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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá procesem vytváření 3D modelu a vizualizace hlavního 

sálu Planetária Ostrava. V teoretické části jsou vysvětleny principy fungování laserových 

skenovacích systémů a jejich vyuţití v praxi. Praktická část obsahuje informace 

o zájmovém objektu, pouţitém přístrojovém vybavení, postupech tvorby 3D modelu  - 

od naskenování a nasnímkování hlavního sálu Planetária, zaměření vlícovacích bodů, 

aţ po zpracování mračen bodů v počítačovém programu Cyclone. Výsledkem je 3D model 

hlavního sálu Planetária Ostrava a jeho vizualizace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: laserové skenovací systémy; mračno bodů; 3D model; Cyclone; 

vizualizace 

 

 

 

SUMMARY 

 

The thesis deals with the process of creating 3D model and visualization of the main 

hall of the Planetarium Ostrava. The theoretical part explains the principles of operation 

with laser scanning systems and their use in practice. The practical part contains 

informations about object of interest, used instrumentation, methods for 3D model 

production – from scanning and photography the main hall of the Planetarium, focus 

control points, up to the processing of point clouds in the computer program Cyclone. 

The result is the 3D model of the main hall of the Planetarium Ostrava and its 

visualization. 

 

KEYWORDS: Laser scanning systems; Point cloud; 3D model; Cyclone; Visualization 
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SEZNAM ZKRATEK 

CAD  Computer-aided Design (počítačem podporované kreslení) 

CCD   Colony Collapse Disorded (součástka pro snímání obrazové informace) 

ČR  Česká republika 

DMR  Digitální model reliéfu 

GRID  z angl. jazyka – mříţ (pravidelná čtvercová síť) 

HDS  High-definition Surveying (měření s vysokým rozlišením) 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

PPM  Parts Per Million (jedna miliontina celku) 

TIN  Triangular Irregular Network (nepravidelná trojúhelníková síť) 

3D  3Dimensional Space (trojrozměrný)
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1 ÚVOD 

Moderní technologie se staly nedílnou součástí našich ţivotů a laserové skenovací 

systémy řadíme mezi jednu z nich. Laserové skenovací systémy zaznamenaly v posledních 

letech velký rozvoj v rychlosti sběru dat, řádově v milionech bodů za sekundu a velmi 

rychle si našly cestu do řady stavebních, průmyslových, společenských a geovědních 

oborů. Tato technologie umoţňuje bezkontaktní získávání prostorových souřadnic bodů a 

na jejich základě moţnost 3D modelování a tvorbu vizualizací. Předmětem skenování 

mohou být sloţité stavby a konstrukce, podzemní prostory, vegetační kryt a další objekty, 

které jsou běţnými geodetickými metodami nezměřitelné. Nasnímaný objekt či předmět je 

ve virtuální formě mračna bodů vhodného k přenosu do CAD systémů. 

Předloţená diplomová práce se zabývá tvorbou a vizualizací hlavního sálu Planetária 

Ostrava v katastrálním území Krásné Pole. První, teoretická část se věnuje metodám 

a principu fungování laserových skenovacích systémů, jejich dělení a moţnému vyuţití 

v praxi. Ve druhé, praktické části je popsán postup získávání dat, jejich zpracování a 

tvorba 3D modelu hlavního sálu. Jsou zde uvedeny také pouţité měřické přístroje 

a zpracovatelské softwary. Výsledkem je vizualizace hlavního sálu Planetária Ostrava 

ve formě grafické a počítačové, např. jako animace. 
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2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

V úvodní části této kapitoly jsou vysvětleny základní pojmy dle [1], se kterými 

se setkáváme při tvorbě 3D modelu. Popisuje také fungování laserových skenovacích 

systémů, zabývá se průchodem částic v laseru a vznikem silného laserového paprsku. 

Dále popisuje princip laserových skenovacích systémů z hlediska fyzikálního, resp. optické 

vlastnosti zrcadel pouţitých v laserových skenerech. Na závěr jsou vysvětleny metody 

určování délek pro měření laserovými skenery.  

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

3D skenovací systém – systém, který umoţňuje převést reálný objekt do podoby 

virtuálního počítačového modelu; systém se skládá 

ze 3D skeneru, programu pro řízení skenování, řídící jednotky, 

programu určeného ke zpracování naměřených dat a 

příslušenství ke skeneru (stativ, terče, baterie,...) 

Parametry skenování – údaje, které je nezbytné nastavit před skenováním; jedná se 

o polohu a velikost skenovaného prostoru, hustotu skenování, 

rozlišení, atd. 

Hustota skenování – dána vzájemným rozestupem (krokem) mezi sousedními body 

ve vertikálním a horizontálním směru 

Mračno bodů – soubor zaměřených bodů na povrchu skenovaného objektu; jednotlivé 

body jsou zaměřovány neselektivně, tzn. nereprezentují pouze vybrané 

charakteristické body objektu (hrany, vrcholy, atd.), ale celou plochu 

Sken – mračno bodů získané z jedné pozice skeneru, při jednom měření a jednom 

nastavení parametrů skenování 

Zorné pole skeneru – maximální oblast (rozsah), kterou je skener schopný zaměřit  

Přesnost měření skeneru – přesnost určení jednoho bodu z mračna bodů 

Čištění dat – úprava mračna bodů ve speciálním softwaru; ořezání mračna bodů 

o nepotřebné (neţádoucí) body 

Registrace mračna bodů – proces transformace dat z jednotlivých stanovisek skeneru 

do jednoho souřadnicového systému 
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Vizualizace – zobrazení vytvořeného 3D modelu pro účely prezentace vybraného objektu 

Textura – funkce, která přiřazuje bodům plochy barvu; je definována buď matematickým 

předpisem, nebo tabulkou hodnot (nejlépe ve formě obrazu) 

 

2.2 LASERY JAKO ZDROJ ZÁŘENÍ 

Zdrojem záření, pouţívaným ve skenovacích systémech, je laser nebo projektor. 

Díky vlastnostem, které má laserové zařízení, jsou lasery vhodným zdrojem záření 

pro skenovací systémy.  

Laser je z fyzikálního hlediska kvantově elektronický zesilovač elektromagnetického 

záření, nejčastěji v oblasti viditelného světelného spektra a přilehlých vlnových délek. 

Laser je zdrojem velmi intenzivního monochromatického a časově i prostorově 

koherentního záření. 

Princip laseru je zaloţen na stimulované emisi fotonů v aktivním prostředí laseru. 

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

prostředí laseru, nachází v nejniţším energetickém stavu. Jsou-li však tyto částice 

excitovány do vyšších energetických stavů vnějším zdrojem energie, např. intenzivními 

světelnými záblesky nebo elektrickým výbojem, budou při přechodu do původního 

energetického stavu vyzařovat nekoherentní světelné záření.  

U laserů se tyto emitované fotony pohybují v optickém rezonátoru tvořeném 

protilehlými vysoce leštěnými a rovnoběţnými zrcadly. Při průchodu fotonu kolem 

excitované částice dojde k její stimulaci a vyzáření fotonu stejné vlnové délky a směru 

pohybu jako původní foton, jak je vidět na obr. č. 1. Tak dochází k postupnému zvyšování 

toku fotonů, které po průchodu jedním ze zrcadel, jeţ je částečně propustné, vytvářejí 

velmi intenzivní koherentní svazek. [1] 
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Obr. č. 1 – Stimulovaná emise 

 

2.2.1 SLOŢENÍ LASERŮ 

Kaţdý z laserů se skládá ze 3 základních částí, znázorněných na obr. č. 2.  

Jsou to:  

1) aktivní zesilovací prostředí – obsahuje atomy, ionty nebo molekuly schopné 

 excitace na emisní energetické hladiny a které 

 jsou schopné zajistit inverzi populace 

2) zdroj energie – zdroj, který vyvolá excitaci 

3) optický rezonátor – zajišťuje odraz fotonů na zrcadlech optického rezonátoru, a tím 

 zesilování laserového záření vlnové délky λ [1] 

 

Obr. č. 2 – Základní části laseru 
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2.2.2 DĚLENÍ LASERŮ 

Lasery dělíme podle několika hledisek. Nejčastěji podle aktivního prostředí nebo 

vlnové délky. 

Dělení laserů podle aktivního prostředí: 

- lasery v pevné fázi (pevnolátkové) 

- plynové lasery 

- kapalinové lasery 

- chemické lasery 

- polovodičové lasery 

Polovodičové lasery jsou v současné době nejvíce vyuţívány pro laserové skenovací 

systémy. Aktivním prostředím u těchto laserů je polovodičový materiál typu P a N, 

ve kterém jsou aktivními částicemi nerovnováţné elektrony a díry, tzv. volné nosiče 

náboje. Buzení náboje je provedeno přiloţením elektrického pole k polovodičovému 

přechodu P-N. Polovodičový laser je zaloţen na vzniku stimulované emise záření 

v aktivním polovodičovém materiálu při přechodech elektronů z vlastní do valenční 

energetické vrstvy [1]. 

Podle vlnové délky vydávaného záření rozdělujeme lasery na: 

  - infračervené lasery 

  - lasery v oblasti viditelného světla 

  - ultrafialové lasery 

  - rentgenové lasery 

 

2.3 FYZIKÁLNÍ PRINCIP LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

Paprsek vycházející z laserového skeneru je potřeba při skenování rozptýlit tak, 

aby dostatečně pokryl skenované území či daný objekt. Na základě znalostí optiky je 

moţné rozmítnutí paprsku laseru docílit pouţitím kmitajícího zrcadla, odrazného hranolu, 
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rotace zdroje záření ve dvou osách nebo s vyuţitím optických vláken sloţených do tvaru 

kruţnice. 

