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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na 3D skenování v otevřeném prostoru a následné 

zpracování a další úpravy mračna bodů. Teoretická část se zabývá technologiemi v oblasti 

3D skenu. Praktická část se zabývá zaměřením mračna bodů a prací v programovém 

vybavení s ním. 
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Abstract 

This diploma thesis is focused on 3D scanning in open space and subsequent 

processing and other modifications of the point cloud. The theoretical part deals with 

technologies in the field of 3D scanning. The practical part deals with the focus of the point 

cloud and working with software with it. 
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1 ÚVOD 
 

Terestrické laserové skenování je rychle rozvíjející, moderní metoda s využitím 

v mnoha oborech. Mezi další obory využívající 3D skenování patří například archeologie 

nebo stavebnictví, primárně v průběhu rekonstrukcí. 3D skener je schopný za velmi krátkou 

dobu získat velké množství dat, díky čemuž je tato metoda mnohem méně časově náročná 

než jiné geodetické metody. Algoritmus ovládající jak skener, tak příslušné programové 

vybavení je velmi komplikovaný a limitovaný po stránce spolehlivosti.  

Laserové skenování spadá pod obor fotogrammetrie, který se zabývá zpracováváním 

informací o objektech například z fotografií nebo také právě mračen bodů získaných 

laserovým skenováním. 

Cílem této diplomové práce bylo zaměření odpočinkové zóny před budovou 

rektorátu VŠB-TUO. Jedná se o objekt nacházející se v otevřeném prostoru u vchodu do 

budovy A.  

Tato diplomová práce lze rozdělit na 2 části, na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část popisuje základní pojmy, vyskytující se v oboru a dané metodě, technologie 

a problematiku u měření a zpracování výsledků u laserového skenování. Praktická část se 

zaměřuje na postup měření a zpracování zadání této diplomové práce. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY  
 

Jako u většiny vědních a pracovních oblastí se i v oblasti skenovacích systémů a 

fotogrammetrie využívá specifická terminologie. 

 

2.1 Definice základních pojmů 
 

3D skenovací systém - Systém přenášející skutečnost do virtuálního modelu. Skládá se ze 

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

naměřených dat a příslušenství, mezi které se řadí například baterie, stativ a podobné. [1] 

3D skener - zařízení schopné automaticky určit prostorové souřadnice bodů na objektu. 

Funkce je schopný konat po zadání parametrů. [1] 

Řídící jednotka – Počítač řídící proces skenování. Může být externí anebo integrovaný 

v závislosti na skeneru. [1] 

Program pro řízení skenování – Program nainstalovaný v řídící jednotce. Jsou v něm 

nastavovány parametry skenování, ovládá skener a registruje naměřená data. [1] 

Program pro zpracování naměřených dat – Program, který zpracovává data. Výsledkem 

je počítačový model skenovaného objektu. [1] 

Statický skenovací systém – Systém, který v průběhu prací není v pohybu. Obvykle se 

využívá při měření interiérů. [1] 

Kinematický skenovací systém – Systém umístěný a pohyblivém nosiči, například autě. 

[1] 

Terestrický skenovací systém – Statický nebo kinematický systém, který se pohybuje po 

Zemi. [1] 

Parametry skenování – Údaje, které se zadávají před začátkem skenování. U každého 3D 

skeneru se nastavení může lišit, ale obecně platí, že se nastavuje velikost a poloha 

skenovaného prostoru, hustota skenování, snímkování digitální kamerou, měření intenzity a 

podobné. [1] 
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Skenovaný prostor – Prostor, ve kterém skener určuje prostorové souřadnice. Je daný 

úhlovým rozsahem v horizontálním i vertikálním směru. [1] 

Hustota skenování – Úhlový rozestup mezi sousedními body v horizontálním a vertikálním 

směru. [1] 

Mračno bodů – Soubor zaměřených bodů ve 3D na povrchu skenovaného objektu. Body 

jsou po celé ploše objektu, ne pouze na charakteristických bodech objektu jako jsou hrany a 

další jako u ostatních geodetických metod. [1] 

Rozlišení – Parametr určující nejmenší detail, který je možné z mračna bodů získat. [1] 

Sken – Mračno bodů získané z jednoho měření a z jedné pozice skeneru. [1] 

Dosah skeneru – Maximální vzdálenost, u které ještě lze zaměřit body. Silně závisí na 

reflaktanci skenovaného povrchu. [1] 

Reflaktance – Schopnost objektu odrážet optické záření. Závisí na materiálových a 

geometrických vlastnostech povrchu a také na vlastnostech dopadajícího záření, jako jsou 

například frekvence záření nebo polarizace. [1] 

Šum – Chybné nebo nechtěné body. Šum typicky vzniká při skenování v dešti, kdy se laser 

odráží o kapky vody. [1] 

Čištění dat – Čištění šumu anebo jiných nežádoucích dat v mračně bodů. [1] 

Registrace – Transformace dat stanovisek skeneru do jediného souřadnicového systému. 

Termín registrace se používá pouze v některém programovém vybavení a obecně se 

doporučuje používat termín transformace. [1] 

Soukryt – Jedná se o spojení více skenů do jednoho celku. Nejdříve skeny musí být dány 

do správné polohy vůči sobě. Následně se přes funkci merge (termín některých programů) 

spojí do jednoho celku. [1] 

Prokládání geometrických útvarů – Nahrazování částí mračna bodů geometrickými 

útvary. Tímto postupem se snižuje náročnost na výpočetní techniku a zmenšuje se velikost 

souboru. [1] 

Textura – Přiřazuje bodům barvu. Je definována matematickým předpisem nebo tabulkou 

hodnot. [1] 
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3 LASER 
 

Slovo laser je zkratka pro Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

v překladu zesilování světla stimulovanou emisí světla. Vlastnosti laserového záření jsou 

ideální pro 3D skenování. Jedná se o koherentní, intenzivní, monochromatické světlo, jehož 

vlnová délka se pohybuje ve viditelném spektru a jeho přilehlých částech. V principu je laser 

zařízení stimulující emise fotonů v aktivním prostředí využívající zákonů kvantové 

mechaniky a termodynamiky. Za normálních podmínek atomy, ionty nebo molekuly mají 

minimální energetickou hodnotu. Pokud jsou excitovány na vyšší energetické hodnoty a 

následně se jejich hodnoty vrátí do normálního stavu, budou vyzařovat nekoherentní 

světelné záření. Aktivní část laseru je vsazena do rezonátoru, který je ve většině případů 

tvořen dvěma zrcadly, ze kterých je jedno polopropustné, aby mělo kudy záření unikat. 

V aktivním prostředí se začne záření hromadit a sílit, dokud není schopné prostoupit 

polopropustným zrcadlem. Tímto způsobem vzniká intenzivní koherentní záření, které je 

pojmenováno laser. [1] [2] 

 

3.1 Druhy laseru 
 

Na měření vzdáleností se využívají 2 základní typy laseru. Oba typy jsou založeny 

na přesném měření času a jejich přesnost se může lišit, ale ve srovnání s ostatními 

metodami poskytují vysokou přesnost. 

 

3.1.1 Metoda měření fázového posunu 

 

Metoda měření fázového posunu funguje na principu rozdílu v posunu fází vyslaného 

paprsku a paprsku, co se vrátil zpět do stroje. Stroj na rozdíl od pulzního typu vysílá 

kontinuální paprsek. Amplituda vyzářeného paprsku je kontinuálně modulována 

sinusoidním signálem s periodou Tm a vlnovou délkou λm. Šikmá vzdálenost je vyhodnocena 

z přesného měření fázového posunu mezi vysílaným a přijímaným signálem. Takto je zjištěn 

doměrek Δλ a k němu je přidán počet vlnových délek, které byly vytvořeny před návratem 

signálu.  
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3.1.2 Metoda pulzní 

 

Metoda pulzní je principiálně jednodušší. Vysílač vysílá silné, krátké pulzy směrem 

na měřený objekt. Poté, co se od měřeného objektu pulz vrátí a je přijat do vysílače, dálkoměr 

vyhodnotí čas, který uplynul mezi vysláním laserového paprsku a jeho návratem od 

měřeného objektu. 

