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ANOTACE PRÁCE

Tato  práce  se  zabývá  postupem při  sběru  dat  metodou  laserového  skenování  a 

následné tvorbě 3D modelu tunelu. Pro sběr dat byly použity 2 různé laserové skenery dle 

dispozic na místě práce, a to konkrétně Riegl VZ-400 a Leica MS50. Následné zpracování 

dat bylo provedeno v softwaru RiSCAN určenému ke zpracování mračen bodů ze skenerů 

Riegl. Výsledný požadovaný výstup je TIN s délkou hrany trojúhelníku 20 cm ve formátu 

DWG.  Dále  byl  vytvořen  rozdílový  model  v  softwaru  Geo  pro  určení  podvýrub  a 

nadvýrub.

KLÍČOVÁ SLOVA

laserové  skenování,  Riegl  VZ-400,  RiSCAN,  Leica  MS50,  podvýruby,  tunel, 

mračno bodů

ABSTRACT

This thesis is focused on data collecting by method of laserscanning and following 

creation of 3D tunnel model. For data collecting were used 2 different laser scanners by 

workplace  possibilities,  concretely  Riegl  VZ-400  and  Leica  MS50.  Following  data 

processing was performed at software RiSCAN designed to Riegl scanner‘s point clouds 

processing. Finel required output is TIN with 20 cm edge at DWG format. After that was 

created difference model for determinate underbreaks and overbreaks at software Geo. 

KEYWORDS

laser scanning, Riegl VZ-400, RiSCAN, Leica MS50, underbreaks, tunnel, point 

cloud
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1 Úvod

Cílem této práce je vytvoření prostorového modelu části důlního díla Kirunavaara 

ve  Švédsku  metodou  laserového  skenování.  Model  bude  následně  použit  jako  důlně-

měřická dokumentace pro plánování dalších činností.

Dalším cílem této práce je vytvoření dokumentu, který může sloužit jako metodický 

postup při provádění laserového skenování pro zaměstnance firmy EXACT AB v Kiruně.

Diplomová  práce  se  zabývá  sběrem dat  laserovým  skenováním  a  zpracováním 

vzniklého  mračna  bodů.  Větší  část  práce  je  věnována  zpracování  dat  než  samotnému 

skenování, protože laserové skenování je sice rychlá metoda ve fázi sběru dat, ale následné 

kancelářské zpracování trvá mnohonásobně déle.

1.1 Sled prací

Pro provedení prací byl stanoven následující postup:

1. Rekognoskace dané oblasti, objednávka vyčištění oblasti pomocí zemních strojů

2. Revize  a  doplnění  sekundárního  bodového  pole,  zaměření  bodového  pole  s 

připojením na primární bodovou síť.

3. Laserové skenování.

4. Základní zpracování dat, kontrola stínů v datech.

5. Doplnění ev. stínů novým skenováním.

6. Kancelářské zpracování.

7. Export výsledného modelu.

2016 1



Ondřej Šalanda: 3D laserové skenování části tunelu U-ort 1375 důlního díla Kirunavaara ve Švédsku

2 Popis důlního díla

Důl  Kirunavaara  se  nachází  ve  městě  Kiruna  na  severu  Švédska.  Jedná  se  o 

hlubinný  důl  na  železnou  rudu,  která  se  zde  vyskytuje  ve  formě  magnetitu.  Ložisko 

magnetitu je přibližně 80 m široké, 4 km dlouhé a hluboké nejméně 2 km, úklon ložiska je  

cca 50-60°. V letech 2010-2015 tvořila průměrná roční produkce dolu 26,4 Mt hrubé rudy, 

která  je  na  místě  zpracovávána  do  formy  peletek,  které  jsou  následně  po  železnici 

transportovány do přístavů Luleå  a  Narvik,  odkud jsou námořní  dopravou doručovány 

zákazníkům po celém světě. Společnost LKAB, která důl vlastní a jejímž současným 100% 

vlastníkem je  Švédské  království,  je  největším  producentem železné  rudy v  Evropě  a 

většinu rudy (v r. 2015 77%) dodává rovněž do Evropy. [9], [10]

O významu dolu svědčí skutečnost, že kvůli úklonu ložiska směrem pod město a 

rozšiřující se poklesové kotlině byl v r. 2015 zahájen přesun centra města do nové lokality. 

2.1 Metoda dobývání rudy

Těžba  rudy probíhá  metodou  mezipatrového  závalu.  Do  rudné  žíly  se  nejdříve 

vyrazí systém rovnoběžných tunelů (tzv. produkční tunely), které jsou uzavřeny otvíracími 
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chodbami  (öppningort).  Tato  část  těžby  se  nazývá  přípravná  těžba  (tillredning).  Po 

dokončení přípravné těžby jsou do stropů tunelů navrtány cca 40-55 m dlouhé díry ve 

vějířích, kdy jednotlivé vějíře obsahují 8 děr a jsou vzdálené cca 3 m od sebe. Tato část se 

nazývá  produkční  vrtání  (rasborrning).  Po  dokončení  produkčního  vrtání  jsou  díry 

naplněny emulzní trhavinou a odstřeleny. Schéma celého cyklu je uvedeno na obr. 2.