2.3.1 ROZMÍTÁNÍ SVAZKU PAPRSKŮ LASERU 

Rozmítání svazku paprsků laseru slouţí pro naskenování bodů objektu. Pomocí 

rozmítání svazku jsou na povrchu objektu měřeny body v profilech ve zvolené hustotě. 

Výsledkem měření je potom mračno bodů. 

Jedním způsobem, jak svazek rozmítat (vychylovat), je vyuţití rotujícího 

(kmitajícího) zrcadla. Vytvoří se svazek přímek leţících v rovině, jak je uvedeno 

na obr. č. 3. Spojením dvou zrcadel je moţné svazek vychylovat ve dvou směrech [4]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – Rozmítání svazku paprsků laseru zrcadlem 

Dalším způsobem, jak laserový svazek rozmítat, je vyuţití rotujícího optického 

odrazného hranolu. Obvyklým tvarem hranolu je pravidelný n-úhelník, jehoţ normála 

prochází těţištěm a je osou rotace [4], viz. obr. č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Rozmítání svazku paprsků laseru odrazným hranolem 
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Dále se pro rozmítání svazku paprsků vyuţívá rotace zdroje záření ve dvou osách, 

znázorněná na obr. č. 5. Vyuţívá se podobný princip jako u laserového dálkoměru 

v motorizované totální stanici [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Rozmítání svazku paprsků laseru pomocí rotace zdroje záření [1] 

 

Dalším vyuţívaným systémem pro rozmítání svazku paprsků je rotující zrcadlo, které 

směruje laserový paprsek do vstupů optických vláken (světlovodů) uspořádaných 

do kruţnice. Toto uspořádání je rozvinuto do roviny, kde optická vlákna vytvářejí vějíř 

s poţadovaným úhlem rozbíhavosti [4]. Tento princip je na obr. č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Rozmítání svazku paprsků laseru pomocí optických vláken 
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Posledním způsobem rozmítání svazku paprsků je vyuţití statického optického 

elementu, který vytváří v prostoru výseč světelné roviny. Předmět rotuje na točně okolo 

svislé osy. Obraz vzniklého světelného profilu (stopy) je zaznamenaný např. CCD 

snímačem. Model předmětu vzniká spojováním obrazů jednotlivých stop v počítači [1]. 

Tento způsob rozmítání svazku paprsků je na obr. č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Rozmítání svazku paprsků laseru pomocí statického optického elementu [1] 

 

2.4 MĚŘENÍ DÉLEK 

Ve skenovacích systémech je určení vzdáleností zaloţeno převáţně na elektronickém 

způsobu měření délky nebo na optoelektronickém způsobu. 

2.4.1 ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ DÉLEK 

Elektronické dálkoměry vyuţívané ve skenovacích systémech dělíme na impulsní a 

fázové. Elektronický dálkoměr funguje tak, ţe elektromagnetické vlnění, vycházející 

z vysílače, se odráţí na koncovém bodě pomocí odrazného systému a vrací se zpět 

do přijímače umístěného na počátku měřené délky. Tento způsob určení délky je 

znázorněn na obr. č. 8. 
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V dnešní době se u skenovacích systémů vyuţívá odrazu přímo od povrchu 

měřeného objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – Princip elektronického měření délek 

 

Impulsní dálkoměr je zaloţen na měření tranzitního času, potřebného k průchodu 

elektromagnetického impulsu dvojnásobkem měřené délky. Vysílač dálkoměru vyšle 

impuls, který zároveň spustí v přístroji elektronické měření času. Impuls se odrazí 

od odrazného systému a dopadá zpět na přijímač dálkoměru, a tím se ukončí měření času. 

Ze známé rychlosti šíření impulsu prostředím lze určit dvojnásobnou měřenou vzdálenost.  

Fázový dálkoměr funguje na principu měření fázového rozdílu, který vzniká mezi 

vysílaným a přijímaným signálem. Fázový dálkoměr vyšle vlnu o určité fázi. Od objektu se 

potom vrací odraţená vlna o jiné fázi. Ze zjištěného rozdílu těchto fází se určí měřená 

délka. Platí tedy, ţe vlna musí být delší neţ měřená vzdálenost, aby bylo moţné určit počet 

celých vln [1]. 

 

2.4.2 OPTOELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ DÉLEK 

Optoelektronické určení délky pouţívané ve skenovacích systémech je zaloţeno 

na řešení obecného rovinného trojúhelníku. V trojúhelníku je známá délka jedné strany, 

tzv. základna a k ní přilehlé úhly, které jsou také známé nebo jsou měřeny. Nevýhodou 

tohoto určování délek je pokles přesnosti s rostoucí měřenou délkou – délkou základny. 

Tato metoda je vhodná pro měření krátkých vzdáleností, kde je dosaţena poţadovaná 

přesnost [1]. 
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3 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

3D laserové skenování můţeme definovat jako technologii automatického 

zaměřování prostorových souřadnic (x, y, z) značného mnoţství bodů (tzv. mračna bodů) 

s vysokou přesností a hustotou v relativně krátkém čase. 

3.1 DĚLENÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PODLE UMÍSTĚNÍ 

SKENERU PŘI SKENOVÁNÍ 

Laserové skenování můţeme dělit podle různých kritérií. Jedním ze základních 

způsobů je dělení podle umístění skeneru při skenování [2]: 

- letecké (ALS – Airborn Laser Scanning) 

- pozemní (TLS – Terrestrial Laser Scanning)  

3.1.1 LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Podle uvedeného rozdělení je moţné přiřadit vhodnost typu laserového skenovacího 

systému vzhledem k velikosti a charakteru zájmového území. U regionálních studií 

převládá vyuţití dat z leteckého laserového skenování, která mají vzhledem k rozlehlosti 

regionu dobrou přesnost, pokrývající celé území. Jejich výhodou je i cenová dostupnost. 

Povědomí o leteckém laserovém skenování vzrostlo v roce 2008, kdy byl zpracován 

,,Projekt tvorby nového výškopisu ČR”. Na realizaci projektu se podílel Český úřad 

zeměměřický a katastrální, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo obrany. Základním 

cílem projektu je provedení nového výškopisného mapování území ČR a vytvoření nové 

digitální databáze výškopisu, která uspokojí potřeby a poţadavky orgánů státní správy a 

územní samosprávy. Pásma pro postup leteckého laserového skenování v ČR jsou 

na obrázku č. 9. Výslednými digitálními databázemi výškopisu budou: 

 

 DMR území ČR 4. generace (DMR 4G) ve formě mříţe (GRID) 5 x 5 m 

s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném 

terénu 
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 DMR území 4R 5. generace (DMR 5G) ve formě nepravidelné sítě 

výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém 

terénu a 0,3 m v zalesněném terénu 

 

 DMP území ČR 1. generace (DMP 1G) ve formě nepravidelné sítě 

výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně 

vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a 

další prvky rostlinného půdního krytu) [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 – Pásma pro postup leteckého laserového skenování ČR [5] 

 

3.1.2 POZEMNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Pozemní laserové skenování existuje v mobilní (kinematické) a statické variantě. 

Během mobilního skenování je skener připevněn na dopravní prostředek (vozík, 

auto, lokomotivu, loď, vrtulník,...) a zaměřuje data v průběhu pohybu. Mobilní laserové 

skenování má uplatnění v případě potřeby sběru dat na dlouhých trasách. Velmi rychle a 

detailně se zaměří průjezdný profil podél trasy pohybu skeneru i s objekty, které vzhledem 

k jejich tvaru nemůţe letecké laserové skenování shora postihnout. Pokryje se tak prostor, 

který by se pomocí statického přesouvání měřil neúměrně dlouho. Tento způsob získávání 

dat se vyuţívá při zaměřování liniových staveb, jako jsou silnice, ţeleznice nebo i vodní 

toky. 
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Statické skenování je zaloţeno na ustavení skeneru na stativ a postupném přenášení 

na vybrané body, ze kterých je snímáno zájmové území či objekt. Statické laserové 

skenování slouţí k pořízení dat s velmi vysokou přesností na velmi malých územích nebo 

pro vytvoření prostorových modelů konkrétních objektů. [2] 

 

3.3 DĚLENÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PODLE MĚŘÍCÍHO 

PRINCIPU 

Podle měřícího systému dělíme laserové skenování do dvou skupin. Jsou to polární 

laserové skenovací systémy a systémy se základnou. 

3.3.1 POLÁRNÍ LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY 

Polární laserové skenovací systémy umoţňují přímé měření prostorové vzdálenosti. 

Je vyuţito buď měření transitního času, nebo vzniklého fázového rozdílu (viz. kapitola 

2.5.1 Elektronické měření délek) [3]. 

3.3.2 LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY SE ZÁKLADNOU 

U laserových skenovacích systémů se základnou rozlišujeme, zda je měření 

prováděno s jednou kamerou nebo se dvěma kamerami.  

Základna u jedno-kamerového systému je tvořena CCD kamerou a středem rotace 

zrcátka. Je snímána stopa laserového svazku vytvořená na objektu (viz. obr. č. 10). 

Základnu dvou-kamerového systému tvoří dvě konvergentně zamířené CCD kamery 

a projektorem se vytváří světelný řez (viz. obr. č. 11). Místo projektoru lze také opět vyuţít 

laseru [3]. 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Jedno-kamerový a dvou-kamerový skener se základnou 
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3.4 PROSTOROVÁ POLÁRNÍ METODA 

Pro určení souřadnic libovolného bodu z naskenovaného mračna bodů, se při pouţití 

laserového skenování, vyuţívá prostorová polární metoda. 

