do úzkej oblasti P-N prechodu 

(obr. 2.3), čo vedie k veľkej rozbiehavosti výstupného zväzku. Pre polovodičový GaAs 

laser je uhol rozbiehavosti až 9°. Polovodičové lasery pracujú v neviditeľnej oblasti spektra 

(780-815 nm, blízko infračervenej oblasti) ale aj vo viditeľnej časti spektra (632-635 nm 

a 650 nm = červená, 532 nm = zelená). Polovodičový laser má nízku spotrebu elektrického 

prúdu, vysokú účinnosť, malé rozmery a nízku citlivosť na zaobchádzanie. Príklad 

konkrétneho prevedenia polovodičového laseru je na obr. 2.4 , kde LD označuje laserovú 

diódu, ktorá je veľmi malá, jej rozmery sú iba 1mm. Hrúbka prechodu P-N je 2 μm. 

Výstupný výkon v kontinuálnom režime býva do 10 mW. [4] 

                                     Obr.2.3 schéma fungovania polovodičového laseru [4] 
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                          obr. 2.4 príklad polovodičového laseru – konkrétne prevedenie [4] 

 

 

2.2.2 Princípy rozmetania lúčov lasera 

      Pre naskenovanie bodov objektu sa používajú rôzne metódy rozmetania laserového 

zväzku, pomocou ktorých sú na povrchu objektu merané body v profiloch vo zvolenej 

hustote, výsledkom merania skenovacieho systému je mračno bodov. 

      Jednou z možností je laserový zväzok rozmetať (vychyľovať) pomocou rotujúceho 

kmitajúceho zrkadla, takto je vytvorený laserový zväzok priamok ležiacich v rovine 

(obr.2.5). spojením dvoch zrkadiel je možné zväzok vychyľovať v dvoch smeroch. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.5 princíp vychyľovania zväzku zrkadlom [4] 
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Obr. 2.6 princíp vychyľovania zväzku odrazovým hranolom [4] 

 

     Ďalšou možnosťou je laserový zväzok rozmetať (vychyľovať) pomocou rotujúceho 

optického odrazového hranola (obr. 2.6). Má obyčajne tvar pravidelného n-uholníka, 

ktorého normála prechádzajúca ťažiskom je osou rotácie.  

     Využívaným systémom vychyľovania zväzku je tiež použitie rotácie žiarenia v dvoch 

osách. Využíva sa podobný princíp ako u koaxiálneho laserového diaľkomera 

v motorizovanej totálnej stanici (obr.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.7 princíp rotácie zväzku rotáciou žiarenia [4] 
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       Štvrtá možnosť je rozmetanie zväzku pomocou optických vlákien a rotujúceho 

zrkadla. Princíp spočíva v smerovaní laserového zväzku do vstupu optických vlákien 

(nosičov svetla) , ktoré sú usporiadané do kružnice. Smerovanie zväzku je vykonávané 

pomocou rotujúceho zrkadla. Toto kruhové usporiadanie je rozvinuté do roviny, v ktorej 

optické vlákna vytvárajú vejár s požadovaným uhlom rozbiehavosti (rozptylu) obr. 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 princíp rozmetania zväzku pomocou optických vlákien [3] 

      

          Piata možnosť rozmietnutia zväzku je pomocou využitia statického optického 

elementu, ktorý vytvára v priestore výsek svetelnej roviny. Princíp použitia v skeneri je 

znázornený na obr. 2.9. Predmet rotuje na otáčajúcej sa ploche okolo zvislej osi. Obraz 

vzniknutého svetelného profilu (stopy) je zaznamenávaný napr. CCD snímačom. Model 

sledovaného objektu nakoniec vzniká spájaním obrazov jednotlivých stôp v počítači. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Obr.2.9 rozmietnutie zväzku pomocou optického elementu [3] 
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3. Popis princípov fungovania LSS 

3.1 Delenie skenovacích systémov 

      Skenovacie systémy je možné rozdeliť podľa rôznych kritérií. Jedným z týchto kritérií 

je poloha pri skenovaní. Keď je skener umiestnený pevne na zemi, hovoríme o statických 

systémoch, a ak je umiestnený na pohybujúcom sa nosiči (aute, vrtuľníku, lietadle, ... ) ide 

o kinematické systémy. Potom je možné skenery rozdeliť aj podľa meracieho princípu , 

podľa zorného poľa, podľa dosahu, presnosti určenia polohy bodu a rýchlosti 

skenovania.[4] 

  

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Delenie skenerov podľa dosahu 

      Podľa dosahu môžeme skenovacie systémy rozdeliť približne do štyroch skupín: 

- Systémy s veľmi krátkym dosahom D1 (0,1 m až 2,0 m)  

- Systémy s krátkym dosahom D2 (2 m až 10 m) 

- Systémy so stredným dosahom D3 (10 m až 100 m) 

- Systémy s dlhým dosahom D4 (100 m a viac) 

3.1.2    Delenie skenerov podľa presnosti 

      Podľa presnosti môžeme skenery rozdeliť v závislosti na ich dosahu tiež do štyroch 

skupín. Sú to skenery s malou základňou určené pre menšie vzdialenosti skenovania D1 

s vysokou presnosťou (0,01 mm až 1 mm), ktorá však so vzrastajúcou sa vzdialenosťou 

výrazne klesá. Potom sú to skenery s veľkou základňou a skenery priamo určujúce 

vzdialenosť (polárne skenery) s krátkym dosahom skenovania D2 s presnosťou P2 (0,5 mm 

až 2 mm). Polárne skenery so stredným dosahom D3 s nepatrným poklesom presnosti 

merania s narastajúcou vzdialenosťou P3 (2 mm až 6 mm) a nakoniec polárne skenery 

s dlhým dosahom skenovania D4 s presnosťou P4 (10 mm až 100 mm). 
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3.1.2 Delenie skenerov podľa rýchlosti skenovania 

         Podľa rýchlosti merania podrobných bodov môžeme skenovacie systémy rozdeliť 

približne do štyroch skupín: 

- Systémy s veľmi vysokou rýchlosťou R1 (viac ako 50000 bodov za sekundu) 

- Systémy s vysokou rýchlosťou (1000 až 50000 bodov za sekundu) 

- Systémy so strednou rýchlosťou R3 (10 až 1000 bodov za sekundu) 

- Systémy s nízkou rýchlosťou R4 (do 10 bodov za sekundu) 

      

        S veľmi vysokou rýchlosťou skenujú niektoré základňové skenery a skenery 

s polárnou metódou používajúce fázové diaľkomery. S vysokou rýchlosťou skenuje 

väčšina polárnych skenerov používajúcich pre meranie dĺžky tranzitný čas. Nízkou 

rýchlosťou merajú najčastejšie prístroje, ktoré nie sú primárne zaoberajúce sa zberom 

veľkého množstva dát, napríklad totálne stanice so skenovacím modulom (tu sa rýchlosť 

pohybuje okolo 1 bod za sekundu). [4] 

 

3.1.3 Delenie skenerov podľa tvaru zorného poľa 

       Tvar zorného poľa je jednou z dôležitých vlastností 3D skenovacích systémov. Zorné 

pole je maximálny uhlový rozdiel krajných vystupujúcich laserových lúčov. Tento údaj sa 

uvádza v uhlovej miere a to v dvoch smeroch – horizontálnom a vertikálnom. Táto 

vlastnosť je úzko spojená s tým, akým spôsobom je navádzaný zväzok laseru do bodov 

rastra. 3D laserové skenery všeobecne fungujú tak, že laserový zväzok je navádzaný podľa 

programu na body rastra v stĺpcoch a riadkoch, pričom sa meria horizontálny a vertikálny 

uhol a vzdialenosť. Pri niektorých modeloch je tento princíp funkčný pomocou dvojice 

zrkadiel alebo hranolov so vzájomne kolmými rotačnými osami. Takýto typ systému 

umožňuje rozmetať svetlo laseru do relatívne malého zorného poľa, podobne ako je to pri 

fotografických prístrojoch. Tieto systémy sa nazývajú kamerové. Pri panoramatických 

skeneroch je otáčaná celá diaľkomerná časť prístroja pomocou servomotorov, vďaka čomu 

je zorné pole pristroja takmer celé okolie.  

      Kamerový systém je zvýhodnený pri práci vzdialených objektov, a panoramatické 

prístroje nájdu uplatnenie skôr pri skenovaní interiérov (obr. 3.1) 

 



Bc. Tomáš Kohút : 3D laserové skenování důlně měřické chodby 

 

 

2015                                                                                                                                     19 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 vľavo kamerový a vpravo panoramatický skener [3] 

 

3.2  Priestorová polárna metóda 

     Priestorová polárna metóda je základným princípom fungovania LSS. Schematické 

zobrazenie je na obr. 3.2. K určeniu súradníc bodu P je potrebné poznať dĺžku sprievodiča 

d (meraná dĺžka) a uhly ζ, ω. Tieto uhlové hodnoty sú získavané napr. z polohy zrkadiel, 

ktoré rozmetávajú laserový zväzok, a dĺžka napr. pomocou impulzného diaľkomera 

skenera synchronizovane s polohou zrkadiel. Výsledkom výpočtov sú 3D priestorové 

súradnice meraného bodu, sú počítané v súradnicovom systéme skenera, ktorý je 

všeobecne orientovaný a umiestnený, a jeho počiatok je definovaný ako priesečník 

vodorovnej a zvislej osi skenera. Celé mračno bodov je merané hustotou, ktorú užívateľ 

vhodne zvolí pred začiatkom merania. Mračno bodov, ktoré bolo zmerané, sa vo fáze 

spracovania a výsledku zobrazuje aj farebne, z dôvodu rozdielnej intenzity odrazu 

laserového lúča dopadajúceho na rôzne typy materiálov. Vďaka tomu vieme rozlíšiť 

geometrické tvary objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 schematické zobrazenie priestorovej polárnej metódy [4] 
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3.3  Princíp merania dĺžok 

      Laserové skenovacie systémy určujú vzdialenosti dvoma spôsobmi, a to elektronickým 

meraním alebo optoelektronickým meraním t.j. meraním zo známej základnice. 