Pro trhací práce se používá emulzní trhavina, která je vyráběna společností LKAB 

Kimit přímo v areálu dolu. Odstřely probíhají výhradně v noci, kdy v dole neprobíhají 

žádné  jiné  činnosti,  a  jsou  dálkově  řízeny  z  velícího  stanoviště.  Za  jednu  noc  je 

spotřebováno přibližně 20-30 tun trhaviny. [2]
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2.2 Metoda ražby tunelů

Tunely se razí metodou „Drill and blast“, tj. rozpojováním hornin pomocí vrtání a 

následného odstřelu.  Nejdříve se lafetovými vrtnými stroji typu Jumbo vyvrtá do čelby 

soustava děr  podle vrtného schématu  z  palubního počítače  stroje.  Pro práce  na daném 

úseku byly použity stroje Atlas Copco Rocket Boomer s délkou jednoho záběru 4,2 m. 

Díry  jsou  následně  naplněny  emulzní  trhavinou  a  odstřeleny.  Odstřelený  materiál  je 

lopatovými nakladači a nákladními vozidly transportován buď přímo na povrch, nebo do 

svislých šachet,  odkud je pomocí  systému podzemní železnice,  dopravníkových pásů a 

skipů dopraven rovněž na povrch. Po odvezení materiálu je tunel očištěn hydraulickým 

kladivem a následně je aplikován stříkaný drátkobeton o tlouštce vrtstvy 7-10 cm. Dle 

potřeby je  dále  aplikována svorníková  výztuž a  případně i  ocelové sítě.  Po vyztužení 

úseku se celý cyklus opakuje. [2]

2.3 Souřadnicový systém a primární bodové pole

2.3.1 Souřadnicový systém

V dole je použit lokální souřadnicový systém. Systém je pravotočivý, kladná osa X 

směřuje nahoru, kladná osa Y směřuje doprava a je umístěna podél ložiska. Vzhledem k 

tomu,  že  ve  skutečnosti  probíhá  ložisko přibližně  severo-jižním směrem,  jsou  výkresy 

stočeny vůči globálnímu systému přibližně o 108° doleva (viz obr. 3). 

Počátek výškového systému je  vztažen k původnímu vrcholu hory Kirunavaara, 

který  dnes  již  neexistuje.  Směrem dolů je  hodnota  Z záporná,  ve výkresech je  ovšem 

uváděna bez znaménka minus.

Souřadnice se uvádí ve formátu XYZ v metrech na 3 desetinná místa.

Souřadnice Y se používá ve spojení se souřadnicí Z k pojmenování míst (tzv. adres) 

v podzemí, u různých typů objektů se používají jiné řády číslic souřadnice Y (jednotky, 

desítky nebo stovky metrů), např. o239/1252 znamená produkční tunel na souřadnici Y cca 

2390 na  výškové úrovni  -1252 m.  Název U-ort  1375,  kterého se práce týká,  znamená 
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průzkumný tunel na úrovni -1375 m, oblast 56 Norr znamená oblast na sever od souřadnice 

Y cca 560. [3]

2.3.2 Primární bodové pole

Primární  bodové  pole  je  tvořeno  geodetickým oddělením LKAB Gruvmätning. 

Body  jsou  stabilizovány  několika  způsoby,  v  zájmové  oblasti  se  vyskytují  2  druhy 

stabilizace – kovovým dříkem s důlkem ve stěně a hmoždinkou M10 ve stěně.

Přehledka bodového pole je na obr. 8 a 9.
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Obr. 3: Lokální důlní systém [3]
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3 Rekognoskace tunelu

Tunel  typu  U-ort  (celý  název  Undersökningsort  –  průzkumný  tunel)  slouží  k 

průzkumu části ložiska ležícího před a pod daným tunelem pomocí jádrového vrtání.

3.1 Popis tunelu U-ort 1375

 U-ort se razí v profilu 6,0 m x 6,0 m (viz obr. 4). Každých 50 m se zde směrem na 

západ nachází zpravidla 9 m dlouhý výklenek (Borrkoja), který slouží k umístění vrtných 

strojů pro geologický průzkum. Směrem na východ z U-ort vycházejí T-ort, ve kterých se 

opět nacházejí výklenky pro vrtný průzkum. Dále se zde nacházejí výklenky pro umístění 

trafostanic (Trafoort a Trafoplats). Přehledka a výkresy jsou uvedeny na obr. 5 a 6. 

Délka hlavního tunelu U-ort  1375 je 3768 m a celkem zde je 6813 tunelových 

metrů.

2016 6

Obr. 4: Výkres profilu č. 225, ve kterém je ražen U-ort [4]
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3.2 Skenovaná oblast

Pro tvorbu této práce byla vybrána oblast s pracovním názvem 56 Norr (zkráceně 

56N). Skenování probíhalo na jaře roku 2016 a navazovalo na úseky, které byly skenovány 

v letech 2014-2015. Celková délka tunelů v oblasti 56N je 905 m.

Požadavek  na  doskenování  oblasti  přišel  po  kompletním  dokončení  ražby. 

Dokončenost  díla  zkomplikovala proces  skenování  a  následného zpracování  faktem, že 

nejdříve  muselo  být  objednáno  opětovné  vyčištění  počvy  v  celé  oblasti,  a  dále  kvůli 

instalovaným trafostanicím,  záchranným komorám a  rozvodům vzduchotechniky musel 

být zvýšen počet jednotlivých skenpozic. Zmíněné instalace spolu s dalšími (rozvody vody, 

elektřiny,  kabely pro  odpalování  čeleb  apod.)  dále  prodlužovaly proces  čištění  mračen 

bodů.