K určení prostorových souřadnic bodu je nutné znát tyto prvky: 

a) délku průvodiče (měřenou šikmou délku) s´ 

b) zenitový (výškový) úhel z 

c) vodorovný úhel ω 

Zenitový a vodorovný úhel jsou při laserovém skenování získávány z polohy zrcadel, 

které rozmítají laserový svazek. Délka je zajištěna impulsním dálkoměrem skeneru spolu 

s polohou zrcadel. 

Z těchto naměřených veličin se vypočítají souřadnicové rozdíly jednotlivých bodů, 

např. pro bod P z obr. č. 11 platí:  

        (1) 

 

Souřadnicové rozdíly se potom přičtou k souřadnicím bodu výchozího (stanovisko 

se skenerem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 – Prostorová polární metoda 
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4 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA MĚŘENÍ PŘI TERESTRICKÉM 

LASEROVÉM SKENOVÁNÍ 

Přesnost měření laserovými skenovacími systémy je ovlivňována působícími vlivy. 

Vnitřními vlivy označujeme chyby přístrojové, které vznikají při výrobě a nelze je dále 

při měření ovlivnit. Za vnější vlivy povaţujeme chyby mimo přístroj, které lze nepřímo 

ovlivnit. 

Při určování geometrických charakteristik ze skenovaného modelu objektu je třeba si 

uvědomit, ţe plochy, útvary a další části objektu jsou určovány z velkého mnoţství bodů. 

Určené hodnoty jsou tedy vzhledem k náhodné sloţce úplné chyby přesnější neţ určení 

polohy jednoho měřeného bodu na objektu [1]. 

 

4.1 VNITŘNÍ VLIVY 

Mezi vnitřní vlivy se řadí chyby měření skeneru - chyby měření délky, chyby měření 

zenitových a vodorovných úhlů. Náhodné sloţky těchto chyb jsou popsány směrodatnými 

odchylkami. 

Skener je kromě těchto chyb zatíţen systematickými chybami, jejichţ původ je 

přímo závislý na principu skeneru. Jsou to excentrické chyby obdobné chybám osovým 

u teodolitu (kolimační, úklonná,...). Dalšími systematickými chybami jsou chyby měření 

délek a úhlů. Na systematický charakter s proměnnou velikostí má také vliv synchronizace 

měření úhlu a délky. 

Tyto vlivy je moţné potlačit kalibrací systému, ale nelze je vyloučit postupem 

měření. Zvláště osové chyby skeneru mohou mít poměrně velký vliv na výsledek měření. 

Dnešní technologie prozatím neumoţňují odstranění těchto chyb měřením ve dvou 

polohách. 

Ve většině LSS se pro určení souřadnic bodů vyuţívá prostorové polární metody. 

Velikost směrodatných odchylek výsledných souřadnic bodů vychází z matematického 

modelu pro výpočet souřadnicových rozdílů určovaného bodu vzhledem ke stanovisku 

se skenerem (viz. vzorec (1)). 
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Pro výpočet směrodatných odchylek je potřeba nejdříve určit skutečné chyby funkcí 

měřených veličin. Ty určíme podle zákona hromadění směrodatných odchylek jako 

parciální derivace těchto funkcí podle proměnných s´, ω a z: 

 

(2) 

 

Jestliţe jsou známy směrodatné odchylky měřených veličin σs´, σω, σz, pak určíme 

směrodatné odchylky souřadnic bodů podle: 

 

      (3) 

 

Pro určení směrodatné odchylky v poloze, která popisuje velikost vzdálenosti 

zaměřeného bodu od jeho správné polohy, je opět nutné nejprve stanovit rovnici skutečné 

chyby polohy bodu: 

                                              (4) 

 

Podle zákona hromadění směrodatných odchylek odvodíme rovnici pro směrodatnou 

odchylku v poloze [1]: 

                                   (5) 

 

 

 

 

zsz

zsy

zsx

zsz

zszsz

zszsz

















sin´cos

cossin´sincos´sinsin

coscos´sinsin´sincos

´

´

´

2222

´

22

222222222

´

222

222222222

´

222

sin´cos

cossin´sincos´sinsin

coscos´sinsin´sincos

zsz

zsy

zsx

zsz

zszsz

zszsz

















222

zyxP  

222222

´

2 ´sin´ zsP szs   



Bc. Iva Rácová: 3D laserové skenování hlavního sálu Planetária Ostrava 

2016                                      16 

 

4.2 VNĚJŠÍ VLIVY 

Výsledky měření mohou být ovlivněny také vnějšími vlivy, jako jsou tvar či povrch 

měřeného objektu, jeho okolí nebo atmosférickými podmínkami při měření. 

4.2.1 VLIV PROSTŘEDÍ NA PRŮCHOD PAPRSKU 

Terestrická měření laserovými skenovacími systémy často probíhají v časově a 

opticky nestálých, přízemních vrstvách zemské atmosféry. V návaznosti na změny 

parametrů prostředí (teplota, tlak, vlhkost vzduchu) dochází ke změně indexu lomu tohoto 

prostředí, a to se z hlediska optiky stává nehomogenním. Pokud světelný svazek paprsků 

projde nehomogenními vrstvami atmosféry (vrstvami o různé hustotě, a tím i o různém 

indexu lomu vzduchu), trajektorie svazku se zakřiví (láme) a vytvoří sloţitou spojitou 

prostorovou křivku. Úhel, který vznikne mezi přímou spojnicí a prostorovou křivkou, se 

nazývá refrakční úhel. Prostorové zakřivení trajektorie křivky způsobuje prodlouţení 

skutečné dráhy svazku paprsků oproti přímé spojnici. 

Při vyšších poţadavcích na přesnost je vhodné vyvarovat se během měření prostředí 

s velkým gradientem teploty, především u měření na větší vzdálenosti [1]. 

4.2.2 VLIV GEOMETRIE SKENOVANÝCH OBJEKTŮ NA MĚŘENÍ 

Laserové skenovací systémy vyuţívají pro měření délky elektromagnetické záření, 

které je odraţené od zaměřovaného objektu nazpět. Příklad dopadu světelného záření 

na obecný povrch a vznik sloţek odraţeného a absorbovaného záření je uveden 

na obr. č. 12. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 – Dopad laserového paprsku na obecnou plochu 
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V případě velké odchylky dráhy svazku paprsků (dosahující hodnot blízkých 90°), 

nedochází ke zpětnému odrazu směrem na skener, nebo k němu dojde, ale aţ po dvoj a 

vícenásobném odrazu. Se zvyšujícím se úhlem dopadu hodnota intenzity sloţky 

dopadajícího záření klesá a můţe dojít k tomu, ţe vzdálenost není zaměřena nebo je 

při vícenásobném odrazu zaměřena chybně. 

Pokud je předmětem měření objekt s ostrými hranami, můţe docházet k efektu, 

kdy skenovací laserový svazek má v dané vzdálenosti určitý průměr a dopadne-li 

na rozhraní ploch, určená vzdálenost je pak průměrnou vzdáleností oblasti dopadu 

svazku [1]. Takto vzniklou nepřesnost měření ukazuje obr. č. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 – Zkreslení odražené vzdálenosti při měření objektu s ostrými hranami 

 

4.2.3 VLIV POVRCHU SKENOVANÝCH OBJEKTŮ NA MĚŘENÍ 

Dalším vlivem působícím na měření skenovacími systémy je povrch objektu a jeho 

moţnost odráţet elektromagnetické záření. Schopnost odrazu paprsků závisí 

na vlastnostech dopadajícího záření (vlnové délce), materiálových vlastnostech (barvě, 

odrazivosti, propustnosti, pohltivosti) a geometrických vlastnostech povrchu (drsnosti). 
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V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané nejčastěji pouţívané materiály objektů. 

Tyto materiály jsou charakterizovány reflektivitou, uvedenou v %, která udává schopnost 

materiálu odráţet elektromagnetické záření [1]. Z tabulky je zřejmé, ţe nejlépe světelný 

paprsek odráţí bílé či světlé materiály, naopak u tmavých materiálů je odrazivost slabší. 

 

Tab. č. 1 – Odrazivost materiálů [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál Reflektivita (%) 

bílý papír ≤ 100  

stavební dřevo (borovice - čistá, suchá) 94 

sníh 80 - 90 

bílé zdivo 85 

jíl, vápenec ≤ 75 

potištěný novinový papír 69 

listnaté stromy 60 

jehličnaté stromy 30 

plážový, pouštní písek 50 

hladký beton 24 

asfalt s oblázky 17 

láva 8 

černý neoprén 5 
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5 VYUŢÍTÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ V PRAXI 

Laserové skenování se díky vysoké přesnosti a krátké době, potřebné 

pro shromáţdění velkého mnoţství dat, stalo nejefektivnější metodou sběru prostorových 

dat. Tato metoda si našla uplatnění v mnoha různých odvětvích, zejména ve stavebnictví, 

přírodních a geografických vědách. Kromě uvedených příkladů disciplín zaměřených 

na neţivou přírodu lze vyuţít terestrické laserové skenování i pro vědy biologické.  

 

5.1 SKENOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ 

Terestrické laserové skenování se vyuţívá k vytvoření detailních 3D modelů budov, 

mostních konstrukcí nebo také k mapování sloţitých potrubních vedení, jejichţ stav 

se v průběhu výstavby změnil, ale příslušná dokumentace uţ nebyla aktualizována.  

Zaměření sloţitých potrubí, např. na ropných plošinách nebo v plynárnách 

(obr. č. 14), je nutné provést velice rychle. Právě pro tento postup je laserové skenování 

optimálním řešením, které můţe značně sníţit vynaloţené finanční prostředky [6]. 