3.3.1 Elektronické určenie dĺžky 

      Elektronické diaľkomery pracujúce v systémoch laserového skenovania môžeme podľa 

princípu rozdeliť na impulzné a fázové. Na obr.3.3 je zobrazená všeobecná schéma 

fungovania elektronického diaľkomera. Princíp spočíva v elektromagnetickom vlnení, 

ktoré vychádza z vysielača umiestnenom na začiatku meranej dĺžky. V súčasnej dobe už 

LSS používajú taký typ vlnenia, ktorý sa odráža priamo od povrchu meraného objektu. Pri 

presných geodetických diaľkomeroch sa pre odraz používa odrazový hranol. 

Obr. 3.3 schéma elektronického diaľkomera [3] 

      

      Základ impulzného diaľkomera spočíva v meraní tranzitného času. Tento časový úsek 

potrebuje elektromagnetický impulz na prejdenie dvojnásobnej meranej dĺžky. Vysielač 

diaľkomera vyšle impulz, ktorý zároveň spustí elektronické meranie času. Odrazený 

impulz dopadne na prijímač diaľkomera, a tým meranie času zastaví. Podľa známej 

rýchlosti šírenia impulzu je možné určiť dvojnásobnú meranú vzdialenosť. Avšak tým, že 

rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn veľmi vysoká, kladie sa veľký dôraz a vysoké 

nároky na presnosť merania tranzitného času. 

      Princíp fázový diaľkomeru spočíva v určovaní fázového rozdielu, ktorý nastáva medzi 

vysielaným a prijímaným signálom. Diaľkomer vyšle modulovanú vlnu s určitou fázou φv, 

tá sa odrazí od objektu s fázou φo. Z tohto fázového rozdielu sa potom určí dĺžka.   
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Principiálne je potrebné, aby vlna bola dlhšia ako je meraná vzdialenosť, keďže v inom 

prípade prístroj neurčí počet celých vĺn. Skenery, ktoré pre meranie dĺžok používajú fázové 

diaľkomery sú touto podmienkou obmedzené na dosah  dĺžky modulovanej vlny.  

      Pri meraní väčších vzdialeností je potrebné brať ohľad aj na vplyvy prostredia, nakoľko 

rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn je ovplyvnená indexom lomu. Hodnota indexu 

lomu závisí na použitej vlnovej dĺžke žiarenia, teplote, tlaku a vlhkosti, prípadne na 

chemickom zložení prostredia. [4] 

 

3.3.2 Optoelektronické meranie dĺžky 

     Tento typ určovania dĺžky využívaný v LSS je založený na riešení všeobecného 

rovinného trojuholníka, v ktorom poznáme dĺžku základne a priľahlé uhly, ktoré sú známe 

alebo merané. Obr. 3.4 znázorňuje princíp tejto metódy. Veľkou nevýhodou tejto metódy 

je klesajúca presnosť s narastajúcou meranou vzdialenosťou, obmedzujúcim faktorom je tu 

práve dĺžka základnice. Preto je táto metóda veľmi dobrá pre meranie krátkych 

vzdialeností, pri ktorých dochádza k dosahovaniu vysokej presnosti. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.3.4.: princíp optoelektrickej metódy 
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3.4 Niektoré  typy LSS 

      Terestrické skenovacie systémy sú z hľadiska konštrukcie a vlastností veľmi rozmanité, 

vzhľadom k počtu komerčne dostupných a konkurencie schopných typov je každý 

unikátny a je vhodný pre využitie v inej oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.4 skener Faro Photon 80 

 

Panoramatický skener Faro Photon 80 (obr.4.4) využívajúci pre meranie dĺžok fázový 

diaľkomer s rozsahom merania 0,6 až 76m a presnosťou do 5 mm na 25 m, s rýchlosťou 

skenovania 120 000 bodov za sekundu a zorným poľom 360° x 270°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 skener Riegl LMS Z390i 

 

Panoramatický skener Riegl (obr. 4.5) s pulznou technológiou merania dĺžok v blízkej 

infračervenej oblasti s dosahom až 400m, presnosťou 15 mm a rýchlosťou merania 11 000 

bodov za sekundu. Zorné pole má 80° x 360° s minimálnym krokom 0,01°. [4] 
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Obr. 4.6 kamerový skener Optech Ilris 36D 

 

Skener Ilris 36D (obr.4.6) je univerzálny kamerový skenovací systém s pulzným 

diaľkomerom na vlnovej dĺžke 1500 nm, a dosahom 3m až 1500m, presnosťou 7 mm na 

100 m a rýchlosťou skenovania 2500 bodov za sekundu. Zorné pole je 40° x 40°, avšak 

môže byť doplnený na motorizovanú platformu a potom je skenovanie možné v plnom 

rozsahu spájaním jednotlivých skenov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Obr. 4.7 Leica HDS 8800 [17]  

 

Leica HDS8800 je pulzný, kompaktný vysokorýchlostný banský skenovací systém. 

Maximálny dosah je 2000 m a zorné pole je 80°x 360°. Prístroj HDS8800 je schopný 

merať 8800 bodov za sekundu s presnosťou 10mm na 200m pre dĺžky a +/- 0,01° pre uhly. 

Súčasťou prístroja je 70 Mpx fotoaparát. Užívateľské rozhranie je v podobe externého 

odolného tabletu špeciálne upraveného pre tento systém. Tento systém dokáže pracovať 

v extrémnych podmienkach v krátkom časovom úseku až do -40°C. [17] 
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4. Použitie LSS v praxi 

      Laserové skenovanie sa vďaka svojej vysokej presnosti,  krátkej dobe potrebnej k zberu 

veľkého súboru dát, a zároveň vysokému stupňu automatizácie spracovania stáva 

pravdepodobne najefektívnejšou metódou zberu priestorových dát, ktorá ma uplatnenie vo 

veľmi širokom spektre odvetví. Prioritne táto metóda zberu dát nachádza uplatnenie 

predovšetkým v priemysle napr. stavebníctve.  

      Použitie LSS vo všetkých možných variantoch použitia umožňuje rýchle 

sprostredkovanie 3D informácii pre zachytenie tvarovo veľmi zložitého objektu, ktorý by 

bolo náročné v niektorých prípadoch až nemožné zamerať klasickými geodetickými 

metódami ako napr. polárnou metódou alebo pretínaním. Získavanie dostatočného 

množstva informácii o takýchto zložitých objektoch spomenutými geodetickými metódami 

vyžaduje veľký objem časovo náročných prác, pričom potrebný by bol väčší počet 

pracovníkov v rizikovom prostredí za odstavenej prevádzky, a v niektorých prípadoch by 

bolo nemožné práce vykonať. LSS sú preto vyvíjané na takých princípoch, aby práca 

v teréne bola jednoduchá, expresná a aby v čo najmenšej miere obmedzovala prevádzku 

v danej lokalite, (niekedy je možné pracovať pri plnej prevádzke) a pritom zachytila aj 

náročne prístupné časti.  

Ďalej si priblížime niektoré oblasti využitia LSS. 

 [3] 

 

4.1. Stavby dopravnej infraštruktúry 

      LSS sa uplatňujú pri budovaní a rekonštrukčných prácach na dopravných stavbách 

(napr. diaľnice, cestné komunikácie, mosty, tunely, atď.). Využívajú sa hneď v úvode 

stavebných prípravných prác pre vytvorenie modelu skutočného stavu krajiny, pri zemných 

prácach pre výpočet kubatúr a kontrolu útvarov, pri dokumentovaní a kontrole priebehu 

výstavby až po tvorbu dokumentácie finálnej stavby. Skenovanie sa tiež využíva pre 

dokumentáciu už existujúcich stavieb.  [3] 
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Obr.5.1.: laser sken železničný tunel Chorvátsko [8]  Obr.5.2.: Laser sken  Whitney Toll Bridge Anglicko [9] 

 

4.2 Topografické mapovanie terénnych útvarov 

      LSS je tiež veľmi vhodné pre uplatnenie v oblasti topografického mapovania pre 

dokumentovanie zložitých terénnych útvarov, a tam kde sú tradičné geodetické metódy 

nevýhodné. Predovšetkým je táto metóda vhodná k tvorbe digitálnych modelov terénu 

DMT (obr.5.4), 3D vizualizácii a tvorbe modelov, následnému výpočtu kubatúr rôznych 

útvarov ako napr. skalných útvarov, lomov, vyťažených priestorov, vodných nádrží... 

(obr.5.3)  

      Výhodou pri tejto metóde je veľká rýchlosť získania obrovského množstva dát, pričom 

meračovi odpadá potreba fyzického kontaktu s danou záujmovou oblasťou, z čoho 

vyplýva, že je možné zameriavať aj neprístupné oblasti prípadne oblasti, ktoré sú rizikové. 