 

3.2 Složení laseru 
 

 

Obrázek 1: Schéma složení laseru. [2]  

 

 

Laser se skládá z 5 základních částí, které jsou zobrazeny na obrázku 1: 

1 – Aktivní prostředí 

2 – Zdroj záření 

3 a 4 – Rezonátor 

5 – Laserový paprsek 

 

Kromě těchto částí je součástí laserového zařízení příslušenství, bez kterých by laser 

nefungoval. Mezi toto příslušenství patří chladič laseru, součásti pro dodávání energie 
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aktivnímu prostředí, měřič výkonu, kalibrační přístroje a nelineární krystal měnící vlnovou 

délku. [1] [2] 

3.2.1 Aktivní prostředí 

 

Aktivní prostředí je polovodičová látka, ve které dochází k zesilování fotonové 

emise. Obsahuje nerovnovážné elektrony, které plní funkci aktivních částic a díry, což jsou 

volné nosiče náboje. Dělí se na plynové, kde aktivní prostředí je plyn nebo směs více plynů. 

Na pevnolátkové, které jsou tvořeny krystalem. Diodové, tvořené polovodičem s přechodem 

typu p-n a kapalinové, které tvoří roztoky organických barviv. [1] [2] 

 

3.2.2 Zdroj záření 

 

Zdroj záření je zařízení, které dodává energii elektronům v aktivním prostředí, aby 

vznikl přesun mezi energetickými hladinami. Jedná se o elektrický proud, výbojku, 

chemickou rekci nebo laserovou diodu. Stejně jako aktivní prostředí, má zdroj záření vliv na 

intenzitu laseru. Obrázek 2 schematicky ukazuje případ, kdy laser využívá jako zdroj záření 

výbojku. [2] 

 

 

Obrázek 2: Schéma laseru využívajícího výbojku jako zdroj záření. [3] 
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3.2.3 Rezonátor 

 

Rezonátor je soustava dvou zrcadel, z nichž je jedno zcela nepropustné a druhé je 

částečně propustné. Nepropustnost u částečně propustného zrcadla je stále vysoká. Pohybuje 

se kolem 95% nepropustnosti v závislosti na druhu laseru. Rezonátorů je více druhů, jak je 

ukázáno na obrázku 3. [1] [2] 

 

 

Obrázek 3: Druhy rezonátorů. [2] 

 

3.3 Odrazivost laseru 
 

Odrazivost, nebo také reflektivita je veličina dána procenty, která určuje kolik 

procent laseru se odrazí v poměru kolik je ho pohlceno povrchem. Laser se od všech 

povrchů neodráží stejně. Rozhodují parametry jako je barva, kdy čím tmavší tak tím více 

světla pohltí, nebo třeba lesk. Ideální hodnota je 100 %, kdy není povrchem pohlceno 

žádné světlo z laseru. Tabulka 1 zobrazuje odrazivost pro vybrané materiály. [10] 
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Tabulka 1: Odrazivost od vybraných materiálů. [10] 

 Materiál Reflektivita / % 

Bílý papír Do 100 % 

Stavební dřevo (borovice, čistá, suchá) 94 % 

Sníh 80-90 % 

Bílé zdivo 85 % 

Jíl, vápenec Do 75 % 

Potištěný novinový papír 69 % 

Listnaté stromy Typ. 60 % 

Jehličnaté stromy Typ. 30 % 

Plážový, pouštní písek Typ. 50 % 

Hladký beton 24 % 

Asfalt s oblázky 17 % 

Láva 8 % 

Černý neopren 5 % 

 

4 LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 
 

Laserové skenování je moderní, rychle rozvíjející se fotogrammetrická metoda, kde 

se místo z fotografií vyhodnocují data z bodů vzniklých z odrazu laseru od povrchu objektu 

a vyhodnocenými programem na zpracování naměřených dat. S laserovým skenováním je 

spojena zkratka LiDAR. Jedná se o anglickou zkratku pro Light Detection And Ranging, což 

v překladu do češtiny znamená detekce světla a měření. LiDAR je zastřešující pojem pro 

všechny laserově skenovací metody, které se dělí na letecké a pozemní. Terestrické laserové 

skenování se ještě dělí na kinematické, které bývá označováno také jako mobilní a na 

statické. [4] 

 

4.1 Druhy laserového skenování 
 

Laserové skenování, jak bylo zmíněno v kapitole 4 dělí na 3 základní metody. Každá 

metoda se hodí do jiné situace a má své klady a zápory. Mobilní terestrické skenování může 

být ještě děleno na mobilní a ruční, jedná se ovšem o principiálně stejnou metodu, protože 

v obou případech je skenovací zařízení v pohybu. Ruční se odlišuje pouze ve využití. 

Používá se hlavně na skenování malých, často uměleckých objektů nebo interiérů. 

 



Bc. Jan Rittig: 3D laserové skenování odpočinkové zóny před budovou rektorátu 

2022  9 

4.1.1 Letecké skenování  

 

Volba metody závisí primárně na velikosti zájmového území. V případě 

velkoplošných měření se využívá převážně leteckého skenování. Skener je připevněn 

k letadlu, vrtulníku, družici nebo k dalším létajícím zařízením. Během leteckého skenování 

je skener orientován dolů a vysílá svazky paprsků do roviny. Nosič musí létat ideálně 

v rovinách, aby vznikaly pásy mračen bodů. Data leteckého skenování mají v poměru 

s velikostí měřené plochy dobrou přesnost a jedná se o cenově dostupný postup. U leteckého 

laserového skenování je důležitá volba období skenování, protože vegetace na skenované 

ploše může překrývat důležité části povrchu. Ideální období pro letecké laserové skenování 

je zima, protože vegetace zakrývá nejméně plochy. Přesná doba měření je ideálně poledne, 

aby se minimalizoval vliv stínů a v den, kdy nebude pršet nebo sněžit a nebude sněhová 

pokrývka. Na obrázku 4 je vyobrazen skener Leica    TerrainMapper-2, moderní letecký 3D 

sken. [4] 

 

 

Obrázek 4: Leica TerrainMapper-2. [5] 

 

4.1.2 Mobilní terestrické skenování 

 

Mobilní terestrické laserové skenování se využívá primárně v případě skenování 

liniových staveb, tedy například silnic, železnic nebo vodních toků. 3D sken je připevněn 

k dopravnímu prostředku, který se pohybuje po zemi. V některých případech nosič může být 

i člověk. Jedná se o ideální metodu v případě potřeby sběru dat ze zemského pohledu na 
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dlouhých trasách. Velmi rychle a detailně je zaměřen průjezdný profil podél trasy pohybu 

skeneru i s objekty, které vzhledem k jejich tvaru nemůže shora postihnout letecké laserové 

skenování, a pokryje se prostor, který by se pomocí statického přesouvání měřil neúměrně 

dlouho. Na obrázku 5 je Leica Pegasus: Two Ultimate, 3D sken běžně nošený automobilem 

a na obrázku 6 je Leica BLK2GO, sken možný nosit v ruce. [4] 

 

Obrázek 5: Leica Pegasus: Two Ultimate. [6] 

 

 

Obrázek 6: Leica BLK2GO. [7] 
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4.1.3 Statické terestrické skenování 

 

Statické laserové skenování má uplatnění v případě skenování malých území nebo 

konkrétních objektů. Pořizuje ze všech metod nejpřesnější data. Během skenování se 3D 

skener nepohybuje a přesouvá se mezi skenováními. [4] 

 