Oblast je zobrazena na obr. 5 a 6.
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Obr. 5: U-ort 1375 - přehledka
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Obr.  6: Zájmová oblast 56 Norr [4]
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4 Stabilizace a zaměření sekundárního bodového pole

4.1 Stabilizace bodového pole

Sekundární bodové pole bylo stabilizováno hmoždinkami M10x40 do stěn tunelů. 

Bylo využito původní sítě, která byla tvořena při ražbě a v nutných případech bylo pole 

zhuštěno. 

Při práci byly body signalizovány hranoly Leica GMP101 (Leica mini hranol) na 

držácích 61 mm.

4.2 Zaměření bodového pole

K zaměření bodového pole byla použita totální stanice Leica Viva TS15 (seriové 

číslo  1668074) v provedení  one-man.  K cílení  na hranoly byly použity funkce  ATR a 

PowerSearch  (automatické  cílení  a  automatické  nalezení  hranolu).  Síť  byla  měřena 

metodou  volných  stanovisek  s  připojením na  primární  bodovou  síť  LKAB a  následně 

vyrovnána.  Výpočetní  práce  proběhly  v  programu  SBG  Geo  Professional  verze 

2015.2.944.80. Vyrovnané souřadnice bodů a protokoly z výpočtu jsou uvedeny v příloze 1  

– vyrovnání sítě.

Přehledka bodového pole je na obr. 8 a 9.
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Obr. 8: Bodové pole, část 1. Modře - primární síť, červeně - sekundární síť.
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Obr. 9: Bodové pole, část 2. Modře - primární síť, červeně - sekundární síť.
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5 Laserové skenování tunelu

Skenování tunelu bylo provedeno 2 přístroji:

1. Riegl VZ-400 (seriové číslo S9997471) – tímto skenerem bylo provedeno hlavní 

skenování oblasti.

Parametry přístroje viz [7].  

2. Leica Nova MS-50 (seriové číslo 369572) – tímto přístrojem byly doskenovány 

stíny, které byly nalezeny při zpracování dat z předchozího kroku.

Parametry přístroje viz [8].

5.1 Hlavní skenování

Hlavní  skenování  bylo  provedeno  skenerem  Riegl  VZ-400  upevněném  pomocí 

konzole na terénním automobilu Nissan Navara. Tento způsob ustavení skeneru zrychluje 

proces skenování tím, že není třeba přenášet vybavení a znovu stavět skener po ukončení 

skenpozice,  ale  stačí  vozidlem  přejet  na  další  skenpozici.  Při  skenování  je  třeba  mít 

vypnutý motor z důvodu zamezení otřesům skeneru. Tak lze zkrátit čas strávený na jedné 

skenpozici  na  cca  4  minuty,  přičemž  nejdelší  dobu  trvá  přenos  dat  ze  skeneru  do 

notebooku.

5.1.1 Parametry skenování

Skenování  bylo  provedeno  v  režimu  Panorama  s  úhlovým  krokem  0,08° 

horizontálně  i  vertikálně.  Režim  Panorama  používá  celé  zorné  pole  skeneru,  tj.  360° 

horizontálně a 100° vertikálně. Skenpozice byly voleny ve vzdálenosti cca 25 m od sebe, v 

případě  nutnosti  byly  vzdálenosti  zkráceny.  V místech,  kde  byl  na  stropě  nafouknutý 

ventilační rukáv, byly pozice skenpozic voleny střídavě na levé a pravé straně tunelu, aby v 

mračnu  bodů  vznikly co  nejmenší  stíny  od  ventilace.  Všem stínům  se  ovšem nedalo 

zabránit a tato místa byla následně přeskenována přístrojem MS50.
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Skenování probíhalo při teplotě 10° Celsia a při skenování byl zapnut inklinační 

senzor. Atmosférické korekce byly zvoleny automaticky pro daný typ skeneru (VZ-400).

Proces  skenování  byl  ovládán  z  prostředí  RiSCAN  z  notebooku,  který  byl  ke 

skeneru připojen pomocí bezdrátové sítě Wi-fi. 

V této etapě bylo zaměřeno 98 skenpozic, z nichž se jich zájmové oblasti týká 48. 

Jedna skenpozice (č.  4598) nakonec nebyla použita pro výpadek skeneru při skenování 

vlícovacích bodů. Skenování probíhalo 2 dny a trvalo 24 hodin čistého času.

Celková velikost dat získaných skenováním oblasti 56N je cca 64 GB, proto tato 

data nejsou přiložena k práci.

5.1.2 Zaměření pozice a orientace skeneru.

Pozice skeneru byla měřena totální stanicí MS50 v režimu AutoLock. Měření bylo 

prováděno na hranol Leica GRZ4 (Leica 360°), umístěném na konzoli na vrchu skeneru. 

Pozice byly měřeny ve 2 polohách dalekohledu. Stanoviska totální stanice byla volena jako 

volná s protínáním na body primární i sekundární sítě.
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Obr. 10: Upevnění skeneru na vozidle pomocí konzole. [5]
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K  určení  orientace  skeneru  byly  jako  vlícovací  body  použity  body  primární  i 

sekundární  sítě,  které  byly signalizovány odraznými terči  Riegl  Flat  5  cm na  držácích 

61 mm (stejné jako v případě zaměření sítě). Vlícovací body byly přeskenovány funkcí 

Finescan tiepoints, pro každou skenpozici byly dle možností zvoleny 1-3 vlícovací body. 

