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Abstrakt 

Cieľom tejto práce je zameranie časti hradu Rokštejn pomocou laserového skenovania. 

Namerané dáta sú následne spracované v programe SCENE, určená je presnosť 

registrácie a transformácie skenov. Následným krokom v tejto práci je testovanie 

softvéru pre prácu s mračnom bodov. Nakoniec je vo vybraných softvéroch vyhotovený 

3D model spracovaného mračna bodov. Záver práce je venovaný vyhotoveniu 3D 

modelov spracovaného mračna bodov vo vybraných softvéroch. 

Klí čová slova 

pozemné laserové skenovanie, mračno bodov, Faro Focus 3D,   

Abstract 

The aim of this thesis is the measure of the Rokštejn castle by laser scanning. The 

measured data are processed in the SCENE software and accuracy of registration and 

transformation of scans is intended. The next step is to test the software for working 

with point cloud. In the end, is in the selected 3D software created 3D model of the 

castle by using processed point cloud. 

Keywords 

terrestrial laser scanner, point cloud, Faro Focus 3D 
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ÚVOD 

Laserové skenovanie je relatívne nová technológia, ktorej vývoj v súčasnej dobe 

výrazne napreduje. Základným princípom získavania dát je priestorová polárna metóda, 

ktorá určuje súradnice skenovaných bodov na základe merania vertikálneho 

a horizontálneho uhlu a vzdialenosti k danému bodu. Dáta sú získavané v pravidelných 

uhlových krokoch nezávisle na tom, ako ďaleko je objekt vzdialený alebo zložitý.  

Najväčšou devízou laserového skenovanie je automatické získavanie obrovského 

množstva dát v krátkom časovom intervale. Obmedzením naopak môžu byť vysoké 

nároky na výpočtovú techniku pri spracovaní nameraných dát, ako aj samotná cena 

prístrojového vybavenia. Laserové skenovanie je možné použiť v mnohých oblastiach, 

od skenovania malých súčiastok v strojárstve, cez vyhotovovanie pamiatkových 

dokumentácií, merania posunov a deformácií v inžinierskej geodézii, zamerania fasád, 

výkopov a násypov, až po tvorbu digitálnych modelov terénu pomocou pozemného, či 

leteckého laserového skeneru. 

Výsledkom laserového skenovania je tzv. mračno bodov, ktoré je zamerané 

z jedného stanoviska, z postavenia skeneru. Pri rozsiahlych prácach je nutné použiť 

viacero stanovísk. Pre výsledné spracovanie všetkých získaných mračien bodov je nutné 

použiť špeciálny softvér. 

Cieľom tejto práce je naskenovanie vybranej časti hradu Rokštejn prístrojom 

Faro Focus 3D S120 a následné spracovanie a vyhodnotenie nameraných dát. Následné 

zistenie a otestovanie dostupnosti softvérov určených na prácu s mračnom bodov, 

vytvorenie technickej dokumentácie a priestorového modelu. V prvom kroku je 

potrebné registrovať (spojiť) skeny zo všetkých stanovísk do jedného mračna bodov 

pomocou referenčných objektov. Ďalej je potrebné výsledné mračno spracovať, 

odstrániť nepotrebné body pomocou filtrov a natransformovať mračno z lokálneho 

systému do systému S-JTSK. Ďalším krokom je vyhodnotenie presnosti dosiahnutej pri 

registrácii a transformácii skenov. Nasledujúcou požiadavkou je zistenie a otestovanie 

softvérov na spracovanie mračien bodov, možnosti spracovania a vyhodnotenia 

nameraných dát, výhody a nevýhody jednotlivých softvérov. Poslednou úlohou je 

samotná tvorba technickej dokumentácie časti hradu Rokštejn a vytvorenie 3D modelu 

vo vybraných softvéroch. 
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1. METÓDY ZBERU DÁT  

Pri dokumentácii, či už historických budov, pamiatok, alebo stavebných 

objektov sa v dnešnej dobe používajú rôzne metódy zberu dát, ktoré sa medzi sebou 

líšia. Hlavnými rozdielmi medzi metódami je cena, rýchlosť a množstvo zberu dát. 

Medzi základné metódy patria: 

• Priestorová polárna metóda 

• Fotogrametria 

• Laserové skenovanie 

1.1. Priestorová polárna metóda 

Polárna metóda je najzákladnejšou a najpoužívanejšou metódou zberu dát 

v geodézii. Používa sa tak pre polohopisné merania, kataster, inžiniersku geodéziu, ako 

aj pri dokumentácii historických budov, či pamiatok. Zameranie objektu spočíva 

v zameraní lomových bodov objektu, hrán a rohov. Podrobné body sa určia 

prostredníctvom polárnych prvkov: vodorovných a zenitových uhlov a šikmej dĺžky. 

V dnešnej dobe sa na meranie používajú totálne stanice, ktoré sú spojením teodolitu 

a elektronického diaľkomeru. Mód merania dĺžok môže byť hranolový, čo znamená, že 

vyslaný signál sa musí odraziť od špeciálneho hranolu a následne sa vráti späť, alebo 

bezhranolový, kde sa signál dokáže odraziť od akéhokoľvek povrchu. Najnovšie totálne 

stanice v súčasnosti  už obsahujú aj servomotory, ktoré umožňujú automatické cielenie 

a urýchľujú zber dát. Cena týchto totálnych staníc sa pohybuje okolo 10 000 €. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Priestorová polárna metóda [4] 
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1.2. Fotogrametria 

Fotogrametria je metóda optického merania. Je to súbor metód na získanie 

kartografických alebo geodetických súradníc objektov, terénu na základe fotografie. 

V dnešnej dobe sa fotogrametria delí podľa rôznych kritérií [1] 

Podľa počtu snímok ich delíme na: 

o  Jednosnímkovú – pracuje len s jedným snímkom (fotkou), teda je možné 

určiť iba rovinné súradnice 

o  Viacsnímkovú – pracuje minimálne z dvojicou snímkov preto je možné 

určiť 3D súradnice. Používa sa pri tvorbe 3D modelov  

• Podľa spôsobu vyhotovenia snímku na: 

o  Analógovú – v dnešnej dobe už takmer nevyužívanú 

o  Digitálnu  

 

• Podľa polohy stanoviska na: 

o  Pozemná fotogrametria 

o  Letecká fotogrametria 

o  DPZ 

 

1.2.1. Pozemná fotogrametria 

Pozemná (blízka) fotogrametria sa zaoberá vyhotovením a spracovaním snímkov 

z pozemných stanovísk. Hlavným nedostatkom pozemnej fotogrametrie je prekrývanie 

sa objektov, ich zákryt, ktorý znemožňuje vyhodnotenie snímkov. Ďalším nedostatkom 

je nerovnaká vzdialenosť medzi objektmi na snímku, ktorá spôsobuje zhoršenie 

presnosti vzdialenejších objektov.[1] Preto sa pozemná fotogrametria využíva hlavne na 

objekty v rovnakej vzdialenosti od snímkovacieho zariadenie, prevažne digitálneho 

fotoaparátu, ako sú fasády, skalné útesy a pod. Ceny moderných digitálnych 

fotoaparátov, používaných pre fotogrametriu sa pohybujú okolo 1 000 €. 
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1.2.2. Letecká fotogrametria 

Letecká fotogrametria je v dnešnej dobe stále viac používanou metódou, aj keď 

je v porovnaní z pozemnou fotogrametriou technicky a finančne náročnejšia. Je 

náročnejšia na stav počasia. Zaoberá sa interpretáciou snímok vyhotovených z lietadla, 

prípadne z dronu. Využíva sa pri tvorbe digitálnych modelov terénu, mapovania a pri 

prieskume väčších území. [2] 

 

Obr. 2 Fotogrametrický dron [12] 

 

1.2.3. DPZ 

Diaľkový prieskum zeme je moderná metóda získavania informácii na zemskom 

povrchu bez priameho kontaktu s nimi. Jednou z hlavných a uznávaných definícii DPZ 

je: Diaľkový prieskum zeme je veda a umenie získavať užitočné informácie o objektoch, 

plochách, alebo iných javoch prostredníctvom dát meraných zariadeniami, ktoré 

s týmito skúmanými objektmi, plochami či javmi nie sú v priamom kontakte. [3] 
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2. 3D LASEROVÉ SKENOVANIE [4] 

Laserové skenovanie je multidisciplinárnym odborom, ktorý sa veľmi rýchlo 

rozvíja. Táto technológia umožňuje bezkontaktné určovanie priestorových súradníc, 3D 

modelovanie a vizualizáciu zložitých stavebných objektov, konštrukcií 

a archeologických pamiatok. Väčšina moderných skenovacích systémov v dnešnej dobe 

využíva pulznú laserovú metódu na meranie vzdialeností a na určenie polohy 

priestorovú polárnu metódu. Medzi hlavné výhody 3D laser skenovania patria:  

• Skrátenie terénneho merania pri vyššej presnosti 

• Rýchle spracovanie digitálnych modelov terénu 

• Spracovanie zložitejších objektov a presné zamerania súčasného stavu 

historických objektov 

Od iných technológii sa 3D skenovanie líši najmä rýchlosťou zberu dát, 

neselektívnosťou a automatizáciou zberu dát. Skenovanie nie je obmedzené veľkosťou. 

V súčasnosti existujú prístroje pre presné skenovanie stavebných dielov, súčiastok, ako 

aj prístroje určené pre mapovanie veľkých území. 