Obr.5.3 3D mračno bodov naskenovaného dna vodnej nádrže [10] 
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Obr.5.4 digitálny model terénu vytvorený z naskenovaných dát  

 

4.3 Zameriavanie reálneho stavu stavebných konštrukcii 

       Zameriavanie objektov využitím technológie LSS nám sprostredkuje veľké množstvo 

dátových súborov pre dokumentáciu a tvorbu záznamov o súčasnom stave objektov 

(obr.5.5). Zároveň poskytujú kontrolu prevedenia a dokumentáciu pre nové objekty. LSS 

robia dôležitú úlohu pri overovaní kvality v rámci kontrolných stavebných meraní. 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.5 dokumentácia fasády zámku v Tuchoměřicích ČR [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.6 dokumentácia historickej časti Českého Krumlova 3D model  
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4.4 LSS v podzemných priestoroch 

      Široké uplatnenie LSS nachádza tiež v podpovrchových priestoroch predovšetkým pri 

zameriavaní skutočného stavu tunelov (obr.5.7), prírodných krasových priestorov, 

banských diel a pozorovanie skalného masívu povrchovej ťažby.  Pri dokumentácii stavby 

tunelov sa zameriavanie vykonáva už počas razenia, čím získavame konkrétne informácie 

o priebehu výstavby, profiloch telesa a presných výpočtoch kubatúr nadvýrubu alebo 

podvýrubu. Tiež tieto merania slúžia k riešeniu korekcii skutočného stavu podľa potrieb 

projektovej vízie stavby. U iných podzemných stavieb alebo už exitujúcich tunelov sa 

meranie vykonáva hlavne z dôvodu rekonštrukcie a hľadania optimálnych riešení. Zároveň 

sa vytvorí nová projektová dokumentácia. [3] 

  

obr.5.7 3D model Cholupický tunel ČR [12] 

 

      Do tejto kategórie tiež spadá využitie LSS pre mapovanie alebo vizualizáciu 

horninového masívu, krasových priestorov (jaskýň), prípadne dokumentáciu nástenných 

malieb v jaskyniach. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Obr.5.8 laser sken Dobšinskej ľadovej jaskyne SR [13] 
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4.5 Dokumentácia historických pamiatok 

      LSS majú veľký význam v oblasti architektúry a archeológie. Oblasť architektúry sa 

týka najmä dokumentácie historických budov a objektov (obr.5.9) , oblasť archeológie zas 

využíva LSS pri dokumentovaní a zameriavaní nálezísk a iných nájdených 

archeologických objektov.   

      Vzhľadom ku komplikovanej povrchovej úprave historických budov (nepravidelná 

forma, rohy , línie a aj rozličná hrúbka múrov) LSS poskytuje kvalitné informácie 

o konštrukcii a geometrickej stavbe objektov. 

 

Obr.5.9 fotosken kaplnky Banskoštiavnickej kalvárie [14] 

 

 

Obr 5.10 trojrozmerný model archeologického náleziska Rusovce SR [14] 

 

4.6 Dokumentácia technologických systémov 

      Do tejto oblasti skenovania LSS patria rôzne priemyselné podniky s rozsiahlymi 

potrubnými a sieťovými systémami, ktoré sa vyskytujú napr. v oceliarňach, chemických 

alebo petrochemických prevádzkach. Využitie nachádzame pri návrhoch nových potrubí 

alebo ich rekonštrukcií, sledovaní reálneho stavu alebo vyhľadávaní prekážok (obr. 5.11). 
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Obr.5.11 plynová kompresorovňa 

 

5. Všeobecný popis merania a spracovania dát 

      Prácu s LSS môžeme zadeliť do týchto oblastí: 

- Rekognoskácia meraného priestoru, voľba stanovísk pre skenovanie 

- Signalizácia a zameranie vlicovacích bodov (ak treba) 

- skenovanie pomocou LSS 

- získanie meraných dát z prístroja a následný prenos do PC software 

- spájanie jednotlivých skenov, úprava mračna bodov, spracovanie merania 

- následná vizualizácia 

- export , tvorba animácii a pod. 

 

5.1  Prípravná fáza 

      Sem zaradíme rekognoskáciu meraných priestorov, voľbu stanovísk skenovania 

a zameranie vlícovacích bodov.  

      Pri rekognoskácii terénu je potrebné prihliadať k vlastnostiam a možnostiam LSS. 

Vlastnosti, na ktoré sa prihliada sú hlavne: dosah, hustota skenovania, či je skener 

panoramatický alebo kamerový. Tiež je potrebné naplánovať rozmiestnenie stanovísk 

skenovania a vlícovacích bodov racionálnym spôsobom. Do úvahy je potrebné vziať aj typ 

povrchu a tvary skenovaného priestoru alebo objektu, a následne tomu prispôsobiť medzné 

uhly dopadu lúčov LSS.  
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      Vlícovacie body sú veľmi potrebnou súčasťou, ktorá značným spôsobom ovplyvňuje  

presnosť spájania mračien bodov. Je potrebné, pokiaľ to podmienky a priestor umožňuje, 

aby rozmiestnenie a zameranie bodov bolo umožňujúce transformáciu mračien s kontrolou 

t.j. s nadbytočným počtom bodov pre výpočet transformačného kľúča, bez poškodenia 

presnosti meraní skeneru. Za istých podmienok je možné meranie vykonávať bez 

vlícovacích bodov, napr. v prípade keď celé meranie je vykonávané z jedného stanoviska. 

Tiež je vhodné, pokiaľ je to možné, využiť prirodzene signalizované body priamo na 

meranom objekte, ktoré je možné pri modelovaní presne určiť ako napr. ostré rohy, guľové 

plochy alebo ich časti. V niektorých programoch na spracovanie je možné tiež nalícovať na 

seba dva skeny s dostatočne veľkým a členitým prekrytom, metódou minimálnej 

vzdialenosti povrchov v prekrytovej oblasti. Avšak tento postup má za dôsledok nižšiu 

presnosť a niekedy zlyháva, preto je vhodné použiť vlícovacie body.  

      Väčšina LSS používa konkrétny typ signálov pre stabilizáciu vlícovacích bodov, ktoré 

následne LSS je schopný automaticky vyhľadať, a v niektorých prípadoch aj zamerať 

s vyššou rozlišovacou schopnosťou, a tým aj lepšou presnosťou oproti podrobným bodom. 

Tiež je možné ako vlícovacie body použiť merané body alebo odvodené body vypočítané 

z nameraných bodov, typické sú napríklad guľové alebo polguľové terče,  ktorých stred sa 

určí geodeticky. Ako signalizácia sa tiež používajú terče s vysokým stupňom intenzity 

odrazu meracieho signálu, podľa ktorého tieto systém identifikuje (obr. nižšie) . Pokiaľ 

výsledný výstup je požadovaný v danom súradnicovom systéme, je použitie vlícovacích 

bodov nevyhnutné.  Zameranie vlícovacích bodov sa vykonáva štandardným geodetickým 

meraním. [4] V dnešnej dobe máme k dispozícii na trhu rôzne typy signálov rôznych 

výrobcov, tu sú niektoré z nich: 

- Kruhový rovinný signál Leica 6“ (obr. 6.1 vľavo),  Leica 6“ rotačný (obr. 6.1 

v strede),  Leica rovinný signál štvorec 3“ (obr. 6.1 vpravo) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Leica signály [15] 
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- Signál sférická guľová plocha FARO 5.7“ (obr.6.1) 

 

Obr. 6.1 Faro sferické signály [16] 

 

5.2  Popis zberu dát (skenovanie) 

      Meranie zahŕňa získavanie priestorových informácii o meranom objekte, t.j. súradníc 

bodov ležiacich na jeho povrchu. K meraniu patrí tiež ale tvorba obrazových informácii 

o objekte v podobe digitálnych fotografii pomocou digitálnej kamery, ktorá býva súčasťou 

LSS.  

      Samotný proces merania spočíva predovšetkým vo výbere a nastavení vhodných 

parametrov do ovládacieho sofware LSS. Následné spustenie procesu merania už pracuje 

plno automaticky bez zásahu merača. V nastaveniach sa rieši hustota, presnosť skenovania 

a cieľová oblasť merania. Vstavaná kamera snímkuje časti alebo celé okolité scény. 

Špeciálnou časťou procesu skenovania je meranie polohy vlícovacích bodov. LSS zameria 

body v rámci skenovania objektu a po ukončení procesu sa pre presnejšie zameranie 

skenujú tieto body zvlášť, aj s priradením čísla vlícovacieho bodu. 

      Výsledkom skenovania sú mračná bodov s vlícovacími bodmi, a prípadne obrazové 

informácie z kamery LSS. Meranie je uskutočnené vždy v súradnicovom systéme 

príslušného skenu. Preto je potrebné pre pokračovanie spracovania dát transformovať 

súradnice do iného požadovaného SS. Transformácia sa uskutoční pomocou známych 

súradníc vlicovacích bodov, ktoré sme zistili geodetickým meraním.  
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6.3 Trojrozmerná transformácia súradníc 

      Lineárna transformácia v priestore je zapísaná vzťahom:  

 

Kde x,X – vektory súradníc primárnej a sekundárnej sústave (rozmer (n,1)), 

       M – matica mierkových faktorov (n,n) 

       R – matica zobrazenia (n,n) 

       T – vektor posunu (n,1) 

Naplnenie matíc: 

 

 

Lineárna trasformáacia 

Podľa použitých mierok mx, my, mz ktoré sú v matici M môžeme lineárnu trasformáciu 

rozdeliť: 

 Afinnú 

 Podobnostnú  

 Zhodnostnú 

U afinnej trasformácie sú premenné X,Y,Z súradnice cieľovej sústavy, a hodnoty x, y, 

z sú v pôvodnom súradnicovom systéme. Matica T je translačná matica (matica posunu) 

v jednotlivých osiach, a matica M je definovaná prvkami diagonály t.j. mierkovými 

faktormi pre samostatné osi x, y, z. Afinná trasformácia spočíva originálnej mierke pre 

každú os. [3] 

Podobnostná transformácia sa odlišuje od afinnej tým, že mierkové koeficienty sú 

rovnaké t.j. mx = my =  mz = m 

Zhodnostná trasformácia je ešte zjednodušená tým, že mierkový faktor m = 1, čo 

znamená, že zmena mierky SS je nulová. 