4.2 Využití pozemního laserového skenování v praxi 
 

Laserové skenování se díky vysoké přesnosti, krátké době potřebné pro sběr velkého 

množství dat a vysoké automatizaci jejich zpracování stalo pravděpodobně nejefektivnější 

metodou sběru prostorových dat, která si našla uplatnění v mnoha různých odvětvích. Hlavní 

využití nalézá tato metoda především v průmyslových odvětvích jako je například 

stavebnictví. Zde se pozemní laserové skenování využívá k vytvoření detailních 3D modelů 

budov, mostních konstrukcí, nebo také k mapování složitých potrubních vedení, jejichž 

průběh se v průběhu stavby změnil, ale příslušná dokumentace již nebyla aktualizována, 

nebo pokud taková dokumentace již neexistuje. Tato složitá potrubí, např. na ropných 

plošinách, v rafinériích apod., je často nutné zmapovat velice rychle, a právě pro tyto úkoly 

je laserové skenování optimálním řešením, které může významně snížit vynaložené finanční 

prostředky. Se stavebnictvím částečně souvisí také využití TLS v architektuře. Zde se 

využívá k detailnímu zachycení ozdobných fasád historických budov, říms, girland, 

balustrád, nebo také kleneb či celých interiérů kostelů, katedrál apod. Kromě těchto objektů 

se skenují také umělecké objekty, jako jsou například sochy. Skeny těchto předmětů mohou 

sloužit k uchování jejich originálního vzhledu v digitální podobě, pokud budou poničeny 

například časem, přírodní katastrofou nebo vandalismem. Značnou užitnost má skenování i 

v oboru archeologie, kdy bylo například využito ke skenování pyramid. Tento případ je 

vyobrazen na obrázku 7. V malém množství je skenování užíváno i v dolech, ovšem důlní 

prostředí není pro tuto metodu obecně vhodné. Prostředí v dolech je prašné a vlhké, takže 

hrozí vznik velkého množství šumu v mračnu bodů. [4] 
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Obrázek 7: Sken pyramidy El Castillo v Mexiku. [4] 

 

4.3 Chyby v měření 
 

Chyby u TLS se dělí na vnitřní a vnější. Skenovací systémy mají velmi komplexní 

konstrukci, která se skládá z mnoha součástí. Všechny součásti fungují s určitou nejistotou. 

Chyby vzniklé z těchto důvodů jsou označovány za vnitřní. Každá chyba, která není 

způsobena konstrukčním nedostatkem skenovací systému je označována za vnější. [1] 

4.3.1 Vnitřní chyby  

 

Vnitřní chyby se dělí stejně jako u teodolitů na nahodilé a systematické. Nahodilé 

chyby jsou chyby měření délek a chyby měření zenitových a vodorovných úhlů. Náhodné 

složky těchto chyb jsou popsány směrodatnými odchylkami. Systematické chyby závisí 

přímo na principu skeneru. Řadí se mezi ně osové chyby, které jsou podobné osovým 

chybám na teodolitech. Kromě osových chyb se do systematických chyb řadí systematické 

chyby měření délek a systematické chyby měření úhlů. Vliv má i synchronizace měření 

délky a uhlů, ovšem jedná se o systematický charakter s proměnnou velikostí.  
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Vnitřní chyby lze zmenšit kalibrací stroje a nelze je zmenšit postupem měření. 

Největší vliv mají osové chyby a na rozdíl od teodolitů u skenerů je nelze eliminovat 

měřením ve dvou polohách. [1] 

 

4.3.2 Vliv prostřední na průchod svazku 

 

Terestrická měření probíhají v přízemních vrstvách atmosféry, které jsou často 

opticky proměnné. Tyto jevy v atmosférickém prostředí mají různý index lomu z důvodu 

nehomogenity. Stejně jako laserové měřidlo vzdálenosti u totální stanice se paprsek při 

průchodu nehomogenními vrstvami atmosféry postupně láme a generuje místo přímky 

složitou křivku. Tento jev se nazývá atmosférická refrakce, která se dělí na refrakci 

astronomickou a refrakci terestrickou. Refrakce atmosférická je způsobená celkovým vlivem 

atmosféry a má vliv na měření nebeských cílů. Refrakce terestrická má vliv na měření 

terestrických cílů. Z hlediska měřitelných veličin v geodézii je refrakce vertikální, která 

ovlivňuje měření svislých úhlů a refrakci horizontální, ovlivňující vodorovné směry a 

azimuty. Společně generují prostorové zakřivení trajektorie, která zapříčiňuje prodloužení 

skutečné dráhy paprsku vůči přímé spojnici. 

Index lomu závisí na vlnové délce elektromagnetického záření λ a na fyzikálních 

vlastnostech prostředí, kam se řadí teplota t, tlak p, parciální tlak vodních par h a chemické 

složení vzduchu, primárně pak množství oxidu uhličitého. Na zjištění indexu lomu se 

využívá refraktometr nebo výpočty na základě měření vlastností prostředí. Vlivy vzduchu 

na paprsek jsou relativně zanedbatelné, výrazně se projevují až na větší vzdálenosti. 

V hustších prostředích, jako je například sklo se ovšem paprsek láme výrazně, tento případ 

je ukázán na obrázku 8. Z tohoto důvodu se většinou části mračen, které byly prokazatelně 

vytvořeny při průchodu například oknem z dat čistí nebo upravují. [1] 
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Obrázek 8: Průchod paprsku různými optickými prostředími. [8] 

 

4.3.3 Vliv vlastností měřeného objektu 

 

Skenery při tvorbě mračen bodů využívají principu odrazu od objektu, na který byl 

paprsek vyslán. Velká část světla se odráží pod stejným úhlem od kolmice dopadu jako pod 

kterým dopadl. Zbytek světla se po odrazu rozptýlí nebo ho povrch objektu pohltí. Skener 

využívá pouze to světlo, které se vrátí přímo zpět. Odraz paprsku je schematicky popsán na 

obrázku 9. S narůstajícím úhlem dopadu se snižuje množství paprsku odraženého zpět do 

přístroje, což může zapříčinit chybné změření vzdálenosti bodu od skeneru. Pokud 

v kombinaci s tímto je objekt málo odrazivý a má tmavou barvu, paprsek se v některých 

případech nevrátí vůbec. 
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Obrázek 9: Schéma odrazu paprsku. [1] 

 

V rozích a koutech měřeného objektu může dojít k dalším chybám odrazu paprsku. Pokud 

je odchylka normály a dráhy vysoká, paprsek se do stroje vrátil po několika odrazech. Stroj 

díky delší době návratu paprsku vyhodnotí, že bod je dál od stroje než ve skutečnosti. Tento 

případ je ukázán na obrázku 10, kde P je skutečná pozice bodu a P´ je pozice vyhodnocená 

strojem. 

 

 

Obrázek 10: Dvojitý odraz paprsku. [1] 
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Další chyba je předvedena na obrázku 11 a vzniká v ostrých rozích měřeného 

objektu. Svazek paprsků se při dopadu na rozhraní ploch odráží v různých vzdálenostech. 

Stroj s z naměřených dat generuje průměr. Z tohoto důvodu je možné, že koutový bod bude 

v mračně bodů ve výsledku blíže ke stroji než ve skutečnosti a rohový dál než ve skutečnosti. 

Tato chyba narůstá se vzdáleností objektu od stroje, protože se vzdáleností roste poloměr 

svazku paprsků. [1] 

 

 

Obrázek 11: Chyba z průměrování vzdálenosti. [1] 

 

Při měření okraje objektu se svazek paprsků v některých případech rozpůlí. Půlka se 

odráží od měřeného objektu a druhá půlka o objekt, který se nachází za měřeným objektem. 

Program pro zpracování naměřených dat následně udělá průměr z dvou různých hodnot, 

které se mohou výrazně lišit. Bod se v mračně bodů vyobrazí mnohem dál od stroje než ve 

skutečnosti. [1] 

 

4.3.4 Šum 

 

Pojem šum měření je zastřešující pojem pro všechny body, který jsou významně 

vychýleny od skutečnosti nebo vznikly nechtěným odrazem od pohyblivého objektu v okolí. 