Okrem statických prístrojov sa dnes objavujú systémy, ktoré sú súčasťou 

mobilných skenovacích systémov, či už pozemného mobilného skenovacieho systému, 

kde najznámejším výsledkom je mapa Google Street View, ako aj pre použitie pri 

leteckom skenovaní ALS – airbone laser scanning.  

 

Obr. 3 Auto s mobilným mapovacím systémom 
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V oblasti zberu dát, či už geodetických, alebo iných, ide jednoznačne 

o technológiu budúcnosti, ktorá už teraz nahradzuje klasické metódy v mnohých 

oblastiach. 

2.1. Princípy terestrického laserového skenovania 

Terestrické skenovacie systémy pracujú na princípe priestorovej polárnej 

metódy, označované ako ranging skenery, alebo na metóde priestorového pretínania 

vpred zo základne označovanej ako triangulation skenery. 

Medzi dôležité vlastnosti 3D laserových skenerov patrí tvar zorného pola, ktoré 

je vymedzené maximálnym uhlovým rozdielom krajných zväzkov lúčov a udáva sa 

v stupňoch v horizontálnom a vertikálnom smere. Táto vlastnosť je spájaná s tým, akým 

spôsobom je laserový lúč smerovaný do bodov. Laserový lúč je smerovaný na body 

podľa algoritmu v riadkoch, alebo v stĺpcoch, v uhlových rozostupoch, je meraný 

horizontálny uhol, vertikálny uhol a vzdialenosť. Pri niektorých skeneroch je to 

zabezpečené pomocou dvoch zrkadiel, alebo hranolov, so vzájomne kolmými osami 

rotácie. Tento systém však umožňuje smerovať lúče len do relatívne malého zorného 

pola, podobne ako u fotoaparátov a kamier. Tieto typy skenerov sa preto nazývajú 

kamerové. Pri panchromatických skeneroch je otáčaný celý diaľkomer pomocou 

servomotorov, čo umožňuje nasnímať takmer celé okolie.  

 

Obr. 4 Kamerový a Panchromatický skener [4] 
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2.2. Rozdelenie skenerov 

Skenovacie systémy sa môžu deliť podľa rôznych parametrov, ako sú poloha 

skenera – terestrické, prípadne jeho možný pohyb - kinematické (mobilné). Skenery 

delíme tiež podľa: 

• Princípu merania 

o  Polárne skenery Ranging 

o  Skenery so základňou Triangulation 

 

• Dosahu 

o  D1 s veľmi krátkym dosahom (0,1 – 2,0 m) 

o  D2 s krátkym dosahom (2 – 10 m) 

o  D3 so stredným dosahom (10 – 100 m) 

o  D4 s dlhým dosahom (100 m a viac)  

 

• Presnosti 

o  P1 s malou základňou a s vysokou presnosťou (0,01 – 1 mm) 

o  P2 s veľkou základňou a polárne skenery s malým dosahom (0,5 – 2 

mm) 

o  P3 polárne skenery so stredným dosahom (2 – 6 mm) 

o  P4 polárne skenery s dlhým dosahom skenovania (10 – 100 mm) 

 

• Rýchlosti skenovania 

o  R1 s veľmi vysokou rýchlosťou (50 000 bodov za sekundu a viac) 

o  R2 s vysokou rýchlosťou (1 000 – 50 000 bodov za sekundu) 

o  R3 so strednou rýchlosťou (10 – 1 000 bodov za sekundu) 

o  R4 s nízkou rýchlosťou (do 10 bodov za sekundu)  

2.3. Výrobcovia 

V súčasnosti sa na trhu objavuje veľké množstvo 3D skenovacích systémov, 

medzi najznámejších výrobcov patria firmy Leica, Trimble a Faro. 
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2.3.1. Leica Geosystems [5] 

Spoločnosť Leica Geosystems bola založená v San Franciscu v roku 1993, ich 

prvý komerčný produkt sa na trhu objavil v roku 1998. V dnešnej dobe je divízia High-

Definition Surveying (Geodézia vo vysokom rozlíšení) jedným z popredných svetových 

výrobcov systémov pre aplikáciu laser skeningu v inžinierskej geodézii, mapovania 

a zameriavanie objektov.  

• Leica ScanStation P40 – ponúka univerzálnosť, vrátane skenovania na 

dlhé vzdialenosti. Vyznačuje sa veľkou rýchlosťou skenovania, 

presnosťou a je ideálnym riešením pre všetky úlohy 3D skenovania 

o  Presnosť dĺžok: 1,2 mm + 10 ppm  

o  Uhlová presnosť: 8´´ 

o  Rýchlosť skenovania: 1 000 000 bodov za sekundu  

o  Dosah: 270 m 

o  Zorné pole: 360° x 290°  

 

Obr. 5 Leica ScanStation P40 [5] 
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2.3.2. Trimble Navigation [6] 

Firma Trimble Navigation je na trhu už 37 rokov. Bola založená v Sunnyvale, v 

roku 1987. V dnešnej dobe za zaoberá vývojom a predajom najmä GPS prijímačov, 

bezpilotných lietadiel a laserových systémov. Jej produkty sú dostupné v 150 krajinách 

a spoločnosť zamestnáva viac ako 6 000 ľudí. 

• Trimble TX8 – ideálny pre meranie podrobných bodov v akýchkoľvek 

podmienkach. Kombinuje rýchlosť zberu dát s dosahom tak, aby sa 

ušetrilo čo najviac času.  

o  Rýchlosť skenovania: 1 000 000 bodov za sekundu 

o  Dosah: 340 m 

o  Zorné pole: 360° x 317°  

 

Obr. 6 Trimble TX8 [6] 

2.3.3. Faro Technologies [7] 

Už viac ako 30 rokov je na trhu firma Faro Technologies založená v roku 1981, 

nie však ako firma zaoberajúca sa geodetickými prístrojmi, ale ako firma, ktorá začala 

vyvíjať technológie a softvér na podporu pokročilých chirurgických a diagnostických 

metód. 

Dnes je Faro Technologies najvierohodnejším dodávateľom prístrojov na 3D 

meračskú technológiu. Spoločnosť vyvíja a predáva softvéry na získavanie a následné 

spracovanie 3D meraní. Ich prístroje a softvér sú používané v geodézii, stavebníctve, ale 

aj pri vyšetrovaní a rekonštrukcii dopravných nehôd a miest činu.  
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3. FARO FOCUS 3D S 120 [8] 

Skener Faro Focus 3D je vysoko-rýchlostný, trojrozmerný laserový skener pre 

detailné meranie a dokumentáciu. Používa laserovú technológiu k vytvoreniu veľmi 

presného a detailného komplexného modelu okolia a geometrie objektov v priebehu pár 

minút. Výsledkom sú mračná bodov obsahujúce milióny zameraných 3D bodov. 

Hlavnými výhodami a možnosťami skeneru sú: 

• HYPERMODULÁCIA 

• Vysoká presnosť 

• Vysoké rozlíšenie 

• Vysoká rýchlosť 

• Ovládanie pomocou dotykového farebného displeja 

• Mobilita – malý rozmer, nízka hmotnosť, rýchlo nabíjačka 

• Fotorealistické 3D skeny – integrovaná farebná kamera 

• Dvojosový kompenzátor 

• Zabudovaný kompas a výškomer 

Skenovanie je založené na princípe vyslania infračerveného laserového lúča do 

stredu rotačného zrkadielka, ktoré ho odkloní pozdĺž vertikálnej osy rotácie na 

skenovaný objekt. Odrazený lúč je potom znova prijatý skenerom. 

 

Obr. 7 Princíp skenovania [13] 
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Vzdialenosť je určená na základe merania fázového posunu, kde sú konštantné 

vlny infračerveného svetla s rôznymi vlnovými dĺžkami vyslané zo skenera a po 

odrazení sa od objektu znova prijaté. Dĺžka medzi skenerom a objektom sa určí ako 

fázový rozdiel infračervených vĺn. Táto HYPERMODULÁCIA značne zvyšuje pomer 

signálu k šumu modulovaného signálu za pomoci špeciálnej modulačnej technológie. 

Súradnice každého bodu (x, y, z) sú vypočítané pomocou vertikálneho uhla 

určeného rotačným zrkadielkom a horizontálneho otočenia skenera. Oba uhly sú 

zaznamenávané súčasne s dĺžkou. Vertikálny a horizontálny uhol spolu s dĺžkou slúžia 

na výpočet polárnych súradníc (δ, α, β), ktorými transformáciou získame kartézske 

súradnice (X, Y, Z). 

 

Obr. 8 Rozsah skenovania skenera Faro Focus 3D [8] 

 

Skener Faro Focus 3D zároveň určuje reflektivitu skenovaného povrchu na 

základe merania intenzity odrazeného laserového lúča. V princípe platí, že svetlejšie 

povrchy odrážajú viac emitovaného svetla, ako tmavšie povrchy. Na základe hodnoty 

odrazeného svetla skener priradí každému jednému bodu odpovedajúcu hodnotu šedej 

farby. 

Meranie jednotlivých bodov dokáže skener opakovať až 976 000 krát za 

sekundu. Výsledkom je mračno bodov, trojrozmerný súbor dát zoskenovaného okolia, 

tiež označovaný ako sken. V závislosti na rozlíšení vzdialenosti objektu od skenera 

môže každé mračno bodov obsahovať aj niekoľko miliónov bodov. 
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3.1. Príslušenstvo 

Laser skener Faro Focus 3D je dodávaný v bezpečnostnom kufríku spolu s 

• Nabíjačkou /2, 3/ 

• Náhradnou batériou /4/ 

• Pamäťovou kartou a USB čítačkou /5, 6/ 

• Bezpečnostnými okuliarmi /7/ 

• Návodom na obsluhu a softvéru SCENE na CD /8, 9/ 

 

Obr. 9 Príslušenstvo skenera Faro Focus 3D [8] 

 

Doporučeným príslušenstvom k laser skeningu sú okrem potrebného statívu 

• Šachovnicové terče 

• Guľové terče 

ktoré slúžia ako naväzovacie body.  