Tieto všetky hore uvedené vzorce platia pri splnení podmienky ortogonality matice R: 

(pravouhlosť medzi jednotlivými súradnicovými osami) [3] 
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      Dôsledkom nesplnenej podmienky ortogonality dostaneme obraz, ktorý bude 

deformovaným, čiže keď rotačná matica R bude ortogonálna, tak vektory sústavy x budú 

pravouhlé aj po trasformovaní do sústavy X. Determinant = 1. 

Pre samostatné koeficienty rotačnej matice R platí: 

 

Hodnoty RX(α), RY(β), RZ(γ) reprezentujú hodnotu otočenia súradnicových ôs o uhlové 

hodnoty α, β, γ 

 

Všeobecná afinná transformácia 

Všeobecná afinná transformácia je daná rovnicou: 

X = H.x+T  

pričom A reprezentuje obecnú maticu zobrazenia.  

H=M . Hn  

Maticu H dostaneme ako výsledok súčinu matíc M a Hn kde M je matica mierkových 

faktorov, a Hn pozostáva z normovaných riadkových vektorov. Mierkové faktory 

dostaneme z pôvodnej matice A ako normu prináležiaceho riadkového vektora, jednotlivé 

koeficienty matice A následne ako podiel člena matice H a prináležiaceho mierkového 

faktoru (mx, my, mz). [3] 

 

6.3.1 Výpočet transformačného kľúča 

      „Predpokladáme znalosť totožných bodov v oboch sústavách, potom je potrebné 

priestorovú transformáciu riešiť iteračným postupom s dostatočne presnými približnými 

hodnotami. Avšak oproti tomu je riešenie všeobecnej afinnej transformácie jednoduché, 

a môže byť s výhodou využitý k výpočtu približných hodnôt pre iteráciu lineárnej 

priestorovej transformácie. “  [3] 
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6.4  Spracovanie výstupov práce 

      Výsledkom merania LSS sú vždy mračná bodov, prípadne obrazové informácie 

v podobe digitálnych fotografií. Dáta je potrebné ešte upraviť do vhodnej podoby, aby boli 

pripravené pre export. 

 

6.4.1 Vstupné úpravy bodov 

      Naskenované súradnice bodov po meraní ešte pred spracovaním upraviť tak, aby sa 

zamedzilo spracovaniu chybných alebo zbytočných bodov. Obyčajne sa tento proces 

rozdeľuje na tri základné časti: 

 Odstránenie chybných a nadbytočných dát 

- Odstránenie odrazov v priestore medzi objektom a prístrojom LSS (ľudia, prach,..) 

- Odstránenie hrubých chýb merania (viacnásobné odrazy, atď.) 

- Odstránenie nadbytočných bodov ktoré sú zamerané ale nepotrebné k spracovaniu 

 Filtrácia dát – tlmenie šumu pre hladké povrchy 

 Redukcia dát – odstránenie odľahlých bodov (podobný proces filtrácii) 

 

6.4.2 Spájanie jednotlivých skenov pomocou vlícovacích bodov 

      Po vykonaní všetkých vstupných korekcii v dostatočnom rozsahu je ďalším krokom 

jednotlivé skenované mračná spojiť do jedného homogénneho mračna. Vzhľadom k tomu, 

že väčšina LSS používa svoje súradnicové systémy, je potrebné ako prvý krok spracovania 

urobiť transformáciu skenov t.j. mračien bodov z rôznych stanovísk, do jednotnej SS. Túto 

operáciu vykonávame pomocou vlícovacích bodov alebo prekrytu. V dnešnej dobe už 

poznáme kompenzátorové prístroje, ktoré vďaka týmto kompenzátorom dokážu sami určiť 

matematické korekcie meraných veličín, prípadne programové vybavenie umožňuje 

komplexné riešenie geodetických úloh, ako je napr. meranie polygónového ťahu. Cieľom 

je minimalizovať množstvo doplňujúceho vybavenia. 

      Po spojení bodov do jedného celku je potrebné ešte odstrániť nadbytočné body, ktoré 

vznikajú vplyvom prekrytov merania a rozdielnej vzdialenosti rôznych častí objektu od 

stanoviska merania. Tento stav je dobré korigovať vypustením prebytočných bodov 

vzniknutých v prekryte, a pracovať ďalej s bodmi ktoré boli zamerané v lepšej konfigurácii 

merania.  
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      Body mračien majú obyčajne farbu určenú na základe intenzity odrazeného signálu pri 

meraní dĺžky. Pomocou farieb si dokážeme vytvoriť lepšiu priestorovú a materiálnu 

predstavu o objekte ako jednofarebné mračno. Farbu objektu priradíme na základe 

obrazových informácii – digitálnych fotografii. Tým zjednodušíme a sprehľadníme 

spracovanie. Fotografovanie dokáže vykonať väčšina moderných LSS a automaticky ich 

priradiť k mračnu.  

      Ďalšie spracovanie výstupov záleží od požiadaviek zadávateľa zákazky. Medzi možné 

výstupy vyhodnotenia patrí drátový model (líniové vyhodnotenie) t.j. hrany objektu sú 

jednoducho vyjadrené iba úsečkami v priestore, prípadne je možné využiť krivky. Ďalším 

spôsobom ako môžeme s dostatočnou presnosťou vyjadriť povrch je vyhodnotenie 

založené na trojuholníkových sieťach. Základom tohto spracovania je využitie roviny 

vymedzené tromi bodmi, takže povrch sa nahradí veľkým množstvom trojuholníkov. 

      Za spracovaný výstup považujeme aj mračno bodov, ktoré je v mnohých prípadoch 

úplne postačujúci produkt pre získanie priestorovej predstavy. Často sa mračno bodov 

v dôležitých miestach iba kótuje. V špeciálnych prípadoch, ako napríklad určovanie 

deformácii a pretvorení s využitím vlícovacích bodov ide o špeciálny druh merania, kde 

požadovaným výsledkom nie je tvorba priestorového zobrazenia, ale podstatou je zistiť 

informácie o veľkosti a smere zmeny. (vzdialenosť, vektor posunu) [4] 

 

6. Faktory ovplyvňujúce kvalitu merania 

      LSS sú komplexné prístroje, pozostávajúce z mnohých častí, ktoré pracujú s určitou 

neistotou. Okrem týchto vplyvov, ktoré môžeme nazvať vnútorné, je meranie ovplyvnené 

aj vonkajšími vplyvmi, ktoré sú mimo prístroja, ako napr. tvar alebo povrch meraného 

objektu, jeho okolie alebo atmosférické podmienky.  

      Presnosť LSS je ovplyvnená presnosťou určenia vzdialeností a presnosťou určenia 

uhlov. Na tieto veličiny má vplyv kvalita, funkcie a vyhotovenie skeneru, ale tiež vonkajšie 

vplyvy. 

6.1  Vnútorné vplyvy 

      Medzi vnútorné vplyvy radíme chyby skeneru, patrí sem chyba merania vzdialeností, 

chyba merania vertikálnych a vodorovných uhlov, pričom ich náhodné zložky sú popísané 

smerodajnými odchýlkami. Okrem náhodných chýb je systém tiež ovplyvnený niekoľkými 
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systematickými chybami, ktoré priamo závisia od princípu skeneru. Ide o rôzne 

excentricity pochádzajúce z osových chýb teodolitu. Medzi ďalšie systematické chyby 

patria chyby merania dĺžok a uhlov. Tieto chyby môžeme minimalizovať kalibráciou 

systému a postupom merania nie je možné znížiť ich charakter.  

 

6.2  Vonkajšie vplyvy 

6.2.1 Vplyv prostredia na prechod zväzku 

      Terestrické merania obyčajne vykonávame v časovo a opticky premenlivých, 

prízemných vrstvách atmosféry. V dôsledku premien stavových charakteristík prostredia 

dochádza k zmene indexu lomu daného prostredia, čo znamená, že prostredie je 

z optického hľadiska nehomogénne. Laserové lúče sa vplyvom takého prostredia lámu 

a prestávajú byť priamkami, namiesto toho sa stávajú z nich priestorové krivky. Tento jav 

má za dôsledok to že sa skutočná dráha predĺži oproti skutočnej dĺžke.  

      Hustota optického prostredia záleží od priamo merateľných meteorologických 

faktorov, ako napr. atmosférický tlak, vlhkosť a teplota vzduchu. Index lomu je tiež 

ovplyvnený vlnovou dĺžkou lúča. 

      Meranie LSS sa väčšinou vykonáva v podmienkach podobných ako iné geodetické 

metódy, čiže vplyv prostredia je podobný. Ak potrebujeme vykonávať meranie s vyššou 

presnosťou, je vhodné vyvarovať sa meraniu v prostredí s vysokým teplotným gradientom, 

špeciálne pri väčších dĺžkach. 