Při skenování vlícovacích bodů se někdy objevil problém s nalezením bodu ve skenu, kdy 

bod  v mračnu bodů nebyl vidět. V tom případě byl výřez, kde byl vlícovací bod očekáván,  

přeskenován vyšším rozlišením a následně byl ve vzniklém skenu nalezen a označen. Tato 

pomocná mračna byla následně mazána, aby nedošlo k záměně s originálním mračnem při 

kancelářském zpracování. Při skenování vlícovacích bodů bylo třeba kontrolovat náhled 

vzniklého skenu pro případ, že by byl místo signálního terče skenerem nalezen jiný objekt 

s vysokou odrazivostí (např. signalizace primární bodové sítě).

Rozmístění skenpozic je zobrazeno na obr. 11 a 12.

5.2 Doplňkové skenování

Doplňkové skenování sloužilo k přeskenování míst, kde vznikly stíny při hlavním 

skenování  a  nebo  kde  by  byla  manipulace  se  skenerem  VZ-400  obtížná  (např.  za 

trafostanicemi). Skenování bylo provedeno přístrojem Leica MS50 v režimu 1000 bodů za 

vteřinu s plošným rozlišením 5cm / 5m. Byla využita volná stanoviska  s protínáním na 

body  obou  bodových  polí,  výsledná  mračna  tak  již  byla  orientována  do  důlního 

souřadnicového systému. Data byla exportována pomocí sofwaru SBG Geo do formátu 

TXT  a  nahrána  do  softwaru  RiSCAN  jako  doplněk  dat  z  hlavního  skenování  (viz 

kapitola 6).

Celkem  byly  v  oblasti  56N  zaměřeny  3  skenpozice.  Rozmístění  skenpozic  je 

zobrazeno na obr. 11 a 12.
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Obr. 11: Rozmístění skenpozic, část 1. Stanoviska VZ-400 jsou označena modře, stanoviska MS50 zeleně.
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Obr. 12: Rozmístění skenpozic, část 2. Stanoviska VZ-400 jsou označena modře, stanoviska MS50 zeleně.
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6 Zpracování měřených dat

V této kapitole je popsán postup při zpracování měřených dat. Popisy algoritmů a 

funkcí v této kapitole jsou převzaty z [6]. Všechna nastavení funkcí vychází ze zkušeností 

z  používání  softwaru  RiSCAN.  Rozmístění  skenpozic,  část  2.Stanoviska VZ-400 jsou 

označena modře, stanoviska MS50 zeleně

6.1 Registrace dat

Registrací  dat  se  v  laserovém  skenování  rozumí  umístění  a  orientace  dat  do 

souřadnicového systému.

6.1.1 Nastavení POP matice

POP  matice  (project‘s  orientation  and  position  matrix)  je  matice  definující 

transformaci  mezi  projektovým  souřadnicovým  systémem  (PRCS)  a  globálním 

souřadnicovým systémem (GLCS).  Jde o matici 4x4 obsahující  9 rotačních a 3 translační 

parametry: 

MPOP=(
r11 r12 r13 t 1
r21 r22 r23 t 2
r31 r32 r33 t 3
0 0 0 1

)
Vzhledem ke skutečnosti,  že  RiSCAN používá levotočivý souřadnicový systém, 

zatímco globální systém je pravotočivý, byla POP matice nastavena následovně:

MPOP=(
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

)
6.1.2 Hrubá orientace skenpozic

Tento krok se týká pouze dat ze skeneru VZ-400. Skenpozice byly orientovány 

dvěma způsoby:
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1. V případě, že bylo k dispozici více vlícovacích bodů ve vhodné konfiguraci, byla 

použita  funkce  „Calculate  via  inclination  sensor“,  umožňující  výpočet  pozice  a 

orientace skeneru ze dvou známých vlícovacích bodů a z dat inklinačního senzoru. 

Tato  funkce má výhodu v rychlosti  provedení  orientace a  dále  v automatickém 

párování  vlícovacích  bodů  se  seznamem  souřadnic,  čímž  se  u  velkého  počtu 

skenpozic jednak snižuje doba provedení kroku a dále se tím snižuje možnost hrubé 

chyby v „překliknutí“ se.

2. V případě dostupnosti pouze jednoho vlícovacího bodu nebo více bodů v nevhodné 

konfiguraci byla použita funkce „Backsighting orientation“, při kterém se používá 

jeden  vlícovací  bod  a  poloha  skeneru  změřená  totální  stanicí.  Pro  data  z 

inklinačního senzoru bylo vždy použito mračno bodů z panoramatického skenu.

Tento  způsob  kombinace  dvou  typů  orientací  byl  testován  z  důvodu  možných 

časových úspor uvedených výše.

6.1.3 Import dat z MS50

Data z MS50 nebyla importována jako hrubé skeny, ale jako polydata, která jsou již 

registrována v globálním systému. Proto je při importu z textového formátu ze softwaru 

Geo nutno zvolit správný systém (GLCS) a dále správný formát souřadnic. 