3.2. Naväzovacie body 

Pri skenovaní väčších území, objektov, nepostačí jeden sken. Každý sken je 

vyhotovený z iného stanoviska, čiže má vlastný súradnicový systém. Preto je potrebné 

výsledný súbor skenov transformovať do jedného súradnicového systému. Tento proces 

sa nazýva registrácia skenov  Na tento účel slúžia naväzovacie body.  
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3.2.1. Zásady použitia naväzovacích bodov 

Pre spojenie dvoch skenov je z matematického hľadiska nutné použiť tri 

zodpovedajúce referencie (naväzovacie body). Inklinácia meraná samotným skenerom 

môže slúžiť ako jedna referencia, no v zásade platí, že čím viac spoločných referencií 

v dvojici skenov bude, tým bude výsledok registrácie presnejší a chyba menšia. 

Ako referencie je možné použiť papierové terče, ktoré musia byť vytlačené len 

na laserovej tlačiarni, alebo guľové terče, ktoré sú vyhotovené z materiálu 

s neodrážajúcim  povrchom. Referencie musia byť na viditeľných miestach rozložené 

nesymetricky, ale sformované do polygónu okolo stanoviska, vo vzdialenosti viac ako 

meter od stanoviska. Referencie je potrebné rozmiestňovať do rôznych vzdialeností, 

výšok a rovín vzhľadom k stanovisku. 

  Je potrebné zabezpečiť, aby každá z referencií bola viditeľná na minimálne 

dvoch skenoch.  

3.2.2. Guľové terče 

• Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť celého terču 

• Veľkosť guľových terčov by mala byť v závislosti od rozlíšenia skenovania, 

v prípade rozlíšenia ¼ a použitia gule s priemerom 200 mm, by nemala byť 

vzdialenosť väčšia ako 45 m. 

 

Obr. 10 Guľové terče priemer 140 mm 
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3.2.3. Šachovnicové terče 

• Uhol dopadu laserového lúču na terč by nemal byť menší ako 45 °. 

• Veľkosť terčov by mala byť v závislosti na rozlíšení skenovania, v prípade 

rozlíšenia ¼ a veľkosti terča 20 x 20 cm by nemala byt väčšia ako 15 m.  

• Šachovnicové terče by nemali byť otočené vzhľadom k ose skeneru o viac ako 

45 °. 

• Šachovnicové terče by sa nemali pripevňovať na zakrivený povrch  

3.3. Nastavenie skeneru 

Skenovacie parametre, ako je rozlíšenie, kvalita alebo rozsah skenovania sú 

potrebné pre nastavenie skenera pred samotným záznamom dát. Skener ponúka 

možnosť prednastavených parametrov skenovania, alebo je možné nastaviť ich 

manuálne, Medzi základné nastavenia patrí: 

• Profil skenovania 

• Rozlíšenie a kvalita skenovania 

• Horizontálny a vertikálny rozsah skenovania 

• Výber senzorov 

• Možnosť zaznamenania farebných skenov 
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3.3.1. Profil skenovania 

Základným nastavením pred samotným skenovaním je výber samotného profilu.  

Možný je výber už z prednastavených, alebo je možné ich upraviť, alebo vytvoriť úplne 

nový profil. Medzi prednastavenými profilmi sú interiérové profily do 10 m 

a exteriérové profily nad 20 m. 

 

Obr. 11 Výber skenovacieho profilu [8] 

3.3.2. Rozlíšenie a kvalita skenovania 

Rozlíšenie je možné vybrať z nastavení 1/1, 1/2 , 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20 

a 1/32 pomocou jednoduchého posuvníka na displeji. 

 Kvalita skenu a jej zmenu ovplyvňuje počet opakovaní merania a tým pádom aj 

celkový čas merania. Tu je možné vybrať z možností 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x.  

 

Obr. 12 Nastavenie rozlíšenia a kvality skenu [8] 
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 Výsledný čas skenovania, počet bodov v horizontálnom a vertikálnom smere  

(Pt), výsledný počet zoskenovaných bodov v miliónoch (Mpts), ako aj vzdialenosť 

susedných bodov vo vzdialenosti 10m (mm/10m), je po kompletnom nastavení 

zobrazený v strede obrazovky.  

 

3.3.3. Rozsah skenovania 

Horizontálny a vertikálny rozsah skenovania sa nastavuje pomocou šipiek 

hore, dole, doľava a doprava v stupňoch. Tlačidlom základný rozsah sa automaticky 

nastaví oblasť vo vertikálnom smere od -60° do 90°a v horizontálnom smere od 0°do 

360°. 

Natavenie maximálneho rozsahu sa zobrazí na displeji skenera. Žlto vyfarbená 

časť označuje oblasť nastaveného rozsahu pre skenovanie. Mriežka zobrazená na 

displeji je delená po 30°. Ak na karte SD uložený sken, zobrazí sa na pozadí. 

 

Obr. 13 Rozsah skenovanej oblasti [8] 

 

3.3.4. Senzory 

Teplotný senzor zobrazený na displeji skenera je jeden z mnohých teplotných 

senzorov, ktoré obsahuje skener. Je to ten, ktorý má v danej chvíli najkritickejšiu 

hodnotu. Ak je daný senzor blízko kritickej hodnoty, zobrazí sa v žltej oblasti, 

skenovanie je stále možné, je však ohrozená kvalita skenu. Keď je teplota príliš vysoká, 
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alebo nízka, zobrazí sa na ukazovateli v červenej oblasti, v tomto prípade nie je 

skenovanie možné a prístroj sa po chvíli vypne. 

 

Obr. 14 Teplotný senzor [8] 

 

Inklinometer (dvojosí kompenzátor)  sa používa na automatické vyrovnanie 

naskenovaných dát. Presnosť inklinometra je špecifikovaná pre sklony až 5°. Na displeji 

sú zobrazené tri libely. Ak je bublina vo vnútri najmenšieho kruhu, je prístroj urovnaný, 

väčší kruh znamená hodnotu 5° odklonu od zvislej osy. Po prekročení tejto hodnoty sa 

pozadie libely zmení zo zelenej na červenú, čo znamená, že sklon 5° bol prekročený 

a presnosť merania sklonu a jeho korekcia je znížená. 

 

Obr. 15 Inklinometer [8] 
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Elektronický kompas, vstavaný v skeneri, slúži na orientáciu skenu na 

zemskom povrchu. Pri zapnutí je potrebné kompas inicializovať kliknutím na tlačidlo 

„aktualizovať kompas“ a následne otočiť prístroj o 360°. Po určení orientácie sa na 

displeji zobrazí kompas a jeho aktuálna orientácia zobrazená v stupňoch. 

 

Obr. 16 Elektronický kompas [8] 

Výškomer funguje na meranie atmosférického tlaku, z ktorého určuje 

nadmorskú výšku. Pri registrácii skenov nie je potrebné poznať presnú nadmorskú 

výšku, ale iba ich rozdiel, je však možné pri prvom skene zadať presnú nadmorskú 

výšku, ako referenčnú a ostatné skeny sa registrujú z určených rozdielov. 

 

Obr. 17 Výškomer [8] 

Informácia o použití inklinometra, kompasu a výškomeru je registrovaná pri 

každom skene a je možné ju využiť v programe SCENE. 
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3.4. Technické údaje 

Meranie vzdialeností: 

• Dosah: 120 m v interiéry a exteriéry pri nízkej úrovni svetla a s kolmým 

dopadom 

• Rýchlosť skenovania: 976 000 bodov za sekundu 

• Presnosť: 2 mm pri vzdialenosti 25 m  

Meranie uhlov: 

• Zorné pole : 300° x 360° 

• Uhlový krok: 0,009° (40 960 3D bodov na 360°) 

• Maximálna vertikálna skenovacia rýchlosť: 5 820 rpm alebo 97 Hz 

Parametre laseru: 

• Výkon: 20 mW (trieda 3R) 

• Vlnová dĺžka: 905 nm 

• Divergencia lúča: 0,011° 

• Priemer lúča pri výstupe: 3 mm 

Farby: 

• Rozlíšenie farieb: 70 Mpx farieb 

• Dynamické vlastnosti: automatické prispôsobenie jasu 

Ukladanie dát a prístup: 

• Úložisko: SD, SDHC, SDXC karty do 32 GB 

• Ovládanie: dotykový displej, WiFi  

Multi senzor: 

• Dvojosí kompenzátor 

• Výškomer 

• Kompas 

• Teplotné senozory 
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4. HRAD ROKŠTEJN 

Hrad Rokštejn je zrúcanina hradu ležiaceho nad údolím rieky Brtnica, 

v katastrálnom území Panská Lhota obce Brtnice, v okrese Jihlava, v kraji Vysočina. 

Jeho súčasným majiteľom je Česká republika.  