 

6.2.2 Vplyv geometrickej stavby meraných objektov 

      LSS merajú vzdialenosti na 

princípe elektromagnetického žiarenia, 

ktoré sa vracia odrazené od meraného 

objektu naspäť. Obr. 7.1 znázorňuje 

schému dopadu lúča žiarenia na 

povrch a následné zložky odrazov 

a pohltených lúčov. 

 

                                     Obr. 7.1 odrazené lúče 
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       Ak nastane situácia, že odchýlka normály a dráhy lúča je vysoká (takmer 90°), nastáva 

dvojitý odraz (obr. 7.2). V tomto prípade nastáva situácia, kedy hľadané súradnice bodu p 

sú zmenené a my dostávame súradnice bodu p´. [4] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 dvojitý odraz [4] 

 

      Zložka dopadajúceho žiarenia, ktorá sa reflektuje späť k prijímaču, zohráva dôležitú 

úlohu pri meraní. Čím je uhol dopadu väčší, tým je hodnota tejto zložky nižšia a ako 

dôsledok môže nastať situácia, že sa vzdialenosť nezmeria vôbec, prípadne z dôvodu 

viacnásobného odrazu je zmeraná nesprávne. 

      Počas merania rohov objektov (ostré hrany) môže nastať ďalší typ anomálie presnosti. 

Tým, že laserový lúč má určitý priemer, po dopade na rohovú časť objektu (obr.7.3) 

nedostaneme skutočnú vzdialenosť, ale iba priemernú vzdialenosť oblasti dopadu lúča 

(znázornená čiernou bodkou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.3 lúče lasera dopadajúce na rohové plochy 
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     Do tejto sekcie spadá ešte jeden typ anomálie. V niektorých prípadoch nastáva situácia 

kedy sa laserový lúč rozdelí na dve časti, a každá z týchto častí sa odrazí späť od inak 

vzdialenej časti objektu. Dôsledkom tohto javu je nesprávne určenie hodnoty meranej 

dĺžky, ktorá je v tomto prípade určená priemernou hodnotou vzdialeností k prvému 

a k poslednému odrazu (obr. 7.4). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 dvojitý odraz rozdeleného laserového lúča 

 

 

      Systematické vplyvy zasahujúce meranie sú vždy podstatným limitujúcim faktorom 

presnosti. Tým, že je obrovské množstvo meraných bodov má meranie LSS a následná 

tvorba modelov štatistický charakter. Vďaka tomu je možné pomocou simulácie určiť 

systematické chyby ohrozujúce kvalitu. 

 

6.2.3 Vplyv povrchu skenovaných objektov na meranie 

      Vplyv meraného priestoru alebo objektu má sféru vplyvu na meranie práve 

v schopnosti odrážať optické žiarenie. Táto schopnosť je ovplyvnená charakteristikou 

dopadajúceho žiarenia (polarizácia, vlnová dĺžka) a materiálu (napr. odrazivosť a farba), 

ďalej to je geometrická povaha objektu, hlavne drsnosť.  

      V zozname 7.5 je pre niektoré materiály uvedená hodnota reflektivity, pričom hodnota 

100% je tu uvedená ako ideálna hodnota pre kvalitný odraz žiarenia, kde vlnová dĺžka je 

rovná 900nm. 
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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 7.5 zoznam materiálov s uvedenou reflektivitou [3] 

 

 

7. Leica HDS Cyclone 

      Na spracovanie mračna bodov meraného pre účely tejto diplomovej práce bol použitý 

PC software Leica Geosystems HDS Cyclone verzia 8.0. (ďalej len Cyclone) 

Leica Geosystems HDS Cyclone 

      Cyclone je PC software určený pre spravovanie a spracovanie dát, ktoré dostaneme ako 

výsledný súbor merania, stiahneme ho z LSS na pamäťové médium. V programe Cyclone 

je možné komplexné spracovanie LSS merania a tiež tvorba modelov. Tento software je 

tvorený spôsobom modulov, vďaka ktorým máme široké možnosti prispôsobenia procesu 

spracovania pre 3D laser skenovanie v strojárstve, geodézii, staviteľstve a iných 

špecializáciách.  Už rovno z meraní nového špičkového skenera Leica C10 Scanstation 

program Cyclone je schopný spracovať trojrozmernú vizualizáciu. 

      Typickým príkladom spracovávania merania v software Cyclone je napr. spájanie 

jednotlivých skenov a následná práca s kompletným mračnom bodov, tvorba modelu, ďalej 

využitie digitálnych fotografii vytvorených kamerou, ktorá je súčasťou LSS, a v tomto 

prostredí prebieha aj začistenie mračna bodov. Cyclone je jedným z najlepších produktov 

PC príslušenstva a poskytuje užívateľovi skvelý výkon pre prácu s dátovými súbormi, 

ktoré sú výsledkom merania LSS. 

      Spôsob spravovania dát je dobre premyslený a funguje na základe databáz, pričom je 

možné využívať prácu s viacerými databázami naraz. Veľkou výhodou programu Cyclone 

je že po exporte dát môžeme pokračovať v spracovávaní aj v systémoch CAD. 
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Podľa typu spracovávania môžeme pracovať v moduloch Cyclone. 

Cyclone SCAN: 

Je modul pracujúci s rôznymi generáciami skenerov Leica Scanstation, HDS 6100, HDS 

3000, C10 a i. Užívateľ tu definuje skenovanú oblasť, hustotu a filter dát, automatické 

rozpoznanie a špecifikáciu terčov (vlícovacích bodov). 

Cyclone REGISTER: 

V module Register pracujeme na spájaní skenov ktoré sa merali z jednotlivých stanovísk, 

a to dosť dobrej kvalite presnosti. Pracuje s terčami Leica HDS na referencovanie 

meraných dát, a taktiež je možné spracovanie aj bez využitia terčov. Tým sa čas 

spracovania výrazne skráti. 

Cyclone MODEL: 

Modul Model pracuje priamo s mračnom bodov, pre kvalitnú prácu a účelnosť je vybavený 

širokou paletou nástrojov. Tvorí modely a vizualizovanie pre široké spektrum cieľovej 

skupiny klientov v rôznych oboroch. Tento modul spracúva meranie až do fázy exportu pre 

ďalšiu prácu v iných sofrware (napr. CAD systémy). 

Cyclone SURVEY: 

Tento modul pracuje pod modulom cyclone MODEL. Minimalizuje dátový rozsah súboru, 

pri ponechaní presnej geometrie. Tiež užívateľovi dovoľuje expresne vyťahovať relevantné 

prvky a súradnice. Podporuje kompletné topografické základy aj racionálnou decimálnou 

sieťou. 

Cyclone IMPORTER: 

Modul pre import a následnú prácu s meranými dátovými súbormi, ktoré pochádzajú zo 

zdroja iného ako leica. 

Cyclone SERVER: 

Modul založený na princípe serveru. Čiže k dátovým súborom a spracovaniu môže 

zasiahnuť väčšie množstvo ľudí. Využívajú ho hlavne väčšie projekty pričom jednotlivý 

užívatelia môžu byť naraz pripojený pomocou sieťového riešenia. 

Cyclone TRUWIEW and Cyclone PUBLISHER 

Nástroj pre export meraných súborov ich zdieľanie na sieti a umožňuje kontakt s dátami 

z celého sveta. [17] 
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8. Lokalita 

      Záujmové územie, lokalita bola bansko meračská chodba v areáli VŠB-TU v Ostrave. 

Historicky je univerzita úzko spätá s rozvojom ťažby nerastných surovín a ich 

spracovaním. Preto medzi študijné odbory patrí aj štúdium banského meračstva. 

Pre potreby výučby bola zriadená Bansko – meračská chodba v budove rektorátu VŠB-

TUO ktorej zameranie pomocou LSS je témou tejto práce. 

       Súčasťou tejto chodby je aj banská pozorovateľňa, ktorá je umiestnená na streche 

budovy rektorátu VŠB. Tieto dva priestory sú spojené banskou šachtou. 

Celé toto zariadenie slúži na simuláciu banských diel, ich zariadenia čo sa týka geodetickej 

oblasti, a tiež na simuláciu podmienok a skutočností spojených s meraním v bani. Banská 

šachta je vysoká 30m a prechádza celou budovou rektorátu VŠB po celej jej výške.             

       Pozorovateľňa na streche je uspôsobená pre pripojovacie meranie, a simuláciu 

pripojovacích meraní v banských dielach. Je vybavená piliermi pre nútenú centráciu, 

rozloženými vhodným spôsobom pre dobrú viditeľnosť. Súčasťou priestoru pozorovateľne 

je aj zariadenie na prevažovanie pomocou dvoch olovníc. Tiež je tu záves tvorený 

banským meracím pásmom pre hĺbkové meranie siahajúci do bansko meračskej chodby. 

Tento systém je ešte doplnený o laserovú optickú olovnicu, ktorá premieta laserový zväzok 

dole do chodby. Tá slúži spolu so senzorom snímajúcim tento lúč, pre detekciu náklonu 

budovy. 