Vychýlené body jsou ty, který vzniknou převážně vnějšími vlivy nebo špatným 

vyhodnocením šikmé délky skenerem. Šum vzniklý z pohyblivého objektu vzniká například 
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v momentě, kdy mezi skenerem a skenovaným objektem prochází lidi nebo projíždí 

automobily. Body vzniklé tímto způsobem lze eliminovat dvojitým měřením, pokud to stroj 

umožňuje. Stroj porovná 2 měření a odrazy, které se v nich neopakují automaticky vymaže. 

Šum vzniklý ze špatného vyhodnocení šikmé délky nebo z vnějších vlivů lze minimalizovat 

opakovaným přeměřováním vzdálenosti. Stroj následně z několika měření vygeneruje 

průměr a implementuje jej do mračna bodů. Některé stroje mají zabudovaný software, který 

šum v měření minimalizuje a některý software na zpracování dat umožňuje automatické 

čištění dat pro usnadnění práce. 

 

5 REGISTRACE DAT 
 

Z důvodu členitosti objektu a jeho velikosti se obvykle skenuje z více stanovisek. 

Problém je, že každé stanovisko si vždy vygeneruje vlastní souřadnicový systém, který na 

sebe navzájem nenavazují. Všechny skenery používají stejný souřadnicový systém, kde osa 

z je svislá osa skeneru, x optická osa skeneru, která je vždy v libovolném vodorovném úhlu 

a pravotočivá osa y. U osy x vždy nastává problém, protože ve vodorovném směru nemá 

daný směr. Tento problém je řešen více způsoby.  

Registrace je název pro spojování mračen bodů tak, aby měly společný souřadnicový 

systém. Pokud mračna bodů nemají společný souřadnicový systém, nelze vytvořit soukryt, 

a tedy jednotný 3D model objektu.  

 

5.1 Registrace skrze navazovací body 
 

Navazovací body jsou uměle vytvořené body, podle kterých se následně registruje. 

Tento způsob se praxi využívá velmi často. Navazovací body je potřeba rozmístit tak, aby 

sousední stanoviska měly v záběru vždy aspoň 3 body, podle kterých je určována rotace a je 

zajištěna translace. Jestliže mračna bodů mají společných navazovacích bodů více, je 

zvýšena pravděpodobnost přesného měření. Nejčastěji využívané navazovací body jsou 

kruhové terče nebo sféry. Moderní stroje jsou tyto navazovací body schopny díky 
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softwarovému vybavení rozlišit automaticky a tím usnadní následné kancelářské práce 

s mračny bodů. 

 

5.1.1 Terče 

 

Terče využívané u laserového skenování mají na sobě 2x2 černobílou šachovnici, 

nebo 2 bílé a 2 černé trojúhelníky (obrázek 12). Stroj v průběhu skenování naskenuje 

minimálně 4 body na každém poli šachovnice terče, ze kterých je pak následně schopen 

vyhodnotit jeho střed. Terče je možné stabilizovat na stativ, magnetem anebo nalepit na 

objekt 

Výhodou terčů je, že pokud nejsou dostupné od výrobce, lze je vytisknout na laserové 

tiskárně. Kdyby terč byl vytisknut inkoustovou tiskárnou, povrh černých čtverců by byl příliš 

lesklý a hrozil by vznik šumu.  

Nevýhodou terčů je, že se vždy musí otáčet směrem k novému stanovisku, pokud to 

stabilizace terče umožňuje. V případech, kdy jsou mezi terči velké vzdálenosti, musí obsluha 

skeneru nachodit velké množství kroků. 

 

 

Obrázek 12: Navazovací terč. [11] 
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5.1.2 Sféry 

 

Sféry jsou navazovací body ve tvaru koule, které jsou vyráběny převážně z plastu 

nebo dřeva a jsou pokryty bílou barvou pro co nejvyšší odrazivost. Lze použít i jakékoli jiné 

koule, u kterých je jistota že mají dobrou odrazivost a je u nich znám poloměr s milimetrovou 

přesností, aby bylo možné zjistit jejich střed. Sféry je možné připevnit magnetem, pokud je 

povrch objektu magnetický, klipsy nebo na stativ. Sféry mají mnoho velikostí a záleží na 

vzdálenosti od skeneru a objektu, jak velké použít. 

Na rozdíl od terčů se se sférami nemusí otáčet, protože jejich užitnost je stejná ze 

všech stran. Navazujícím bodem je jejich střed, u kterého lze matematicky zjistit jeho 

souřadnice. V dnešní době se sféry používají méně, protože jejich hlavní výhodou je 

možnost je dát volně do prostoru, což je možné i s terči připevnitelnými ke stativu nebo 

s magnetem. 

 

 

Obrázek 13: Sféra s magnetem. [12] 
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5.2 Registrace skrze přirozené prvky 
 

Přirozené prvky jsou body na objektu, které lze v mračně bodů jednoznačně určit. 

Jedná se hlavně o hrany, umělecké prvky, obrubníky a podobné. Tento druh registrace se 

využívá pouze v případě, kdy navazovací body neměli dostatečný překryv nebo nemohly být 

při měření využity. Stejně jako u navazovací bodů je vždy potřeba, aby mračna bodů měly 

3 společné přirozené body.  

Tato metoda není tak přesná a vhodná jako využití navazovacích bodů, protože 

identifikace daného bodu se odlišuje člověk od člověka. V obrovském množství bodů blízko 

u sebe je nemožné trefit vždy stejný bod. Dalším důvodem je, že skener nemusel ani 

například hranu objektu naskenovat a je tedy nemožné daný přirozený prvek použít. 

 

5.3 Registrace cloud to cloud 
 

Tento druh registrace funguje na principu spojování mračen podle překrytu 

společných bodů. Na rozdíl od ostatních zmíněných metod je zde velké množství společných 

bodů, takže není ovlivněna případným nedostatkem společných bodů. V softwarovém 

vybavení se nejdříve mračna bodů musí na sebe přibližně naorientovat. Program jedno 

mračno použije jako fixní a druhé naorientuje v jeho směru. Ideální překryt mračen je nad 

30 %, pokud bude nižší, program bude označovat registraci nižší kvalitou. 
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Obrázek 14: Ukázka orientace mračen u cloud to cloud registrace. 

 

6 MĚŘICKÉ PRÁCE 
 

Kapitoly začínající na 6 budou zaměřeny na okolnosti prací v terénu. 

 

6.1 Lokalita 
 

Měření proběhlo před budovou A VŠB-Technické univerzity Ostrava (obrázek 15  

a obrázek 16). Celý objekt se nachází v ulici 17. listopadu. Tato lokalita, která je také 

nazývána Park ke 100. výročí ČSR byla navržena jako odpočinková zóna, která je 

frekventovaně využívána studenty. V této části se také nachází vchod do budovy A, který, 

stejně jako vchod do budovy C, je často využíván jako hlavní vstup do areálu školy. Celý 

park pokračuje od budovy A až geologickému pavilonu, ovšem měření probíhalo zhruba do 

poloviny od vchodu budovy A, kde se nachází poslední lavičky. Zbytek parku je pouze 

nezastavěná plocha. 
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Obrázek 15: Dlážděná část odpočinkové zóny. 

 

Z obrázků je patrné, že se odpočinková zóna dělí na dlážděnou a travnatou. Dlážděná 

část zóny je obvykle mnohem více zalidněná a nachází se na ní 2 objekty uměleckého rázu, 

a to Sova (obrázek 15 vpravo) a bronzové sousoší Pedagogové a studenti, také nazývané 

Lidé. Na rozdíl od travnaté části odpočinkové zóny je prostor v rovině a není tedy nutná 

tvorba stanovisek z důvodu překrývání terénem. 

Travnatá část má nerovný terén a bylo tedy nutné rozvrhnout stanoviska tak, aby bylo 

zabráno co nejvíce dat z co nejméně stanovisek. Celá plocha jde z kopce směrem k silnici a 

nachází se na ní několik drobných vyvýšenin. Nadále je v dané lokalitě několik komplexně 

tvarovaných laviček doplněných většími kameny. Další překážkou pro skener je několik 

stromů. 
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Obrázek 16: Travnatá část odpočinkové zóny se strojem. 