 

Obr. 18 Veža a Horný palác hradu Rokštejn 

4.1. História hradu 

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1289, z darovacej listiny 

Dětřicha z Kněžic, postavený bol však v prvej polovici 13. storočia. Je to jeden  z 

najstarších hradov podunajského typu na Morave. Hrad bol v období husitských vojen, 

v 15. storočí, dobitý. Následne na to bol hrad opustený a od tej doby nebol opravovaný 

a pustol. V roku 1981 bol v súvislosti s výstavbou priehrady Střižov zahájený 

archeologický výskum. [9] 

4.2. Archeologický prieskum na hrade [9] 

Do dnešnej doby sa zachovala väčšia časť hradu. Podľa prieskumu sa jedná 

o tzv. dvojhrad, jedinečný na českom území. Zároveň sa jedná o jeden z najlepšie 

preskúmaných stredovekých objektov na území ČR. Počas archeologického prieskumu 

sa na Rokštejne našlo veľa zaujímavých artefaktov. Najzaujímavejším je kostra 

novorodenca, ktorá bola uložená v základoch veže. Jednalo sa o pohanský rituál tzv. 

stavebnej obete, ktorá mala zabezpečiť bezpečnosť a šťastný osud hradu.  
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Hrad sa skladá  z dvoch častí, horného a dolného hradu. Z horného hradu sa do 

dnešnej doby zachoval horný palác, veža, brána a hradby, ktoré celý horný hrad 

ohradzujú. Z dolného hradu sa zachoval dolný palác, ktorého východná stena 

pravdepodobne krátko po dobití spadla, brána a základy veže v západnej hradbe. 

 

Obr. 19 Archeologický prieskum na hrade [14] 
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5. MERAČSKÉ PRÁCE 

Pred samotným začatím skenovania bolo nutné rekognoskovať terén, zvážiť 

rozloženie postavenia prístroja, vlícovacích bodov a overenie miestneho bodového poľa. 

Pri rekognoskácii areálu hradu sa zistilo, že skenovanie z východnej strany 

hradu nebude možné z dôvodu hustého porastu. V ďalšom prípade bolo skenovanie 

skomplikované bralom, na ktorom hrad stojí. Skenovanie sme preto realizovali z blízkej 

lúky,  avšak presnosť skenovania bola znížená z dôvodu veľkej vzdialenosti skeneru od 

samotného objektu. 

Samotné meranie sme uskutočnili počas dvoch dní, nakoľko bolo nepriaznivé 

počasie. Prvý deň merania (17.08.2015)  bol zoskenovaný dolný palác. Zvyšná časť 

hradu, ako aj zamerané vlícovacie body boli zoskenované v inom termíne, 15.09.2015. 

5.1. Laserové skenovanie 

Laserové skenovanie v areáli bolo prevedené laserovým skenerom Faro Focus 

3D S120, postaveným na trojnožke, dodávanej priamo zo skenerom a ako naväzovacie 

body bolo použitých 10 guľových terčov s priemerom 140 mm. V areáli hradu a jeho 

okolí bolo celkom vyhotovených 23 skenov, z ktorých jeden, skan Rok008 bol ihneď 

odstránený z dôvodu chybného nastavenia. Skenovanie prebehlo s nastavením skeneru 

na hodnoty 

• Rozlíšenie: 1/2 – 1/4  

• Kvalita: 2x – 3x 

• Rýchlosť skenovania bodov: 244 000 – 488 000 bodov za sekundu 

• Čas skenovania: 5 – 7 min 

• Vzdialenosť susedných bodov vo vzdialenosti 10 m: 3 – 6 mm  

Rozsah skenovania sa pohyboval od 109,5° x 156° až po maximálny rozsah 300° 

x 360°. Výškomer, inklinometer , teplotný senzor  a kompas boli zapnuté. 
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Obr. 20 Nastavenie rozlíšenia a kvality pri skenovaní v teréne 

 

 Počas skenovania sme kládli dôraz hlavne na to, aby na dvojici skenov boli 

minimálne tri totožné naväzavacie body v podobe guľových terčov, čo pri zapnutom 

inklinometri vo výsledku znamenalo 4 naväzovacie body.  

Skeny Rok001 – Rok010 boli vyhotovené na zoskenovanie dolného paláca, 

skeny Scan_011 – Scan_021 na zoskenovanie horného paláca a veže, skeny Scan_022 – 

Scan_024 boli vyhotovené z priľahlej lúky, v snahe zachytiť zadnú časť hradieb, ako aj 

bralo, na ktorom hrad stojí.  

5.2. Miestne bodové pole 

V areáli hradu Rokštejn je bodové pole zriadené archeológmi, slúži pri 

archeologickom prieskume, ktorý na hrade už dlhšiu dobu prebieha. Nachádza sa tu 51 

bodov, ktoré sú stabilizované buď dočasne, krížikom na skale, meračským klincom 

v kamenných múroch, alebo trvalo, zabetónovaným medzníkom v zemi. Body slúžia 

ako hlavné body, číslované po celých 100, alebo ako body, ktoré slúžili pri jednotlivých 

vykopávkach. Všetky body majú určené súradnice S-JTSK a výšku BpV. 
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Obr. 21 Bodové pole v areáli hradu Rokštejn 

 

5.3. Zameranie vlícovacích bodov 

            Pred samotným zameraním vlícovacích bodov bolo nutné overiť miestne bodové 

pole a znova vytýčiť niektoré body, pretože boli v zarastenom poraste, prípadne 

založené kameňmi. Z voľného stanoviska, s orientáciami na body 100, 400 a -16, bolo 

určených 20 vlícovacích bodov na dolnom paláci a tiež prechodné stanoviská 4002 – 

4004. Následne boli určené ďalšie vlícovacie body a prechodné stanoviská v celom 

areáli hradu. (Príloha I) Celkovo bolo v areáli hrad Rokštejn zameraných z deviatich 

prechodných stanovísk 43 vlícovacích bodov. 
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Obr. 22 Základný bod č. 100 

           Ako vlícovacie body sa najčastejšie pri skenovaní rozmerných objektov 

používajú šachovnicové alebo guľové terče. V našom prípade však šachovnicové terče 

nebolo možné použiť z dôvodu nerovného povrchu, guľové terče boli v tom čase 

použité ako naväzovacie body pre laserový skener.  Preto ako vlícovacie body boli 

určené, v terénne dobre identifikovateľné predmety ,ako hrany, rohy budov prípadne iné 

viditeľné objekty, ktorých presnosť pre tento účel bola postačujúca. Zameranie bolo 

prevedené prístrojom Trimble S6 a meranie bolo spracované v softvéri Groma 10. 

 

Obr. 23 Zameranie vlícovacích bodov prístrojom Trimble S6 
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5.4. Totálna stanica Trimble S6 [10] 

           Trimble S6 je robotická totálna stanica, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou 

a tichým chodom. Obsahuje viaceré moderné technológie, ako je technológia DR Plus 

pre meranie veľkých vzdialeností, Vison technológia pre video, robotickú 

fotodokumentáciu a technológiu MagDrive, ktorá ovláda servomotory.  

Totálna stanica Trimble S6 zameria a zaregistruje cieľ s vysokou presnosťou aj 

v zhoršenom počasí pri vibráciách, alebo pri posune nôh statívu.  

 

Obr. 24 Totálna stanica Trimble S6 [6] 

Technické parametre Trimble S6 

• Uhlová presnosť: 0,6 cc  

• Presnosť dĺžok v hranolovom aj DR móde: 2 mm + 2 ppm  

• Presnosť dvojosého kompenzátora: 0,15 cc  

Hranolový mód 

• Dosah na jeden hranol: 2 500 m 

• Dosah na jeden hranol v Long Range móde: 5 500 m 

• Najkratšia vzdialenosť: 0,2 m 

DR (bezhranolový) mód 

• Dosah (dobrá viditeľnosť, slabé okolité svetlo): 1 300 m 

• Dosah pri Extended Range (biela karta 90% odrazivosť): 2 200 m  

• Presnosť pri Extended Range: 10 mm + 2 ppm 

• Najkratšia vzdialenosť: 1 m  
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6. FARO SCENE [11] 

Program Scene je profesionálny softvér na spracovanie 3D mračien bodov. 

Navrhnutý je špeciálne na prehliadanie, správu a prácu s rozsiahlymi dátami získanými 

3D pozemnými skenermi, ako je Faro Focus 3D. Scene ponúka rýchle, efektívne 

a jednoduché spracovanie dát, širokú škálu funkcií a nástrojov, ako je filtrácia 

nameraných dát, rozpoznávanie objektov, registrácia skenov a automatické zafarbenie 

skenov. Po vyhodnotení skenov je možná okamžitá, následná  práca s nimi,  ako sú 

rôzne typy merania, vizualizácia nameraných dát a export bodov do rôznych formátov 

a CAD súborov. 

Pred samotnou prácou s nameranými dátami je nutné založiť si nový projekt  

a pracovné prostredie (workspace), v ktorom sa budú namerané skeny ďalej 

spracovávať 

6.1. Načítanie skenov 

Prvým krokom je pridanie skenov do nášho projektu. Skener Faro Focus 3D 

ukladá naskenované dáta na kartu SD vo formáte *.fls, keď je pri založení nového 

projektu karta v PC Scene automaticky ponúkne možnosť importu dát.  

Ďalším potrebným krokom je načítanie obsahu skenov, samotných 

naskenovaných dát. Keď je sken načítaný v plnej veľkosti, zobrazí sa pri ňom , 

pri nedostatočnom výkone počítača sa sken načíta len v redukovanej veľkosti 

znížením počtu zobrazených bodov , ide však len o zobrazenie, kvalita sa nemení.  

 

Obr. 25 Načítanie všetkých naimportovaných skenov 
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6.2. Práca so skenmi 

Program Scene ponúka mnoho nástrojov a možností spracovania a vyhodnotenia 

skenov, ako sú registrácia, filtrácia a rôzne typy zobrazenia nameraných dát. 