 

Obr.9.1 pozorovateľna - šachta a závesné zariadenie (vľavo), nútená centrácia (vzadu) 
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                                                                                             Obr.9.2 pohľad do šachty smerom dole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9.3 pozorovateľňa z vonku 

 

      Bansko – meračská chodba je priestor, ktorý bol vytvorený pre simulačné cvičenia 

študentov geodézie. Priestor je prepojený s už spomenutou pozorovateľňou 30m vysokou 

šachtou. V chodbe je zariadenie pre pripojovacie merania vrátane dvoch visiacich závaží 

olovníc. Pre simuláciu banského prostredia tu je, ako v štôlni, stabilizácia bodov v strope 

prípadne na boku steny. Tiež sú tu pre rôzne iné úlohy zabudované piliere nútenej  

centrácie.  

Súčasťou tejto chodby sú tiež komparačné a kalibračné zariadenia.  

Konkrétne sú to tieto: 

- Komparačná lavica na meracie pásmo 50m 

- Základnica pre kalibráciu nivelačného prístroja 

- Kalibračná lavica princípom interferometra pre meracie zariadenia používajúce 

dĺžkomery 
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9. Popis a charakteristika prístrojov 

      Meranie tejto diplomovej práce bolo vykonávané laserovým skenerom Leica C10 

ScanStation a totálnou stanicou Leica TCRP 1201 

9.1  Popis skenera Leica C10 Scanstation 

      Leica c10 ScanStation je skener s dvojosím kompenzátorom, internou batériou, má 

riadiaci panel, internú pamäť, automaticky nastaviteľnú video kameru a laserovú olovnicu. 

Nová technológia Smart X-Mirror umožňuje pomocou rotujúceho zrkadla naskenovať celý 

priestor až do zenitu za niekoľko minút. 

Hlavné pokroky v produktivite 

      ScanStation C10 je v porovnaní s predchodcom ScanStation 2 v mnohých parametroch 

rýchlejší. Skenovanie v celom rozsahu zorného poľa je 10x rýchlejšie – naskenovanie 

bežnej miestnosti sa skráti na menej než 2 minúty. Zrýchlilo sa aj postavenie prístroja a 

určenie stanoviska, zameranie orientačných terčov či pospájanie a georeferencovanie 

naskenovaných dát z viacerých stanovísk. Scanstation podporuje štandardné geodetické 

postupy, pričom všetku úkony sú možné vďaka dotykovému displeju, ktorý je identický 

ako u totálnych staníc zn. Leica napr. rady TPS1200. Špeciálne Smart-X zrkadlo, ktorým 

je tento prístroj vybavený, sa otáča veľmi rýchlo pri skenovaní plného 360° zorného poľa. 

To isté zrkadlo zároveň vyrovnáva obraz získaný integrovanou kamerou pre reálne 

zafarbenie mračna. [6] 

Na skener je zároveň možné nasadiť GNSS anténu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.4 Leica Scanstation C10 [6] 
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Technická charakteristika 

Všeobecné 

Typ prístroja: pulzný, kompaktný, vysokorýchlostný skener s dvojosou kompenzáciou, 

presnosťou, dosahom a zorným poľom geodetickej kvality, s integrovanou kamerou 

Ovládanie: zabudované ovládanie a PC  

Úložisko dát: itegrovaný HDD alebo externý PC 

Presnosť 

Presnosť jedného merania:  

- Poloha: 6mm 

- Vzdialenosť: 4mm 

- Uhol (horizontálny/vertikálny): 12“/12“ 

Presnosť modelovaného povrchu: 2mm 

Presnosť automatického určenia stredu terča: 2mm (str. chyba) 

Dvojosý kompenzátor: vypínateľný, rozlíšenie 1“, dynamický rozsah +/- 5´, presnosť 1,“ 

Laserový systém 

Typ: pulzný laser 

Farba: zelená, vlnová dĺžka = 532nm 

Trieda lasera: 3R (IEC 60825-1) 

Dosah: 300 m @ 90%, 134m@ 18% (min. vzd. 0,1 m) 

Rýchlosť skenovania: 50000 bodov za sekundu 

Rozlíšenie: nastaviteľné v zvislom aj vodorovnom smere pričom minimum= 1mm 

Skenovacia optika: v zvislom smere rotujúce zrkadlo na horizontálnej rotačnej báze,   

Smart X-mirror automaticky rotuje alebo osciluje pre zaistenie minimálneho času na 

skenovanie 

Pamäť: hard disk kapacity 80GB 

Komunikačné kanály: dynamická adresa IP, ethernet 

Integrovaná kamera: jedna snímka 17°x17°:1920x1920 pixelov (4mpx), panoráma 

360°x270°: 230 snímok: video so zoomom, auto nastavenie expozície 

Zabudovaný displej: farebný dotykový displej so stylusom, QVGA (320x240) 

Prenos dát: Ethernet, USB 2.0 
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Laserová olovnica: trieda laseru 2 (IEC 60825-1), presnosť centrácie: 1,5mm @1,5m,  

Prostredie 

Pracovná teplota: 0°C až 40°C 

Skladovacia teplota: -25°C až +65°C 

Osvetlenie: plná prevádzka od úplnej tmy až po priame slnko 

Prach/vlhkosť: IP54 (IEC 605529) 

výdrž batérie: interná: >3.5h (2 baterie), Externá: >6h (izbová teplota) 

Rozmery: 238 mm x 358 mm x 395 mm, 

Hmotnosť: 13kg (bez batérii) 

Príslušenstvo: Prepravný kufor, nabíjačka batérii, software Cyclone, špeciálne HDS terče, 

statív. 

[6] 

 

  

 

 

                  Obr.9.5 Zorné pole skenera [7]                          Obr.9.5 Skener s nasadenou GNSS anténou [7] 
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9.2 Popis prístroja Leica TCRP 1201 

      Táto presná totálna stanica je súčasťou technologickej rady Leica 1200. Je možné 

pomocou nej merať veľmi presné bezhranolové dĺžkové meranie až do vzdialenosti 1km. 

Systém 1200 je naplno integrovaný systém pozostávajúci z totálnych staníc a GPS. 

Ovládame ho unifikovaným operačným systémom Leica Smartworks, ktorý zaručuje 

jednotnú databázu meraní z totálnej stanice a GPS. Má veľký grafický displej, najvyššiu 

presnosť, bezhranolový diaľkomer s dosahom do 1000m. Stanica systému 1200 prináša 

lepšie a efektívnejšie riešenie geodetických úloh, navyše s možnosťou kombinácie totálnej 

stanice a GPS. 

Parametre totálnej stanice Leica TCRP 1201+ (obr.9.6) 

 

Tab. 7.6 parametre totálnej stanice Leica TCRP 1201 
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Obr.9.6 Totálna stanica Leica TCRP 1201 

 

10.  Popis meracích prác 

      V tejto kapitole je rozobraný postup, prípravy a celkový priebeh merania. Pri práci 

s LSS je veľmi dôležitá príprava pre meranie, keďže po dobrom nastavení a zadaní 

parametrov už LSS pracuje sám automatizovaným zberom dát. 

 

10.1  Rekognoskácia  

      Rekognoskácia alebo obhliadka terénu je jednou z kľúčových častí skenovania. Úlohou 

obhliadky terénu pred meraním LSS je preskúmanie záujmovej lokality, jej charakteristika 

a následný návrh približného rozloženia vlícovacích bodov a stanovísk LSS, na ktorých sa 

bude meranie vykonávať. Racionálny návrh rozloženia komplexnej meracej aparatúry by 

nám mal zabezpečiť kvalitné meranie, v čo najkratšom čase a samozrejme s dohliadnutím 

na požadovanú presnosť. Je potrebné stanoviská umiestniť tak, aby jednotlivé merania LSS 

mali dostatočný prekryt, pričom dbáme na to, aby charakter záujmovej oblasti bol 

zachytený vhodným a efektívnym spôsobom. Pri voľbe stanovísk musíme dbať tiež na to, 

aby sme z každého stanoviska mali viditeľnosť na dostatočný počet vlícovacích bodov. 
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10.2  Umiestnenie vlícovacích terčov a ich polohové určenie 

      Vlícovacie terče (body) sú dôležitou časťou merania a je vhodné venovať ich 

rozmiestneniu dobrú pozornosť. Vlícovacie body sú podstatné hlavne z dôvodu spájania 

meraní z jednotlivých stanovísk pri spracovávaní. Ich rozmiestnenie má výrazný vplyv na 

presnosť skenovania, a tým aj na spracovanie vizualizácií 3D.  

Vzhľadom k pozdĺžne pretiahnutému tvaru skenovanej chodby som volil rozmiestnenie 

terčov v približne pravidelných rozstupoch pozdĺž celej chodby (obr. 10.1). V priestoroch 

pozorovateľne som zvolil rovnomerné rozmiestnenie terčov okolo celej miestnosti. Celá 

situácia je znázornená v meračskom náčrte. (príloha č. 2) 

      Použité boli kruhové terče Leica HDS 6´´ a štvorcové Leica HDS 3´´. V chodbe bolo 

použitých  13 HDS 6´´ terčov a v pozorovateľni boli kombinované terče: 

Leica HDS 3´´-1ks,  a HDS 6´´ - 3 ks. 

 

Obr. 10.1 ukážka rozmiestnenia vlícovacích bodov a ich označenia v meračskej chodbe 

 

      Po rozmiestnení vlícovacích bodov (obr. 10.2) meracia skupina merala polygónový ťah 

na troch stanoviskách, pričom orientácia bola vložená do prvej zámery. Meranie sme 

umiestnili do miestneho súradnicového systému. V rámci merania polygónu sme ako 

podrobné body zamerali terče. Po vypočítaní polygónu a spracovaní v programe Groma 

sme ako výsledok dostali priestorové súradnice bodov. (príloha 3) Pri meraní polygónu sa 

zároveň viedol meračský náčrt, ktorý je tiež súčasť prílohy. 