 

6.2 Leica RTC360 
 

RTC360 je 3D laserový skener s vysokou přesností, rychlostí 2 miliony bodů za 

vteřinu, dosahem do 130 m a s vizuálním inerciálním systémem (VIS), který díky kombinaci 

inerciální měřické jednotky (IMU) a pěti kamer dokáže určit relativní polohu následujícího 

stanoviska tak, že v kancelářském vybavení se stanoviska s jejich mračny spojí automaticky. 

Tyto spojení nejsou vždy zcela přesná, ovšem i tak významně usnadňují a urychlují 

zpracovávání modelů v průběhu kancelářských prací. Pro práci s mračny bodů vytvořenými 

tímto přístrojem se využívá programů Cyclone REGISTER 360 nebo Cyclone REGISTER, 

který je komplexnější. Během prací lze využít i mobilní aplikace Cyclone FIELD, která 

vizualizuje průběh skenování už za jeho průběhu a lze ní i stroj na dálku ovládat. [13] 
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Obrázek 17: Leica RTC360. 

 

6.2.1 GNSS 

 

Stroj k navigaci v prostředí používá globální navigační polohový systém. Jedná se o 

systém, který využívá satelity k poskytování autonomního geoprostorového určování 

polohy. Umožňuje malým elektronickým přijímačům určit svou polohu s přesností několika 

centimetrů až metrů pomocí časových signálů vysílaných rádiem ze satelitů podél linie 

viditelnosti. Systém lze použít pro poskytování polohy, navigace nebo pro sledování polohy 

něčeho vybaveného přijímačem. Signály také umožňují elektronickému přijímači vypočítat 

aktuální místní čas s vysokou přesností, což umožňuje synchronizaci času. Tato použití jsou 

souhrnně známá jako určování polohy, navigace a časování. Systémy satelitní navigace 

fungují nezávisle na jakémkoli telefonním nebo internetovém příjmu, ačkoli tyto technologie 

mohou zvýšit užitečnost generovaných informací o poloze. 

 

 



Bc. Jan Rittig: 3D laserové skenování odpočinkové zóny před budovou rektorátu 

2022  25 

6.2.2 Vizuální inerciální systém 

 

V zásadě není VIS nic jiného než opakovaná aplikace resekce a protínání vpřed s 

volitelnou úpravou svazku na samém konci. Tyto základní algoritmy jsou dobře známé z 

fotogrammetrie. Vývoj ve sledování funkcí a přiřazování funkcí vyvolaný počítačovým 

viděním a robotikou, díky němuž byl manuální výběr spojovacích bodů zastaralý však 

umožnil implementaci automatizovaného pracovního postupu. [14] 

V nepřetržitém procesu algoritmus VIS vypočítává 3D souřadnice sledovaných 

prvků ze dvou nebo více pozic a používá tyto souřadnice pro určení následující polohy. 

Vygenerovaná mapa orientačních bodů se vyvíjí, jak se operátor pohybuje po lokalitě k 

dalšímu stanovisku a funguje jako reference pro celý polohovací algoritmus. [14] 

 

6.2.3 Inerciální měřická jednotka 

 

Inerciální měřicí jednotka je elektronické zařízení, které měří a hlásí specifickou sílu 

tělesa, úhlovou rychlost a někdy i orientaci tělesa pomocí kombinace akcelerometrů, 

gyroskopů a někdy magnetometrů. IMU má nižší přesnost, než VIS, ale v případě využití 

zvyšuje přesnost VIS. IMU se obvykle používají k manévrování s letadly (polohový a 

směrový referenční systém), včetně bezpilotních vzdušných prostředků (UAV). Nedávný 

vývoj umožňuje výrobu zařízení GPS s podporou IMU. [14] 

 

6.2.4 Parametry Leica RTC360 

 

Výkonnostně vzato Leica RTC360 je schopen vytvořit 360° mračno bodů pod 2 

minuty i se sférickým HDR snímkem. Registrace je řešena přes automatické zarovnání 

mračna bodů založené na sledování pohybu skeneru v reálném čase mezi stanovisky na 

základě vizuálního inerciálního systému (VIS) pomocí inerciální měřicí jednotky s 

vylepšeným videem. Stroj lze také udělat dvojité měření pro automatické mazání 

pohybujících se předmětů. [15] 

Po stránce skenování stroj na měření vzdáleností využívá technologie WDF, která 

umožňuje výpočet vzdáleností velmi rychle. FOV stroje je v horizontálním směru 360° a ve 
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vertikálním 300°, protože stroj nevidí přímo pod sebe. Úhlová přesnost je 18”. Laser je 

neviditelný (1550 nm), který má rozsah pro přesné měření od 0,5 m do 130 m. Stroj je 

schopen vytvořit 2 miliony bodů za vteřinu. [15] 

Na tvorbu snímků stroj využívá 3 36 megapixelové kamery, které jsou schopny 

vytvořit sférický snímek pod minutu. HDR je automatické. Vyobrazení těchto snímků lze 

vidět na obrázku 18. [15] 

 

 

Obrázek 18: Sférický snímek v programu Cyclone Register 360. 

 

Navigace stroje pracuje na funkci VIS a IMU. Kromě těchto technologií je stroj 

navigován také altimetrem, kompasem a GNSS. [15] 

Stroj lze ovládat třemi způsoby. Prvním způsobem je ovládání přes displej, který je 

přímo na stroji (obrázek 17). Displej je dotykový, barevný s rozlišením 480 x 800 pixelů. 

Druhým způsobem je využití mobilní aplikace Leica Cyclone FIELD 360, která je funkční 

jak pro zařízení využívající operační systém Android, tak pro iOS. Aplikace umožňuje 

ovládání na dálku a pozorování dat ve 2D i 3D. Rozhrání aplikace Leica Cyclone FIELD 

360 lze vidět na obrázku 19. Posledním způsobem je ovládání přes bezdrátový LAN. [15] 
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Obrázek 19: Leica Cyclone FIELD 360 se stanovisky. 

 

Teplotní limity, při kterých stroj pracuje, jsou -5° a 40°C. Skladován by měl být při 

teplotách od -40° do 70°C. Stroj je vodotěsný a prachu vzdorný. [15] 

Konstrukce je hliníková s plastovým krytem. Rozměry stroje jsou 120 mm x 240 mm 

x 230 mm a váží bez baterií 5,35 kg. Paměť stroje je celá zabudovaná do 3.0 flashdisku. 
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6.3 Totální stanice Trimble C5 
 

Trimble C5 je totální stanice (obrázek 20) od americké společnosti Trimble se sídlem 

v Sunnyvale, Kalifornii. [16] [17] 

Stanice má na sobě 2 displeje, který jsou barevný, grafický a dotykový. Druhý displej 

se instaluje pro jednodušší užívání přístroje v druhé poloze měření. V přístroji je zabudován 

i autofokus, což je automatické zaostřování na cíl. Zabudovaný dálkoměr je schopen na 

hranol měřit vzdálenost do 5 km a bezodrazně do 800 m. [17] 

 

 

Obrázek 20: Trimble C5. [18] 
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6.4 Rekognoskace 
 

Rekognoskace je rozsáhlá studie celého území, která by mohla být využita pro 

projekt výstavby. Jeho účelem je eliminovat ty trasy nebo místa, která jsou nepraktická nebo 

neproveditelná, a identifikovat perspektivnější trasy nebo místa. U měření byla využita pro 

výběr ideálních míst pro terče a pro stanoviska. 

 

6.4.1 Volba míst pro terče 

 

Terče v případě této práce byly použity pouze jako body, které usnadňovaly práci 

VIS pří výběru záchytných bodů. Z toho důvodu bylo nutné terče rozmístit tak, aby vždy 

byly vidět 3 terče ze dvou sousedních stanovisek. VIS nepoužívá pouze terče jako záchytné 

body, jedná se ovšem o velké zvýšení jistoty při měření a přesnosti napojení stanovisek na 

sebe.  