6.2.1. Registrácia skenov 

Zoskenované body sú uložené v súradnicovom systéme, ktorý je relatívny 

vzhľadom ku skeneru. Počiatok tohto systému je v mieste, kde sa laserový lúč stretáva 

zo zrkadlom, súradnice tohto bodu sú x = 0, y = 0, z = 0. V prípade, že je na jednom 

mieste zoskenovaných viacero skenov, ktoré po načítaní obsahujú iba svoje relatívne 

súradnice, je potrebné určiť priestorové vzťahy medzi skenmi. Tento proces sa nazýva 

registrácia skenov. Skeny mali približnú vzájomnú polohu určenú zo senzorov v skeneri 

(výškomer, inklinometer, kompas), tá však nie je dostatočne presná. 

Základným princípom pre registráciu skenov sú takzvané referenčné objekty, 

ktorých poloha je známa na oboch z dvojice skenov, ktorých vzájomnú polohu chceme 

určiť.  V programe Scene môžu byť ako referenčné objekty použité bežné predmety, 

ako rohy budov, trubky, plochy, alebo špeciálne guľové, či šachovnicové terče. 

Vyhľadávanie týchto objektov je možné manuálne, alebo automatickou funkciou, ktorú 

softvér ponúka. 

 

Obr. 26 Automatické vyhľadávanie referenčných objektov 

Automatické vyhľadávanie je možné použiť pre celý sken, alebo len pre jeho 

časť, automatickým vyhľadávaním je možné nájsť šachovnicové a guľové terče, rohové 

body, roviny, obdĺžniky a priamky. Automatické vyhľadávanie šetrí čas a urýchľuje 
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prácu so skenmi. Vždy je však nutné skontrolovať, či nebol omylom označený chybný 

objekt. 

Manuálne vyhľadávanie je vhodné pre menší počet skenov. Pomocou panela 

nástrojov je možné vybrať z rôznych typov objektu, ako sú kruhové ciele, šachovnicový 

alebo guľový terč, rovina, doska a skenovaný bod. 

6.2.2. Registrácia skenov hradu Rokštejn 

V našom prípade bolo skenovanie realizované v dvoch dňoch, s veľkým 

rozdielom tlaku. Vzájomná výška a poloha určená pomocou senzorov bola chybná.  

Pre registráciu skenov boli použité guľové terče s priemerom 140 mm, ktoré boli 

na skenoch vyhľadané pomocou automatického vyhľadávania. Tieto terče však nemohli 

zostať na svojich pozíciách medzi oboma meranými dňami, preto bolo k registrácii 

použité aj manuálne vyhľadávanie, a to konkrétnych bodov, ktoré boli označené na 

oboch skenoch a pomenované rovnako.  

 

Obr. 27 Manuálna registrácia dvojice skenov na referenčný bod 

Po vyhľadaní a označení všetkých referenčných bodov sa vytvoril scan manager, 

nástroj, ktorým sa všetky scany registrujú dokopy. Scan manager taktiež počíta 

odchýlky medzi identickými bodmi na dvojici skenov, strednú chybu a počet 

identických bodov. Z našich skenov boli po registrácii a následnom výpočte stredných 

chýb automaticky vylúčené skeny Scan_023 a Scan_024, ktoré však boli skenované 
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z priľahlej lúky, z veľkej vzdialenosti, ich presnosť bola z toho dôvodu nízka. Po 

registrácii skenov bol ešte použitý nástroj Place Scans - Cloud to Cloud, ktorý vylepší 

presnosť registrácie skenov na základe čiastočného porovnávania (subsampling) 

mračien bodov, pri nastavení počtu iterácii a vzdialenosti medzi bodmi. 

 

Obr. 28 Dosiahnuté odchýlky pri registrácii všetkých skenov 

 

 Výsledná presnosť registrácie skenov sa pohybovala na úrovni 5 mm. Najhoršiu 

presnosť registrácie dosiahla registrácia skenov Scan_020 a Scan_019 12 mm pri 

použití 4000 identických bodoch. Najlepšiu presnosť bola dosiahnutá pri skenoch 

Scan_018 a Scan_017. Dosiahnutá chyba bola 2 mm s použitými 135 000 bodmi. 

6.2.3. Filtrácia zoskenovaných bodov 

           Skeny sú výsledkom miliónov meraní, ktoré boli získané ako akékoľvek iné 

meranie, čiže sú získané s rôznou presnosťou. Žiadne meranie nie je bezchybné, preto je 

potrebné vedieť určiť, s akou presnosťou boli skeny zmerané. V závislosti na spôsobe 

merania, existujú rôzne príčiny vzniku chýb, ktoré ovplyvňujú meranie. Niekedy je 

možné dosiahnuť zvýšenie presnosti za použitia vhodných nástrojov, inokedy je však 

nutné bod vylúčiť z merania. 
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Filtrovaním sú niektoré body opravené alebo vylúčené zo skenov. Závisí to od 

voľby kritérií daného filtra. Filter skúma každý jeden bod a stanovuje jeho kvalitu 

na základe kritérii. Výsledkom je, že skenovaný bod buď spĺňa požiadavky, je opravený 

alebo zmazaný. Scene má na výber niekoľko filtrov 

• Stray (zatúlaný bod) – odstráni body, ktoré sú na rôznych objektoch 

zasiahnuté jedným laserovým lúčom, alebo tie, ktoré sa nenachádzajú na 

žiadnom objekte, napríklad obloha. 

• Distance Based (vzdialenosť) – odstráni body, ktoré sú v určitej 

vzdialenosti od skenera 

• Darl Scan Points (tmavé body) – odstráni body, ktoré obsahujú príliš veľa 

šumu (chýb)  

• Smooth (vyhladenie) – minimalizuje šum na skenovaných povrchoch 

Pri analýze bodov hradu Rokštejn boli použité filtre Dark Scan Points a Smooth 

 

Obr. 29 Filtre 

6.2.4. Zobrazenie skenov 

Program Scene ponúka rôzne možnosti zobrazenia skenov 

• Quick view 

• Planar view 

• 3D view 

Quick view (rýchle zobrazenie skenu) je štandardným pohľadom jednotlivých 

skenov. Sken pri tomto zobrazení nemusí byť načítaný, zobrazenie je k dispozícii 

takmer okamžite, dáta sú zatiaľ načítané na pozadí. Quick view zobrazí vždy obsah 

jedného skenu, sú tu však obmedzenia 
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• Sken je vždy pozorovaný z pozície skeneru, ktorá sa nedá zmeniť. 

Možné je meniť iba zorné pole a mierku (posúvať a približovať sken) 

• Zorné pole nemôže presiahnuť 180° 

Planar view (plošné zobrazenie skenu) taktiež dovoľuje zobraziť len jeden sken, 

sken je pozorovaný z pozície skeneru, ktorú nie je možné meniť. Zmeniť je možné len 

zorné pole a mierku. Zobrazenie skenu je podobné ako zobrazenie máp zemského 

povrchu, kde sa oblasť okolo zemských pólov zväčší. Aj keď samotné zobrazenie 

vyzerá zvláštne, je to najprirodzenejší formát zobrazenia skenovaných bodov, pretože 

väčšina skenerov meria dáta v uhlových krokoch. Je teda praktické usporiadať dáta do 

riadkov a stĺpcov. 

 

Obr. 30 Planar view s referenčnými guľami (zelená farba) a skenovacími stanoviskami (fialova farba) 

Pohľad začína vľavo prvým zaznamenaným stĺpcom, ktorý má v relatívnom 

súradnicovom systéme skenera horizontálny uhol 0 ° a pokračuje smerom doprava, až 

po dosiahnutie obvodového skenovanie 360 °. Prvý riadok zobrazuje vertikálny uhol 

v zenite, v relatívnych súradniciach + 90 ° a klesá smerom dole a vodorovnej línii 0 °, 

potom je zmenený na zápornú hodnotu, až po najmenší možný vertikálny uhol – 60 °. 

3D view (3D pohľad) je najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie zobrazenie skenu 

blízke realite. Na rozdiel od quick a planar view je manipulácia s jednotlivými bodmi 

obmedzená. 3D view zobrazuje skenované body v správnom zornom poli, to znamená, 

že vzdialené objekty rovnakej veľkosti sú menšie. 
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6.3. Vytvorenie mračna bodov 

Mračná bodov sú optimalizované pre rýchlu vizualizáciu veľkého množstva 

bodov. Mračno bodov bolo vytvorené z jednotlivých skenov po vzájomnej registrácii 

skenov, z dôvodu urýchlenia a zjednodušenia práce s dátami. Mračno nie je 

organizované do riadkov a stĺpcov ako samotné skeny, ale ako štruktúra priestorových 

údajov, ktoré uľahčujú zobrazenie a vizualizáciu skenovaných dát v 3D zobrazení. 

Mračná bodov sa správajú veľmi podobne ako samotné skeny. Môžu by transformované 

a môže byť s nimi pohybované, ako zo skenmi. Hlavnými výhodami mračien sú 

• Rýchla vizualizácia bez manuálneho načítavania skenov 

• Interaktívne zobrazenie registrácie skenov 

• Vizualizácia veľkého množstva skenov súčasne 

• Transformácie medzi súradnicovými systémami 

• Pokročilé 3D možnosti selekcie bodov 

Mračno bodov je možné vytvoriť pomocou príkazu Create Scan Point Cloud 

a následným nastavením parametrov  

• Eliminácie duplikovaných bodov pri nastavení polomeru hľadania  

• Homogenizáciu bodov vzdialených menej ako 2 mm od seba 

• Vyváženia farieb mračna bodov 

• Nastavenie počtu CPU pre výpočet mračna bodov 

 

Obr. 31 Možnosti vytvorenia mračna bodov 
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Samotné mračno bodov a jeho nastavenia môžu byť kedykoľvek zmenené, alebo 

odstránené. 