Polygónový ťah sme merali prístrojom Leica TCRP 1201+.  

 



Bc. Tomáš Kohút : 3D laserové skenování důlně měřické chodby 

 

 

2015                                                                                                                                     49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.2 umiestnenie vlícovacieho bodu č.7  

 

10.3  Skenovanie prístrojom Leica C10 ScanStation  

      Po skončení všetkých príprav a zameraní vlícovacích bodov sme spustili samotné 

skenovanie. Pri skenovaní banskomeračskej chodby som zvolil šesť  stanovísk (obr. 10.5) 

Ich poloha je naznačená v meračskom náčrte v prílohe č.2 

Meranie prebiehalo dňa 19.11.2014.  

Pred spustením skenovania sa na prístroji nastavilo zorné pole v maximálnom rozsahu - 

360° x 270° keďže sme boli v interiéri, ktorý mal byť zameraný kompletne, a tiež sa zvolila 

hustota rozlíšenia (obr. 10.3) 0,01m horizontálne, a 0,01m vertikálne. 

 

 

Obr. 10.3 Displej LSS nastavenie zorného poľa (vľavo), nastavenie rozlíšenia skenovania (vpravo) 

 

Pre spustenie skenovania sme na display zvolili možnosť Sk+Fot (obr. 10.3 vľavo dole) 

čím sme zahájili skenovanie s vyhotovením digitálnych fotografií, ktoré sa vyhotovili hneď 

ako prístroj ukončil laserové skenovanie na stanovisku.  
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      Tak ako skenovanie, aj fotografovanie priestoru automatickou expozíciou sa 

uskutočnilo na každom stanovisku, ako súčasť meracieho procesu. 

Na každom stanovisku boli zamerané 4-5 vlícovacích bodov, a následne označené číslom 

totožným v náčrte (príloha č 2). Vlícovacie body boli zameriavané zvlášť po ukončení 

hlavného procesu skenovania a ich počet bol 13. Vlícovací bod bol zameraný pomocou 

dotykového pera na displeji, zacielením  na konkrétny terč (obr.10.4), a pridelením čísla 

pričom stred terča mal byť čo najviac zhodný so stredom zámerného kríža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.4 zameranie vlícovacieho bodu 

 

      Podobne sa postupovalo pri tvorbe skenu meračskej pozorovateľne. Vzhľadom k jej 

jednoduchšiemu tvaru boli dostačujúce dve stanoviská skeneru, a použili sa štyri vlícovacie 

body. Situácia je znázornená v prílohe č. 2. Priestorová poloha terčov bola určená totálnou 

stanicou Leica 1201 TCRP.  

      Pri skenovaní meračskej pozorovateľne vzniklo veľké množstvo bodov ako šum t.j. 

body, ktoré sa nachádzajú za výškovým a plošným rozsahom záujmového územia. 

Špeciálne pri skenovaní tohto objektu sme mohli tento jav pozorovať z dôvodu veľkej 

presklenej časti, kde laserový lúč pokračoval smerom von, a tam zameral nepotrebné 

objekty nepresným spôsobom. Nepresným kvôli prechodu lúča cez rozličné typy 

prostredia. Fotografická dokumentácia merania bola zničená kvôli zlyhaniu techniky.  

 

 Obr.10.5 znázornenie polohy stanovísk v mračne bodov (Cyclone) 
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Obr. 10.6 náhľad na zafarbené mračno bodov meračskej pozorovateľne 

 

 

 

11. Spracovanie dát 

      Ďalšou časťou je finálne spracovanie dát v počítačovom prostredí. Merané dáta sa 

najprv stiahnu z pristroja LSS na pamäťové médium (vysokokapacitné USB flash) 

a následne sa v nezmenenom súbore prenesú do PC. Pre spracovávanie meraní LSS sa 

odporúča pracovať s dostatočne výkonným počítačovým vybavením vzhľadom 

k obrovskému množstvu procesov pri výpočtoch s mračnami bodov.  

Parametre PC na ktorom bolo meranie spracovávané:  

- 8 procesorov Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80 GHz 

- Grafický adaptér: Nvidia Quadro FX580 

- Pamäť RAM 16.0 GB 

- Operačný systém Windows 7 Enterprise 64 bit, service pack 1 

Verzia softvéru: HDS Cyclone 8.0 
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11.1   Import dát z prístroja LSS 

      Po skopírovaní meraných dát na pamäť počítača do daného adresára, sme začali prácu 

v software Leica HDS Cyclone 8.0 tým, že sme založili novú databázu. Po štarte programu 

zvolíme SKENER PC (unshared), potom zvolíme databases. V okne Configure Databases 

pridáme novú databázu a zvolíme jej cieľovú cestu. 

obr. 11.1 tvorba databázy 

 

      Do novo založenej databázy sa naimportovali naskenované dáta z LSS. Klikneme 

pravým tlačidlom myši a zvolíme Import ScanStation C10 Data a následne zvolíme Import 

ScanStation C10 Project, v okne určíme cestu k svojim priečinkom a potvrdíme import. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11.2 import 
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11.2   Import polohového určenia vlícovacích bodov 

      Samotný výpočet priestorových súradníc sme vykonali v programe Groma.  

Pred vložením priestorovej polohy vlícovacích bodov do software Cyclone je nutné 

opraviť vypočítaný súbor súradníc do potrebného formátu *.txt. Požadovaný formát má 

určenú konkrétnu štruktúru a to: číslo bodu, tri medzery, x súradnica, tri medzery, y 

súradnica, tri medzery, z súradnica. V prípade, že táto štruktúra dátového súboru nie je 

dodržaná, import neprebehne. 

      V mojej databáze už s naimportovanými stanoviskami cez funkciu Import, 

v dialógovom okne Import from File zvolíme svoj pripravený textový súbor 

s priestorovými súradnicami, a po nastavený riadkov a stĺpcov (Columns) potvrdím import. 

(obr. 11.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.3 import textového súboru 

 

 

 

11.3   Práca s modelom v Cyclone 

Registrácia mračien  

Registráciou dosiahneme to, že všetky namerané dátové súbory budú transformované 

v jednotnom SS.  
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V tejto práci klikneme pravým tlačidlom a zvolíme Create, čím vytvoríme Registration 

(obr.11.4a). Otvoríme pracovný dialóg, kde zvolíme ScanWorld  (obr. 11.4 b) a následne 

Add ScanWorld. Potom označíme tie stanoviská, ktoré chceme registrovať a potvrdíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.4a tvorba regirstrácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.4b tvorba ScanWorldu 
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      Jeden ScanWorld je priamo zvolený ako Home ScanWorld, a do jeho SS budú 

trasformované zvyšné ScanWorldy. 

      Potom v okne Constraints vyberieme Auto-Add Constraints. Zvolené Conraints 

môžeme vidieť na záložke Constraint list. A na záver v záložke Registration zvolíme 

Register. 

V záložke Constraint List sú ukázané vypočítané odchýlky na jednotlivých bodoch. 

V obidvoch prípadoch odchýlka nastala v úplne minimálnej miere t.j. < 2mm, na bode č. 8. 

(obr. 11.5) 

      Ak by nastal prípad, že by niektorá odchýlka prekročila mieru 2cm môžeme bod 

z merania vylúčiť kvôli zaťaženiu hrubou chybou merania (napr. omyl v označovaní). 

Kontrolu priemernej absolútnej chyby a uloženie protokolu o registrácii vykonáme 

v záložke Registration a Show Diagnostics a následne uložíme. 

   
obr. 11.5 Constraints list pre prvé meranie (chodba) najvačšia chyba je zvýraznená 
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Obr.11.6 registrované stanoviská meračskej pozorovateľne v ScanWorlde 

 

 

11.4 Úprava dát pred exportom 

      Pred exportom dát a výstupov je potrebné mračno unifikovať a začistiť od 

nadbytočných častí. Unifikáciou nazývame tvorbu jednotného mračna. Vykonáme ju 

funkciou Create ScanWorld/Freeze Registration, ktorú nájdeme v okne Registration. Pre 

spracovávanie už registrovaných dát vytvoríme ModelSpace v záložke Create. 

Ďalšiu prácu vykonávame v už zmienenom ModelSpace. (obr.11.7b)  

      Mračno začisťujeme systematicky postupne po menších častiach príkazom Rectangle 

Fence Model, kde sme označili oblasť bodov, ktoré chceme odstrániť... Fence a Delete 

Inside.  (Obr.11.7a) 

 

 

 

Obr. 11.7a. Mazanie nadbytočných 

dát 
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Obr. 11.7b prostredie ModelSpace programu Cyclone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.7c  porovnanie pôvodného a začisteného súboru merania 
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11.5   Zafarbenie mračna bodov 

        LSS keďže pri meraní sa zároveň fotografovalo integrovaným digitálnym 

fotoaparátom, po dokončení čistenia bodov mračno zafarbíme fotografiami, ktoré sú 

súčasťou stiahnutých údajov z prístroja. 