 

 

Obr. č. 14 – Plynová kompresorovna – mračno bodů (vlevo) a vizualizace (vpravo) [6] 
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Se stavebnictvím souvisí také vyuţití laserových skenovacích systémů v architektuře 

(obr. č. 15). Vyuţívá se k detailnímu zachycení ozdobných fasád historických budov, říms, 

girland, balustrád, kleneb nebo celých interiérů kostelů, katedrál apod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 – Model kostela Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze [7] 

 

Pomocí laserového skenování bývají také často pořizovány prostorové modely 

uměleckých předmětů, především soch. Tyto vytvořené modely mohou jednak slouţit 

k uchování historického dědictví v digitální podobě, ale především pro renovaci předmětů, 

které pod tíhou času změnily svoji podobu, nebo byly z různých příčin poškozeny [8]. 

Příkladem zachování historického dědictví je 3D model amerického národního památníku 

Mount Rushmore (viz. obr. č. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Model Mount Rushmore vytvořený z fotografie a mračna bodů ze skenování [8] 
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5.2 VYUŢITÍ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 

Kromě výše zmíněných aplikací nachází pozemní laserové skenování v poslední 

době vyuţití také v přírodních, především geografických vědách. Jedním z hlavních směrů 

výzkumu je dnes studium tzv. environmentálních hazardů. Jsou to události, jejichţ 

výsledkem jsou větší či menší ztráty pro lidskou společnost. Za environmentální hazardy 

jsou povaţovány rychlé události způsobené přírodními procesy a jevy souvisejícími 

s činností člověka, které přímo ohroţují lidské ţivoty, majetek a ţivotní prostředí.  

Jde o svahové pohyby – skalní řícení nebo sesuvy, které mohou představovat značná 

rizika, a proto je důleţité tyto události monitorovat a odhalit příčiny jejich vzniku 

(obr. č. 17). Díky laserovému skenování je moţné rychle a efektivně získat informace 

o vlastnostech sesuvu, tedy jeho tvar, rozměry, objem, apod. 

 

Obr. č. 17 – 3D model sesuvného území pro sanaci sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč [9] 

  

Podobně jako pro sesuvy lze laserové skenování vyuţít pro přímořské oblasti, kde je 

potřeba přesně sledovat erozi pobřeţí. Důleţitý je také monitoring řek k porozumění 

mechanismů říční eroze, ale také pro pochopení dynamiky unášení a ukládání 

sedimentů [2]. 
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5.3 VYUŢITÍ V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH 

Dalším příkladem vyuţití laserového skenování v geovědních oborech jsou mapovací 

práce v jeskynních systémech. V těchto extrémních podmínkách je metoda skenování 

značně efektivní. Umoţňuje velmi přesné zmapování sloţitého jeskynního systému, jeho 

vnitřního reliéfu a následné promítnutí pořízených dat na zemský povrch. 

Vytvořený 3D model jeskyní můţe (s propojením dat o kolísání hladin) poslouţit 

k dokonalejšímu popsání hydrologie místa. Prostorový model se dá vyuţít také jako 

propagační materiál pro přiblíţení těchto nepřístupných prostor široké veřejnosti [2], 

(obr. č. 18). 

 

Obr. č. 18 – Ukázka 3D modelu chodby Amatérské jeskyně v CHKO Moravský kras [2] 

 

Laserové skenování má uplatnění také při tvorbě prostorových modelů důlních děl 

(obr. č. 19). 

Obr. č. 19 – Ukázka naskenovaného důlního díla – Zlaté Hory-východ, 3. patro [2] 
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 Pomocí laserového skenování se zachycuje průběh důlního díla v podzemí, posuzuje 

se jeho stabilita, slouţí pro provádění plošných a objemových výpočtů nebo 

pro vyhodnocování svahových pohybů a deformací. 

Technologie laserového skenování našla uplatnění i při sledování stability skalní 

stěny propadlého důlního díla zvaného ,,Ţebračka“, které vzniklo v roce 1985 prolomením 

nadloţí dobývané komory (obr. č. 20). Skenování proběhlo ve více etapách, kdy se 

sledovalo rozrušování hornin vlivem jarního tání a sráţek, které vtékají do puklin a 

opakovaným rozmrzáním a zamrzáním přispívají k rozpadu hornin v převisu [2], 

(obr. č. 21). 

 

 

Obr. č. 20 – Technická památka ,,Žebračka“ u Zlatých Hor (oválný půdorys 95x55 m, hloubka 40 m) [2] 

 

 

Obr. č. 21 – Detekce uvolněné části masivu při překrytí dvou mračen bodů [2] 
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5.4 VYUŢITÍ V BIOLOGICKÝCH VĚDÁCH 

Pozemní laserové skenování našlo vyuţití dokonce i v biologických vědách jako je 

ekologie nebo lesnictví.  

Laserové skenování otevřelo nové moţnosti při stanovení některých parametrů 

vegetačního krytu, které je běţnými metodami velmi obtíţné nebo časově náročné určit. 

Patří zde parametry jako listová plocha a celkové začlenění korun stromů ovlivňující 

mnoţství světla pronikajícího do spodních pater lesa. Struktura vegetace je jedním 

z hlavních parametrů celého lesního ekosystému a je důleţitá pro ochranný a hospodářský 

management. 

Na základě získaných dat z laserového skenování je rovněţ moţné určovat statické 

poměry u vzrostlých stromů a hodnotit jejich celkový stav, jak je znázorněno na obr. č. 22. 

U vybraných stromů byly zjištěny parametry koruny a kmene stromů k následné zátěţové 

analýze pro zhodnocení provozní bezpečnosti stromů [2]. 

 

Obr. č. 22 – Laserové skenování vybrané zeleně v Jihlavě pro posouzení jejího stavu [10] 
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6 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ HLAVNÍHO SÁLU PLANETÁRIA 

OSTRAVA 

Tato kapitola popisuje postup 3D laserového skenování hlavního sálu Planetária 

Ostrava. Jsou zde uvedeny informace o území, ve kterém je Planetárium situováno, popis 

pouţití laserového skeneru, zpracování a vyhodnocení naměřených dat spolu s vizuální 

dokumentací. 

6.1 POPIS LOKALITY MĚŘENÍ  

Planetárium Ostrava se nachází v městském obvodu Krásné Pole, který je jedním 

z městských obvodů statutárního města Ostrava, leţícího v Moravskoslezském kraji. Tento 

obvod tvoří katastrální území Krásné pole. 

Planetárium Ostrava, zobrazené na obr. č. 23, je umístěno v klidové části města, 

kde planetárium obklopuje lesopark se sítí cyklotras a pěších tras. Nedaleko Planetária, 

východním směrem, se nachází kampus Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava, na západ potom městská část Ostrava – Krásné Pole. 

 

 

Obr. č. 23 - Letecký snímek s vyznačením Planetária Ostrava v městském obvodu Ostrava – Krásné 

Pole [11] 
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6.2 PLANETÁRIUM OSTRAVA 

Planetárium Ostrava, tak jak ho známe dnes, prošlo v průběhu posledních desítek let 

několika úpravami a změnami. 

Dne 15. října 1980 byla hvězdárna a planetárium slavnostně otevřena a zpřístupněna 

pro veřejnost. Budova se stala jednou ze sloţek instituce Báňské měřické základny (BMZ) 

provozovaného Vysokou školou báňskou. Uţivateli BMZ se dle dohody stali VŠB, 

Generální ředitelství OKD, Místní národní výbor a Obvodní národní výbor Ostrava [11]. 

K výraznějšímu rozvoji činnosti hvězdárny a planetária došlo v průběhu 90. let 

minulého století. V roce 1994 došlo ke zrušení zařízení BMZ a objekt hvězdárny a 

planetária byl začleněn pod Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko-geologické 

fakulty VŠB-TU Ostrava. 

V říjnu 2000 dostala hvězdárna a planetárium nový název ,,Hvězdárna a planetárium 

Johanna Palisy“ podle rakouského astronoma slezského původu, který je známý díky 

objevu 122 planet a vydáním hvězdných map. 

Na konci dubna roku 2010 se v Planetáriu uskutečnila stereoskopická (3D) projekce, 

která byla vůbec první projekcí tohoto druhu v České republice. Jednalo se o technologii 

Infitec s pasivními brýlemi a vizualizační systém Uniview, který umoţňuje názornost 

projekce a pro diváky lepší moţnost abstraktního vnímání a představivosti. Součástí 

výbavy bylo také střední optomechanické planetárium typu Raumflug DP-2 firmy Zeiss 

(na obr. č. 24), [12], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 – Optomechanické planetárium Ramflung DP-2 [11] 
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Po vzniklých technických problémech u projekce a s přihlédnutím k celkovému jiţ 

nevyhovujícímu stavu objektu započala v červenci 2012 rozsáhlá rekonstrukce hvězdárny 

a planetária. Stavební práce o objemu téměř 150 mil. korun byly z velké části hrazeny 

z evropských zdrojů, zbylých 15 % se vyčlenilo ze státního rozpočtu.  

Ke znovuotevření planetária došlo v prosinci roku 2014. Zrekonstruovaný komplex 

dostal nové jméno, a to ,,Planetárium Ostrava“ (obr. č. 25). Kromě proměny vnitřních 

prostor Planetária byl nově vybudován venkovní amfiteátr s lavičkami, v jehoţ blízkosti je 

vyznačen místní poledník a jsou zde i sluneční hodiny. K původní budově přibyla 

prosklená vstupní hala. Dříve nepřístupné prostory se vyuţily pro velkou galerii nazvanou 

Mira a pro Experimentárium tvořené spoustou interaktivních exponátů. Sál Planetária 

se dočkal nové bezešvé projekční kopule umoţňující ,,celooblohovou“ projekci, nových 

polohovatelných křesel a nové projekční technologie. Instalace je sestavena z digitálního 

planetária Evans and Sutherland, řídícího a simulačního softwaru Digistar 5 a 

optomechanického planetária Pandia. Pro stereoskopické (3D) pořady je vyuţívána 

velkoformátová projekce se simulačním softwarem vesmíru SCISS Uniview [14], [15]. 