 

6.4.2 Volba stanovisek 

 

Volba stanovisek v případě dlážděné části nebyla komplikovaná. Jedinou větší 

překážkou byl ostrůvek se stromy, kvůli kterému bylo nutné u dvou stanovisek nutné 

promyslet jejich stanoviska tak, aby byl ostrůvek zabrán ze všech stran. U travnaté části bylo 

nutné zvolit více stanovisek z důvodu různých překrytů od stromů, kopců a dalších objektů 

zmíněných v kapitole 6.1. Stanoviska s označeními lze vidět na obrázku 21.  
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Obrázek 21: Sken s označenými stanovisky v Cyclone Register 360. 

 

Stanoviska byla volena i pro totální stanici. U totální stanice byly zvoleny 2 

stanoviska vždy se dvěma orientacemi. 

 

6.5 Skenování 
 

Skenování probíhalo od deváté hodiny dopoledne do první hodiny odpoledne. Po 

téměř celou dobu skenování bylo zataženo, pouze ke konci bylo slunečno. Počasí v průběhu 

měření dělá důležitou roli v kvalitě měření. Sluneční záření ovlivňuje přesnost skenu a 

kvalitu sférických snímků.  

Naskenováno bylo 13 stanovisek. První stanovisko se u můstku mezi budovami A aj. 

Třinácté stanovisko je u posledních laviček odpočinkové části od vchodu do budovy A. 

Všechny navazující stanoviska měly díky VIS přesné připojení. Stanovisko 4 vzniklo 

z důvodu nejistoty dostatečného naskenování části daného objektu, protože aplikace 

Cyclone FIELD 360 vizuálně značně zkresluje hustotu bodů. Stanovisko 13 bylo jediné, 
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které nebylo navázáno na zbytek mračna bodů. Bylo tedy později připojeno pomocí metody 

cloud-to-cloud. 

 

6.5.1 Nastavení skeneru 

 

Skener Leica RTC360 má ve srovnání s jinými skenery velmi intuitivní ovládání a 

nastavování. Jak je vidět na obrázku 17, na displeji je pouze 5 tlačítek na ovládání. Největší 

tlačítko s šipkou spouští tvorbu mračna bodů. 4 menší tlačítka už jsou na nastavení stroje. 

 

V případě tohoto měření byl stroj nastaven následovně (tlačítka v pořadí zleva doprava): 

-Hustota mračna: Nejvyšší, kromě stanoviska 13, které bylo nastaveno na střední. 

-Tvorba sférických fotografií: Ano 

-Dvojité skenování: Ano, z důvodu vysokého zalidnění prostoru 

-VIS: Ano 

Jedná se o nejkomplexnější nastavení stroje. Z toho důvodu skener pracoval na 

jednom stanovisku přes 5 minut, tedy podstatně déle, než uvádí Leica v manuálu. Stroj na 

obrázku 17 ukazuje na displeji čas 2:41, jedná se ovšem o čas v základním nastavení, tedy 

před úpravou pro vlastní potřeby. 
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Obrázek 22: Skener na stanovisku 3. 

 

6.6 Měření totální stanicí 
 

Totální stanicí bylo zaměřeno 38 bodů polární metodou. Body byly zaměřeny pro 

porovnání přesnosti skeneru s klasickými geodetickými metodami. Kromě orientací, které 

byly zaměřeny s hranolem, proběhlo celé měření délek bezodrazně.  
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Obrázek 23: Fotografie s označenými zaměřenými body. 

 

7 KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Kapitoly začínající číslem 7 budou zaměřeny na zpracovávání mračna bodů 

v softwarovém vybavení a okolnosti. 

 

7.1 Parametry počítače Predator 
 

Většina práce proběhla na školním počítači s názvem Predator. Jedná se o velmi 

výkonný počítač, ovšem během prací, zvláště v průběhu prací v programu Leica Cyclone 

3DR, byl velmi zasekaný. Práce s mračny bodů má tedy vysoké nároky na výpočetní 

techniku a jedná se o jeden z hlavních problémů u 3D skenování. 

-Procesor 12jádrový procesor Intel Core i9-7920X, 2.9 GHz 

-RAM 64 GB 
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-Grafická karta NVIDIA Quadro M4000, 8 GB. GDDR5 

-Úložiště Samsung SSD 850 Pro 512 GB, 2x WD Gold 4TB 

-Operační systém Windows 10 Enterprise 

 

7.2 Leica Cyclone REGISTER 360 
 

Leica Cyclone REGISTER 360 je program uzpůsobený pro zobrazení a registraci 

mračen bodů, ovšem má více funkcí. 

Nejdříve byl založen projekt, do kterého byly naimportovány data ze skenu. Vložení 

dat probíhá jednoduše pouze přetažením souboru ze stroje do program. Po vložení dat do 

programu byl postupně vyobrazen náznak tvaru mračna bodů s pozicemi stanovisek.  

 

 

Obrázek 24: Software před vložením souboru. 
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Obrázek 25: Software po vložení souboru, mračno zde není zcela vykresleno. 

 

Data jsou rozděleny mezi 13 stanovisek a jsou uzpůsobeny pro software, nelze tedy 

z nich nic vyčíst dokud nejsou vyobrazeny programem. Formáty pro tyto data jsou SCAN  

a CUBEMAP. 
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Obrázek 26: Ukázka dat ze stanoviska 1. 

 

Po vložení dat byla využita nabídka Import (obrázek 25 vpravo dole). Po spuštění 

příkazu proběhl zhruba půlhodinový import dat, který doplní mračno bodů o barvy a další 

informace, se kterými je nadále pracováno. 
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Obrázek 27: Mračno bodů po importu. 

 

7.2.1 Zobrazení dat 

 

Po importu dat je možné začít s mračnem bodů pracovat. Mračno lze zobrazit 

v několika barevných schématech a vyobrazeních. Mimo jiné lze zobrazit i sférické 

fotografie. Bez zásahu se mračno zobrazí automaticky v barevném schématu reálných barev, 

které vyhodnotí sken podle odrazu. Toto barevné schéma lze vidět na obrázcích 21 a 27. 

Dalším obarvením mračna je podle intenzity odrazu, kde zelená je nejintenzivnější 

odraz a červená nejméně. Ideální je právě odraz zelený, který je nejméně ovlivněný chybami 

z vlastností povrchu měřeného objektu. Obrázek 28 vyobrazuje mračno bodů právě v tomto 

barevném schématu ve vyobrazení bundle cloud.  
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Obrázek 28: Mračno bodů podle intenzity odrazu. 

 

Obarvení podle mračna bodů má vždy stejnou barvu. Pokud je v jednom souboru 

více mračen, tak každé mračno má svojí. V případě této práce bylo v souboru pouze jedno 

mračno, takže je barevné schéma celé zelené. 

 

 

Obrázek 29: Obarvení podle mračna bodů. 
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Šedivé obarvení je v principu úplně to stejné jako obarvení podle intenzity odrazu. 

V programu je z angličtiny označeno jako Grayscale (šedivá škála). V některých případech 

je barevné obarvení podle intenzity odrazu nepřehledné a je tedy lepší využít toho šedivého, 

kde čím světlejší je bod, tím intenzivnější odraz od něj byl. Zcela tmavý prostor jako 

v každém jiném barevném schématu znamená prostor, kde nebyly vytvořeny žádné body. 

 

 

Obrázek 30: Grayscale obarvení podle intenzity odrazu. 

 

Poslední obarvení mračna bodů je podle stanovisek. Toto obarvení je užitečné 

v případě, kdy je nutné zjistit které body vznikly z jakého stanoviska. Tímto způsobem lze 

v některých případech zjistit, které stanovisko je například posunuté oproti skutečné poloze. 

Každé stanovisko má vlastní barvu, což pomáhá v orientaci. 
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Obrázek 31: Obarvení podle stanoviska. 