Jiná situace je u souřadnic samotného stanoviska skeneru, které je při vytvoření v 

RiSCANu  standardně  umístěno  na  počátek  PRCS.  Zde  byla  provedena  registrace 

následujícím způsobem: souřadnice skenpozic bylo třeba nejdříve importovat do seznamu 

vlícovacích bodů v globálním systému (TPL GLCS) a odtud načíst do seznamu v lokálním 

systému  (TPL  PRCS).  Následně  byly  skenpozice  spárovány  s  importovanými 

souřadnicemi pomocí funkce Set scanner positions.

6.1.4 Příprava dat pro vyrovnání skenpozic

Pro vyrovnání skenpozic je potřeba nejdříve provést přípravu dat. K této přípravě 

slouží  v  prostředí  RiSCAN  filtr  Plane  patch  filter.  Tento  filtr  vytvoří  plochy,  pomocí 

kterých jsou v následujícím kroku vyrovnávány skenpozice na sebe.
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Princip filtru je následující: prostor je rozdělen na krychle o definované maximální 

velikosti. V každé krychli je všemi body proložena rovina metodou nejmenších čtverců. 

Pokud  je  vzdálenost  všech  bodů  od  této  roviny  menší  než  definovaná  maximální 

vzdálenost,  je  tato  rovina  vložena  do  seznamu vyrovnávacích  rovin.  Pokud  podmínka 

vzdálenosti není splněna, je daná krychle rozdělena na 8 stejných krychlí a celý cyklus se 

opakuje. Proces je zastaven při nalezení odpovídající roviny nebo při překročení podmínek 

minimální velikosti krychle nebo minimálního počtu bodů v krychli. 

Byly použity tyto parametry:

• maximální vzdálenost od roviny – 0,02 m

• minimální počet bodů v krychli – 5

• minimální velikost krychle – 0,064 m

• maximální velikost krychle – 16,384 m 

Z filtrovaných dat byla vytvořena nová data (tzv. polydata), která byla použita k 

dalšímu zpracování.
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6.1.5 Vyrovnání skenpozic – Multi Station adjustment

Funkce Multi Station adjustment (dále MSA) slouží k vyrovnání pozic a orientací 

skenpozic  tak,  aby  rozdíly  pozic  identických  objektů  mračen  bodů  byly  co  nejmenší. 

Algoritmus hledá v překrývajících se částech mračen bodů identické plochy vytvořené v 

předchozím kroku,  a  pomocí  těchto ploch provádí  výpočet.  U skenpozic se  vyrovnává 

jednak  pozice  (X,  Y,  Z)  a  dále  rotace  podél  3  os  –  v  tomto  případě  jde  o  osy 

souřadnicového systému skeneru SOCS – X (roll angle), Y (pitch angle) a Z (yaw angle).  

Vyrovnání lze provádět v cyklech, dokud opravy pozic a rotací nejsou v požadovaných 

hodnotách.

Pro MSA lze nastavit následující parametry:

• input  data  (vstupní  data)  –  lze  použít  vlícovací  body,  vlícovací  objekty  (ručně 

vytvořené  vlícovací  plochy,  které  lze  použít  místo  funkce  Plane  patch  filter), 

polydata a měřené pozice skeneru

• nearest point search mode (režim vyhledávání nejbližšího bodu) – lze vyhledávat 

pouze jeden nejbližší bod ve všech polydatech (rychlejší metoda), nebo vyhledávat 

nejbližší bod z každých polydat (pomalejší metoda, ovšem dávající lepší výsledky)

• search radius (vyhledávací radius) – maximální vzdálenost, ve které jsou 2 body z 

různých polydat považovány za identické

• max. tilt angle (maximální odklon) – maximální úhel, který svírají normály 2 ploch 

2 polydat, při kterém jsou plochy ještě považovány za identické

• min.  change  of  error  1/2  (minimální  hodnota  opravy  1/2)  –  iterační  výpočet 

probíhá, dokud je hodnota opravy větší než „minimal change of error 1“. V případě 

použití  polydat  je  iterační  výpočet  spuštěn  ještě  jednou,  dokud nejsou  hodnoty 

oprav menší než „min. change of error 2“

• práh odlehlých hodnot (outlier threshold) – jako odlehlé páry jsou označeny takové 

dvojice  bodů,  které  mají  po  dosažení  hodnoty  „min.  change  of  error  2“  větší 

vzdálenost, než je zadaná v poli „outlier threshold“. Tyto páry jsou vyloučeny a 
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výpočet  je  znovu  zopakován,  dokud  není  dosaženo  hodnoty  „min.  change  of 

error“ / „outlier threshold“

• režim  výpočtu  (calculation  mode)  –  zde  je  možno  použít  2  druhy  vyrovnání: 

metodou nejmenších čtverců a nebo robustní vyrovnání. Při špatně registrovaných 

datech  má  robustní  vyrovnání  lepší  výsledky  než  MNČ,  kde  se  projeví  vliv 

odlehlých  párů,  trvá  ovšem  delší  dobu.  Čím  lépe  jsou  data  registrována  před 

výpočtem, tím menší je rozdíl  mezi výsledky robustního vyrovnání a vyrovnání 

MNČ.

• obnovení pohledu (update display) – frekvence úpravy dat v pohledu v závislosti na 

stavu výpočtu. Častější obnovy vedou ke zpomalování výpočtu.

Parametry použité při výpočtu jsou uvedeny na obr. 13.