 

 

Obr. č. 25 – Zrekonstruované Planetárium Ostrava s venkovním amfiteátrem [16] 
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6.3 REKOGNOSKACE OBJEKTU  

Před začátkem samotného skenování je potřeba rekognoskací zjistit charakter objektu 

– tvar skenovaného hlavního sálu Planetária, jeho rozlehlost a prostorové moţnosti 

pro pozdější rozmístění stanovisek, ze kterých bude skenování probíhat (obr. č. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 – Hlavní sál Planetária Ostrava [15] 

 

6.4 VOLBA VLÍCOVACÍCH BODŮ 

Naskenování a zaměření vlícovacích bodů je důleţitou součástí při tvorbě 

prostorového modelu. Sadu vlícovacích bodů je nutné umístit v prostoru rovnoměrně tak, 

aby bylo moţné naskenované mračno bodů zorientovat a propojit s ostatními mračny bodů 

naskenovaných z jednotlivých stanovisek. 

Pro tvorbu 3D modelu hlavního sálu Planetária bylo pouţito celkem 10 vlícovacích 

bodů typu HDS 6´´, z nichţ 8 bylo kruhových rovinných a další 2 kruhové náklonné 

s otočným ramenem a silným magnetem určeným pro jejich stabilizaci (na obr. č. 27).  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 – HDS 6´´ kruhový rovinný terč a HDS 6´´ kruhový náklonný a otočný terč [17] 
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Kruhové rovinné terče byly přichyceny po obvodu stěn objektu hlavního sálu, zbylé 

2 náklonné terče byly umístěny níţe na kovovou konstrukci chránící optomechanické 

planetárium Pandia. Po připevnění vlícovacích bodů byl vyhotoven náčrt se zákresem 

těchto bodů a jejich čísly pro lepší orientaci při měření (příloha č. 1). 

 

6.5 LEICA SCANSTATION C10 

Pro naskenování hlavního sálu Planetária byl pouţit laserový skener Leica 

ScanStation C10 od výrobce Leica Geosystems, Switzerland (obr. č. 28). Tuto verzi 

skeneru představila firma Leica poprvé v roce 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 – 3D laserový skener Leica ScanStation C10 [19] 

 

6.5.1 INTENZITA ODRAŢENÉHO ZÁŘENÍ 

Leica ScanStation C10 měří pomocí laserového paprsku zelené barvy o vlnové délce 

532 nm. Takto můţeme částečně odlišovat různé typy ploch v rámci mračna bodů. 

Pro kaţdý zaměřený bod se zaznamenávají prostorové souřadnice x, y, z a parametr 

intenzity, který je ovlivněn typem povrchu a jeho schopností odráţet optické záření. 

Kombinací vlastností paprsku s materiálovými vlastnostmi a geometrií povrchu vzniká 

výsledná hodnota měřené intenzity. Výrazně vysokými hodnotami intenzity se vyznačují 

orientační terče Leica, coţ je záměrem kvůli jejich přesnému zaměření a identifikaci jejich 

středů [2]. 
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6.5.2 DOSAH MĚŘENÍ 

Parametr celkového dosahu měření je klíčovým údajem při pouţití laserového 

skeneru. Leica ScanStation C10 můţe mít dosah aţ 300 m a nejbliţší data zaznamenává 

uţ ze vzdálenosti 0,1 m. Výhodou tohoto skeneru je i nastavitelný filtr dosahu, kdy je 

moţné jakkoliv omezit délkový rozsah měření, např. měřit pouze v okolí do 50 m nebo 

měřit okolí v intervalu od 30 do 100 m, atd. Pomocí této funkce se zmenší objem dat, 

coţ usnadní jejich zpracování [2]. 

6.5.3 ZORNÉ POLE A ČASOVÁ NÁROČNOST SKENOVÁNÍ 

Leica ScanStation C10 pokrývá horizontálně celé okolí 360° horizontálně a 

vertikálně snímá 270°, přičemţ zbývajících 90° je vymezení prostoru pod skenerem, 

kde kvůli stativu není fyzicky moţné ani měřit. Vzniká tak slepé kruhové místo o velikosti 

poloměru, rovnému výšce ustavení skeneru. Při měření v přítmí je moţné přímo sledovat 

stopu laserového paprsku a identifikovat hranice viditelné z aktuální pozice skeneru 

a podle pozorování případně upravit pozici následujícího skenování [2]. 

Dobu měření můţe výrazně zkrátit vymezení zorného pole skenování, volba 

prostorového rozlišení bodů a vzdálenost od skeneru. Následující tabulka (tab. č. 2) 

ukazuje časovou náročnost skenování plného zorného pole k prostorovému rozlišení bodů 

ve vzdálenosti 100 m od skeneru: 

 

Tab. č. 2 – Časová náročnost skenování (v min.) vzhledem k prostorovému rozlišení bodů (v cm) [2] 

horizontální 
rozlišení 

ve
rt

ik
ál

n
í 

ro
zl

iš
en

í 

         (cm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2 167 112 84 67 56 48 42 37 33,5 

 

3 112 75 56 45 37 32 28 25 22 

 

4 84,5 56 42 33,5 28 24 21 18,5 16,5 

 

5 67 45 33,5 27 22 16 16,5 15 13 

 

6 56 37 28 22 18,5 16 14 12 11 

 

7 48 32 24 16,5 16 13,5 12 10,5 9 

 

8 42 28 21 16 14 12 10 9 8 

 

9 37 25 18,5 15 12 10,5 9 8 7 

 

10 34 22 16,5 13 11 10 8 7 6,5 
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6.5.4 PŘESNOST SKENOVÁNÍ 

Předchozí uvedené parametry jsou ovlivněny nastavením uţivatele (dosah skenování, 

zorné pole a prostorové rozlišení) na rozdíl od přesnosti měření. Jde o komplexní parametr 

zahrnující jiţ zmíněný charakter měřeného povrchu, jeho geometrii, vnější podmínky 

měření, vnitřní přesnost přístroje, centraci přístroje atd. Za výchozí údaj lze povaţovat 

specifikaci o přesnosti přístroje od výrobce. Pro Leica ScanStation C10 je uvedena 

3D přesnost měřených bodů 6 mm, coţ zahrnuje přesnost 4 mm u měřené délky a úhlovou 

přesnost 60 μrad (12´´), [2]. 

6.5.5 TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE LEICA SCANSTATION 

C10 

Obecné parametry: 

- typ přístroje: kompaktní, pulzní, s dvouosým kompenzátorem, vysoká 

rychlost skenování s geodetickou přesností, velký dosah a 

plné zorné pole, integrovaná kamera a laserová olovnice  

- ovládání přístroje: integrovaný panel nebo externí zařízení (notebook, tablet aj.) 

- ukládání dat:  integrovaný harddisk nebo externí zařízení (notebook, PC aj.) 

- kamera:  integrovaná a souosá s laserem, nastavení automatické 

 

Parametry laserového skenovacího systému:  

- přesnost v poloze:   6 mm 

- přesnost délek:   4 mm 

- přesnost úhlů: 60 μrad (svislý) / 60 μrad (vodorovný) -

12´´ / 12´´ 

- přesnost modelované plochy: 2 mm 

- přesnost určení středu terče: 2 mm 

- dvouosý kompenzátor: rozlišení 1´´, dynamický rozsah ± 5´,                

přesnost 1,5´´, moţnost vypnutí 
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Systém laserového skeneru: 

 - typ:    pulzní  

 - barva paprsku:  zelená o vlnové délce 532 nm 

 - třída laseru:   3R (IEC 60825-1) 

 - dosah:   300 m, minimální vzdálenost 0,1 m 

 - rychlost skenování:  50 000 bodů / s  

- rozlišení: moţnost nastavení v horizontálním i vertikálním 

směru, minimální rozestup 1 mm v celém rozsahu 

- zorné pole: moţnost nastavení, horizontální maximálně 360°, 

vertikální maximálně 270°  

- skenovací optika: vertikální rotující zrcadlo na horizontální otočné 

základně, Smart X-Mirror automaticky rotuje nebo 

osciluje pro zajištění minimálního času skenování 

- kapacita pevného disku: 80 GB 

- komunikace: dynamická IP adresa, Ethernet 

- integrovaná kamera: pro jednotlivé snímky 17° x 17°, rozlišení 1920 x 

1920 pixelů (4 Mpix), plné zorné pole 360° x 270° 

pokryto 190 snímky, video stream se zoomem, 

automatická expozice 

- integrovaný displej: barevný dotykový displej QVGA 320 x 240 pixelů 

- indikátor horizontace: externí libela, elektronická libela na displeji 

- přenos dat: ethernet nebo USB 2.0 zařízení 

- laserová olovnice: moţnost vypnutí, třída laseru 2 (IEC 60825-1), 

přesnost centrace 1,5 mm @ 1,5 m, průměr laserové 

stopy 2,5 mm @ 1,5 m 
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Napájení: 

 - zdroj napájení: 15 V DC, 90-260 V AC 

 - příkon:  do 50 W 

 - typ baterií:  vnitřní nebo vnější 

 - napájecí porty: 2 vnitřní a 1 vnější, lze vyměňovat za provozu 

- výdrţ: vnitřní minimálně 3,5 hod. (2 baterie), vnější minimálně 

6 hod. (při pokojové teplotě) 

 

Atmosférické podmínky pro uţívání: 

 - pracovní teplota:  od 0 °C do 40 °C 

 - skladovací teplota:  od -25 °C do + 65 °C 

 - osvětlení:   funkční za plného slunečního osvětlení i za úplné tmy 

- vlhkost:   nekondenzující 

 

Rozměry a hmotnosti zařízení: 