 

Kromě barevných schémat je možnost úpravy pohledu na mračno bodů. Všechny 

obrázky v této kapitole jsou v pohledu Bundle cloud, který umožňuje volný náklon a pohyb 

po mračně bodů. Další nastavení mračna bodů se nazývá TruSlicer, který stejně jako Bundle 

cloud umožnuje volný pohyb v mračně bodů. TruSlicer na rozdíl od Bundle cloud se snaží 

najít rovinu, která zmizne, aby byly vidět pouze objekty přesahující z ní. S nastavením 

TruSliceru lze i manipulovat na spodní liště v obrázku 32. 

 



Bc. Jan Rittig: 3D laserové skenování odpočinkové zóny před budovou rektorátu 

2022  41 

 

Obrázek 32: TruSlicer s obarvením podle stanoviska. 

 

Zobrazení SiteMap na rozdíl od ostatních neumožňuje volný pohyb. Pohled je 

zamčený tak, aby bylo celý mračno bodů vidět vždy ze shora. Možný je pouze zoom a posun. 

Jak už z názvu vyplívá, toto zobrazení se snaží simulovat efekt mapy. 

 

 

Obrázek 33: Zobrazení SiteMap. 
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7.2.2 Registrace mračna bodů 

 

Přestože díky stroji už bylo mračno v podstatě registrované, napojení vždy na 2 další 

stanoviska je nedostačující. Dodatečná napojení v mračně bodů byla provedena registrací 

cloud-to-cloud. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3, jedná se o registraci založenou na 

principu podobnosti a překrytu mračen bodů ze dvou stanovisek. Díky VIS byly všechny 

stanoviska zhruba v pozici, ve které měly být (viz. obrázek 14). Během registrace  

cloud-to-cloud je nutné kromě polohové návaznosti také zkontrolovat výškovou návaznost. 

V některých případech měly mračna výškový rozdíl několik centimetrů, takže program 

nebyl schopen určit společné body. Napojovaná stanoviska program zobrazí v oranžové a 

modré barvě, což registraci zjednodušuje. V případě polohové návaznosti lze přesné 

napojení určit například na rozích nebo menších objektech, kde jsou jasně vidět jejich 

hranice. V případě výškového napojení v oblastech společných bodů musí barvy splývat, 

jinak nejsou ve stejné výšce. 

 

 

Obrázek 34: kontrola výškové návaznosti z bočního pohledu. 

 

V momentě, kdy stanoviska na sebe od pohledu navazovala, byla použita funkce Join 

and Optimize, která stanoviska na sebe registruje. Před napojením ovšem program ukáže 
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histogram se statistikou chyb, ve které je průměrná chyba a v procentech překryt stanovisek, 

jak je ukázáno na obrázku 35. 

 

 

Obrázek 35: Tabulka s výsledky registrace. 

 

Tento proces byl opakován u všech možných linků, jak program spojení nazývá. 

Z obrázku 36 je vidět, že link mezi stanovisky 10 a 12 je jako jediný žlutý a ne zelený. U 

tohoto linku byl menší překryt, ale dokud link není červený, se jedná o nepodstatnou chybu. 

Stanovisko 13 jako jediné má pouze 1 link, jedná se ovšem o uzavírající stanovisko, takže 1 

link na zbytek mračna je dostačující. 

Program také ukáže chybu linků (viz. obrázek 37). Link 12 je link právě na 

stanovisko 13. Program není z pouze jednoho linku určit přesnou chybu, takže není 
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vyobrazena. Link je ovšem zelený, lze tedy počítat s dostačující přesností a mračno z tohoto 

stanoviska nenarušuje kvalitu mračna bodů a následně modelu. 

 

 

Obrázek 36: Registrované mračno bodů. 

 

Z obrázků 27 a 36 lze poznat rozdíl mezi linky vytvořenými VIS a následně po 

dodatečné registraci. 
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Obrázek 37: Tabulka s chybami linků. 

 

Po těchto pracích se následně přejde do okna Finalize, které udělá souhrn kvality a 

ostatních záležitostí okolo mračna, které již byly zmíněny. Výsledky byly uspokojivé, bylo 

tedy schváleno funkcí Accept. Program poté vytvoří Report (viz. obrázek 38), který lze přes 

funkci Publish uložit ve formátu PDF. Program také exportuje registrované mračno bodů do 

vybraných formátů. V tomto případě byly vytvořeny verze ve formátech LGS pro Leica 

JetStream Viewer Portable a e57 pro Leica Cyclone 3DR. 
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Obrázek 38: Ukázka závěrečné obrazovky v Leica Cyclone REGISTER, kde je Report a volba formátů. 
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Obrázek 39: 2. stránka z Reportu. 
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Na obrázku 39 je zobrazena stránka 2 z reportu, která shrnuje výsledek registrace  

a práce v terénu. Další stránky se zabývají s výsledky podrobněji. Setup Count je počet 

stanovisek, Link Count je počet linků, Strength je síla mračna a Overlap je překryt mračna. 

Zelené barvy naznačují vysokou kvalitu mračna. Spodní část vyobrazuje maticově kvalitu 

linků. Na dalších stránkách je ukázán Overlap a chyba ke každému linku zvlášť.  

 

7.3 Groma 
 

Program Groma je geodetický program, ve kterém byly zpracovány souřadnice a 

délky zaměřenými totální stanicí. Data z totální stanice byly naimportovány do programu  

a následně byly vypočítány souřadnice přes funkci polární metoda. Jedná se o souřadnice 

v místním systému. Následně byly zjištěny vzdálenosti mezi body. Délky byly spočteny pro 

porovnání přesnosti mezi totální stanicí a skenerem. 

 

7.4 Leica JetStream Viewer Portable 
 

Leica JetStream Viewer Portable je prohlížečový program využívající formát LGS. 

V tomto programu nelze mračno editovat, ale lze provést vektorizaci mračna a provést 

měření délek. Problémem je, že délky se určují manuálně a je téměř nemožné vždy vybrat 2 

stejné body, mezi kterými se vzdálenost řeší. Výsledné délky jsou tedy silně ovlivněny 

lidským faktorem. Program je schopen ukázat informace o mračnu, což je vidět na obrázku 

40. 

Program není náročný na výpočetní techniku tolik jako ostatní leica programy a byla 

možnost jej použít na osobním počítači. 
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Obrázek 40: Informace o mračnu. 

 

Pro projekt důležité informace jsou pouze počet bodů, který je 874 886 188 a že je 

13 stanovisek, z toho všechny mají HDR. 
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Obrázek 41: Mračno bodů v Leica JetStream Viewer Portable. 

 

Za pomoci funkce Measure Distance byly vybrány zaměřeny délky, které byly také 

zaměřeny totální stanicí a následně porovnány. 

 

 

Obrázek 42: Vzdálenost mezi body 3 a 4. 
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7.4.1 Porovnání dat  

 

Tabulka 2: Porovnání délek. 

Body Trimble C5 Leica RTC360 

1 2 29.548 29.502 

3 4 29.563 29.485 

7 8 0.483 0.494 

15 16 12.111 3.628 

17 18 5.485 5.487 

19 20 4.545 4.607 

21 22 4.622 4.620 

20 23 30.688 30.402 

29 30 0.604 0.702 

31 32 12.115 12.115 

33 34 12.146 12.116 

35 36 5.469 5.489 

37 38 5.477 5.477 

 

Délky se až na výjimky liší. Obecně platí, že délky z totální stanice jsou 

důvěryhodnější než ty ze skeneru, protože u měření má lidský faktor menší vliv než u 

vyhodnocování délek z mračna bodů. Délky se mimo jiné zjišťovaly z neupraveného 

mračna. Kromě toho je totální stanice přesnější než skener. 