Vyrovnání probíhalo po blocích. U všech skenpozic byl původní záměr vyrovnávat 

všech  6  parametrů.  Při  výpočtu  MSA  se  ovšem  objevily  problémy  s  některými 

skenpozicemi,  kterým  byla  pozice  při  uvolnění  polohových  parametrů  upravována  o 

několik  kilometrů.  Tento  stav  byl  nejspíše  způsoben  kombinací  dvou  způsobů  hrubé 

registrace dat (viz kap.  6.1.2), protože v minulosti při používání pouze jednoho způsobu 

registrace tyto situace nenastaly.  Proto byly nakonec vyrovnávány pouze rotační úhly a 

polohové parametry byly pro vyrovnání uzamknuty. Případné opravy polohy byly následně 

provedeny manuálně při čištění dat (viz kap. 6.3).

Celkem proběhlo 9 bloků MSA:

1. Jako základní skenpozice byla zvolena SP 4541. Tato skenpozice byla zvolena jako 

pevná, tzn.  všech 6 parametrů bylo uzamčeno pro vyrovnání.  K této skenpozici 

byly vyrovnány skenpozice  4542 – 4545 ve  3  cyklech.  Následně byly všechny 

skenpozice použité v tomto kroku uzamčeny. Stejným způsobem bylo postupováno 

ve všech následujících blocích. Ukázky výstupů z výpočtu jsou uvedeny na obr. 14.

2. Byly přidány skenpozice 4546 – 4550. Celkem proběhly 3 cykly.

3. Byly přidány skenpozice 4551 – 4559. Celkem proběhly 3 cykly.
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4. Byly přidány skenpozice 4560 – 4566. Celkem proběhly 3 cykly.

5. Byly přidány skenpozice 4566 – 4570. Celkem proběhly 4 cykly.

6. Byly přidány skenpozice 4571 – 4580. Celkem proběhlo 5 cyklů.

7. Byly přidány skenpozice 4581 – 4587 + 4597. Celkem proběhly 3 cykly.

8. Byly přidány skenpozice 4588 – 4596. Celkem proběhlo 6 cyklů.

9. Byly přidány skenpozice 4600 – 4602. Celkem proběhly 4 iterace.

Protokoly z vyrovnání jsou ve formátu CSV uvedeny v  příloze 3: MSA. Ukázka 

protokolu je uvedena v tabulce 1.
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Tabulka 1: Ukázka protokolu z 1. cyklu 1. bloku MSA. 

Project: 56N_reg_all
Units:  [m]  [deg]
File created: 25.04.16 22:29

Error (StdDev) [m]:  0.0490
Number of observations used for calculation:
Tiepoints: 0
Tieobjects: 0
Polydata: 8851
Scan pos.s: 5

Name  delta X  delta Y  delta Z  delta Roll  delta Pitch  delta Yaw  delta Scale  #  Remarks
4541  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 3506  Locked
4542  0.000  0.000  0.000  -0.019  0.007  -0.006  0.0 3298  Position locked
4543  0.000  0.000  0.000  -0.117  0.019  0.006  0.0 3766  Position locked
4544  0.000  0.000  0.000  0.085  0.015  -0.009  0.0 4963  Position locked
4545  0.000  0.000  0.000  -0.043  -0.006  0.022  0.0 2184  Position locked
4546  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4547  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4548  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4549  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4550  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4551  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4552  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated
4553  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0 0  Deactivated



Ondřej Šalanda: 3D laserové skenování části tunelu U-ort 1375 důlního díla Kirunavaara ve Švédsku

2016 24

Obr. 13: Nastavení parametrů funkce Multi Station 
adjustment.

Obr. 14: Ukázka vstupního nastavení MSA pro 1. blok vyrovnání po 1. cyklu.
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Na obr. 15, 16 a 17 je ukázka vývoje zbytkového histogramu, který zobrazuje počet 

observací a jejich chybové vzdálenosti.

6.2 Filtrace dat

Pro snížení  objemu dat,  a dále pro eliminaci  vzdálených bodů byl  na data dále 

aplikován filtr Range gate. Tato funkce selektuje body v určité vzdálenosti od skeneru. Byl 
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Obr. 15: Zbytkový histogram po 1. cyklu 2. bloku MSA.

Obr. 16: Zbytkový histogram po 2. cyklu 2. bloku MSA.

Obr. 17: Zbytkový histogram po 3. cyklu 2. bloku MSA.
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použit interval r = <0;40m> , tzn. všechny body ve vzdálenosti větší než 40 m od skeneru 

byly ignorovány.

6.3 Čištění dat

V této  fázi  byly z  vyrovnaných polydat  odstraněny všechny nežádoucí  objekty, 

např. ventilace, svorníky, vozidlo apod. a dále falešné odrazy od vodních ploch. Čištění 

bylo provedeno až po orientaci dat ze dvou důvodů: jednak tím bylo zamezeno duplicitám 

čištění na překrývajících se částech jednotlivých mračen, a dále byla při čištění prováděna 

zároveň  vizuální  kontrola  kvality  vyrovnání  skenpozic.  Čištění  dat  bylo  časově 

nejnáročnější fází celého procesu zpracování, vyčištění oblasti 56N trvalo přibližně 150 

hodin.