 - laserový skener (d x š x v):  238 mm x 358 mm x 395 mm 

 - hmotnost skeneru:   13 kg (bez baterií) 

 - baterie (d x š x v):   - vnitřní: 40 mm x 72 mm x 77 mm 

      - vnější: 95 mm x 248 mm x 60 mm 

 - hmotnost baterií:   - vnitřní: 0,4 kg 

      - vnější: 1,9 kg 

 - AC napájení (d x š x v):  185 mm x 170 mm x 41 mm 

 - hmotnost AC napájení:  0,9 kg, [19] 
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6.6 SKENOVÁNÍ HLAVNÍHO SÁLU PLANETÁRIA 

Skenování hlavního sálu Planetária proběhlo ze 4 stanovisek umístěných tak, 

aby byly z kaţdého stanoviska naskenované alespoň 4 identické vlícovací body 

(obr. č. 29). Na dřevěný stativ byl upevněn laserový skener Leica ScanStation C10, 

ve kterém byla prostřednictvím displeje vytvořena nová zakázka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 29 – Rozmístění stanovisek při laserovém skenování 

 

Poté proběhlo nastavení parametrů skenování přes funkci Sken v hlavním menu 

přístroje. V záloţce Parametry skenu bylo zvoleno horizontální a vertikální rozlišení 1 cm 

a pomocí laserového paprsku byla zaměřena námi vybraná vzdálenost, pro kterou má být 

vybrané rozlišení definováno. V další záloţce byla potvrzena volba zorného pole 

v maximálním rozsahu (360° horizontálně a 270° vertikálně). 

V dolní levé části displeje jsou umístěny poloţky Sken (samotného skenování) a 

Sk+Fot (skenování a následného nafotografování objektu). Pro naskenování hlavního sálu 
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Planetária byla pouţita metoda Sk+Fot. Po nastavení parametrů skenování proběhlo vlastní 

skenování (obr. č. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30 – Skenování a fotografování hlavního sálu Planetária 

 

Fotografie byly pořízeny integrovaným fotoaparátem skeneru ihned po dokončení 

skenování. Rozlišení fotografií bylo nastaveno na maximální hodnotu 1920 x 1920 pixelů. 

Z kaţdého stanoviska bylo nasnímáno 190 fotografií. 

Kromě samotného skenování dále probíhá proces manuálního doskenování 

vlícovacích bodů pro definování jejich středů. V nabídce bylo důleţité zadat typ a správné 

číslo vlícovacího bodu dle náčrtu. Kaţdý naskenovaný vlícovací bod je nutné uloţit 

po předchozí kontrole na displeji (obr. č. 31).  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31 – Kontrola naskenovaného vlícovacího bodu [18] 
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6.7 LEICA TCR 1202 

Univerzální měřicí přístroj Leica TCR 1202 patří do ,,Systému 1200“ vytvořeného 

švýcarskou firmou Leica Geosystems, Switzerland. Tento přístroj umoţňuje délkové 

měření se střední chybou 1 mm ± 1,5 ppm a poskytuje moţnost měřit délky bez odrazného 

příslušenství. Leica TCR 1202 (na obr. č. 32) umoţňuje měření úhlů s přesností 

2´´ (0,6 mgon).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 32 – Leica TCR 1202 [21] 

 

Základní technické parametry [20]: 

Měření úhlů: 

 - střední chyba měření úhlů:  2´´ (0,6 mgon) 

 

Měření délek: 

 - dosah pro kulatý hranol:  3 000 m 

 - dosah 360° reflektor:  1 500 m 

 - dosah pro minihranol:  1 200 m 

 - nejkratší měřená vzdálenost: 1,5 m 

 - střední chyba měření délek:  1 mm + 1,5 ppm 
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Měření délek bez odrazného systému: 

 - dosah PinPoint R1000:  do 1 000 m 90% refl., do 500 m 18% refl. 

 - střední chyba měření délek:  2 mm ± 2 ppm 

 - velikost laserové stopy:  7 x 14 mm / 20 m, 12 x 40 mm / 100 m 

 

Kompenzátor: 

 - typ:  centrální dvouosý 

 - rozsah: 4´ (0,07 mgon) 

 - citlivost: 0,5´´ (0,2 mgon) 

 

6.8 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VLÍCOVACÍCH BODŮ 

Zaměření orientačních terčů (vlícovacích bodů) je prováděno klasickými 

geodetickými metodami v systému S-JTSK nebo v místním souřadnicovém systému. 

Souřadnice vlícovacích bodů jsou pouţity pro transformaci mračna bodů 

do souřadnicového systému. 

Vlícovací body č. 1 – 10 byly zaměřeny ze stanoviska č. 4001 univerzálním měřicím 

přístrojem Leica TCR 1202 polární metodou v místním souřadnicovém systému 

bez pouţití odrazného systému.  

Do paměti přístroje byly ukládány vodorovné a svislé úhly a měřené vzdálenosti. 

Pro určení výšek vlícovacích bodů byla pásmem změřena i výška přístroje. Naměřené 

hodnoty byly exportovány z paměťové karty do počítačového prostředí ve formátu *.gsi.  

Nezávisle na měření vlícovacích bodů byly změřeny také vybrané body pro následné 

porovnání délek, určených ze souřadnic těchto bodů, s délkami odečtenými v softwaru 

Cyclone. Ze stanoviska č. 4002 bylo polární metodou zaměřeno 35 bodů. Náčrt 

zaměřených bodů je v příloze č. 2. 
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7 VÝPOČETNÍ PRÁCE A TVORBA 3D MODELU HLAVNÍHO 

SÁLU PLANETÁRIA 

Kapitola č. 7 se zabývá výpočtem souřadnic vlícovacích bodů a popisuje postup 

tvorby 3D modelu hlavního sálu Planetária, od importování naměřených dat do programu 

Cyclone 7.3 aţ po výslednou vizualizaci vytvořeného modelu. 

 

7.1 VÝPOČET SOUŘADNIC VLÍCOVACÍCH BODŮ A JEJICH 

ÚPRAVA 

Výpočet souřadnic vlícovacích bodů byl proveden v softwaru Groma v.8 polární 

metodou v místním souřadnicovém systému. Stanoviskem byl bod č. 4001, jako orientace 

byl pouţit vlícovací bod č. 1. Protokol o výpočtu je uveden v příloze č. 3. 

Pro načtení souřadnic vlícovacích bodů do softwaru Cyclone 7.3 je potřeba mít čísla 

bodů a jejich souřadnice ve formátu *.txt. Souřadnice v textovém souboru mají svoji 

specifickou strukturu – nejprve číslo bodu, pak 3 mezery, souřadnice X, potom 3 mezery, 

souřadnice Y, opět 3 mezery a nakonec souřadnice Z:  

č.b.˽ ˽ ˽x ˽ ˽ ˽y ˽ ˽ ˽z 

 

7.2 CYCLONE 7.3 

Speciálně navrţený software Cyclone 7.3 je produkt firmy Leica, Geosystems určený 

pro práci a tvorbu 3D modelu objektů, od importu naskenovaných dat aţ po výslednou 

vizualizaci. Jde o strukturovaný software, který obsahuje několik modulů. Uţivatel má 

moţnost pracovat v prostředí, kde lze model natáčet, měnit jeho velikost, vytvářet jeho 

řezy a sledovat ho z různých pohledů.  

Cyclone 7.3 uspořádává data do databází, které slouţí uţivateli pro lepší orientaci 

v datech. Velkou výhodou je simultánní práce v několika databázích, kdy uţ není nutné 

kopírovat a přenášet objemná mračna bodů mezi jednotlivými projekty. 
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Přehled a význam modulů programu Cyclone 7.3 [22]: 

Cyclone – REGISTER: 

- poskytuje rychle a přesně kompletní sadu nástrojů pro orientaci mračna 

bodů zachycených z různých skenovacích pozic 

- podporuje pouţití HDS terčů Leica, Geosystems pro referencování 

naskenovaných dat 

- umoţňuje synchronizaci překrývajících se mračen bodů i bez pouţití terčů, 

kdy se ušetří čas pro umisťování terčů a finanční náklady na jejich 

pořizování 

Cyclone – MODEL: 

- tento všestranný a výkonný modul je určen pro práci s mračnem bodů 

do podoby konečného modelu 

- slouţí pro přesné modelování mračna bodů do 3D objektů nebo 

trojúhelníkových sítí, vyuţívané pro inţenýrské práce, konstrukce, 

architektonické prvky a další 

- modul poskytuje moţnost exportování výsledku do systémů CAD a 

zároveň i importování 3D entit z CAD prostředí a jiných aplikací 

Cyclone – SURVEY: 

  - patří pod modul Cyclone – MODEL a je určen pro geodety 

- umoţňuje rychle získat důleţité liniové prvky a souřadnice z mračna bodů 

vyuţitím funkce Cyclone Virtual Surveyor 

- nástroje modulu podporují topografické modely s moţností jejich redukce 

na trojúhelníkovou síť, a tím i redukci velikosti souboru dat při zachování 

přesnosti a tvaru objektu 

Cyclone – IMPORTER: 

- slouţí pro uţivatele, kteří chtějí vyuţít software Cyclone pro zpracování 

dat, ale sami skener firmy Leica Geosystems nevlastní 

- prostřednictvím smlouvy poskytuje přímý import původních formátů 

mračen bodů od těchto výrobců – Faro, Riegl, Optech 
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Cyclone – SERVER: 

- umoţňuje jednotlivým členům pracovní skupiny přistupovat současně 

do mračen bodů, dat nebo 3D modelů 

- vytváří příhodné prostředí pro spolupráci více lidí při návrhu a zpracování 

velkých projektů, krátí se tak i čas potřebný pro zpracování 

- podporuje souběţné připojení aţ deseti účtů ke stejným datům ze serveru 

Leica TruView a Cyclon – PUBLISHER: 