6.3.1. Zobrazenie mračna bodov 

Po vytvorení mračna bodov je možné použiť rôzne možnosti zobrazenia 

• 3D view – rovnaké zobrazenie, ako pri jednotlivých skenoch 

• Correspondence view 

Correspondence view (zobrazenie vzájomnej polohy skenov) môže slúžiť ako 

nástroj na automatickú registráciu skenov podľa tvaru mračna bodov, taktiež je možné 

mračná bodov jednotlivých skenov posúvať. Zobrazenie tiež slúži na zobrazenia 

jednotlivých, farebne odlíšených skenov v rámci celého hradného areálu (Príloha II) a 

vypnutie zobrazenia jednotlivých skenov. V tomto zobrazení je možné si overiť, že 

vzájomná poloha skenov je v poriadku.  

 

Obr. 32 Correspondence view areálu hradu Rokštejn 
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K zobrazeniu mračna bodov, v oboch možných pohľadoch, je možné meniť 

zobrazenie manuálne pomocou myši (posúvať, približovať alebo otáčať), alebo použiť 

jeden z primárnych pohľadov (zhora, sprava, zľava, spredu a zozadu) 

6.4. Práca s mračnom bodov 

Po vytvorení mračna bodov bolo možné prejsť k  príprave dát pre ďalšie 

spracovanie a vytvorenie dokumentácie hradu Rokštejn. 

6.4.1. Odstránenie nadbytočných bodov 

Pri skenovaní územia je možné nastaviť uhlový rozsah skeneru, nie však 

maximálnu vzdialenosť skenovaných bodov. To má za následok mnoho nadbytočných 

bodov, ktoré sú vzdialené od našej lokality. Ich odstránenie je možné pomocou funkcie 

Point Cloud Polygon Selector, ktorým sa označí územie a prebytočné body sa odstránia. 

Druhým spôsobom je použitie funkcie Clipping Box. 

 

Obr. 33 Farebné mračno bodov so zapnutým Clipping Box 

Clipping Box je funkcia, ktorá vytvorí v pracovnom prostredí box výberu, ktorý 

je možný upraviť pomocou panelu. Upravovať možno jeho rozmery vo všetkých 

smeroch, posúvať ho po celom pracovnom prostredí, ako aj otáčať vo všetkých 
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smeroch. Je možné nastaviť viditeľnosť bodov vo vnútri, alebo vonku boxu a tým 

pádom odstraňovať nepotrebné body. 

6.4.2. Výber bodov k spracovaniu 

Výsledná dokumentácia nie je spracovaná pre celý hrad Rokštejn, ale je 

rozdelená do dvoch samostatných prác, preto bolo potrebné územie rozdeliť. Vytvorené 

boli dve pracovné prostredia. V jednom bol ponechaný celý areál hradu. Toto prostredie 

slúži na vytvorenie vrstevnicového 3D modelu areálu hradu (príloha X). V druhom 

bola, pomocou funkcie Clipping Box, odstránená časť hradu zahŕňajúca severný palác 

s priľahlými hradbami. 

6.4.3. Zafarbenie mračna bodov  

Pre jednoduchšie zaobchádzanie so skenmi a menšiu hardwarovú náročnosť boli 

všetky skeny, aj mračno bodov, vytvorené v odtieňoch šedej farby. Kedže skener Faro 

Focus 3D obsahuje aj kameru, popri skenovaní boli vyhotovené a uložené aj fotografie 

skenovanej oblasti. Tie je možné pomocou funkcie Apply Pictures priradiť 

k jednotlivým skenom, takže každý jeden bod dostane svoj farebný RGB kód. 

Výsledkom je, že všetky skeny vo všetkých zobrazeniach, ako aj mračno bodov, budú 

farebné.  

 

Obr. 34 Zafarbenie skenov použitím fotografií vyhotovených pri skenovaní 

 

6.4.4. Transformácia mračna bodov 

Súradnice výsledného mračna bodov boli registrované a následne spracované 

v miestnom súradnicovom systéme orientovanom vzhľadom k skenu Rok001. Tieto 
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súradnice mali byť následne transformované do súradnocového systému S-JTSK 

pomocou vlícovacích bodov.  

Problémom bolo následné spracovanie bodov v 3D CAD softvéroch, ktoré 

nedokázali pracovať so súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK.  Bolo to 

spôsobené tým, že mali vysoké číselné hodnoty ( Y – 660 000, X – 1 138 000). Z tohto 

dôvodu boli všetky hodnoty súradníc X a Y vlícovacich bodov zmenšené o konštantnú 

hodnotu. Tým nadobudli súradnice hodnoty Y – 100 a X – 500. Pre zachovanie výšok 

zostal výškový systém nezmenený (BpV). Súradnice vlícovacích bodov boli prevedené 

do formátu *.cor a následne načítané do programu SCENE. Poloha zameraných bodov, 

bola podľa náčrtov vyhotovených v teréne, priradená vhodným skenovaným bodom 

príslušných skenov. Pomocou aplikácie PointCab bolo mračno bodov natransformované 

na 24 vybraných vlícovacích bodov v areáli hradu. Výsledku transformácie sú uvedené 

v prílohe Prílohe III. Výsledná stredná priestorová chyba transformácia je 10,3 mm. 

 

Obr. 35 Ukážka výsledkov transformácie 

6.5. Export dát 

Po kompletnom spracovaní mračna bodov a jeho transformácii bolo nutné 

vyexportovať výsledné súradnice, aby mohli byť následne spracované v inom softvéri. 

Je niekoľko možností exportu dát 

• Export bodov – export všetkých zobrazených bodov 

• 3D výber – export iba vybraných bodov niektorým z nástrojov 

• Export objektov – export súradníc referenčných objektov a bodov 

• Export fotografii – export snímok získaných skenerom pri skenovaní dát 
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Obr. 36 Export výsledných súradníc 

Pri exporte súradníc je možné nastaviť parametre 

• Formát – E57, VRML, DXF, XYZ, IGES, PTS, PTX, PTC a POD 

• Názov súboru 

• Možnosť exportu celého, alebo len časti mračna bodov 

• Možnosť redukcie riadkov a stĺpcov skenovaných bodov 

• Nastavením maximálnej a minimálnej vzdialenosti bodu od skeneru 

• Možnosť exportovať body s farebným RGB kódom alebo bez 

• Export v miestnom, alebo transformovanom súradnicovom systéme 

Výsledný export bol prevedený vo formátoch *.XYZ a *.PTS, s ktorými pracuje 

väčšina softvérov na spracovanie 3D dát. Výsledné dáta boli exportované z celého 

mračna bodov, bez redukcie, s RGB kódom, intenzitou a v transformovanom 

súradnicovom systéme X, Y, BpV. Celkový počet exportovaných bodov bol 156,5 M. 

 
 

Obr. 37 Ukážka exportovaných bodov vo formáte *.PTS 
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7. SURVEYOR PLUGIN  

Rithm je start – up spoločnosť založená v San Franciscu v roku 2013. Je 

zameraná na poskytovanie jednoduchých, vysoko automatizovaných pluginov 

(nadstavieb) pre stavebný priemysel. Tieto nadstavby sú určené pre softvér Faro Scene. 

Firma v súčasnosti ponúka tri svoje aplikácie: 

• Builder (staviteľ) – aplikácia pre analýzu a vizualizáciu budov, rovinnosti 

podláh, zvislosti stien, analýzu nosných trámov 

• Inspector (inšpektor) – aplikácia slúžiaca na inšpekciu a kontrolu 

objektov, ako sú rovinnosť podláh, overenie výšky schodiska, sklonov 

svahov a následným vyhotovovaním technických správ 

• Surveyor (geodet) 

Surveyor je aplikácia pre program Faro Scene, ktorá poskytuje ďalšie možnosti 

spracovania a analýzy mračna bodov. Na internete je dostupná plne funkčná 7-dňová 

licencia. Po komunikácii s firmou Rithm som získal pre účel spracovania diplomovej 

práce dvojmesačnú licenciu.  

Pre správne fungovanie aplikácie je nutné mať vytvorené mračno bodov 

v lokálnom súradnicovom systéme.  Pri použití súradníc S-JTSK program vypíše chybu 

Out of Memory (nedostatok pamäte RAM). Pri použití Clipping Box je vybraté územie, 

na ktorom je plánovaná analýza dát, tiež je však možné vybrať plochu analýzy 

kliknutím na lomové body. Medzi základné možnosti aplikácie Surveyor patria: 

• Meranie – meranie vzdialeností, vyhotovenia priečnych profilov (cesty) 

• Tvorba povrchov – vrstevnicový plán, vytvorenie 3D modelu terénu, 

výpočet výkopov a násypov 

• Kresliace prvky – čiary, geometrické útvary  

• Editácia vyhotovených prvkov 

• Export – je možný do formátu *.DXF  

 

Obr. 38 Hlavný panel aplikácie Surveyor 
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Aplikácia taktiež obsahuje užitočné nastavenia, ako je Surface Wizard (analýza 

terénu) a Debris Filter (filter chýb). 