Čištění dat probíhalo v režimu Plane selection. V tomto režimu byla vždy nejdříve 

vytvořena rovina kolmá na osu tunelu v daném místě a následně byl zobrazen pouze úsek 

dlouhý 1-3 m (dle tvaru stěn v daném místě) nad touto rovinou. Po vyčištění zobrazeného 

úseku bylo změněno staničení roviny o šířku předchozího úseku, čímž byl zobrazen další 

pruh dat a proces čištění byl zopakován.
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Obr. 18: Data před vyčištěním.
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Režim  Plane  selection  dává  též  dobrý  vizuální  přehled  o  kvalitě  registrace 

skenpozic.  Bohužel  docházelo k situacím,  že při  čištění  dat  byly nalezeny oblasti,  kde 

registrace  nebyla  uspokojivá  (viz  příklad  na  obr.  20 a  21).  Na  těchto  místech  byly 

skenpozice dorovnány ručně pomocí funkce Modify orientation & position. Touto funkcí 

lze měnit  všech 6 parametrů registrace (popis parametrů viz kap.  6.1.5) a tím vylepšit 

registraci.

6.4 Vytvoření doplňků k mračnům bodů

Vzhledem ke skutečnosti, že skener VZ-400 má vertikální rozsah skenování 100°, 

vzniká  nad  a  pod  skenerem  kruhový  stín.  Do  těchto  stínů  sice  zasahují  mračna  ze 

sousedních  skenpozic,  ale  při  následné polární  triangulaci  zde  vznikají  chyby,  které  je 

nutno ručně upravovat. Pro omezení těchto chyb se osvědčilo použití doplňkových mračen 

bodů. V místě stínů byl na každé skenpozici vytvořen doplněk vyříznutím dat z okolních 

skenpozic,  které  do  stínu  zasahovaly.  Tato  vyříznutá  mračna  byla  uložena  jako  nová 

polydata s pracovním názvem TBxxxx, kde xxxx značí číslo skenpozice. Doplňky byly v 
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Obr. 19: Data po vyčištění.
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následující  polární  triangulaci  přiřazeny  dané  skenpozici  a  tím  byl  snížen  vliv  stínů. 

Doplňky byly stejným způsobem tvořeny i pro stíny, které vznikly od ventilačních rukávů. 

Ukázka doplňkových dat je uvedena na obr. 22.

6.5 Polární triangulace

Polární triangulace je triangulace, která na rozdíl od rovinné triangulace umožňuje 

triangulovat uzavřené plochy, jako např. tunely. V prostředí RiSCAN funguje na principu 

2D Delaunayovy triangulace s tím rozdílem, že body nejsou projektovány na rovinu, ale na 

sférickou plochu,  jejímž centrem je  pozice skeneru.  Kvůli  této  skutečnosti  lze  spolu v 
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jednom kroku triangulovat pouze polydata, která mají centrum ve stejném bodě, tj. jsou 

pořízena ze stejného stanoviska skeneru.

Pro triangulaci lze nastavit následující parametry:

• max. edge length – maximální povolená délka hrany trojúhelníku

• max. triangle tilt  angle – maximální povolený úhel, který svírá normála k ploše 

trojúhelníku a laserový paprsek

• min. triangle angle – minimální povolený vnitřní úhel trojúhelníku

• depth  threshold  (práh  hloubky)  –  maximální  povolená  vzdálenost  2  vrcholů 

trojúhelníku ve směru laserového paprsku

• depth  factor  (faktor  hloubky)  –  vzdálenost  2  vrcholů  trojúhelníku  ve  směru 

laserového paprsku nesmí být větší než hodnota (depth factor * vzdálenost kolmá 

na směr paprsku v polovině vzdálenosti obou vrcholů)

• center point – zvolený střed polární triangulace, tj. poloha skeneru
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• create watertight surface – vytvoření vodotěsného povrchu uzavřením všech děr v 

mesh povrchu

• crop triangles outside polylines – možnost vložení uzavřených linií jako povinných 

hran, vzniklý mesh bude obsahovat pouze trojúhelníky uvnitř těchto linií

Volba těchto parametrů zásadně ovlivňuje vzniklý mesh, a to jednak vystihnutím 

tvaru skenovaného objektu a dále celistvostí povrchu. Parametry zvolené pro triangulaci 

jsou uvedeny na obr. 23.

Triangulována  spolu  byla  vždy  polydata  dané  skenpozice  a  k  ní  příslušející 

doplňková polydata (např. SP4501 a TB4501). K parametrům byla navíc zvolena možnost 

Combine data, která ze společně triangulovaných dat vytvoří jeden mesh.

I přes dobře zvolené parametry obsahuje výsledný mesh chyby (viz obr.  24). Tyto 

chyby byly z meshe vyříznuty a vzniklá díra byla zacelena pomocí planární triangulace 

(obr. 25). Parametry planární triangulace se nastavují obdobně jako u triangulace polární.
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Obr. 22: Polydata z jedné skenpozice (zeleně) doplněná daty z okolních skenpozic  
(modře).
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Obr. 23: Parametry použité při polární triangulaci.
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6.6 Vytvoření povrchu

Pro  vytvoření  povrchu  byla  použita  funkce  Extract  outer  surface.  Tato  funkce 

umožňuje vytvoření mesh povrchu pomocí octree struktury,  na kterou převede všechny 

vstupní trojúhelníky. Výsledný mesh je pak definován jako průnik linií octree struktury a 

původních vstupních trojúhelníků.