- zveřejňuje point cloud data pro webové sdílení a prohlíţení, umoţňuje 

přístup z libovolného místa na světě 

- pomocí bezplatného Leica TruView si uţivatelé mohou data zobrazovat, 

přibliţovat, posunovat, získávat jejich rozměry a souřadnice 

 

7.3 TVORBA DATABÁZE, IMPORT NASKENOVANÝCH DAT A 

SOUŘADNIC VLÍCOVACÍCH BODŮ 

Importování naskenovaných dat předchází vytvoření databáze. Moţnost jejího 

přidání se nabízí po spuštění programu Cyclone 7.3 v okně Cyclone – Navigator. V záloţce 

Configure Databases přidáme tlačítkem Add... novou databázi a doplníme ji o název 

(viz. obr. č. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33 – Vytvoření nové databáze 



Bc. Iva Rácová: 3D laserové skenování hlavního sálu Planetária Ostrava 

2016                                      41 

 

V dalším kroku se dostáváme k importování naskenovaných dat do právě vytvořené 

databáze. Poţadovaná databáze byla označena a při stisku pravého tlačítka myši se objevila 

nabídka zahrnující moţnost Import ScanStation C10 Data/Import ScanStation Project 

(na obr. č. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34 – Importování naskenovaných dat do databáze 

Po potvrzení moţnosti importu byla vyhledána a vybrána sloţka s poţadovanými 

daty. Byla pouţita data ze všech čtyř stanovisek skenování. Programem nabízené 

parametry importu, např. barevnost mapy nebo moţnost dílčího zjišťování, jsou uvedeny 

na obr. č. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35 – Parametry importu C10 
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Jako poslední byly importovány souřadnice vlícovacích bodů. Tentokrát byla 

po stisknutí pravého tlačítka na označené sloţce vybrána moţnost Import a dále Import: 

ASCII File Format.  

ASCII je zkratka anglických slov American Standart Code for Information 

Interchange, coţ v překladu znamená ,,Americký standartní kód pro výměnu informací“. 

Jedná se o kódovou tabulku, která definuje anglické znaky a jiné znaky pouţívané 

v informačních technologiích pro kódování textu [23]. 

Tabulka, která se zobrazí před samotným importem souřadnic vlícovacích bodů, 

obsahuje např. údaje o souřadnicovém systému nebo pouţitých jednotkách (obr. č. 36). 

Zobrazuje také souřadnice vlícovacích bodů s přesností na milimetry v pořadí X, Y a Z, 

jejichţ správnost lze v tabulce snadno zkontrolovat. 

 

Obr. č. 36 – Importování souřadnic vlícovacích bodů 

 

7.4 REGISTRACE MRAČNA BODŮ 

Nyní se dostáváme k modulu Registrace. Registrace umoţňuje sjednocení a 

transformaci jednotlivých naskenovaných mračen bodů do jednoho celku s identickým 

souřadnicovým systémem. 
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V okně Cyclon – Navigator byla vybrána příslušná databáze a označena poţadovaná 

sloţka určená pro vytvoření registrace. Po stisknutí pravého tlačítka myši se objevila 

nabídka, kde byla zvolena moţnost Create/Registration. 

Po rozkliknutí poloţky Registration 1 se otevře nové okno pro sjednocení mračen 

bodů Registration: Registration 1. Pracovní prostředí registrace obsahuje tři hlavní 

záloţky.  

První z nich je ScanWorlds/Constraint ID, ve které probíhá výběr stanovisek 

skenování s příslušnými vlícovacími body. V okně Select ScanWorlds for Registration byla 

označena všechna stanoviska a přidána pro proces registrace. V okně 

ScanWorlds/Constraint ID se stanoviska zobrazila společně s vlícovacími body a 

označením Leveled, které potvrzuje srovnání mračen bodů (viz. obr. č. 37). Dále bylo 

vybráno jedno ze stanovisek, které bylo nastaveno jako Home ScanWorlds, tzn. stanovisko, 

do jehoţ souřadnicové soustavy se budou transformovat stanoviska ostatní. V mém případě 

se jednalo o stanovisko č. 1. 

 

Obr. č. 37 – Výběr stanovisek pro registraci (vlevo); Stanoviska po průběhu registrace (vpravo) 

 

Druhou záloţkou v pracovním prostředí je Constraint List. Kdyţ zvolíme tlačítkem 

Registration funkci Register, dojde k transformaci mračen bodů a zobrazí se odchylky 

u jednotlivých vlícovacích bodů. Po registraci činila odchylka u bodu č. 9 hodnotu 

2,259 m. Při doskenovávání jednotlivých terčů (ze stanoviska č. 2) došlo při přidělování 
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čísla vlícovacího bodu č. 9 k záměně s vlícovacím bodem č. 10. Takto vzniklou chybu 

lze při dostatečném mnoţství vlícovacích bodů vyřešit vymazáním chybného bodu.  

Výpočet byl tedy proveden ještě jednou a ukázal, ţe se skutečně jednalo pouze 

o chybu záměny při označování vlícovacích bodů. Na obr. č. 38 jsou zobrazeny odchylky 

vlícovacích bodů, nyní jiţ řádově v milimetrech. Tyto hodnoty dokazují vysokou přesnost 

vytvořeného mračna bodů. Maximální odchylkou jsou 3 mm u vlícovacího bodu č. 2. 

Průměrná odchylka činí 1 mm. 

 

Obr. č. 38 – Constraint List 

 

Celý protokol o výpočtu a prvcích transformace se vygeneruje při pouţití funkce 

Show Diagnostic v nabídce Registration. Protokol, uvedený v příloze č. 4, nabízí údaje 

o odchylkách jednotlivých vlícovacích bodů a také o průměrné chybě transformace mračen 

bodů. 
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Třetí záloţkou v registračním modulu je ModelSpaces. V této části si můţeme 

vizuálně prohlédnout zorientovaná naskenovaná mračna bodů z jednotlivých stanovisek a 

zkontrolovat jejich úplnost (obr. č. 39). 

  

Obr. č. 39 – ModelSpace s mračny bodů ze stanovisek č. 1 a č. 2 

  

Pro práci s mračnem bodů bylo potřeba vytvořit v Cyclone – Navigator novou sloţku 

ModelSpace. Struktura zakládání sloţek je patrná z obrázku č. 40. Po otevření poloţky 

ModelSpace uţ se dostáváme do grafické části softwaru, kde dochází k úpravám 

vytvořeného mračna bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 40 – Struktura databáze v Cyclone - Navigator 
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7.5 ČIŠTĚNÍ MRAČNA BODŮ 

Úpravami mračna bodů se myslí jeho čištění, tvorba výřezů mračna bodů, 

vizualizace, popřípadě závěrečný export dat. 

Prvním úkonem v grafické části je čištění mračna bodů od zachycených neţádoucích 

naskenovaných částí. V horní liště vybereme moţnost obdélníkového výběru Rectangle 

Fence Model a označíme poţadované mračno bodů. V nabídce, která se objeví při stisknutí 

pravého tlačítka myši, zvolíme Fence a poté Clear (obr. č. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 41 – Čištění mračna bodů pomocí Rectangle Fence Model 

Obdélníkový výběr není jediným způsobem, jak čistit mračna bodů. Další moţností 

je vytvoření Limit Boxu (mnohostěnu), u kterého lze nastavit jeho rozměr a polohu 

vůči mračnu bodů (viz. obr. č. 42).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 42 – Čištění mračna bodů pomocí Limit Boxu 
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Při vyuţití Limit Boxu program nevykresluje mračno bodů mimo ohraničenou oblast. 

Vytvoříme tak průřezy mračnem bodů a nadbytečné body vyčistíme. 

7.6 ZABARVENÍ MRAČNA BODŮ REÁLNÝMI TEXTURAMI 

Barvy v mračně bodů jsou definovány podle odrazivosti jednotlivých naskenovaných 

bodů. Aby nám prostorový model poskytl reálnou podobu objektu, zabarvíme mračno 

bodů fotografiemi vytvořenými integrovaným fotoaparátem při skenování.  

K zabarvení mračna bodů se musíme vrátit do modulu Cyclone – Navigator a označit 

si stanovisko č. 1. V nabídce, kterou vyvoláme stisknutím pravého tlačítka myši, vybereme 

moţnost Batch Apply MultiImages. Znovu označíme stanovisko č. 1 a z nabídky tentokrát 

zvolíme Batch Blend MultiImages. Průběh načítání fotografií je na obr. č. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 43 – Načítání fotografií pro obarvení mračna bodů 

Po načtení fotografií se přepneme do okna ModelSpace, kde zvolíme poloţku View a 

moţnost Layers pro zobrazení vrstev mračna bodů. Pro obarvení mračna bodů se přepneme 

do záloţky View As a vybereme, jak se mají fotografie aplikovat na mračno bodů, tedy 

moţnost Point Cloud. Dále rozklikneme tlačítko Color Map..., kde vybereme model 

úpravy fotografií na mračno bodů, tedy Image Texture Map. Po potvrzení parametrů se 

nám zabarví mračno bodů reálnými snímky. Tento postup opakujeme pro všechna 

stanoviska. 
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7.7 VIZUALIZACE MRAČNA BODŮ 

V grafické části ModelSpace můţe mít tedy mračno bodů několik podob. Jednou 

z moţností je prostorový model ve stupních šedi, který se zobrazí po výběru poloţky 

Use Greyscale Intensity Map z hlavního panelu (obr. č. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 44 – Vizualizace mračna bodů ve stupních šedi 

 

Další moţností je mračno bodů zabarvené podle intenzity odrazivosti, kterému 

odpovídá ikona s názvem Use Hue Intensity Map (obr. č. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 45 – Vizualizace mračna bodů podle odrazivosti  
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Poslední moţností je jiţ výše zmiňované zabarvené mračno bodů reálnými 

fotografiemi. Tomuto zobrazení přísluší ikona s názvem Use Color From Scanner 

(obr. č. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 46 – Vizualizace mračna bodů zabarvením fotografiemi 

 

V ModelSpace můţeme kromě vzhledu mračna bodů nastavovat i různé pohledy 

na prostorový model. Hlavní nabídka obsahuje pohled perspektivní, ortografický 

(pravoúhlý) nebo panoramatický. Objevují se zde také další funkce, například nastavení 

hustoty mračna bodů nebo moţnost zobrazení či skrytí stanovisek skeneru. 