S jistotou lze říci, že vzdálenost mezi body 15-16 je důvěryhodnější ze skeneru (viz. 

obrázek 43). U měření bodu 16 bylo špatně zacíleno a byla změřena délka za bodem. Body 

14, 15 a 16 by měly svírat zhruba pravý úhel, ale z obrázku 44 je už od pohledu patrné, že 

výsledek má od pravého úhlu daleko.  
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Obrázek 43: Délka mezi body 15 a 16 s linií záběru. 

 

 

Obrázek 44: Zaměřená situace u bodů 14, 15 a 16. 
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7.5 Leica Cyclone 3DR 
 

Leica Cyclone 3DR je poslední program, ve kterém se pracovalo. Jedná se o velmi 

náročný program, který během práce zasekával počítač a také několikrát přestal reagovat 

nebo padnul. Jak již bylo zmíněno, program používá formát e57, který byl vytvořen při 

registraci v Leica Cyclone REGISTER 360. Mračno v tomto formátu bylo naimportováno 

do programu, aby bylo možné jej zpracovat.  

 

 

Obrázek 45: Mračno bodů v Leica Cyclone 3DR. 

 

První věc, která byla vykonána, bylo čištění mračna bodů o body, které jsou mimo 

zájmové území nebo jsou od pohledu špatně vytvořené (obrázek 46). Mezi takové body patří 

například odrazy od lesklých povrchů nebo v tomto případě části naskenované za okny, které 

by během tvorby meshe a následně modelu vytvářely problémy. 
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Obrázek 46: Volba bodů, které se vymažou. 

 

Na obrázku 46 je vidět výběr jednoduše odstranitelných bodů. Práce s těmito body je 

jednoduchá, protože operátor se nemusí bát, že omylem vymaže důležité body pro model. 

Na obrázku 47 už je vyobrazen případ, kdy mračno už muselo být čištěno opatrně. V tomto 

případě se jedná o body, které jsou výsledkem zrcadlení objektů od lesklého povrchu budovy 

A. Z obrázku je také možné z levé lišty zjistit, že vymazané body se nesmažou permanentně, 

ale je možné v případě chyby obnovit. Smazané body se také dělí podle stanovisek, ze který 

byly vytvořeny. 
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Obrázek 47: Ukázka zrcadlených bodů. 

 

Pokud se bude brát v potaz čistění mračna dvojitým měřením, prokázalo se, že tato 

funkce stroje není zcela spolehlivá. Jak je patrné z obrázku 48 stroj všechny pohyblivé 

objekty neodmazal, a tedy zvýšil náročnost čištění mračna. 

 

 

Obrázek 48: U vchodu do budovy A jsou evidentní lidské siluety. 
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Přestože program Leica Cyclone REGISTER vyhodnotil mračno za kvalitní, některé 

části mračna byly rozdvojené (viz. obrázek 49). 

Čištění bodů uvnitř mračna probíhalo přes vytváření řezů. Program má nešikovně 

řešený výběr bodů na mazání. V případě výběru bodů využívá pouze 2D obrazce a smaže 

všechny body, které v nich jsou, takže i ty, které jsou daleko za čištěným objektem. Jeden 

z řezů je právě vidět na obrázku 49. Zdvojení soch by nebylo možné z mračna odstranit bez 

zásahu do bodů v okolí, takže byl vytvořen řez kolem sousoší a následně vyčištěno. 

Výsledek čištění mračna je vidět na obrázku 50. 

 

 

Obrázek 49: Řez s vadnými body na sousoší. 
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Obrázek 50: Vyčištěné sousoší od vadných bodů. 

 

Byla provedena vektorizace malé části mračna. Vektorizovaný podklad je v případě 

prací například pro BIM nebo informační model stavby lepší než mračno, protože se jedná 

o menší a lépe se upravuje. Cílem diplomové práce nebyla tvorba vektorizovaného podkladu, 

proto nebyla vektorizace provedena na celém mračně. Obrázky 51 a 52 představují 

vektorizovaný řez. 
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Obrázek 51: Vektorizovaný řez. 

 

 

Obrázek 52: Vektorizovaný podklad řezu. 
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7.5.1 Tvorba meshe 

 

Než se vytvoří samotný model, musí se vytvořit mesh. Mesh je trojúhelníková síť, 

na kterou se následně nanáší textura. Mesh zásadně snižuje náročnost mračna na výpočetní 

techniku. Po vytvoření meshe to bylo poprvé, kdy se počítač nesekal. Tato trojúhelníková 

síť mění mračno na 1 celek, který se dá využít například pro 3D tisk. 

V případě tvorby meshe byla využita funkce Regular Sampling. Tato metoda vytváří 

trojúhelníkovou síť, kde trojúhelníky mají zhruba stejné rozměry. Výsledný mesh je na 

obrázku 53. 

 

 

Obrázek 53: Neupravený mesh. 

 

Vygenerovaný mesh byl plný děr, které jsou ohraničeny zeleně. Pokud by se díry 

nevyplnily, nevytvořila by se na jejich místech textura. Díry byly vyplněny primárně na 

budově A, dlažbě a chodníku, který vede ke geologickému pavilonu. Při pokusu zaplnit díry 

na stromech program padal, takže byla práce na nich vynechána. Na zaplnění děr byla 

použita funkce Fill Holes. Na obrázku 53 je možné spatřit také fialové díry. Tyto díry jsou 

již vybrané na zpracování funkcí Fill Holes. 
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Kromě funkce Fill Holes byla také využita funkce Bridge, u které se vyberou 2 

hranice u mohutných děr. Funkce poté vytvoří v prostoru mezi nimi mesh, jak je vyobrazeno 

na obrázku 54. 

 

 

Obrázek 54: Ukázka funkce Bridge. 

 

 

Obrázek 55: Upravený mesh. 
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Na obrázku 55 je už upravený mesh bez děr v důležitých částech. Tento mesh byl už 

použit při nanášení textury. 

 

7.5.2 Tvorba modelu 

 

Po vyhotovení meshe už zbývalo pouze nanést texturu. Textura byla vygenerována 

ze sférických fotografií. Po nánosu textury byl model exportován do pdf ve 3D a Obj 

formátů. Finální model je vyobrazen na obrázku 56. 

 

 

Obrázek 56: Výsledný model. 

 

Na stromech v modelu jsou vidět bílé části. Ty vznikly právě z imperfektností meshe. 

Obrázky 57 a 58 jsou detaily modelu. 
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Obrázek 57: Model dlážděné části odpočinkové zóny. 

 

 

Obrázek 58: Model travnaté části odpočinkové zóny. 
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8 ZÁVĚR 
 

Účelem měření v rámci této diplomové práce byla dokumentace a prezentace 

odpočinkové zóny před budovou rektorátu VŠB-TUO. Skenování bylo provedeno za pomoci 

terestrického skeneru Leica RTC360, který zároveň vytvořil sférické fotografie, které byly 

následně využity v průběhu texturování modelu. V průběhu práce byly použity programy 

Leica Cyclone REGISTER 360, kde byla provedena registrace mračna, Leica JetStream 

Viewer Portable na délky mezi vybranými body, Leica Cyclone 3DR na úpravu a tvorbu 

modelu a na zpracování dat z totální stanice program Groma, které byly použity na 

porovnání přesností.  

V teoretické části je rozebrán rozbor metod 3D skenování a principy na kterých 

funguje. Jsou zde zmíněny metody registrace a jejich popis. Nadále je řešena volba 

vlícovacích bodů a také jejich forma.  

V praktické části je rozebrán celý proces úpravy a tvorby 3D modelu. Registrace byla 

provedena metodou cloud-to-cloud a mesh byl vytvořen přes funkci Regular Sampling. 

Výsledkem práce je digitální 3D model, který lze použít například na porovnávání 

výsledků z jiných přístrojů a za použití jiných metod.  
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TLS: Terrestrial Laser Scanning 

HDR: High Dynamic Range 

WDF: Waveform Digitising 

GNSS: Global Navigation Satellite System 

VIS: Visual Inertial System 

IMU: Inertial Measurement Unit 

LAN: Local Area Network 

BIM: Building Information Modeling 
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