Surface Wizard je užitočným nástrojom na analýzu dát. Po spustení je nutné 

vybrať plochu, na ktorej má byť analýza prevedená. Po výbere  plochy sa otvorí tabuľka 

nastavenia, kde je možné nastaviť:  

• Subsampling – minimálnu vzdialenosť medzi bodmi, ktoré sa majú 

analyzovať 

• Range filter – vertikálnu vzdialenosť medzi analyzovanými bodmi 

• Grid spacening – nástroj rozdelí plochu podľa mriežky a následne 

prevedie analýzu 

• Height sensitivity  - minimálna vertikálna vzdialenosť bodov od povrchu, 

ktoré budú zmazané 

• Cleanup Radius – veľkosť polomeru zisťovania nadbytočných bodov, 

napríklad pri stromoch 

Keď prebehne analýza podľa zvolených parametrov, vybrané body sa zobrazia 

červenou farbou a následne je možné sa rozhodnúť, či vybraté body zmazať, alebo nie.  

 

Obr. 39 Nastavenie funkcie Surface Wizard 
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Countour map je veľmi užitočná funkcia, ktorá jednoduchým nastavením 

a rýchlo dokáže nakresliť kompletnú a presnú vrstevnicovú mapu. Základným 

nastavením je: 

• Spacing along contour – vzdialenosť zobrazenia nadmorskej výšky 

• Smoothness – hladkosť vykreslenia vrstevníc 

• Interval – interval vypočítaných vrstevníc 

• Coloring mode – nastavenia farebného rozlíšenia vrstevníc 

• Units – jednotky zobrazenia výšky (metre, yardy) 

• Absolute / Relative Elevation – absolútne, alebo relatívne určenie výšok 

 

Po výpočte sa vrstevnice zobrazia priamo v pracovnom prostredí, v štruktúre 

workspace sa zobrazí zložka Surveyor, ktorá obsahuje vytvorenú mapu. Každá ďalšia 

vrstevnicová, alebo iná mapa sa vždy uloží do inej vrstvy.  

Po kliknutí na možnosť Export je možné exportovať všetky úkony vyhotovené 

v aplikácii surveyor. Nastavením Type (formát), cesty pre uloženie súboru a Export 

Units (jednotiek exportu). Pri kliknutí na Layers (vrstvy) je možné vybrať jednotlivé 

vrstvy (mapy) vytvorené aplikáciou, ktoré chceme exportovať. 

 

Obr. 40 Export z aplikácie Surveyor do CAD systémov 
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7.1. Vrstevnicový model 

Pomocou nástroja Clipping Box sa skryli všetky budovy a hradby nachádzajúce 

sa v areáli hradu. Výsledkom bol len samotný terén, na ktorom sme chceli vykresliť 

vrstevnice. 

Z ponuky nástrojov aplikácie Surveyor boli použité nástroje Surface Wizard a 

Surfaces – Countour Map. Nástrojom Surface Wizard boli odstránené všetky 

nadbytočné zoskenované objekty, ako stromy a kríky.  

Následne bol použitý nástroj Countour Map (Mapa Vrstevníc). Prvým krokom 

bolo označenie plochy, na ktorej majú byť vrstevnice vygenerované. Potom  bolo nutné 

nastaviť parametre výpočtu vrstevníc: 

• Vzdialenosť zobrazenia nadmorskej výšky – 6 m  

• Hladkosť vrstevníc – 0,15 m 

• Interval – 0,25 m 

• Vykresliť všetky vrstevnice jednou farbou 

• Zobrazené jednotky metra 

• Výpočet absolútnych výšok v systéme BpV 

 

Obr. 41 Možnosti tvorby vrstevníc 
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Uvádzané vrstevnice boli vygenerovane automaticky, s použitím aplikácie 

Surveyor, z dát získaných skenovaním terénu a neboli nijak upravované z dôvodu, aby 

demonštrovali schopnosti programu. Výsledkom toho je, že výsledné krivky 

nezodpovedajú konkrétnym terénnym tvarom. 

Výsledné vygenerované vrstevnice boli exportované vo formáte *.dxf do 

programu Microstation v8i, kde boli ďalej upravené. Bol zmenený typ čiary pre 

doplnkové vrstevnice 0,5 a 0,25 m a hrúbka čiary pre hlavné vrstevnice 5 m. Vrstevnice 

vygenerované aplikáciou Surveyor mali výšku zobrazenú vedľa samotnej vrstevnice 

a výška bola zobrazená pri každej vrstevnici. Tieto výšky boli odstránené a popísané, 

zostali len hlavné vrstevnice. Výsledok bol uložený do formátu 3D pdf. (Príloha IV) 

 

Obr. 42 Znázornenie vygenerovaných a upravených vrstevníc 

  



52 

 

8. POINT CAB 

Firma PointCab, ako aj rovnomenný softvér na prácu s mračnami bodov sú na 

trhu dostupné od roku 2010. Ich cieľom je optimalizovať a zefektívniť prácu s dátami 

získanými terestrickým laserovým skenovaním a dosiahnuť kompatibilitu 

s ľubovoľným laserovým skenerom a softvérom CAD.  

Súčasná verzia  softvéru PointCab 3.5 dokáže spracovať dáta so skenerov od 

firiem Faro, Leica, Trimble, Geoslam a export do základných CAD softvérov, ako 

Microstation alebo AutoCad. Dokáže súčasne spracovať a zobraziť až 12 000 skenov 

a 50 miliárd bodov. Verzia 3.5 je trial (dočasná), voľne stiahnuteľná z webových 

stránok spoločnosti, obmedzená na 48 h fungovania softvéru. Žiadne ďalšie obmedzenia 

nie sú.  

8.1. Rezy 

Softvér PointCab bol využitý pri tvorbe rezov hradu Rokštejn, vyhotovenia 

pôdorysu Dolného paláca a veže, ako aj pohľadov. V softvéri bol založený nový 

projekt, do ktorého boli naimportované body vo formáte *.xyz v súradnicovom systéme 

X, Y, BpV. Program celé mračno bodov zobrazí iba ako „pohľady“ obrázky, tým sa 

výrazne znižuje náročnosť na hardvérové požiadavky.  

 

Obr. 43 Pohľady v softvéri PointCab 
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Potom sa v jednom z pohľadov pomocou funkcie Layout & Selection (vrstvy 

a výrezy) vyberie pozícia, veľkosť a smer rezu a spustí sa spracovanie. Výsledný rez za 

znova zobrazí len ako pohľad.  

 

Obr. 44 Nastavenie oblasti rezu 

Funkciou Vectorize (vektorizovať), alebo manuálnym vybratím hrán boli vybraté 

obvodové múry budov a hradieb. Následne boli exportované do formátu *.DXF 

a upravené v programe Microstation, kde boli okótované. (Príloha V) 

 
Obr. 45 Znázornenie kótovania časti hradu Rokštejn  
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9. SOFTWAROVÁ PODPORA  

Na tvorbu 3D modelov je v súčasnosti na trhu mnoho rôznych  softvérov. 

Základným problémov však je, vytvoriť z mračien bodov takzvaný Mesh (povrch), 

alebo Tin (trojuholníkovú sieť). Každý z uvedených softvérov dokáže tieto prvky 

vytvoriť. Problém je však v tom, že daný objekt nie je ani pravouhlý a nemá ani rovné 

povrchy.  

Modely vytvorené v uvedených softvéroch sú vyhotovené za použitia 

základných nastavení a slúžia k porovnaniu využiteľnosti v praxi. Pre zníženie 

hardvérových nárokov sú mračná bodov importované v miestnom súradnicovom 

systéme x, y, z. 

9.1. Pointfuse  

Pointfuse je softvér schopný previesť mračno bodov do vektorových (drátových) 

modelov za niekoľko minút. Je plne automatizovaný, s predefinovanými nastaveniami 

na základe metódy zberu dát. Pointfuse je rýchly, presný a opakovateľný softvér na 

spracovanie mračna bodov. Výsledné vektorové modely majú menšie hardvérové 

nároky na vizualizáciu a manipuláciu a obsahujú presnejšie geometrické vlastnosti, ako 

samotné mračná bodov. [15] 

 

Obr. 46 Model veže v programe Pointfuse 
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Po načítaní dát bola spustená funkcia Generate Surfaces, kde sa nastavili 

parametre rozlíšenia použitých bodov na 5 cm. Nastavenia uhlových chýb a nastavenie 

šumu zostali pôvodné. Program vygeneruje 3D mesh  s použitím farieb získaným pri 

skenovaní, avšak pri exporte do CAD zostanú plochy nezafarbené. Preto boli modelu 

priradené vizualizácie v programe AutoCAD 2017. (Príloha VI). Pri exporte sú okrem 

samotných plôch (múrov) do samotnej vrstvy exportované aj hrany, čo však pri našom 

modeli nemôže byť využité. 

9.2. Cloudcompare  

Cloudcompare je Open Source Project pre spracovanie 3D mračien bodov 

a tvorbu mesh. Pôvodne bol projekt zameraný na porovnávanie 3D mračien, alebo na 

porovnávanie medzi mračnom a mesh. Súčasná verzia je rozšírená o mnoho ďalších 

funkcií na spracovanie 3D mračien bodov, ako je registrácia, zafarbenie, tvorba mesh 

a tin, štatistické vyhodnotenie a podobne. [16] 

Cloudcompare pri generácii modelu využíva, ako väčšina softvérov na 

spracovanie 3D mračien bodov normály. Sú to vlastne kolmice na výslednú 

vygenerovanú plochu (stenu). Tento softvér však nemá normály generované 

automaticky,  je potrebné nastavovať a meniť ich ručne. Pri objektoch s nie príliš 

členenými fasádami to nie je problém, avšak v našom prípade kamenného hradu je to 

neefektívne, kvôli veľkej časovej náročnosti. Z tohto dôvodu v softvéri Cloudcompare 

nebol vyhotovený 3D model hradu Rokštejn. 