Octree filter je v RiSCANu realizován následovně: je vytvořena základní krychle o 

zadané velikosti, ta je rozdělena na 8 stejně velkých krychlí, které jsou opět děleny na 8 

krychlí až do zadaného rozměru krychle. Vzniklé neprázdné krychle obsahují jediný bod, 

který je těžištěm bodů v dané krychli.

Jako  parametru  se  při  vytváření  povrchu  volí  rozlišení  octree  struktury,  bylo 

zvoleno 10 cm pro všechny 3 směry. Povrch byl exportován do formátu DXF a poté v 

programu MicroStation konvertován do DWG.

Výsledný povrch části T-ort 409 je zobrazen na obr. 33 a 34.
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Obr. 26: Výsledný mesh části T-ort 409.
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Obr. 27: Výsledný mesh části T-ort 409.
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6.7 Tvorba rozdílového modelu

V softwaru  Geo byl  pomocí  profilů  definován teoretický model  a  následně byl 

vytvořen rozdílový model tunelu. Model je zobrazen na obr. 35. Model části T-ort 409 je ve 

formátu DWG přiložen v příloze č. 4.
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7 Závěr

Cílem práce bylo vytvořit 3D model části tunelu U-ort 1375, který bude sloužit jako 

dokumentace pro projektování dalších činností v této oblasti.  Model byl vytvořen z dat 

získaných metodou laserového skenování a je přiložen na CD ve formátu DWG.

Příklady využití modelu jsou:

• Začlenění modelu do důlního GIS systému k projektování prací,  které převyšují 

úroveň  jednoho  patra,  např.  jádrové  vrtání,  vrtání  dlouhých  otvorů  pro  média 

(odpady, kabeláž…), k projektování řízení vzduchotechniky při požáru v dole apod.

• Kontrola  podvýrub  srovnáním  výsledného  modelu  s  modelem  teoretickým  ve 

vhodném softwaru (např.  SBG Geo nebo Atlas  DMT).  Případné podvýruby lze 

polohově určit a následně vytyčit pro opravné práce.

• Kontrola nadvýrub, opět srovnáním výsledného modelu s modelem teoretickým. 

Při  velkých  nadvýrubách  lze  upravit  vrtná  schémata  ve  vrtacích  strojích  a  tím 

předejít nadvýrubám, což povede k úsporám při ražbě především snížením nákladů 

na odvoz rubaniny.

Dále zde uvádím 2 návrhy na úpravu postupu:

• Rozmístění skenpozic v menších vzdálenostech od sebe, cca 15 m. Při menších 

vzdálenostech bude vznikat menší množství stínů, které budou muset být následně 

přeskenovány. Při menších vzdálenostech lze též použít menší hustotu skenování, a 

tím zrychlit proces samotného sběru dat

• I při použití modernějšího přístroje použít metodu osvědčenou z používání staršího 

skeneru Riegl Z-360i, a to každých cca 100 m připojit skenpozici na 4 vlícovací 

body, a ty následně zahrnout do výpočtu MSA. Vyrovnání posléze vykazuje lepší 

výsledky a není potřeba provádět tak velké množství manuálních úprav registrace.

K urychlení prací by dále vedl postup, který byl v původním plánu: čelby by při ražbě byly 

vytyčovány totální stanicí MS50 a při vytyčení by byl pomocí MS50 naskenován úsek o 
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délce cca 2 předchozích vyražených záběrů. Data by byla postupně přidávána do jednoho 

projektu v prostředí RiSCAN a po přibližně 100 m úsecích by byla čištěna a vyrovnána. 

Tím by se zamezilo problémům s výkonem hardwaru kvůli velkým objemům dat. Rovněž 

by se zmenšil  objem prací při čištění dat,  protože v těsné blízkosti  čeleb se nenachází 

instalace. Také by odpadla hrubá orientace skenpozic, protože skenování probíhá z volného 

stanoviska, tudíž jsou data již registrovaná do globálního systému. Zde je ovšem třeba na 

druho stranu podotknout, že by se mohly zvýšit náklady na provoz zemních strojů, protože 

u čeleb je podél stěn skladována rubanina vzniklá při čištění čeleb hydraulickým kladivem, 

odpad vzniklý při betonáži čeleb a zbytková rubanina, kterou nenaloží lopatové nakladače. 

Tento materiál by musel být nejprve transportován dále od čeleb a až následně by mohlo 

být přistoupeno ke skenování. 

Výše  zmíněný  postup  nakonec  nebyl  uplatněn  z  důvodů  změny  ze  strany 

zadavatele, kdy nejprve byl při ražbě díla požadavek na skenování zrušen a po dokončení 

ražby bylo skenování opětovně vyžádáno.
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Přílohy

Příloha č. 1: vyrovnání sítě – 01 net_adjustment

obsah:

• 01 measured data – měřená data

• 02 approx_calc – přibližný výpočet souřadnic

◦ 01 – protokoly z výpočtu 1. etapy

◦ 02 – protokoly z výpočtu 2. etapy

• 03 net_adjustment – protokoly o vyrovnání sítě

• 04 adjusted_coordinates – výsledné souřadnice

Příloha č. 2: souřadnice skenpozic – 02 scanpositions

Příloha č. 3: Multi Station adjustment – 03 MSA

obsah: 

• protokoly o výpočtu MSA ve formátu CSV a dále histogramy reziduí. Bloky 

jsou označeny číslicemi a cykly písmeny, takže např.  06D znamená 6. blok 4. 

cyklus.

Příloha č. 4: model – 04 model
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