Definovanie farieb vytvoríme v okne Cyclone-Navigator. Pre každé stanovisko zvlášť 

klikáme a volíme ponuku  Batch Apply MultiImages, a následne Batch Blend MultiImages 

(obr.11.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.8 zafarbenie mračna bodov 

 

      Pokračujeme v ModelSpace prvého stanoviska v dialógovom okne Layers, prepneme 

na podokno View As, kde v kontextovom menu Apply To, zvolíme Point Cloud, a klikneme 

Color Map. V okne Color Map Parameters v ponuke Mode vyberieme Image Texture Map 

a potvrdíme (obr.11.9). Týmto sa zafarbí mračno bodov na jednom stanovisku, a preto 

tento proces vykonáme pre každé stanovisko. 
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Obr. 11.9 nastavenie mračna 

 

 

Obr.11.10 zafarbené mračno bodov meračskej chodby 
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Obr. 11.11 zafarbené mračno bodov meračskej pozorovateľne  

 

 

11.6   Vizualizácia 

11.6.1  Prelet mračnom bodov 

      Jednou zo súčastí výstupov práce s mračnom bodov je animácia, v ktorej vo forme 

videa máme možnosť získať celkový priestorový prehľad a predstavu o meranom objekte. 

Zároveň slúži ako efektívna forma prezentácie výsledkov. Prelet mračnom bodov 

banskomeračskej chodby a pozorovateľne je spracovaný v programe Cyclone. Výsledkom 

je video vo formáte *.avi.  

      Samotné spracovanie a tvorbu animácie vykonávame v prostredí ModelSpaces, kde 

máme unifikované a začistené mračno bodov. Pohľady pre animáciu preletu nastavíme 

pomocou vkladania kamier. Postupne jednotlivé kamery vkladáme spôsobom, že sa 

nastavíme na požadovaný pohľad, v menu zvolíme Create Object a potom Insert, kde 

zvolíme Camera. Posúvaním sa pohľadom po celom objekte nastavíme kamerami prelet 

a jeho dráhu (obr.11.14). Keď máme komplet vložené kamery potom v okne 

selectable/visitable vypneme zobrazenie mračna Point Cloud. Selekciou označíme všetky 

kamery a v záložke Tools zvolíme Animation a Create Path, čím sa vložia krivky, ktoré 

reprezentujú dráhu kamier (obr. 11.12). Potom ešte raz v menu Tools otvoríme ponuku 

Animation a zvolíme Set Path (obr.11.13). V okne pre nastavenie viditeľnosti 
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selectable/visitable vypneme zobrazenie kriviek a kamier Spline, Spline loop a Camera, 

potom zapneme point cloud. V okne Tools zvolíme Animation a Animation Editor. 

      V tomto okne sa nastavujú parametre preletu – rýchlosť. Posledným krokom je už 

samotné vytvorenie videa, a to zvolíme znovu záložku Tools potom Animation a Animate. 

V tomto okne nastavíme cieľovú cestu pre video a pokiaľ je potrebné, tak požadovanú 

kompresiu videa. Video je renderované do formátu *.avi, a je k dispozícii v prílohe na 

disku CD, kde sú animácie preletu bodov meračskej chodby a aj meračskej pozorovateľne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11.12 Dráha kamier pozorovateľňa  

 

Obr.11.13  Nastavenie Set Path meračská chodba 
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Obr. 11.14 Nastavenie kamier v priestore určujúce pohľad počas preletu mračnom 

 

11.6.2  Vektorizácia objektov 

      Pojem vektorizácia vyjadruje proces konvertovania dát do vektorovej podoby. 

V prípade 3D skenovania ide o proces rozpoznávania a určovania konkrétnych objektov 

alebo javov v mračne bodov,  konverzia ich rozmerov a geometrickej charakteristiky do 

líniových 2D alebo 3D objektov a taktiež o získavanie informácii rôzneho typu v závislosti 

od zadanej zákazky a požiadavkách výstupných dát.  

      V tejto diplomovej práci je demonštrovaná vektorizácia spracovaním niektorých 

zariadení do 3D líniového objektu, určením niektorých ich rozmerov a tiež určením 

rozmerov objektu. Vektorizované dáta následne sú porovnané s rozmermi zistenými 

v skutočnosti,  a zhodnotená kvalita. 

      Vektorizovalo sa v module ModelSpace, kde sa najprv vytvorili body jednotlivého 

vektrizovaného objektu, a tie sa následne spojili funkciou Line Segment (obr. 11.16). 

Pre lepšiu orientáciu a prácu s mračnom ponúka program softvérovú redukciu hustoty 

mračna bodov, ktorá sa dá nastaviť až na 5 rôznych stupňov intenzity redukcie. 

Nastavenie vykonáme voľbou jedného z piatich polí, kde každé reprezentuje určitú úroveň 

redukcie hustoty. Hustota bodov pre každé pole je vyjadrená škálou plných miniatúrnych 

častí v ikone, pričom platí, čím viac plných polí, tým väčšia hustota (obr.11.15). Táto 

funkcia sa využíva pre lepšiu viditeľnosť vektorizovaného objektu. 



Bc. Tomáš Kohút : 3D laserové skenování důlně měřické chodby 

 

 

2015                                                                                                                                     63 

 

 

Obr. 11.15 softvérová redukcia hustoty bodov mračna 

 

Obr. 11.16 Tvorba Línii zo selektovaných bodov 

 

      Tvorbou líniových objektov je možné reprezentovať ktorúkoľvek záujmovú časť diela 

v závislosti od zákazky a požadovaných výstupov, ako napríklad profilovú dokumentáciu 

pri tunelových stavbách, alebo až po vyhodnocovanie deformácii pri komplexných 

zameraniach terénnych alebo lomových oblastí, a tiež po vektorizácií sú dané objekty 

pripravené pre export do CAD systémov a na ďalšie spracovanie. 
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V prostredí ModelSpace je možné tiež vykonávať merania rôznych typov podľa potreby, 

obr.11.17 znázorňuje príklad merania dĺžky medzi dvoma zvolenými bodmi, tiež je tu 

možné merať vzdialenosť k LSS alebo prevýšenie vzhľadom k LSS.  

 

Obr.11.17 Meranie šírky piliera  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 11.18 Vektorizovaný bezpečnostný prvok šachty v meračskej pozorovateľni s meranou šírkou pri 

zníženej hustote bodov mračna 
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Obr. 11.19 Zmeraná výška meračskej chodby 

 

      Viac výstupov je vložených v prílohách. Ďalej porovnáme merania vykonané v softvéri 

Cyclone a merania skutočnej dĺžky merané pásmom v nasledujúcej tabuľke. Dĺžky merané 

LSS boli zistené v software Cyclone, a porovnávacie dĺžky boli určené komparovaným 

meračským pásmom (30m), viacnásobným meraním (2-4x). Výsledné hodnoty sú uvedené 

v tabuľke č. 11.20, pričom hodnoty „mer. pásmo“ sú priemerné hodnoty určené 

z viacnásobného merania meračským komparovaným pásmom.   

 

 

 

 

 

Tab. 11.20 tabuľka porovnania výsledných hodnôt 

 

 

 

 

meraný objekt hodnota LSS [m] mer. pásmo [m] rozdiel [m] 

výška piliera  0,994    0,996    0,002  

šírka piliera           0,251   0,251  0,000 

výška chodby  2,317   2,299  0,018 

šírka chodby  2,918  2,939  0,021 

dĺžka chodby 54,867  54,814   0,053 
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Záver 

      Laserové skenovacie systémy sú špičkovou modernou technológiou pre bezkontaktné 

získavanie priestorových súradníc, trojrozmerné modelovanie a vizualizáciu 

komplikovaných zariadení, stavieb, ale aj interiérov príp. podzemných priestorov, 

komplexným a rýchlym spôsobom. Tiež nachádza uplatnenie aj v iných oboroch ako napr. 

v kriminalistike. Najväčšou výhodou tejto metódy je veľmi rýchly zber obrovského 

množstva dát za veľmi krátky čas. 

      Táto diplomová práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť hovorí o technológii 

laserových skenovacích systémoch ako takých, a vysvetľuje sa v nej princíp tejto vyspelej 

metódy vrátane rozdelenia systémov do viacerých kategórii. V druhej časti práce sa 

zaoberám už konkrétnym popisom práce laserovým skenerom Leica C10 ScanStation, pri 

tvorbe 3D modelu bansko – meračskej chodby a pozorovateľne, vrátane kompletného 

postupu od prípravných prác, meracích prác až po komplexné spracovanie.  

      Počas tvorby tejto diplomovej práce som nešťastnou náhodou prišiel o časť dát, keď sa 

mi zničil mobilný telefón s údajmi a nastali aj vážne problémy s notebookom, takže som 

musel preinštalovať systém. Z tohto dôvodu som v rámci spracovania práce nevykonal 

spojenie mračna bodov so súradnicami zistenými meraním polygónového ťahu, avšak pri 

najväčšej chybe vo výpočte presnosti 2mm vykonané skenovanie a spracovanie tým 

neutrpelo na presnosti.  

      V závere druhej časti je ukázaný princíp vektorizácie a možnosti práce s mračnom, 

a získavania údajov rôzneho charakteru priamo z meraných dát. V poslednej tabuľke sú 

uvedené hodnoty, ktoré porovnávajú meranie LSS a meranie meračským pásmom. 

Výsledné rozdiely sú relatívne malé a zaťažené možnou hrubou chybou v meračskom 

postupe, preto konštatujem, že meranie metódou LSS je kvalitné kompaktné rýchle a má 

dostačujúcu presnosť. Jeho efektívne využitie je naozaj v širokom spektre celej Geodézie, 

prekážkou môže byť snáď už len jeho vysoká cena. 

      Súčasťou práce je tiež vyhotovenie animovaných pohľadov na skenované objekty. Tie 

sú priložené ako jedna z príloh, ktorá je na CD. 
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