9.3. 3D Reshaper 

Tento softvér slúži ako nástroj na spracovanie 3D mračien bodov, bez ohľadu na 

to, ako bolo mračno získané. 3D skenery, mobilné mapovacie systémy, lidar. Je možné 

importovať a spracovať viacero mračien z rôznych zdrojov súčasne. Nástroj na tvorbu 

mesh v softvéri 3D Reshaper je jedným z najsilnejších na trhu a bol vytvorený komplet 

v 3D prostredí. Spracováva veľké mračná bodov v krátkom čase a vytvára presné 

a estetické modely. [17] 

 Po načítaní mračna bodov do pracovného prostredia je možné pomocou funkcie 

3D mesh vygenerovať model, a to pomocou nastavenia vzdialenosti bodov, ktoré má 

softvér vyhľadať a spojiť. Toto nastavenie je možné urobiť v dvoch krokoch, tým sa 
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zníži hardvérová náročnosť. Ďalším dôležitým nastavením je Hole Decestion (hľadanie 

dier). V tejto funkcii je možné nastaviť minimálnu vzdialenosť susedných bodov, ktoré 

už program nespojí. V našom prípade to bolo veľkým prínosom, hlavne kvôli otvorom, 

ktoré zostali v hrade, ako zvyšky po oknách. Po vygenerovaní je 3D mesh možné 

upraviť zacelením ďalších dier, ktoré síce vyhoveli kritériu, alebo nespĺňajú požadované 

parametre výsledného modelu. Výsledný model však pri exporte nie je možné zafarbiť 

RGB kódom získaným pri skenovaní. (Príloha VII) 

 

Obr. 47 Model veže v programe 3D Reshaper 

9.4. VRmesh  

Pokročilý softvér na spracovanie 3D mračien bodov a tvorbu mesh. Inovatívne 

technológie sú zamerané na poskytovanie výkonných a jednoduchých riešení pre 

priemysel. VRMesh Studio obsahuje množstvo funkcií, od automatickej klasifikácie 

mračien bodov, až po presne generovaný mesh povrch. Softvér obsahuje množstvo 

algoritmov na odstránenie šumu a nepresnosti z mračien bodov. [18] 

Uvádzaný softvér je najkomplexnejší a najlepší softvér, s akým sa na tejto práci 

pracovalo. Načítanie bodov a ich zobrazenie v 3D pracovnom priestore má jednoduché 

a prijateľné ovládanie. Bodom sú automaticky priradené RGB kódy. Zobrazenie je tak 

realistické a prehľadné. Funkciou Point Cloud to Mesh Wizard (z mračna bodov na 

mesh) sa aktivuje ponuka nastavenia pred samotným generovaním 3D modelu. Možné 
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je nastavenie redukcie bodov, odstránenie chýb a šumu. Tieto funkcie už boli použité 

v SCENE. Súčasne je tiež možné použiť klasifikáciu mračna bodov, ktorá automaticky 

zistí a označí predmety, ako stromy, kríky, ľudí, prípadne dokáže odstrániť premávku 

pri skenovaní ulíc. Táto funkcia bola použitá spolu s nastavením zisťovania dier. 

Výsledný vygenerovaný model bol upravený zacelením a doplnením plôch. Výstupom 

z programu však, kvôli licencii, nie je možný žiadny export. Preto je výsledný model 

zobrazený len ako obrázok. (Príloha VIII) 

 

Obr. 48 Model veže v programe VRMesh 
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ZÁVER  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo zameranie a následné vyhodnotenie dát 

získaných laserovým skenovaním hradu Rokštejn a posúdenie presnosti registrácie a 

transformácie. 

Najskôr sme získali potrebné dáta prístrojom Faro Focus 3D S120 v areáli a v 

okolí hradu. Bolo vyhotovených 23 skenov, z ktorých bolo ďalej spracovaných 21. 

Súčasne boli zamerané vlícovacie body pomocou totálnej stanice, ktoré slúžili na 

transformáciu z lokálneho súradnicového systému do S-JTSK. 

Skeny boli spracované v programe SCENE, ktorý je dodávaný so samotným 

skenerom. Každý zo skenov má pri zameraní svoj vlastný súradnicový systém. 

V programe SCENE boli všetky skeny registrované, čo znamená, že boli všetky skeny 

spojené a transformované do jedného súradnicového systému. K registrácii slúžia 

referenčné objekty, v našom prípade referenčné gule s priemerom 140 mm. Výsledná 

presnosť registrácie (priestorová chyba spojenia) všetkých použitých skenov je 4.8 mm. 

Bol vytvorený celkový pohľad na areál s vyznačením jednotlivých skenov. (Príloha II) 

Ďalším krokom pri spracovaní skenov v programe SCENE bolo vytvorenie 

mračna bodov. Mračno bodov slúži k lepšiemu a rýchlejšiemu zobrazeniu získaných dát 

a urýchľuje ďalšiu prácu s nimi. Mračno bodov bolo redukované o body zoskenované 

mimo záujmovej oblasti a o chybné body použitím filtrov. Výsledné mračno bodov bolo 

zafarbené, každý jeden bod dostal RGB kód, pomocou fotografií vyhotovených 

samotným skenerom pri skenovaní.  

Poslednou fázou spracovania mračna bodov mala byť jeho transformácia do 

súradnicového systému S-JTSK, pomocou zameraných vlícovacích bodov. Problém 

však nastal pri ďalšom spracovaní dát v súradnicovom systéme S-JTSK. Softvéry na 

spracovanie mračien bodov nie sú schopné pracovať s tak veľkými číselnými hodnotami 

( Y – 660 000, X – 1 138 000), preto bola transformácia prevedená do systému X, Y, 

BpV, aby sa zachovala výška bodov pre ďalšie spracovanie. 

Druhou časťou diplomovej práce bolo zistenie softvérových možností 

a dostupnosti softvéru na spracovanie mračien bodov a na vyhotovenie technickej 

dokumentácie a 3D modelu. 
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Pomocou aplikácie Surveyor bol vyhotovený vrstevnicový model areálu hradu s 

použitím automaticky generovaných vrstevníc podľa nastavených parametrov, ktorý bol 

následne exportovaný do formátu 3D pdf. (Príloha IV) 

V softvéri PointCab boli z mračna bodov vytvorené rezy, ktoré boli okótované 

a exportované do formátu pdf. (Príloha V). 

Na záver boli vybraté 4 programy na spracovanie 3D mračien bodov a v nich 

boli vyhotovené 3D modely časti hradu, alebo celého hradného areálu. Boli otestované 

ich základné nastavenia, možnosti tvorby a úpravy vytvorených 3D modelov, ako aj 

následná vizualizácia. Vytvorené modely boli exportované a upravené v závislosti na 

softvéry a jednotlivých licenčných podmienkach. (Prílohy VI – VIII) 

Výsledné výstupy by mali slúžiť archeológom a uľahčiť prácu pri 

archeologickom prieskume, ktorý na hrade Rokštejn prebieha v posledných rokoch.  

Spôsob dokumentácie objektov, či už hradov, historických budov alebo 

akýchkoľvek objektov a priestorov s použitím 3D laserového skenovania považujem za 

veľmi efektívny. Ponuka softvéru v tejto oblasti je každým dňom väčšia a dá sa 

očakávať, že tento trend bude ďalej pokračovať. Softvéry na spracovanie mračien bodov 

v dnešnej dobe sú predovšetkým zamerané na pravouhlé objekty a objekty s rovnými 

a pravidelnými povrchmi (domy, kostoly a pod). 3D modely takýchto objektov je 

možné generovať automaticky za použitia základného nastavenia väčšiny softvérov. Pri 

objektoch, ako bol hrad, je vytvorenie 3D modelu zložitejšie, no v porovnaní 

s klasickými geodetickými metódami je rýchlosť získania dát, ich množstvo a možnosti 

ich vyhodnotenia oveľa vyššie. 
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ZOZNAM SKRATIEK  

3D  trojrozmerný priestor 

DPZ  Diaľkový priskum zeme 

ALS  Airobone Laser Scaning (letecké laserové skenovanie) 

ppm  parts per milion (chyba na vzdialenosť 1 km v milimetroch) 

GPS  Global Positioning System (globálny systém určenia polohy) 

Pt  point (bod) 

Mpts  Megapoints (milióny bodov) 

Mpx  Megapixel 

JTSK  Jednotná trigonometrická sieť katastrálna 

Bpv  Balt po vyrovnaní 

DR mód bezhranolový mód merania dĺžok 

CAD  Computer-Aided Design (počítačom podporovaný návrh) 

CPU  Central Processing Unit (procesor) 

RAM Random Acess Memory (operačná pamäť) 

RGB  Red Green Blue (aditívny farebný model červená zelené modrá) 

TIN  Triangulated Irregular Network (nepravidelná trojuholníková sieť) 
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ZOZNAM PRÍLOH  

I. Súradnice vlícovacích bodov 

II.  Zobrazenie skenov v Correspondence view 

III.  Výsledky transformácie 

IV.  Vrstevnicový model 

V. Rezy 

VI.  3D model so softvéru PointFuse 

VII.  3D model so softvéru 3DReshaper 

VIII.  3D model so softvéru VRMesh 