Podrobnější vizualizace 3D modelu hlavního sálu Planetária je uvedena 

v příloze č. 5. 

7.8 PRŮLET KAMERY MRAČNEM BODŮ 

Průlet kamery mračnem bodů slouţí pro prezentaci vytvořeného 3D modelu. 

Animace je vytvářena v grafické části ModelSpace.  

Ze záloţky Create Object v hlavním menu vybereme funkci vkládání kamer           

Insert - Camera. Potvrzením moţnosti se v prostředí modelu vloţí první kamera. Tímto 

způsobem vkládáme i ostatní kamery. Kamera bude vloţena vţdy do místa pohledu tam, 

kde se ve 3D modelu nacházíme. 

Po vloţení poţadovaných kamer vybereme z hlavního menu záloţku View a 

v ní poloţku Layers.... V záloţce Selectable/Visible vypneme vrstvu mračna bodů Point 
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Cloud. Vloţené kamery označíme myší a v záloţce Tools vybereme řádek Animation a 

dále Create Path. Označenými kamerami se proloţila křivka, která vyznačuje trasu průletu 

mračnem bodů (viz. obr. č. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 47 – Křivka průletu kamery mračnem bodů 

 

Pro uloţení trasy průletu se vrátíme do záloţky Tools, zvolíme řádek Animation a 

tentokrát moţnost Set Path. Nyní se vrátíme do sloţky Layers..., kde si zpětně zapneme 

vrstvu mračna bodů Point Cloud a vypneme vrstvu křivky průletu Spline, Spline Loop. 

Po těchto úpravách je potřeba nastavit parametry průletu. V záloţce Tools vybereme 

Animation a otevřeme editor animace Animation Editor. V této tabulce nastavíme 

snímkovou řadu a rychlost průletu mračnem bodů. Po potvrzení nastavených parametrů 

průletu ještě zvolíme v okně Animation Setting cestu pro uloţení animace ve formátu *.avi. 

Vytvořená animace je na přiloţeném CD. 

7.9 VEKTORIZACE PROSTOROVÉHO MODELU 

Vektorizace je postup, kdy se z podkladového obrazu vytváří vektorová forma 

pomocí bodů, linií, polygonů a kruhových prvků. Vektorizovaná kresba je většinou 

ve formátu *.dwg, *.dgn, *.dxf a jiných. 

Vektorizace hlavního sálu Planetária byla provedena také v programu Cyclone 7.3 

v grafické části ModelSpace. Mračno bodů bylo omezeno pouţitím Limit Boxu, 

který výrazně zjednoduší výběr bodu z mračna bodů. Body označujeme pomocí ikony 
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v hlavním panelu pro hromadný výběr Multi – Pick Mode. Označené body lze spojit více 

způsoby. V záloţce Create Object určíme, jak má linie vzniknout, tedy z označených bodů 

From Pick Points. A v další nabídce si vybereme, jestli se má jednat o jednoduchý liniový 

prvek Line Segment, křivku Polyline nebo o kruţnicový oblouk Arc/3 Points on Arc 

(viz. obr. č. 48). Ukázka vektorové kresby hlavního sálu planetária je na obrázku č. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 48 – Výběr prvků pro vektorizaci dveří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 49 – Vektorová kresba hlavního sálu Planetária 
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7.10 URČENÍ A POROVNÁNÍ GEOMETRICKÝCH PRVKŮ 

HLAVNÍHO SÁLU PLANETÁRIA  

Proměřovanými prvky v hlavním sálu Planetária byly kruţnice určující půdorysný 

rozměr sálu a délkové elementy, např. rozměry dveří, schodišť, apod. (příloha č. 6). 

Výběr bodů, mezi kterými byla odečtena poţadovaná vzdálenost, probíhal stejně 

jako u vektorizace hlavního sálu. Pomocí hromadného výběru Multi – Pick Mode byly 

označeny vybrané body. V hlavním menu, v záloţce Tools, byla zvolena moţnost 

Measure, dále Distance, ve které určíme měření vzdálenost mezi body, tedy Point to Point 

(obr. č. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 50 – Určování vzdáleností geometrických prvků v programu Cyclone (např. šířka schodu) 
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Délkové rozměry byly následně porovnány se  vzdálenostmi mezi vybranými body 

zaměřenými univerzálním měřicím přístrojem Leica TCR 1202. Obě porovnávané hodnoty 

jsou spočítány ze souřadnic bodů pomocí jednoduchého vzorce pro výpočet prostorové 

vzdálenosti: 

 

222

, )()()( iniiniininii zzyyxxd                              (6) 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tab. č. 3 – Porovnání délek mezi vybranými body 

vzdálenost 
mezi body 

délka určená                       
ze souřadnic bodů 

z geodetického 
měření (m) 

délka odečtená                           
v softwaru Cyclone 

(m) 

rozdíl délek 
(m) 

13 - 14 0,202 0,201 -0,001 

14 - 15 0,992 0,994 0,002 

10 - 11 0,202 0,200 -0,002 

19 - 20 1,478 1,483 0,005 

20 - 21 1,930 1,937 0,007 

25 - 26 0,525 0,528 0,003 

8 - 24 13,810 13,798 -0,012 

30 - 31 12,477 12,470 -0,007 

21 - 24 1,700 1,704 0,004 

24 - 25 11,395 11,383 -0,012 

32 - 33 0,596 0,595 -0,001 

32 - 25 3,348 3,350 0,002 

16 - 17 0,120 0,123 0,003 

8 - 16 5,494 5,492 -0,002 

16 - 24 9,034 9,029 -0,005 
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Kromě vzdáleností změřených univerzálním měřicím přístrojem byly délky prvků 

v hlavním sále kontrolně oměřeny i komparovaným pásmem. Byly zvoleny jednoduše 

změřitelné prvky, nejlépe hrany u dveří a schodišť. Porovnání délek je v tabulce č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Porovnání délek vybraných prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na přesnost určovaných délek má vliv velikost zvoleného rozlišení před skenováním 

a také správné označení daného bodu z mračna bodů ve 3D modelu.  

V tabulkách č. 3 a 4 vidíme, ţe největší rozdíl mezi měřenými prvky je 1,2 cm. 

Tato hodnotu napovídá, ţe vytvořený 3D model se přibliţuje skutečnému rozměru objektu.  

 

 

měřený prvek 
délka oměřená 

pásmem (m) 
délka odečtená                           

v softwaru Cyclone (m) 
rozdíl délek 

(m) 

schody 1 (vlevo) 

délka 0,998 0,994 -0,004 

šířka 0,201 0,200 -0,001 

výška 0,200 0,201 0,001 

schody 2 (vpravo) 

délka 0,998 0,992 -0,006 

šířka 0,201 0,202 0,001 

výška 0,200 0,200 0,000 

schod - hlediště 

délka 12,480 12,470 -0,010 

výška 0,142 0,143 0,001 

dveře 

výška 1,950 1,950 0,000 

šířka 1,500 1,495 -0,005 

Vzduchotechnika - pódium 

délka 2,060 2,050 -0,010 

šířka 0,344 0,346 0,002 
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7.11 EXPORT DAT 

Vytvořený 3D model hlavního sálu Planetária lze exportovat ze softwaru Cyclone 

hned do několika dalších formátů. Podle účelu dalšího zpracování je moţné z nabídky 

vybrat formát *.dxf pro program AutoCAD DXF R12 Format, který je nástavbou 

klasických verzí AutoCAD. Dalším formátem můţe být například *.xyz pro software 

MeshLab. Další volby formátů jsou zřejmé z obrázku č. 51. 

 

 

Obr. č. 51 – Nabídka formátů pro export dat 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem předloţené bakalářské práce byla tvorba 3D modelu a vizualizace 

hlavního sálu Planetária Ostrava.  

Nejprve proběhlo seznámení se s problematikou 3D laserového skenování - na jakém 

principu vybraná technologie funguje a jaký postup je potřeba dodrţet při měření. 

Pro skenování byl pouţit laserový skener Leica ScanStation C10. Měření proběhlo 

ze 4 stanovisek tak, aby byl dostatečně pokryt prostor hlavního sálu.  

Prostorový model hlavního sálu Planetária byl vytvořen v softwaru Cyclone 7.3, 

kde byly jednotlivé skeny spojeny do jednoho zorientovaného celku. Mračnu bodů byla 

v tomto programu přiřazena reálná textura pomocí fotografií získaných z integrované 

kamery skeneru. Z obarveného mračna bodů, které čítá 54 496 532 bodů, byla zhotovena 

vizualizace hlavního sálu. 

3D model dokumentuje hlavní sál Planetária Ostrava po rekonstrukci, která byla 

dokončena v roce 2014. Prostorový model s vytvořenou animací můţe být vyuţíván 

Planetáriem Ostrava ke komerčním účelům (např. pro propagační materiály, prezentace 

Planetária, navigační nástroj na webových stránkách) a dalšímu plánování. 3D model můţe 

být pouţíván i pro výuku ve školských zařízeních. 
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